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� 60إ�صابة جديدة بكورونا و86
حالة �شفاء وال وفيات

الإمارات واليون�سكو توقعان اتفاقية �إن�شاء
املركز الدويل لبناء القدرات يف جمال الرتاث

•• �أبوظبي-وام
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�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  32,981جرعة من لقاح "كوفيد-
 "19خ�لال ال�ساعات ال�ـ  24املا�ضية متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووقاية
املجتمع 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  320,857فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية
على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.و�ساهم
تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى
الدولة يف الك�شف عن  60حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات
خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ
(التفا�صيل �ص)2
جمموع احلاالت امل�سجلة  742,567حالة.
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�أخبار الإمارات

بوتني قادر على اجتياح �رشق �أوكرانيا
ولكن الكلفة �ستكون كارثية

الفجر الريا�ضي

�ص 17

منطاد الإمارات ي�شارك يف

مهرجان وك�أ�س مندوفيه الإيطايل

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة

 20صفحة -الثمن درهمان
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�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

يف نيويورك ..ال�شيخ زايد
�أ�سطورة تتحدى الزمن

•• نيويورك -وام

ال�سي�سي خالل ا�ستقباله الوفد اال�سرائيلي لإيجاد حل لتخفيف التوتر بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني

وزير خارجية �إ�سرائيل يف القاهرة ..خطة ب�ش�أن غزة

قا�سم الأعرجي م�ست�شار الأمن القومي خالل ا�ستقباله مايكل �أنكر قائد بعثة الناتو يف العراق

حتولت قواته �إىل مهام تدريب وا�ست�شارة ح�صر ًا

ال�سي�سي :نوا�صل اجلهود ملنع التوتر بني الطرفني التحالف الدويل ينهي املهام القتالية يف العراق
•• القاهرة-وكاالت

ناق�ش وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الإ��س��رائ�ي�ل��ي ي��ائ�ير البيد،
ال��ذي و�صل �إىل العا�صمة امل�صرية القاهرة� ،أم�س
اخلمي�س ،يف زي��ارة ت�ستغرق ��س��اع��ات ،ع��دة ملفات
�أمنية هامة على ر�أ�سها م�سالة قطاع غزة.
كما �أو� �ض��ح �أن��ه ناق�ش م��ع الرئي�س امل���ص��ري عبد
الفتاح ال�سي�سي ،خطة اقت�صادية و�أمنية ب�ش�أن غزة.
و�أ�ضاف �أنه بحث �أي�ضاحماوالت �إيران لت�صبح دولة
نووية�.إىل ذلك ،تناول االجتماع التعاون يف مواجهة
الإرهاب وعدم اال�ستقرار يف املنطقة.
يف حني �أك��د ال�سي�سي للوزير الإ�سرائيلي ،حر�ص
بالده على موا�صلة جهود حتقيق ال�سالم .و�أ�ضاف،

بح�سب ما �أف��در املتحدث با�سم الرئا�سة امل�صرية
يف ب �ي ��ان� ،أن ال��رئ �ي ����س � �ش��دد ع �ل��ى ح��ر���ص م�صر
على موا�صلة ج�ه��ود منع ن�شوب ح��ال��ة ت��وت��ر بني
الفل�سطينيني والإ�سرائيليني.
وال �ت �ق��ى الب �ي��د ،ع ��ددا م��ن امل �� �س ��ؤول�ين امل�صريني،
وناق�ش خاللها جملة من الق�ضايا املهمة وملفات
عديدة.
ك�م��ا غ� � ّرد ع�بر ت��وي�تر ق��ائ�لا :هبطت يف القاهرة
ه��ذا ال�صباح ل��زي��ارة دبلوما�سية� ،س�ألتقي خاللها
ال��رئ�ي����س امل �� �ص��ري ع�ب��دال�ف�ت��اح ال���س�ي���س��ي ،ووزي ��ر
اخلارجية امل�صري �سامح �شكري ،لتعميق العالقات
الإ�سرائيلية امل�صرية ،و�سنوا�صل العمل م ًعا لدفع
امل�صالح امل�شرتكة لال�ستقرار الإقليمي.

•• بغداد�-أ ف ب

�أعلن العراق �أم�س اخلمي�س نهاية املهام القتالية
لقوات التحالف الدويل الذي تقوده وا�شنطن على
�أرا��ض�ي��ه ،لت�صبح مهام تلك ال�ق��وات مهام تدريب
وا��س�ت���ش��ارة ح �� �ص��راً .و�إذا مل ي�غ�ير ه��ذا الإع�ل�ان
كثريا يف الو�ضع على �أر�ض الواقع� ،إال �أنه �أ�سا�سي
بالن�سبة للحكومة العراقية التي تعطيه �أهمية
كربى مبواجهة تهديدات ف�صائل عراقية موالية
الي��ران تطالب مب�غ��ادرة كافة ال�ق��وات الأمريكية
البالد .و�أعلن عن هذا التغيري يف مهمة التحالف
ال��دويل ملحاربة تنظيم داع�ش الإره��اب��ي �أ ّول مرة
يف حزيران يوليو يف وا�شنطن على ل�سان الرئي�س

الأم�يرك��ي جو بايدن خ�لال زي��ارة رئي�س الوزراء
العراقي م�صطفى الكاظمي الواليات املتحدة.
ويف تغريدة� ،أعلن م�ست�شار الأمن القومي العراقي
قا�سم الأعرجي يف ختام اجتماع مع قيادة التحالف
اخل�م�ي����س :ال �ي��وم �أن�ه�ي�ن��ا ج��ول��ة احل ��وار الأخ�ي�رة
م��ع ال�ت �ح��ال��ف ال� ��دويل وال �ت��ي ب��د�أن��اه��ا يف العام
املا�ضي ،لنعلن ر�سميا انتهاء املهام القتالية لقوات
التحالف" م�ضيفا ان العالقة �ست�ستمر يف جمال
التدريب واال�ست�شارة والتمكني.
يف ال��واق��ع� ،سيبقى نحو  2500جندي �أمريكي
و 1000جندي م��ن ق��وات التحالف يف العراق.
هذه القوات ال تقاتل وتقوم بدور ا�ست�شارة وتدريب
منذ �صيف .2020

تفا�ؤل مبلف املرتزقة يف جولة  5+5يف تركيا ورو�سيا

كان  ..وال يزال ..و�سيبقى املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" �أ�سطورة تتحدى الزمن ب�أعماله وم�آثره وب�صماته
اخلالدة ..ويف مدينة نيويورك يتج�سد هذا املعنى على �أر�ض الواقع
يف عدة ظواهر ومنا�سبات ،وعدة �أماكن خمتلفة.
فالبداية كانت يف الثانية ع�شرة من م�ساء يوم الأول من دي�سمرب
اجل��اري ،وعلى �أه��م �شا�شة من ال�شا�شات العمالقة يف ميدان تامي
�سكوير ال��ذي يعد �أح��د �أ�شهر ميادين ال�ع��امل ،وه��ي ال�شا�شة التي
يطلق عليها " �إيجل �سكرين" ..وعندما دقت ال�ساعة الثانية ع�شرة
بال�ضبط بد�أت اجلماهري ت�صطف لت�شاهد تاريخ دولة الإمارات بني
املا�ضي واحلا�ضر ،يف �سل�سلة لقطات متتابعة على ال�شا�شة خالل
(التفا�صيل �ص)2
فيديو مدته دقيقتني تقريبا.

�شرطة �أبوظبي  :امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص
بني اجلن�سني �ضمن �أولوياتنا اال�سرتاتيجية

•• �أبوظبي-وام

�أكدت القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي اهتمامها برت�سيخ مبد�أ امل�ساواة
وال�ت��وازن بني اجلن�سني وتكاف�ؤ الفر�ص ون�شر ثقافة حقوق الإن�سان
والإلتزام مبتطلبات االتفاقيات الدولية املوقع وامل�صادق عليها من قبل
الدولة ومبا يتوافق مع العمل ال�شرطي.
كما �أك��دت  -مبنا�سبة ال�ي��وم العاملي حلقوق الإن���س��ان وال��ذي ي�صادف
العا�شر من دي�سمرب من كل عام � -أن ا�سرتاتيجيتها تعتمد على حماور
عدة ،منها الدعم والتمكني وت�أهيل الكفاءات وتوفري البيئة الداعمة
من ال�سعادة والإيجابية.

الرثوة واجلغرافيا ال�سيا�سية:

وا�شنطن :وقف االنتخابات ي�ضع ليبيا حتت رحمة الر�صا�ص كاليدونيا اجلديدة تثري �شه ّية ال�صني!...
•• عوا�صم-وكاالت

حذرت ال�سفارة الأمريكية لدى ليبيا ،اخلمي�س ،من احتمال
ت�أجيل االنتخابات الرئا�سية املقررة يف  24دي�سمرب املجاري،
م�شرية �إىل التداعيات اخلطرية التي ينطوي عليها هذا
التوجه .وجاء حديث ال�سفارة الأمريكية بعد تزايد الدعوات
التي تنادي بت�أجيل االنتخابات الرئا�سية الليبية ،خا�صة من
تنظيم الإخوان وامليلي�شيات املوالية لهم.
وق��ال��ت ال �� �س �ف��ارة الأم�ي�رك �ي��ة ل ��دى ط��راب �ل ����س يف تغريدة
ع�بر ح�سابها الر�سمي بـتويرت :االمتناع ع��ن ال��ذه��اب �إىل
االنتخابات والتح�شيد لعرقلتها ،ل��ن ي ��ؤدي �إ ّال �إىل و�ضع
م�صري البلد وم�ستقبله حت��ت رح�م��ة م��ن ه��م داخ��ل ليبيا
وداعموهم اخلارجيون الذين يف�ضلون قوة الر�صا�صة على
قوة االقرتاع.
ه��ذا ورح��ب خ�براء يف ال�ش�أن الليبي بنتائج جولة اللجنة
الع�سكرية الليبية امل�شرتكة  5+5يف رو�سيا وتركيا ،خ�صو�صا

لت�أثريها على ملف �إخ��راج املرتزقة والقوات الأجنبية من
ليبيا ،م��ع ب�ق��اء �أق ��ل �أ��س�ب��وع�ين ع�ل��ى ان �ط�لاق االنتخابات
ال��رئ��ا��س�ي��ة .و��ش�ه��دت اجل��ول��ة للجنة ( )5+5يف اليومني
املا�ضيني ت��أك�ي��دا رو��س�ي��ا وت��رك�ي��ا م�شرتكا على التزامهما
ب�سيادة ليبيا و�إخراج املرتزقة من ليبيا ،الغارقة يف الفو�ضى
منذ نحو عقد.
وعقد نائب وزير اخلارجية الرو�سية ميخائيل بوغدانوف
مبقر الوزارة مبو�سكو ،الأربعاء ،اجتماعا مو�سعا مع اللجنة
بح�ضور �أع���ض��اء م��ن البعثة الأمم �ي��ة وممثلني ع��ن وزارة
اخلارجية ووزارة الدفاع برو�سيا.
وقال اللواء خالد املحجوب ،مدير �إدارة التوجيه املعنوي يف
اجلي�ش الليبي ،يف بيان �إن االجتماع تطرق �إىل اتفاق جنيف
اخلا�ص بوقف �إط�لاق النار وبنوده التي من �أهمها �إخراج
القوات الأجنبية واملرتزقة لتحقيق ال�سيادة الليبية.
ونوه برتحيب نائب وزير اخلارجية الرو�سي باللجنة ،ومبا
حققته ل�ضمان ا�ستمرار وقف �إطالق النار ولفتح الطريق

ال�ساحلي و�إزالة الألغام ،م�ؤكدا ا�ستعداد رو�سيا امل�ساهمة يف
ا�ستقرار ليبيا و�إجناح عمل اللجنة الع�سكرية.
من جانبه� ،أكد رئي�س اللجنة التابعة للقيادة العامة ،الفريق
امراجع العمامي� ،أن املباحثات �أي�ضا مع �أنقرة جرت حول
و�ضع خطة و�آلية حمددة لإخراج املرتزقة والقوات الأجنبية.
و�أ�ضاف العمامي يف ت�صريحات �صحفية �أن �أع�ضاء اللجنة
ع�ق��دوا اجتماعات على �أع�ل��ى م�ستوى يف تركيا ،الفتا �إىل
وج��ود ترحيب بطلب اللجنة �شريطة �أن يكون االن�سحاب
متزامنا من قبل جميع الأطراف.
وتزامنا مع اجتماعات جلنة (� ) 5+5أجرى الرئي�س الرتكي
رج��ب طيب �أردوغ ��ان  ،مكاملة هاتفية م��ع نظريه الرو�سي
فالدميري بوتن �أك��دا خالها التم�سك ب��إج��راء االنتخابات
الليبية املقررة  24دي�سمرب بنجاح.
وبح�سب بيان الكرملني ،اتفق اجلانبان على �أن��ه ال توجد
بدائل للت�سوية ال�سيا�سية يف ليبيا و�أن االنتخابات من �ش�أنها
�أن ت�سهم يف ا�ستعادة الدولة الليبية.

دول �أخرى قد حتذو حذو الواليات املتحدة

•• الفجر –خرية ال�شيباين

�أعلنت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،م�ساء
االثنني" ،مقاطعة دبلوما�سية"
لدورة االلعاب االوملبية ال�شتوية
ببكني .موقف �أبعد ما يكون عن
كونه غري م�سبوق بالنظر �إىل �أن
الألعاب ،رغم النفي ،كانت دائ ًما
حد ًثا ريا�ض ًيا ،ولكن � ً
أي�ضا حد ًثا

� �س �ي��ا� �س � ًي��ا .ج ��و ب ��اي ��دن ل ��ن يرى
بكني ...وال �أع�ضاء حكومته ،وال
الدبلوما�سيني الأمريكيني .فقد
�أعلنت الواليات املتحدة "مقاطعة
دبلوما�سية" ل�ل�أل�ع��اب الأوملبية
ال�شتوية و�أوملبياد املعاقني املقرر
عقدها يف العا�صمة ال�صينية يف
ال�ف�ترة م��ن � 4إىل  20فرباير،
با�سم الدفاع عن حقوق الإن�سان.

حكوميا بارتكابها دم ��ارا وا�سعا
يف املنطقة ،و�سط عمليات حرق
للقرى وموجة نزوح وا�سعة.
وقال �آدم رجال ،الناطق الر�سمي
با�سم من�سقية ال�ن��ازح�ين ،ملوقع
�سكاي نيوز عربية �إن الأحداث

بد�أت ع�صر ال�سبت حينما هاجمت
قوات �شبه نظامية �سكان املنطقة
ب�أ�سلحة ثقيلة� ،إث��ر م�شادة بني
تاجر وجندي حول �شحن هاتف
�أدت �إىل مقتل اجلندي.
ورغ � � ��م م � � ��رور �أك � �ث ��ر م � ��ن 14

•• اخلرطوم-وكاالت

مظاهرة امام القن�صلية ال�صينية بلو�س اجنلو�س

�أ�سبوع دام يف دارفور ..ح�صيلة القتلى تقرتب من الـ100

•• جوبا-وكاالت

ارت� �ف ��ع ع ��دد � �ض �ح��اي��ا الأح � ��داث
ال��دام �ي��ة مب�ن�ط�ق��ة ك��ري �ن��ك ،يف
�إق�ل�ي��م غ��رب دارف� ��ور ال�سوداين،
�إىل  ،172ب�ي�ن�ه��م  88قتيال
و 84جريحا ،يف �أقل من �أ�سبوع،
وفقا للجنة اطباء الإقليم.
وال ت��زال الأح��داث التي اندلعت
يف املنطقة ،ع�صر ال�سبت ،تلقي
ب�ظ�لال�ه��ا ع �ل��ى ال �� �س �ك��ان الذين
ي� �ع ��ان ��ون م� ��ن �أو� � � �ض� � ��اع �أمنية
و�إن�سانية بالغة ال�صعوبة ،يف ظل
ان�ت�ق��ادات الذع��ة لل��أمم املتحدة
لف�شلها يف حماية املدنيني.
وخ �ل �ف��ت الأح� � � ��داث ال �ت��ي تتهم
امل �ن �� �س �ق �ي��ة ال� �ع ��ام ��ة للنازحني
وال �ل�اج � �ئ �ي�ن ،ق� � ��وات مدعومة

م��ن م�ن��اط��ق ف��رن���س��ا وراء البحار،
يخيم ظ��ل ال�صني على اال�ستفتاء
ال�ث��ال��ث ع�ل��ى ا��س�ت�ق�لال كاليدونيا
اجل��دي��دة يف  12دي�سمرب� .أن�صار
البقاء يف احل�ضن الفرن�سي يحذرون
من "الغول ال�صيني" الراب�ض على
االب� ��واب ،وال ��ذي �سيجعل م��ن "لو
كايو" جم� � ّرد ل�ق�م��ة� ،إذا انف�صلت
ه � ��ذه االخ� �ي ��رة ع ��ن ف��رن �� �س��ا .من
جانبهم ،اعتمد القادة االنف�صاليون
ال �ت �ك � ّت��م ...ول���س�ب��ب وج �ي��ه :يتعهد
البع�ض عالقة مربكة مع العمالق
الآ� � �س � �ي � ��وي .يف ال� ��وق� ��ت احل � ��ايل،
ال ت � � ��زال ام�ب��راط� ��وري� ��ة الو�سط
ب�ع�ي��دة ع��ن مم��ار��س��ة نف�س الت�أثري
ع�ل��ى الأرخ �ب �ي��ل ك�م��ا ه��و احل ��ال يف

هل �سترتك فرن�سا مكانها لل�صني؟
الأرا�ضي امليالنيزية الأخرى -مثل ال�ب�ن�ي��ة اال� �س��ا� �س �ي��ة .ل �ك��ن النظام
ج��زر �سليمان �أو ف��ان��وات��و �أو بابوا ال�شيوعي ،يقدّم ب�صرب واناة بيادقه
غ�ي�ن�ي��ا اجل ��دي ��دة -ح �ي��ث ي�سيطر يف ه ��ذا امل�ج�ت�م��ع ال� ��ذي ي�ب�ل��غ عدد
ال�صينيون على معظم ال�شركات� ،سكانه � 272أل ��ف ن�سمة وي�ق��ع يف
ول��دي �ه��م �إم �ك��ان �ي��ة ال ��و� �ص ��ول �إىل ج �ن��وب امل�ح�ي��ط ال �ه ��ادئ ،ع�ل��ى بعد
امل��وارد الطبيعية ويقومون بت�شييد  1400كيلومرت م��ن �أ�سرتاليا.

ميثاق �سيا�سي جديد يف ال�سودان ..حول الرئا�سة وجمل�س ال�سيادة

املقاطعة والتهديد :الكال�سيكيات الكربى للألعاب الأوملبية
�إح ��دى ط��رق �إدان ��ة القمع الذي
ي�ستهدف الأويغور يف �شينجيانغ،
وال��ذي يتزايد ب��اط��راد منذ عدة
� �س �ن��وات ،ول �ك��ن �أي �� ً��ض��ا ملعار�ضة
ال�ه�ج�م��ات امل���س�ت�م��رة ع�ل��ى حرية
ال �ت �ع �ب�ير .وم ��ع ذل� ��ك� ،سيتمكن
ال��ري��ا� �ض �ي��ون الأم��ري �ك �ي��ون من
املناف�سة دون �أي م�شكلة.
(التفا�صيل �ص)12

•• الفجر -خرية ال�شيباين

�شهرا على توقيع اتفاق ال�سالم
ال �� �س��وداين يف �أك �ت��وب��ر ،2020
ال ت��زال مع�ضلة الأم��ن من �أكرب
التحديات التي تواجه الإقليم.
وا�ستمرت خالل الأ�شهر املا�ضية
�أع�م��ال القتل والنهب يف معظم
مناطق �إقليم غرب دارف��ور ،مما
�أدى �إىل �سقوط �أك�ث�ر م��ن �ألف
قتيل وجريح .ويف �أغ�سط�س ،مت
تن�صيب مني �أرك��و مناوي ،زعيم
ح��رك��ة جي�ش حت��ري��ر ال�سودان؛
املوقعة على اتفاق ال�سالم؛ حاكما
لإقليم غ��رب دارف��ور ،ال��ذي تبلغ
م���س��اح�ت��ه � 493أل ��ف كيلومرت
م��رب��ع ويقطنه ن�ح��و  6ماليني
ن���س�م��ة ي�ع�ي����ش ح��ال �ي��ا �أك �ث�ر من
ن�صفهم يف خميمات للنازحني،
يف ظ��ل ظ��روف �أمنية و�إن�سانية

بالغة التعقيد بعد حرب ا�ستمرت
�أك�ث��ر م ��ن  17ع ��ام ��ا .ويواجه
�إقليم دارف��ور ال��ذي اندلعت فيه
ح� ��رب �أه �ل �ي ��ة يف  2003قتل
و�شرد فيها �أك�ثر من  4ماليني
�شخ�ص ،حتديات كبرية� ،أبرزها
وق ��ف االق �ت �ت��ال الأه� �ل ��ي يف ظل
خ�لاف��ات �إث�ن�ي��ة عميقة وانت�شار
كبري لل�سالح ال��ذي يقدر عدده
ب�أكرث من مليوين قطعة.
وي�ع�ت�بر ت�ن�ف�ي��ذ ب�ن��د الرتتيبات
الأمنية املن�صو�ص عليه يف اتفاق
ال �� �س�لام ،واح� ��دا م��ن املع�ضالت
الكبرية .وقالت  5من احلركات
امل ��وق �ع ��ة �إن ع� ��دم ت �ن �ف �ي��ذ بنود
الرتتيبات الأمنية يهدد بن�سف
العملية ال�سلمية ويعيد البالد
�إىل مربع احلرب من جديد.

تت�سارع امل���ش��اورات واالجتماعات
خلف الكوالي�س يف ال�سودان ،بني
ال�ق��وى ال�سيا�سية لتقدمي اتفاق
��س�ي��ا��س��ي �أو م�ي�ث��اق ج��دي��د خالل
الأيام املقبلة ،يهدف لدعم حكومة
الفرتة االنتقالية برئا�سة عبداهلل
حمدوك.
وبح�سب م�صادر العربية -احلدث،
ف��إن امل�شاورات جت��ري بني �أحزاب
م ��ن احل ��ري ��ة وال �ت �غ �ي�ير املجل�س
املركزي واجلبهة الثورية وميثاق
التوافق الوطني.
ك�م��ا ك�شفت امل �� �ص��ادر �أن م��ن بني
م��ا مت االت�ف��اق عليه �إع ��ادة هيكلة
جمل�س ال�سيادة وحتديد رئا�سته
للمدنيني .و�أو��ض�ح��ت �أن ت�سليم
رئ��ا� �س��ة امل�ج�ل����س ��س�ي�ت��م يف يوليو
 ،2022بعد �إع��ادة ت�شكيله مرة
جديدة.
�إىل ذل ��ك� ،أ� �ش��ارت امل�ع�ل��وم��ات �إىل
�أن ال��وث�ي�ق��ة ال��د��س�ت��وري��ة �ستكون
املعيار واحلاكم للفرتة االنتقالية،
على �أن يتم �أي تعديل عليها عرب
املجل�س الت�شريعي ح�صرا.
هذا ولفتت امل�صادر �إىل �أن امليثاق
ال�سيا�سي �سيتم ت�سليمه حلمدوك
خالل الأيام املقبلة بعد الفراغ من
املناق�شات بني القوى ال�سيا�سية.
وكان رئي�س حزب الأمة ف�ضل اهلل
برمة �أو��ض��ح يف وق��ت �سابق �أم�س

للعربية -احل ��دث� ،أن ��ه ات�ف��ق مع
ع ��دد م��ن ال �ق �ي��ادات ع�ل��ى تطوير
ات �ف ��اق ح �م ��دوك وق ��ائ ��د اجلي�ش
ع �ب��د ال �ف �ت��اح ال�ب��ره� ��ان ،م ��ؤك ��دا
�أن احل��دي��ث ال���س��اب��ق ع��ن رف�ضه
غ�ير �صحيح ،معتربا �أن االتفاق
ال ��ذي وق ��ع يف ال�ق���ص��ر الرئا�سي
ب��اخل��رط��وم ال�شهر امل��ا��ض��ي حقق
�إيجابيات كبرية.
ك �م��ا �أك� � ��د ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�شكيل
ق��اع��دة عري�ضة لتكون احلا�ضنة
ال�سيا�سية لدعم ح�م��دوك خالل
الفرتة االنتقالية.
يذكر �أن حمدوك والربهان وقعا
يف  21ن��وف �م�بر امل��ا� �ض��ي اتفاقا
��س�ي��ا��س�ي��ا �أع � ��اد ت�ث�ب�ي��ت ال�شراكة
ب�ين امل�ك��ون�ين امل��دين والع�سكري،

ب�ع��د �أن ت��زع��زت �إث ��ر الإج � ��راءات
اال�ستثنائية التي فر�ضتها القوات
الع�سكرية يف � 25أكتوبر املا�ضي،
وال �ت��ي ح�ل��ت مب��وج�ب�ه��ا احلكومة
وجمل�س ال�سيادة ال�سابق ،وعلقت
العمل بالوثيقة الد�ستورية.
ك �م��ا ن ����ص االت� �ف ��اق امل ��ذك ��ور على
�إط�لاق جميع املعتقلني ،وت�شكيل
ح �ك��وم��ة ج ��دي ��دة ،وال �ع �م��ل على
توحيد القوات الع�سكرية ،و�إر�ساء
ال�سبيل الدميقراطي يف البالد.
�إال �أن هذا االتفاق فتح الباب لعدة
انتقادات ،بوجه رئي�س احلكومة،
و�أف � �ق� ��ده ج � ��زءا م ��ن ق��اع��دت��ه �أو
حا�ضنته املدنية ،ال�سيما من قوى
احل ��ري ��ة وال �ت �غ �ي�ير ال �ت��ي �أعلنت
رف�ضها له.
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ال�صحة تعلن تقدمي � 60 32,981إ�صابة جديدة بكورونا و 86حالة �شفاء وال وفيات حكومة الفجرية تعلن عطلة نهاية الأ�سبوع ال�سبت والأحد  ..واجلمعة ن�صف يوم عمل
جرعة من لقاح كوفيد19 -

•• �أبوظبي-وام

02

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 32,981
جرعة من لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية
وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى �أم�س
 22,080,184جرعة ومعدل توزيع اللقاح 223.25
جرعة لكل � 100شخ�ص.ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة
لتوفري لقاح " كوفيد  "19 -و�سعياً �إىل الو�صول �إىل املناعة
املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد
احلاالت وال�سيطرة على فريو�س "كوفيد."-19

•• �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 ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر
وح�صر احل��االت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد -
 "19واملخالطني لهم وعزلهم � ..أعلنت ال��وزارة عن �إجراء
 320,857فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية
على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات
الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع
نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  60حالة

�إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة،
وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة،
وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  742,567حالة.
 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 الوزارة عن �شفاء  86حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض
امل��ر���ض بعد تلقيها ال��رع��اي��ة ال�صحية ال�لازم��ة منذ دخولها
امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع ح��االت ال�شفاء 737,656
حالة.

•• الفجرية  -وام

اعتمدت حكومة �إم��ارة الفجرية تغيري نظام العمل الأ�سبوعي يف الإم��ارة متا�شياً مع ر�ؤي��ة دولة
الإم� ��ارات لتعزيز موقعها التناف�سي عاملياً يف قطاعات االقت�صاد والأع �م��ال ومل��واك�ب��ة التطورات
والتوجهات العاملية.
وبح�سب القرار �سيتم تطبيق النظام اجلديد للعمل الأ�سبوعي يف �إمارة الفجرية على كافة اجلهات
احلكومية لتكون �أيام العمل من الإثنني �إىل اخلمي�س ون�صف يوم عمل يوم اجلمعة.
ومبوجب القرار ت�صبح عطلة نهاية الأ�سبوع يومي ال�سبت والأحد واجلمعة ن�صف يوم وذلك ابتداء
من تاريخ  1يناير  2022فيما �سيكون الأحد  2يناير �إجازة ر�سمية.
كما �ستكون �ساعات الدوام الر�سمي يف اجلهات احلكومية من ال�ساعة � 7:30صباحا �إىل  3:30بعد
الظهر من الإثنني �إىل اخلمي�س ومن ال�ساعة � 7:30صباحا �إىل  12:00ظهراً يوم اجلمعة.

يف نيويورك ..ال�شيخ زايد �أ�سطورة تتحدى الزمن

•• نيويورك -وام

كان  ..وال يزال ..و�سيبقى املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" �أ�سطورة تتحدى
الزمن ب�أعماله وم�آثره وب�صماته
اخل ��ال ��دة ..ويف م��دي�ن��ة نيويورك
ي�ت�ج���س��د ه ��ذا امل �ع �ن��ى ع �ل��ى �أر� ��ض
الواقع يف عدة ظواهر ومنا�سبات،
وعدة �أماكن خمتلفة.
فالبداية ك��ان��ت يف الثانية ع�شرة
من م�ساء يوم الأول من دي�سمرب
اجل � ��اري ،وع �ل��ى �أه� ��م ��ش��ا��ش��ة من
ال �� �ش��ا� �ش��ات ال �ع �م�لاق��ة يف ميدان
تامي �سكوير الذي يعد �أحد �أ�شهر
ميادين العامل ،وهي ال�شا�شة التي
يطلق عليها " �إي�ج��ل �سكرين"..
وع �ن��دم��ا دق� ��ت ال �� �س��اع��ة الثانية
ع�شرة بال�ضبط ب��د�أت اجلماهري
ت �� �ص �ط��ف ل �ت �� �ش��اه��د ت ��اري ��خ دول ��ة
الإم� ��ارات ب�ين امل��ا��ض��ي واحلا�ضر،
يف �سل�سلة ل�ق�ط��ات متتابعة على
ال �� �ش��ا� �ش��ة خ �ل��ال ف �ي ��دي ��و مدته
دقيقتني تقريبا ،ي�ستعر�ض ن�ش�أة
وتطور ونه�ضة دولة الإم��ارات مع
عدة �صور ولقطات فيديو للقائد
امل�ؤ�س�س ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان
�آل ن �ه �ي��ان "طيب اهلل ثراه" ،و
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" ،وع��دد من املعامل
ال�شهرية يف الإم ��ارات ،ف�ضال عن
لقطات خمتلفة من ماراثون زايد
اخل�ي�ري ال ��ذي تنظمه الإم� ��ارات
ب�شكل �سنوي يف مدينة نيويورك
اعتبارا م��ن ع��ام  ،2005ويوجه

ري�ع��ه ل�ل�أع�م��ال اخل�يري��ة ،وكانت
اخللفية الأ��س��ا��س�ي��ة ل�ه��ذا الفيلم
ه��و اح�ت�ف��ال دول ��ة الإم � ��ارات بعام
اخل �م �� �س�ين ،وظ� ��ل ه� ��ذا الفيديو
يتكرر على ر�أ���س كل �ساعة مل��دة 4
�أيام كاملة.
ويف م�ساء ليلة الثاين من دي�سمرب
وحتديدا يف مقر القن�صلية العامة
ل�ل��دول��ة مب��دي�ن��ة ن �ي��وي��ورك حيث
احتفالية عيد االحت��اد اخلم�سني
ك ��ان ��ت م� �ظ ��اه ��رة ح� ��ب وتقدير
وع��رف��ان من كل ال�ضيوف العرب
والأجانب وامل�س�ؤولني الأمريكيني،
ل �ل ��إم � ��ارات و�� �ص ��اح ��ب الب�صمة
اخل��ال��دة يف ت��اري�خ�ه��ا امل �غ �ف��ور له
ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان

"طيب اهلل ثراه"  ،حيث ت�صدرت
م�آثره كل الأحاديث ،بني ال�ضيوف
مبختلف اللغات ،وكان هو الغائب
احلا�ضر يف تلك املنا�سبة ،وكانت
الإم � � ��ارات ب�ن�ه���ض�ت�ه��ا واعتدالها
وت�ساحمها و�أخوتها الإن�سانية هي
ال�ن�ج��م ال�ق�ط�ب��ي الأوح� ��د يف تلك
الليلة.
ويف � �ش��وارع مدينة ن�ي��وي��ورك كان
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل ن�ه�ي��ان ح��ا��ض��را يف الإعالنات
امل��وج��ودة ع�ل��ى احل��اف�لات العامة
باملدينة ،التي جتوب ال�شوارع ،من
خالل �شعار عام اخلم�سني وبع�ض
ال �� �ص��ور وال �ل �ق �ط��ات التذكارية..
ويف ح��دي�ق��ة "برو�سبيكت بارك"

يف منطقة "بروكلني" ال�ت��ي تعد
واح��دة من �أك�بر احل��دائ��ق العامة
يف ن�ي��وي��ورك ،ك��ان احل��دث الأكرب
وهو ماراثون زايد اخلريي..
الن�سخة اال�ستثنائية التي �أقيمت
مب�ن��ا��س�ب��ة ع ��ام اخل�م���س�ين ،والتي
�أق �ب��ل عليها الآالف م��ن ال�شعب
الأم��ري �ك��ي وامل �ق �ي �م�ين يف مدينة
ن� �ي ��وي ��ورك ع �ل��ى وج� ��ه التحديد
ل�ل�م���ش��ارك��ة ف �ي��ه ،ت �ق��دي��را لال�سم
ال�غ��ايل ال��ذي يحمله ،وللمنا�سبة
ال �ت��اري �خ �ي��ة ال �ت��ي ي �ق��ام م��ن �أجل
االحتفاء بها.
وق�ب��ل �أن ينطلق امل��ارث��ون حتدث
ال�سيناتور توما�س كيفني �صاحب
م �ق�ت�رح ت�خ���ص�ي����ص ي� ��وم الثاين

من دي�سمرب ليكون يوم الإمارات
يف ن � �ي ��وي ��ورك ع� ��ن ذك ��ري ��ات ��ه يف
الإم � � ��ارات ،ويف دار زاي� ��د اخلري،
ذك��ري��ات ال�ط�ف��ول��ة ال �ت��ي ق�ضاها
بني حنايا هذا الوطن الذي يقبل
الآخ� ��ر ب�ك��ل ��س�ه��ول��ة ،وي��وف��ر لكل
من فيه احلياة الكرمية ،ويحقق
ل ��ه ال� �ع ��دال ��ة والأم � � ��ن والأم � � ��ان،
واالح�ت�رام الكامل جلن�سه ودينه
وعمله ومذهبه ،برعاية كاملة من
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان ،ووا�صل امل�سرية �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زايد
�آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه
اهلل".
وبعد فوزه باملركز الأول يف املارثون

� ..أكد جون كامبني يف ت�صريحاته
لوكالة �أنباء الإمارات" وام" �أنه قر�أ
الكثري عن املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان ،وع��ن دول��ة الإمارات،
وجتربتها اال�ستثنائية يف النه�ضة
وال �ن �م��و وق��درت �ه��ا ع �ل��ى اخت�صار
الزمن ،حتى باتت رم��زا لالبتكار
والإب��داع وموطنا للتميز ،م�شريا
�إىل �أنه جاء للم�شاركة يف املاراثون
كنوع من �أنواع الوفاء لهذا الرجل
وت �ل��ك ال ��دول ��ة ال�ع�ظ�ي�م��ة ،بغ�ض
ال�ن�ظ��ر ع��ن ال�ت�ف�ك�ير يف ال �ف��وز �أو
اخل�سارة.
يف ال�سياق نف�سه � ..أك��دت هريوت
ج��واجن��ول ال�ف��ائ��زة ب��امل��رك��ز الأول
يف ال�سباق على م�ستوى ال�سيدات
�أن جت ��رب ��ة دول� � ��ة الإم � � � � ��ارات يف
النه�ضة والنمو واالزده��ار جديرة
باالحرتام ،و�أنها �سبق لها امل�شاركة
يف م��اراث��ون زاي��د اخل�يري يف عدة
ن�سخ ��س��اب�ق��ة لكنها مل ي�صادفها
التوفيق للفوز ،و�أنها تقدر الدور
الإن�ساين واخل�يري الكبري الذي
ت� �ق ��وم ب ��ه الإم � � � � ��ارات يف املا�ضي
واحل ��ا� �ض ��ر مل �� �س��اع��دة املحتاجني

يف ك��ل م �ك��ان ،ول��دي�ه��ا ق�ن��اع��ة ب�أن
م� ��اراث� ��ون زاي � ��د اخل �ي��ري يحمل
ا�سم ا�سطوري لرجل ن�شر اخلري
يف ك��ل م �ك��ان ب��ال �ع��امل ،ودول� ��ة مل
ت��دخ��ر ج�ه��دا يف ال��وق��وف بجانب
املحتاجني مبختلف القارات.
ويف �أ�شهر و�أق��دم فندق يف مدينة
ن �ي��وي��ورك وه ��و ف �ن��دق " ذا بالزا
فايفث �أفينو" املطل على "�سنرتال
بارك" ال���ش�ه�ير ..ك��ان��ت املفاج�أة
ال���س��ارة ،يف املكتبة الرتاثية لهذا
ال�ف�ن��دق ال�ت��ي ت�ع��ود ملكيتها �إىل
م�ؤ�س�سة " �أ�سولني" �إح��دى �أكرب
دور الطباعة والن�شر املتخ�ص�صة
يف ط� �ب ��اع ��ة امل� � ��راج� � ��ع الأدب� � �ي � ��ة
وال�ت��اري�خ�ي��ة ،ل�ت�ع��ر���ض فيها �أهم
مطبوعاتها وكتبها ،وك��ان النجم
ال��رئ �ي �� �س��ي ب�ي�ن ك ��ل ه� ��ذه الكتب
امل �ه �م��ة ه��و ال �ك �ت��اب ال� ��ذي يحمل
عنوان" SHIkH ZAYED
– AN ETERNAL
 " LEGACYمبعنى " ال�شيخ
زايد �أ�سطورة تتحدى الزمن.
ويف حمتويات ه��ذا الكتاب الفخم
ال��ذي ميكن ترجمة معناه �أي�ضا

�إىل" ال�شيخ زايد ..الإرث الأبدي"
من ت�أليف الكاتبة مرينا عياد مت
ا�ستعرا�ض �سرية وم�سرية املغفور
ل��ه ال���ش�ي��خ زاي� ��د ب��ن ��س�ل�ط��ان �آل
نهيان القائد امل��ؤ��س����س ،وجتربته
يف ن���ش��أة وت �ط��ور ال��دول��ة الفتية،
وم�آثره وعالقاته بزعماء العامل،
ف�ضال عن ع��دد كبري من ال�صور
النادرة له يف الكثري من الأماكن
بالدولة وخارجها.
�أم��ا لويزا بيكر �أمينة تلك املكتبة
املتخ�ص�صة يف بيع الكتب الثمينة
ف �ق��د �أك � ��دت �أن� �ه ��ا ق � ��ر�أت الكتاب
بعمق ،وتوقفت طويال �أم��ام كلمة
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ،التي
و�ضعت يف ال�صفحات الأوىل من
الكتاب ":ث��روت��ي احلقيقية هي
�سعادة �شعبي"  ،م�شرية �إىل �أنها
تخت�صر ��س�يرة وم���س�يرة الرجل،
ومدى �إقباله على العطاء كالنهر
املتدفق ،والقيم احلقيقية للقيادة
والنيل والإي�ث��ار ،و�أن ه��ذا ال�شعار
هو �سر �إبداع ونه�ضة وتطور دولة
االمارات وتفرد جتربتها الرثية.

خليفة بن طحنون يبحث مع وفد كويتي تبادل اخلربات
يف جمال رعاية �أ�سر ال�شهداء
•• �أبوظبي  -وام

ا�ستقبل ال�شيخ خليفة بن طحنون
بن حممد �آل نهيان مدير تنفيذي
م�ك�ت��ب � �ش ��ؤون �أ� �س��ر ال �� �ش �ه��داء يف
دي��وان ويل عهد �أبوظبي يف واحة
ال �ك��رام��ة وف � ��داً ك��وي�ت�ي��ا برئا�سة
��ص�لاح ال�ع��وف��ان ال��وك�ي��ل امل�ساعد

ب��ال��دي��وان الأم�ي��ري امل��دي��ر العام
ملكتب ال�شهيد الكويتي الذي يقوم
بزيارة �إىل الدولة حالياً.
وعقد اجلانبان اجتماعاً يف واحة
ال �ك��رام��ة يف �أب��وظ �ب��ي ح�ي��ث بحثا
خ�ل�ال��ه �أوج� � ��ه ال� �ت� �ع ��اون وت �ب��ادل
اخل �ب��رات يف جم ��ال رع ��اي ��ة �أ�سر
ال�شهداء .و�أ�شار ال�شيخ خليفة بن

طحنون �إىل �أن مكتب �ش�ؤون �أ�سر
ال�شهداء حري�ص كل احلر�ص على
متابعة احتياجات �أ�سر ال�شهداء،
ومتكينها من مواجهة التحديات
ال� �ت ��ي ق� ��د ت��واج �ه �ه��ا م� ��ن خالل
موا�صلة طرح الربامج واملبادرات
وتنفيذ اخلطط التي م��ن �ش�أنها
ت ��وف�ي�ر ال �ب �ي �ئ��ة امل �ن��ا� �س �ب��ة لأ�سر

وذوي ال�شهداء التي ي�ستطيعون
م ��ن خ�ل�ال �ه��ا حت �ق �ي��ق �أه ��داف �ه ��م
وط �م��وح��ات �ه��م ،وامل �� �ض��ي ق��دم �اً يف
حياة كرمية ت�ضمن لهم م�شاركة
ف�ع��ال��ة يف تنمية ال��وط��ن وتعزيز
�إجن ��ازات ��ه .وق ��ام ال��وف��د ال�ضيف
بجولة يف م��راف��ق واح��ة الكرامة
مبرافقة ال�شيخ خليفة بن طحنون

بن حممد �آل نهيان واطلعوا على
الت�صميم الفريد واملميز للواحة،
وما حتمله من م�ضامني البطولة
وال�شرف والت�ضحيات التي قدمها
��ش�ه��داء ال��وط��ن وم��ا يعك�سه هذا
ال�ن���ص��ب م��ن رم��زي��ة ودالل ��ة على
ال� ��وف� ��اء ل� ��ذك� ��رى �� �ش� �ه ��داء دول� ��ة
الإمارات الأبرار.

�شرطة �أبوظبي تعزز وعي � 59ألف �شخ�ص بالنزاهة الوظيفية
•• �أبوظبي-وام

ع� ��ززت � �ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي الوعي
مبكافحة الف�ساد ون�شر مفاهيم
ال�ن��زاه��ة لنحو � 59أل ��ف �شخ�ص
خ�ل�ال ال �ع��ام  2021م��ن خالل
امل� � �ح � ��ا�� � �ض � ��رات وور� � � � � ��ش ال �ع �م ��ل
ل �ل �ج �ه��ات احل �ك��وم �ي��ة واخلا�صة
��ض�م��ن ال�ن���س�خ��ة ال �ث��ان �ي��ة حلملة
�إدارة مكافحة الف�ساد حتت �شعار
"لأماناتهم راعون".
و�أك ��دت يف تقرير مبنا�سبة اليوم
ال � ��دويل مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �� �س��اد ال ��ذي
ي �� �ص��ادف ال �ت��ا� �س��ع م ��ن دي�سمرب
��س�ن��وي��ا اه�ت�م��ام�ه��ا ب��زي��ادة الوعي
العام بعدم ا�ستغالل الوظيفة �أو

ال�سلطة ملنافع �شخ�صية �أو الر�شوة
�أو التزوير وع��دم حماباة �شخ�ص
�أو ج�ه��ة ع�ل��ى ح���س��اب الآخ ��ري ��ن ،
و�أي �أف� �ع ��ال �أخ � ��رى ت �ن��درج حتت
م�سمى الف�ساد قد يرتكبها املوظف
يف جم��ال عمله لتحقيق مكا�سب
مادية �أو معنوية.
و�أ� �ش��ادت بالتن�سيق وال�ت�ع��اون مع
ال�شركاء لن�شر مفاهيم النزاهة
يف املجتمع والوقوف �سداً منيعاَ يف
الت�صدي للف�ساد واملف�سدين.
ولفتت �إىل جناح منظومة التعاون
مع ال�شركاء من خالل جهود �إدارة
مكافحة الف�ساد والعمل امل�شرتك
م��ع خم�ت�ل��ف اجل �ه��ات احلكومية
واخل ��ا�� �ص ��ة لإي � �ج ��اد ب �ي �ئ��ة �آم �ن ��ة،

تر ّكز على مبد�أ ال�شفافية وك�سب
الثقة امل�ؤ�س�سية لرت�سيخ مفهوم
النزاهة الوظيفية وتعزيز القيم
الإيجابية.
و�أو� �ض �ح��ت �أن ح�م�ل��ة لأماناتهم
راع��ون رك��زت على تر�سيخ مفهوم
النزاهة الوظيفية املرتبطة بقيم
االن� �ت� �م ��اء وامل ��واط� �ن ��ة ال�صاحلة
وا�ستهدفت العديد من امل�ؤ�س�سات
والهيئات والدوائر املحلية � ،ضمن
ا�سرتاتيجيتها الرامية للم�شاركة
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة يف ال�ت���ص��دي للف�ساد
وال �ت �ع��اون م��ع اجل �ه��ات املخت�صة
للو�صول �إىل املنظومة املتكاملة
نحو جمتمع �آمن وم�ستقر .
وا�ستهدفت احلملة دعوة امل�ؤمتنني

ع�ل��ى ال��وف��اء ب ��أم��ان��ات �ه��م ،وت�أدية
ال ��واج� �ب ��ات ب� ��إخ�ل�ا� ��ص ،ورع ��اي ��ة
م �� �ص��ال��ح الآخ � ��ري � ��ن ،ك �م��ا رك ��زت
ع �ل��ى �أه �م �ي��ة احل �ف��اظ ع �ل��ى املال
ال �ع��ام ،وال�ب�ع��د ع��ن الت ّك�سب غري
امل�شروع ،وعدم ا�ستغالل الوظيفة
�أو ال�سلطة ملنافع �شخ�صية وتعزيز
ال��وازع الديني ،وع��دم التهاون يف
تطبيق القوانني.
وتنوعت و�سائل احلملة و�أ�ساليبها
ب�ي��ن حم� ��ا� � �ض� ��رات وور�� � � ��ش عمل
ع��ن ب �ع��د وب��و� �س�ت�رات مت ن�شرها
ع�ب�ر و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام امل�خ�ت�ل�ف��ة ،
رك��زت على تثقيف �أف��راد املجتمع
مب�خ��اط��ر ال �ت �ج��اوزات القانونية
وت� �ع ��زي ��ز امل �ف ��اه �ي ��م الأخ�ل�اق� �ي ��ة

للنزاهة الوظيفية مبا يتوافق مع
املتطلبات الدولية.
و�أ��ش��ار التقرير �إىل جهود �شرطة
�أب ��وظ� �ب ��ي يف ت� �ق ��دمي اخل ��دم ��ات
وال�ب��رام� ��ج ال �ت ��وع ��وي ��ة الف ّعالة
ل �ل �ت �ع ��ري ��ف مب� �خ ��اط ��ر الف�ساد
ال ��وظ� �ي� �ف ��ي  ،وب� � �ي � ��ان �أ�� � �ض � ��راره
وال��وق��اي��ة منه وع��زل��ه ،م��ن خالل
تعزيز اجل�ه��ود الر�سمية ،و�إقامة
ال �� �ش��راك��ات امل��ؤ��س���س�ي��ة ال �ب �ن��اءة يف
�إط � ��ار دوره � ��ا الأم� �ن ��ي يف تر�سيخ
� �س �ي��ادة ال �ق��ان��ون ،م��ن �أج� ��ل بقاء
�إم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي خ��ال�ي��ة م��ن هذه
اجلرمية .
و�أك � ��د ال���س�ع��ي �إىل �إث � ��راء الوعي
املجتمعي حول �ضرورة الإبالغ عن

ح��االت ال�ف���س��اد ،وتغيري املفاهيم
وال �ث �ق ��اف ��ة ال� �ت ��ي ت �ع �ي��ق الإب� �ل��اغ
ع��ن ت�ل��ك احل � ��االت ،ون���ش��ر القيم
الوظيفية واالل�ت��زام بالت�شريعات
وال� �ق ��وان�ي�ن ال �ن��اظ �م��ة ،وتطبيق
�إج��راءات العمل الفاعلة ،وحتفيز
امل�ؤ�س�سات على �إ��ش��راك منت�سبيها
يف ور� � ��ش ع �م��ل وح� �م�ل�ات ت�سهم
يف ب�ن��اء فكر م�ستنري يف النزاهة
الوظيفية.
ك�م��ا ع ��ززت ��ش��رط��ة �أب��وظ�ب��ي ن�شر
ثقافة النزاهة والأمانة وامل�س�ؤولية
ل��دى الفئات امل�ستهدفة ،وتر�سيخ
م � �ف � �ه ��وم ال � ��رق � ��اب � ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
والإح�سا�س بامل�س�ؤولية يف جمال
ال �ع �م��ل وال ��وق ��اي ��ة م ��ن خماطر

ال�ت�ج��اوزات القانونية،و التعريف
مبنجزات الدولة يف جمال النزاهة
الوظيفية ،وطرق الإبالغ والإدالء
ب��امل �ع �ل��وم��ات ،وح �م��اي��ة امل�ب�ل�غ�ين و
تغليب امل���ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة يف �أداء
الواجبات الوظيفية ،حفاظاً على
مكت�سبات الوطن.
وحثت �أفراد املجتمع على التعاون

ل �ت �ع��زي��ز ال � �� � �ص� ��ورة احل�ضارية
للمجتمع ،عرب التوا�صل مع خدمة
"�أمان "،على الرقم 8002626
�أو �إر�سال ر�سالة ن�صية على الرقم
، 2828وال �ت��ي تتيح للجمهور
مت��ري��ر امل�ع�ل��وم��ات الأم �ن �ي��ة حول
�أي �شكوك تفيد يف تعزيز اجلهود
الأمنية.

�سالل تك�شف عن خطط لتطوير م�شاريع زراعية وا�سعة النطاق يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام

�أع�ل�ن��ت ��ش��رك��ة ��س�لال ع��ن ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة ��ش��راك��ة م��ع ��ش��رك��ة �أجريتك
" "Agritekاملطور الرئي�سي لعدد من امل�شاريع الزراعية يف الدولة
بهدف تطوير م�شاريع زراعية وا�سعة النطاق �ضمن املزارع املتعاقدة مع
�شركة �سالل يف �إم��ارة �أبوظبي من خالل ا�ستخدام حلول التكنولوجيا
الزراعية املتقدمة .وت�أتي هذه اخلطوة متا�شياً مع االلتزام التام ل�شركة
�سالل بدعم م�ستهدفات اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي
تهدف �إىل توفري غذاء �صحي و�آمن وكايف لكافة �أفراد املجتمع.
وتدعم �أجريتك م�شروع تطوير املزارع الذي �أعلنت عنه �سالل يف �شهر
نوفمرب  ،2021وال��ذي يهدف �إىل دع��م امل��زارع�ين املحليني يف �إمارة

�أبوظبي من خالل تعزيز تبني التكنولوجيا الزراعية املتقدمة ،وحتفيز
اال�ستثمار يف التكنولوجيا لزيادة الإنتاج املحلي من املنتجات الزراعية
الطازجة لتقليل االعتماد على الواردات .وقع االتفاقية �سعادة املهند�س
ج�م��ال ��س��امل ال�ظ��اه��ري ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة ��س�لال ،و�سلطان
اجلابري ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أجريتك ،وذلك يف حفل �أقيم بهذه
املنا�سبة ،على هام�ش معر�ض "�سيال ال�شرق الأو�سط" ،الذي ت�شارك فيه
�سالل ب�صفتها الراعي الرئي�سي للحدث .ح�ضر التوقيع معايل الدكتور
مغري خمي�س اخلييلي رئي�س دائرة تنمية املجتمع و معايل حممد علي
حممد ال�شرفاء احلمادي رئي�س دائرة التنمية االقت�صادية يف �أبوظبي،
و�سعادة �سعيد البحري �سامل العامري مدير عام هيئة �أبوظبي للزراعة
وال�سالمة الغذائية ،ومن�صور املال رئي�س جمموعة املحافظ اال�ستثمارية

يف "القاب�ضة"  ،/ADQ/وعدد من كبار امل�س�ؤولني من اجلانبني .و
قال �سعادة املهند�س جمال �سامل الظاهري " :ن�ؤمن يف �شركة �سالل ب�أن
توفري �أف�ضل الظروف الزراعية �سي�ؤدي �إىل تقدمي منتجات غذائية
طازجة و�صحية .و�أن اعتماد حلول التكنولوجيا الزراعية املتقدمة هو
�شرط �أ�سا�سي لتعزيز زراعة املحا�صيل يف البيئات املناخية القا�سية مثل
البيئة ال�صحراوية يف دولة الإمارات .وي�سرنا التعاون مع �شركة �أجريتك
لتوظيف حلول تكنولوجية جمدية جتارياً لتنويع املحا�صيل املزروعة
حملياً وزي��ادة حجم االنتاج الزراعي ورفع م�ستوى جودته .وت�أتي هذه
ال�شراكة �ضمن م�ساعي "�سالل" الهادفة �إىل تقدمي تقنيات زراعية
متطورة �أثبتت كفاءتها يف مواجهة ق�سوة الظروف املناخية ،وقادرة على
اال�ستفادة من النظام الإيكولوجي الزراعي يف الدولة".
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حكومة ر�أ�س اخليمة تعتمد تغيري نظام ومواعيد العمل الأ�سبوعي �أمانة الوطني االحتادي تنظم ندوة حول ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي يف الت�شريعات

•• ر�أ�س اخليمة -وام

اعتمدت حكومة �إمارة ر�أ�س اخليمة تغيري نظام ومواعيد العمل الأ�سبوعي يف اجلهاز احلكومي املحلي متا�شياً مع
ر�ؤية دولة الإمارات وجهودها امل�ستمرة الرامية �إىل مواكبة التطورات والتوجهات العاملية ،وبهدف تعزيز مكانتها
على م�ؤ�شرات التناف�سية يف خمتلف املجاالت.
و�سيتم تطبيق النظام اجلديد للعمل الأ�سبوعي يف �إم��ارة ر�أ���س اخليمة على كافة اجلهات احلكومية لتكون �أيام
العمل من الإثنني �إىل اخلمي�س ،ون�صف يوم عمل يوم اجلمعة.
كما �ستكون �ساعات الدوام الر�سمي يف اجلهات احلكومية من ال�ساعة � 7:30صباحا �إىل  3:30بعد الظهر من
الإثنني �إىل اخلمي�س ومن ال�ساعة � 7:30صباحاً �إىل  12:00ظهراً يوم اجلمعة.
ومبوجب القرار ،ت�صبح عطلة نهاية الأ�سبوع يومي ال�سبت والأحد واجلمعة ن�صف يوم ،وذلك ابتدا ًء من تاريخ 1
يناير  ،2022على �أن يتم يف تطبيق هذا القرار مراعاة متطلبات الهيئات واجلهات التي ت�ستدعي طبيعة عملها
غري ذلك ..كما �سي�ستمر نظام العمل املرن والعمل عن بعد وفقا لل�ضوابط واملوجهات ذات ال�صلة.

•• �أبوظبي-وام

نظمت �أم�س الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي
ندوة حول ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي يف الت�شريعات،
حا�ضر فيها من اجلامعة الأمريكية يف الإمارات ،الدكتور
جهاد �صالح بني يون�س مدير برنامج ماج�ستري امللكية
ال �ف �ك��ري��ة ،وال��دك �ت��ورة �إي �ن��ا���س اخل ��ال ��دي ع���ض��و الهيئة
التدري�سية .ح�ضر ال�ن��دوة �سعادة الدكتور �سيف �سعيد
املهريي الأمني العام امل�ساعد للت�شريع والرقابة يف املجل�س
الوطني االحتادي ،والباحثون يف الأمانة العامة.
وت �ن ��اول ��ت ال� �ن ��دوة ع� ��دة حم � ��اور ح� ��ول م �ف �ه��وم الذكاء
ال���ص�ن��اع��ي ،وجم ��االت ا��س�ت�خ��دام��ه يف ال �ع��امل ،وخدمات

ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي ال �ت��ي مي �ك��ن ت��وظ�ي�ف�ه��ا لأع�ضاء
املجل�س الوطني ،وا�ستخدامها يف ال�صياغة الت�شريعية
والتقارير الربملانية .وا�ستعر�ض املحا�ضرون يف الندوة
�أم�ث�ل��ة وجت ��ارب ع�ل��ى ا��س�ت�خ��دام ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي يف
العملية الت�شريعية ،ومميزات تطويعه يف العمل الربملاين
واملعوقات التي تواجه ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي يف
العملية الت�شريعية.
وق ��ال � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور ��س�ي��ف �سعيد امل �ه�ي�ري� ،إن دولة
الإمارات �سباقة يف تطويع التكنولوجيا وعلى ر�أ�سها الذكاء
اال�صطناعي يف العديد من املجاالت ،م�شرياً �سعادته �إىل
�أن املجل�س الوطني االحتادي يواكب هذا التقدم يف ت�سهيل
عملياته املختلفة خا�صة الت�شريعية من خالل ا�ستخدام

الذكاء اال�صطناعي ،والتي تتواءم مع التوجهات احلكومية
و�أه��داف "ا�سرتاتيجية الإم��ارات للذكاء اال�صطناعي".
و�أكد �أن الذكاء اال�صطناعي �سيلعب دوراً حمورياً وهاماً
يف امل�ستقبل و�سيقدم ح�ل��و ًال فعالة خ�لال تطبيقه من
قبل الباحث القانوين وامل�شرع ،خا�صة و�أن دولة الإمارات
�شهدت م�ؤخرا اعتماد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة "حفظ اهلل" �أ�ضخم م�شروع
لتطوير الت�شريعات والقوانني االحت��ادي��ة يف ال��دول��ة يف
حزمة متكاملة من القوانني وتعديالتها تواكب نه�ضة
وتطلعات الإم��ارات ،وهنا يلعب الذكاء اال�صطناعي دور
هاماً يف فهم املحتوى القانوين و�إيجاد الن�صو�ص املتعلقة
بالدرا�سات التي يقوم بها الباحث القانوين.

حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل رئي�س وزراء والية غوجارات الهندية
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•• ر�أ�س اخليمة-وام

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ،ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة ،يف ق�صر �سم ّوه مبدينة �صقر بن حممد ام�س،
معايل بوبيندرابهاي باتيل ،رئي�س وزراء والية غوجارات بجمهورية الهند،
الذي يزور البالد حالياً والوفد املرافق له ،وذلك بح�ضور ال�شيخة �آمنة بنت
�سعود بن �صقر القا�سمي ،رئي�س جمل�س �إدارة مكتب اال�ستثمار والتطوير
يف ر�أ�س اخليمة ،وعدد من امل�س�ؤولني يف الإمارة.
ورح��ب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س اخليمة مبعايل ال�ضيف ،وتبادل معه
الأحاديث حول تعزيز عالقات التعاون وتو�سيع �آفاقها بني دولة الإمارات
العربية املتحدة وجمهورية الهند على خمتلف ال�صعد.
م��ن جانبه ع�بر م�ع��ايل بوبيندرابهاي ب��ات�ي��ل ،ع��ن ب��ال��غ �شكره وتقديره
ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة على كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال،
م�ؤكداً �أنها تعك�س متانة عالقات التعاون بني الإمارات والهند.

الإمارات واليون�سكو توقعان اتفاقية �إن�شاء املركز الدويل لبناء القدرات يف جمال الرتاث
•• ال�شارقة-وام

وق �ع��ت دول� ��ة الإم � � ��ارات العربية
امل�ت�ح�دّة ومنظمة الأمم املتحدة
ل� �ل�ت�رب� �ي ��ة وال � �ع � �ل� ��م وال� �ث� �ق ��اف ��ة
اليون�سكو اتفاقية لإن�شاء املركز
ال ��دويل لبناء ال �ق��درات يف جمال
الرتاث الثقايف غري املادي بالدول
العربية يف �إم��ارة ال�شارقة والذي
� �س �ي �ت �خ��ذ م� ��ن م �ع �ه��د ال�شارقة
ل �ل�ت�راث م �ق��راً ل��ه مب��ا ي���س�ه��م يف
تعزيز اجلهود التي تبذلها دولة
الإم��ارات و�إم��ارة ال�شارقة حلماية
الرتاث الثقايف غري املادي وتعزيز
الوعي به.
�أقيمت مرا�سم توقيع االتفاقية
�أم � ��� ��س مب� �ق ��ر "بيت احلكمة"
بال�شارقة.
ووقعتها معايل ن��ورة بنت حممد
الكعبي وزي ��رة الثقافة وال�شباب
رئ�ي���س��ة ال�ل�ج�ن��ة ال��وط�ن�ي��ة لدولة
الإمارات العربية املتحدة للرتبية
والثقافة والعلوم و�أودري �أزوالي
امل� ��دي� ��رة ال �ع��ام��ة مل �ن �ظ �م��ة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
"اليون�سكو" ب�ح���ض��ور ال�شيخة
ب� � ��دور ب �ن��ت � �س �ل �ط��ان القا�سمي
رئي�سة االحتاد الدويل للنا�شرين
 م ��ؤ� �س ����س ج �م �ع �ي��ة النا�شرينالإم��ارات �ي�ين وامل��ؤ��س����س والرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ج�م��وع��ة « كلمات»،
و�سعادة الدكتور عبدالعزيز امل�س ّلم
رئ �ي ����س م�ع�ه��د ال �� �ش��ارق��ة للرتاث
َو� � �س � �ع � ��ادة ع � �ب � ��داهلل ب � ��ن حممد

ال �ع��وي ����س رئ �ي ����س دائ � ��رة الثقافة
بال�شارقة و�سعادة �سلمى الدرمكي
الأم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�ج�ن��ة الوطنية
ل �ل�ترب �ي��ة وال �ث �ق��اف��ة وال �ع �ل��وم يف
دولة الإمارات و�سعادة �سامل خالد
القا�سمي امل�ن��دوب ال��دائ��م لدولة
الإمارات لدى "اليون�سكو".
و�أك� ��دت م�ع��ايل ن ��ورة ب�ن��ت حممد
الكعبي على ال��دور ال��رائ��د الذي
ت�ل�ع�ب��ه دول� ��ة الإم � � ��ارات يف حفظ
وح �م ��اي ��ة ال �ت ��راث ال �ث �ق ��ايف غري
امل � ��ادي ب ��إع �ت �ب��اره �إرث� � �اً ح�ضارياً
ت�ستفيد منه الإن�سانية ب�أ�سرها
وه��و ما يتطلب تعزيز ال�شراكات
م��ع امل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة الفاعلة
يف ه ��ذا امل �ج��ال م��ن �أج ��ل حتقيق
م��زي��د م��ن ال �ت �ع��اون ل���ص��ون هذا

الإرث للأجيال القادمة و�إن�شاء
امل�ؤ�س�سات ال�ق��ادرة على الو�صول
�إىل هذا الهدف.
و�أ�� �ش ��ارت معاليها �إىل �أن �إن�شاء
امل ��رك ��ز ال � ��دويل ل �ب �ن��اء ال� �ق ��درات
يف جم� ��ال ال �ت��راث ال �ث �ق��ايف غري
امل ��ادي ب��ال��دول العربية يف �إم ��ارة
ال�شارقة ي��ؤك��د على ثقة منظمة
"اليون�سكو" بقدرة دولة الإمارات
على تفعيل هذا املركز وتوفري كل
الإم�ك��ان�ي��ات ال�لازم��ة ل��ه لتحقيق
�أه��داف��ه ويف ال��وق��ت نف�سه يعك�س
املكانة املتم ّيزة للإمارة يف جمال
ال� �ث� �ق ��اف ��ة وال� � �ت� ��راث وحر�صها
ع �ل��ى امل �� �س��اه �م��ة يف ك��ل م��ا �ش�أنه
�أن يحافظ على ال�ت�راث الثقايف
املحلي والعربي والعاملي.

م��ن جانبه رح��ب �سعادة الدكتور
عبدالعزيز امل�س ّلم ب��إع�لان �إن�شاء
امل� ��رك� ��ز اجل� ��دي� ��د ال� � ��ذي �سيعزز
م��ن مكانة �إم ��ارة ال�شارقة ودولة
الإم � � � ��ارات يف جم� ��ال الإقت�صاد
الإبداعي والعمل الثقايف والرتاثي
وي �ج �ع �ل �ه��ا رائ � ��دة ع �ل��ى امل�ستوى
الإق �ل �ي �م��ي وال� �ع ��امل ��ي يف تطوير
وت�أهيل القدرات العربية العاملة
يف جم� ��ال ال �ت��راث ال �ث �ق��ايف غري
املادي ..م�شيداً بتوجيهات وجهود
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة يف
حفظ ال�تراث الثقايف غري املادي
وت��وث �ي �ق��ه واالع �ت �ن��اء ب��ه ورعاية
ودعم العاملني فيه.

وقال �سعادته يعد الرتاث الثقايف
غري املادي �أحد مقومات احل�ضارة
الإن���س��ان�ي��ة وم ��ؤ� �ش��راً ع�ل��ى نه�ضة
وتقدم ال�شعوب واملجتمعات ومن
�� �ش� ��أن احل� �ف ��اظ ع �ل �ي��ه �أن يحقق
مزيداً من التقارب بني الثقافات
واجل�ن���س�ي��ات وي��ر��س��ي بينهم قيم
ال �ت �ف ��اه ��م وال � �ت � �ع� ��اون وال �� �س�ل�ام
و��س�ي�ك��ون ل�ل�م��رك��ز ال� ��دويل لبناء
القدرات يف جمال الرتاث الثقايف
غري امل��ادي ب��ال��دول العربية �ش�أن
كبري يف الو�صول �إىل هذه الغايات
ال �ت��ي جت �م��ع ع�ل�ي�ه��ا دول العامل
ك��اف��ة .و�أ�� �ض ��اف �أن ب �ن��اء ق ��درات
الكوادر العربية العاملة يف جمال
ال�تراث الثقايف غري امل��ادي ي�سهم
يف ت�شجيع احل��وار ب�ين الثقافات

وت �ع��زي��ز االح� �ت��رام امل �ت �ب��ادل بني
جميع مكونات الن�سيج املجتمعي
يف ال �ب �ل��دان ال �ع��رب �ي��ة م��ن خالل
حماية ال�ه��وي��ات وال�ت�ن��وع الثقايف
لل�سكان عرب �صون وحماية كافة
ع�ن��ا��ص��ر ه ��ذا ال �ت��راث ب � ��دءاً من
ال� �ع ��ادات وال �ت �ق��ال �ي��د والطقو�س
وامل�م��ار��س��ات و� �ص��و ًال �إىل املهارات
واحلِ رف والفنون على اختالفها .
ومبوجب االتفاقية يخت�ص املركز
يف بناء ال�ق��درات للمحافظة على
ال�تراث الثقايف غري امل��ادي وذلك
بهدف تعزيز اتفاقية عام 2003
حلماية الرتاث الثقايف غري املادي
وامل���س��اه�م��ة يف ت�ن�ف�ي��ذه��ا بالدول
العربية وتعزيز القدرات امل�ؤ�س�سية
حلماية الرتاث الثقايف غري املادي

يف ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة م ��ع تعزيز
م�ق��ا��ص��د و�أه� � ��داف ات �ف��اق �ي��ة عام
 2003يف املنطقة ورفع م�ستوى
م�شاركة املجتمعات واملجموعات
والأفراد يف حماية الرتاث الثقايف
غري املادي �إ�ضافة �إىل رفع م�ستوى
ال ��وع ��ي ب� ��ال �ت�راث ال� �ث� �ق ��ايف غري
املادي و�ضمان احرتامه يف الدول
العربية وتعزيز التعاون الإقليمي
وال��دويل حلماية ال�تراث الثقايف
غري امل��ادي .و�سيعمل املركز حتت
رع��اي��ة م��ن منظمة "اليون�سكو"
على تنفيذ برامج و�أن�شطة ق�صرية
وط��وي �ل��ة الأج� ��ل ل�ب�ن��اء القدرات
يف جم��ال حماية ال�ت�راث الثقايف
غ�ير امل��ادي ت�ستند �إىل الربنامج
الذي و�ضعته منظمة "اليون�سكو"

ل�ل�ت�ن�ف�ي��ذ ال �ف �ع��ال الت �ف��اق �ي��ة عام
 2003وتكييف م��واد وبيانات
بناء القدرات التي طورتها منظمة
"اليون�سكو" لتتالءم مع ال�سياق
الإقليمي و�ضمان ترجمتها �إىل
اللغة العربية.
ك�م��ا �سيقوم امل��رك��ز ب�ب�ن��اء �شبكات
ات���ص��ال وت��وا��ص��ل ب�ين املجتمعات
وامل �ج �م��وع��ات والأف � � ��راد املعنيني
ل��دع��م ن�ق��ل ال�ت�راث ال�ث�ق��ايف غري
امل��ادي ون�شره وتنظيم الفعاليات
والإج� � �ت� � �م � ��اع � ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة على
ال���ص�ع�ي��دي��ن الإق�ل�ي�م��ي وال ��دويل
�إىل جانب تعزيز �شبكات الإت�صال
ال ��دول� �ي ��ة والإق �ل �ي �م �ي ��ة لتبادل
املعلومات واملعارف املتع ّلقة بحماية
ال�تراث الثقايف غري امل��ادي مبا يف
ذل��ك �سياق �إط ��ار النتائج العامة
لالتفاقية و�إر�سال تقارير دورية.
يذكر �أن ال�شارقة حتت�ضن �أي�ضاً
امل��رك��ز الإق�ل�ي�م��ي حل�ف��ظ الرتاث
الثقايف يف الوطن العربي �/إيكروم
 ال���ش��ارق��ة /ال ��ذي �أ��س���س��ه املركزال ��دويل ل��درا� �س��ة ح�ف��ظ وترميم
امل �م �ت �ل �ك��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة �/إي� �ك ��روم/
ال� �ت ��اب ��ع مل �ن �ظ �م��ة "اليون�سكو"
ب ��اال�� �ش�ت�راك م ��ع ح �ك��وم��ة �إم� ��ارة
ال �� �ش��ارق��ة ع ��ام  2011وي�سعى
املركز �إىل تعزيز قدرات العاملني
يف م��ؤ��س���س��ات ال�ت��راث الر�سمية
ب��ال��دول الأع���ض��اء لتمكينهم من
�إدارة م ��واق ��ع ال �ت ��راث الثقايف
وامل �ع��امل التاريخية واملجموعات
املتحفية وفق �أ�س�س م�ستدامة.

زيارات رفيعة امل�ستوى ..والتطوع وتعزيز ال�سلم يت�صدران امل�شهد وفد ال�صحفيني النم�ساوية ي�شيد مب�سرية الدولة التنموية اال�ستثنائية خالل  5عقود
•• �أبوظبي-وام

الإم ��ارات ،كما �أظ�ه��رت الإح�صائيات �أن  42يف املئة م��ن املتطوعني تزيد
�أعمارهم عن  30عاما.

متيز الأ�سبوع العا�شر من �إك�سبو  2020دبي بالزيارات الرفيعة امل�ستوى
من قبل كبار امل�س�ؤولني يف الدول ال�شقيقة و ال�صديقة ،فيما وا�صل احلدث
العاملي زخم الفعاليات ذات الطابع العاملي ال�سيما تلك املرتبطة بتعزيز قيم
ومفاهيم التعاي�ش ال�سلمي و الت�سامح �إىل جانب التطوع .وت�ستعر�ض وكالة
�أنباء الإمارات "وام" يف تقرير "�إك�سبو يف �أ�سبوع" �أبرز الفعاليات واملنا�سبات
التي �شهدها احلدث العاملي يف �أ�سبوعه العا�شر .ا�ستقبل �إك�سبو  2020دبي
خالل الأ�سبوع العا�شر عددا من كبار امل�س�ؤولني يف الدول ال�شقيقة وال�صديقة،
حيث زار احلدث العاملي خالل تلك الفرتة فخامة الرئي�س �إميانويل ماكرون ال�شباب
رئي�س جمهورية فرن�سا ال�صديقة ،وفخامة الرئي�س كارلو�س الفارادو كي�سادا �أطلقت امل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب مبادرة "�أ�ضواء �شبابية" وذل��ك �ضمن
رئي�س جمهورية كو�ستاريكا ال�صديقة� ،إىل جانب الزيارة املميزة ل�صاحب فعاليات جناح ال�شباب يف �إك�سبو  2020دب��ي التي تهدف �إىل التعريف
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ويل العهد مبهارات ال�شباب و�إجنازاتهم.
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع يف اململكة العربية ال�سعودية الذي وت��وف��ر امل�ب��ادرة للفنانني ال�شباب واجلمهور تطبيقا رقميا على هواتفهم
اطلع خاللها على جناحي اململكة والإمارات يف �إك�سبو  2020دبي .وك�شفت الذكية يتيح للفنانني ال�شباب حجز م�ساحات يف �أ�سواق الدولة واملطارات
اللجنة املنظمة لإك�سبو  2020دبي �أن زوار احلدث العاملي ارتفع �إىل نحو  5وامل��راك��ز الإب��داع�ي��ة والأح�ي��اء وم��راك��ز الت�سوق وغريها من امل�ساحات التي
ماليني و� 664ألفا حتى تاريخ  5دي�سمرب اجلاري ،فيما بلغ عدد الزيارات ميكن ا�ستخدامها لأداء عرو�ض فنية حية للجمهور ب�صورة جماين.
االفرتا�ضية عرب املن�صات الرقمية  25مليون زيارة.
ال�سعادة
تعزيز ال�سلم
عقد يف �إك�سبو  2020دب��ي لقاء ال�شبكة احلكومية للر�ؤ�ساء التنفيذيني
انطلقت يف �إك�سبو  2020دبي �أعمال امللتقى الدويل الثامن ملنتدى تعزيز لل�سعادة وج��ودة احل�ي��اة ،ال��ذي نظ ّمه ال�برن��ام��ج الوطني لل�سعادة وجودة
ال�سلم ال��ذي عقد على م��دى � 3أي��ام حت��ت ع�ن��وان "املواطنة ال�شاملة من احلياة ،التابع لوزارة تنمية املجتمع ،وا�شتملت فعاليات اللقاء على جمموعة
الوجود امل�شرتك �إىل الوجدان املت�شارك" .و�سلط املنتدى ال�ضوء على دور جل�سات ،ت�ضمنت ر�ؤية م�ستقبلية موحدة وهادفة ،يف �إطار خطوط عري�ضة،
التعاون بني ال��دول وال�شعوب و�أت�ب��اع الديانات املختلفة يف تعزيز ال�سالم حت��دد م��ا يجب �أن ي�ك��ون عليه واق��ع ج��ودة احل�ي��اة يف خمتلف القطاعات
العاملي ورفاه املجتمعات� ،إ�ضافة �إىل تعزيز قيم التعارف واحلوار والتعاي�ش بالدولة ،خالل ال�سنوات املقبلة.
بني اجلميع.
االقت�صاد
التطوع
انطلقت ف�ع��ال�ي��ات الن�سخة الأوىل م��ن امل�ن�ت��دى ال�ع��امل��ي ل�ل�أع�م��ال لدول
احتفلت االمارات باليوم العاملي للتطوع يف "�إك�سبو  2020دبي" الذي �شهد الآ�سيان  2021وال��ذي تنظمه غرفة دب��ي ،بال�شراكة مع «�إك�سبو 2020
�إقامة العديد من الفعاليات واجلل�سات احلوارية التي �سلطت ال�ضوء على دبي» يف مركز دبي للمعار�ض حتت �شعار «�شراكات اقت�صادية عابرة للحدود»،
جهود املتطوعني يف احلدث العاملي من خمتلف اجلن�سيات والأعمار.
مب�شاركة نخبة م��ن امل���س��ؤول�ين وال� ��وزراء م��ن الإم� ��ارات ودول راب�ط��ة دول
وك�شفت �إح�صائيات ن�شرت تزامنا م��ع املنا�سبة� ،أن املتطوعني يف �إك�سبو جنوب �شرق �آ�سيا «الآ�سيان» ،و�أكرث من  45متحدثاً مرموقاً يف  25جل�سة
 2020دبي ميثلون �أكرث من  135جن�سية  47يف املئة منهم من دولة نقا�شية.
الإبداع
انطلقت فعاليات امل�ؤمتر العاملي لالقت�صاد الإبداعي الذي يقام حتت �شعار
«�إب��داع متكامل :ي�صنع امل�ستقبل» يف مركز دبي للمعار�ض � -إك�سبو 2020
وي�ستمر حتى يوم غد وذلك �ضمن �سل�سلة امل�ؤمترات والفعاليات التي تنظمها
وزارة الثقافة وال�شباب يف �إك�سبو  2020دبي.

•• �أبوظبي-وام

�أ�شاد وفد من جمعية ال�صحفيني
ال �ن �م �� �س��اوي��ة ب��امل �� �س�يرة التنموية
اال�ستثنائية لدولة الإم��ارات على
مدار  50عاما والتي حققت خاللها
�إجنازات نوعية رائدة على خمتلف
الأ� �ص �ع��دة ب�ف���ض��ل ر�ؤي� ��ة قيادتها
الر�شيدة اال�ست�شرافية للم�ستقبل
وح��ر��ص�ه��ا ع�ل��ى تر�سيخ م�ستقبل
مزدهر وم�ستدام للأجيال املقبلة.
جاء ذلك يف ختام زيارة الوفد �إىل
ال��دول��ة وال��ذي �ضم � 19صحافيا
من �أع�ضاء اجلمعية ميثلون عددا
م��ن ال�صحف وو�سائل الإع�ل�ام يف
النم�سا برئا�سة كري�ستيان �ستوغر
نائب رئي�س اجلمعية وذلك تزامنا
م ��ع االح� �ت� �ف ��االت ب �ع �ي��د االحت � ��اد
اخل �م �� �س�ي�ن وب� ��دع� ��وة م ��ن وكالة
�أنباء الإمارات "وام"� .شملت زيارة
ال��وف��د م �ه��رج��ان ال���ش�ي��خ زاي ��د يف
�أبوظبي وجامع ال�شيخ زايد الكبري
يف �أب��وظ �ب��ي �إ� �ض��اف��ة �إىل جمعية
ال�صحفيني الإماراتية حيث اطلع
الوفد على تاريخ تطور اجلمعية
م� �ن ��ذ ن �� �ش ��أت �ه��ا يف ع � ��ام 2000
وح �ت��ى ال� �ي ��وم والإجن � � � ��ازات التي
حققتها خالل الفرتة املا�ضية منذ
ان�ضمامها �إىل ع�ضوية االحتاد
ال� � � ��دويل ل �ل �� �ص �ح �ف �ي�ين وف ��وزه ��ا
مب �ق �ع��د يف ال �ل �ج �ن��ة التنفيذية
وع�ضويتها يف احت��اد ال�صحفيني
العرب وم�شاركتها يف كافة املحافل

وامل�ؤمترات ال�صحافية والإعالمية
الإقليمية والدولية .كما زار الوفد
"�إك�سبو  2020دب��ي " احلدث
ال �ع��امل��ي ال� �ب ��ارز ال �ت��ي ت�ست�ضيفه
دول� ��ة الإم� � � ��ارات مب �� �ش��ارك��ة �أك�ث�ر
م��ن  190دول� ��ة ،وم��ؤ��س���س��ة دبي
امل���س�ت�ق�ب��ل ال �ت��ي ت�ع�ك����س تطلعات
وطموحات دولة الإمارات مل�ستقبل
م�ستدام ومزدهر ،كما اطلع الوفد
خالل زيارته لل�شارقة على نخبة
م��ن �أب � ��رز م �ع��امل الإم � � ��ارة .و�أك ��د
ك��ري���س�ت�ي��ان ��س�ت��وغ��ر ن��ائ��ب رئي�س
جمعية ال�صحفيني النم�ساوية �أن
هذه الزيارة �شكلت فر�صة مثالية
من �أج��ل تعميق عالقات التعاون
امل� ��� �ش�ت�رك م ��ع و�� �س ��ائ ��ل الإع �ل ��ام

الإم��ارات �ي��ة وك��ذل��ك االط�ل�اع عن
ق��رب على م�سرية تنمية وازدهار
دول � ��ة الإم� � � ��ارات ع �ل��ى م � ��دار 50
ع ��ام ��ا وت �ط �ل �ع��ات �ه��ا للم�ستقبل.
وق��ال �إن الوفد خا�ض رحلة غنية
ب��امل �ع �ل��وم��ات وم� �ث�ي�رة لالهتمام
ح�ي��ث ك��ان ج ��دول الأع �م��ال مليئا
ب��ال��زي��ارات املهمة وال�ه��ادف��ة والتي
ت�ضمنت زي� ��ارة م �ه��رج��ان ال�شيخ
زاي ��د يف �أب��وظ �ب��ي وج��ام��ع ال�شيخ
زاي� ��د ال �ك �ب�ير �إ� �ض��اف��ة �إىل زي ��ارة
جمعية ال�صحفيني وم�شاركتها
االحتفال بعيد االحت��اد اخلم�سني
يف مقرها بحي الفهيدي التاريخي
بدبي و�أي�ضا زيارة �إك�سبو 2020
دب��ي احل��دث ال�ع��امل��ي ال��ذي يجمع

�أك�ثر من  190دول��ة يف الإمارات
وال �ت �ع��رف ع��ن ق ��رب ع�ل��ى اجلناح
النم�ساوي بجانب زي��ارة م�ؤ�س�سة
دب ��ي امل���س�ت�ق�ب��ل وع ��دد م��ن املعامل
البارزة يف �إم��ارة ال�شارقة .وتوجه
بال�شكر �إىل كافة جهات وم�ؤ�س�سات
الدولة التي �ساهمت يف جناح هذه
الزيارة  ..مثمنا الدعوة الكرمية
م��ن وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم � ��ارات "وام"
وح �ف��اوة اال�ستقبال ال�ت��ي وجدها
�أع �� �ض��اء ال ��وف ��د .و�أب � ��دى �أع�ضاء
الوفد �سعادتهم الكبرية بالتواجد
يف ال��دول��ة تزامنا م��ع احتفاالتها
بعيد االحتاد اخلم�سني  ..معربني
عن متنياتهم لدولة الإمارات دوام
التقدم واالزدهار.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال
ميزون كون�سيبت كافيه
رخ�صة رقم CN 2914534: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/هاي
مود للعطور
رخ�صة رقم CN 3768880: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/معهد
جود هوب للمو�سيقى
رخ�صة رقم CN 2979844: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/مطعم فيل ايت
رخ�صة رقم CN 2803282:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد نواز حممد �ساليهون %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عدنان مقبول عبا�سى مقبول احمد عبا�سى
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:تراينجل العاملية لتجارة قطع الغيار ذ.م.م
عنوان ال�شركة:وحدة بناية�/سعيد عبداجلليل حممد الفهيم GI21
ط  1مكتب رقم � C1أبوظبي الباهية القدمية ق
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1427786 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املبدعون
للخياطة وطريز
رخ�صة رقم CN 2724490: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

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شركة لويلتي لال�ست�شارات االداريه ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شرق  0.8مبنى ال�سيد خليفه هامل
خادم ال غيث واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1529848 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فابولو�س خلدمات
الطباعة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2800029:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة لطيفه عبداهلل نايف م�شعل املريخي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�سن يو�سف �صالح احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/امانة لتدقيق ومراجعة احل�سابات � -سارة الظاهري
 ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/11/29:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 22B08B021670633045BC:تاريخ التعديل2021/12/9:
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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10

�إعــــــــــالن

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ن�سامي الفرات لل�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1013702:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة م�صعب خلف العبداهلل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عمار عبيد احمد �سيف الكعبى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خليفه عبداهلل حارب جا�سم الظاهرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالعزيز غنام العلى
تعديل �إ�سم جتاري من /ن�سامي الفرات لل�صيانة العامة ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز برايت اورجانيك لتجميل ال�سيدات
رخ�صة رقم CN 2236449:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سامل خليفه جا�سم النعيمى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة علياء عبدالكاظم �ضيدان احلمدانى %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على عبداهلل حممد على الزعابى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 200000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*6اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز برايت اورجانيك لتجميل ال�سيدات
BRIGHT ORGANIC LADIES BEAUTY CENTER
�إىل� /آاليا بيوتي الوجن ذ.م.م
ALAYA BEAUTY LOUNGE 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

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة �أجهزة التكييف املركزي 4329902
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح و�صيانة التمديدات والرتكيبات ال�صحية4329906 .
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح و�صيانة التمديدات والرتكيبات الكهربائية4329904 .
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال حديد الت�سليح 4390005
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال النجارة امل�سلحة 4390004
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

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ديب كلني ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1249756:قد تقدموا الينا بطلب

NASAYEM AL FURAT GENERAL MAINTENANCE L.L.C

�إىل /ن�سامي الفرات للتربيد وال�صيانة العامة ذ.م.م

NASAYEM AL FURAT FOR COOLING &GENERAL MAINTENANCE L.L.C L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة �إر�ساء للمقاوالت العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1009397:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة تروجان كون�سرتك�شن قروب � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة على �سامل غازى العميم %51

TROJAN CONSTRUCTION GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة رميا ايوب %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة الفا ظبي لال�ستثمار التجاري � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالعزيز ح�سن حممد بن �صفوان

ALPHA DHABI COMMERCIAL INVESTMENT .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف رميا ايوب
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  13413بتاريخ 2021/12/10

�إعــــــــــالن

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �ألفا ظبي لال�ستثمار التجاري � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALPHA DHABI COMMERCIAL INVESTMENT .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف الفا ظبي القاب�ضة �ش.م.ع
. ALPHA DHABI HOLDING P.J.S.C.

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الربوف لفح�ص ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 4095025:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /الربوف لفح�ص ال�سيارات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الورد االبي�ض لت�صليح
ال�سيارات رخ�صة رقم CN 1198940:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة خالد را�شد �سعيد را�شد الهنائى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جوبى كونان جو�س %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خالد را�شد �سعيد را�شد الهنائى
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح كهرباء ال�سيارات 4520005
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ور�شة خراطة 2592011.3
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح ميكانيك املركبات 4520003
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح كهرباء ال�سيارات 4520005
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)

ALPROF CAR TESTING

�إىل /الربوف لفح�ص وا�صالح ميكانيكا وكهرباء ال�سيارات
PROF TO CHECK AND REPAIR CAR MECHANICS AND ELECTRICITY

�إعالن ت�صفية �شركة

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 2021/12/8:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2150027657:تاريخ التعديل2021/12/9:
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

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:بقاله �شاعر الفردو�س ذ.م.م
عنوان ال�شركة:بناية ال�شيخ من�صور بن حممد بن بطي UNT37387
حمل رقم  C29جزيرة ابوظبي � -شارع ال�سالم  -ح �شرق 10
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1030259 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/برج البوادي
للمقاوالت وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 2070639:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �صالح علي �صالح احلمريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف من�صور �صالح علي �صالح احلمريى
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

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 2021/11/16:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب
العدل بالرقم - 2105036181: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.

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مرايف للمقاوالت البحرية
رخ�صة رقم CN 1382156:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سامر حممد �سليمان بن �سميدع احل�ضرمى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سامر حممد �سليمان بن �سميدع احل�ضرمى من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ثرايف هولدينج

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة بن الفي للمقاوالت العامة ذات م�س�ؤولية
حمدودة رخ�صة رقم CN 1114897:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سامى الفى �سامى رفعت من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سامى الفى �سامى رفعت من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مطر �سعيد بطى مرخان الكتبى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة بن الفي للمقاوالت العامة ذات م�س�ؤولية حمدودة

MARAFI MARINE CONTRACTING LLC

BIN ALFI GENERAL CONTRACTING CO. - WLL

�إىل/مرايف للمقاوالت البحرية ذ.م.م

�إىل� /شركة بن الفي للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

THRIVE HOLDING INC

تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /مرايف للمقاوالت البحرية

MARAFI MARINE CONTRACTING

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  13413بتاريخ 2021/12/10

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تيكويف للتجارة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3955421:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /هومان �سدربناه من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /هومان �سدربناه من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خليفه حممد على بن حرمل الظاهرى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/تيكويف للتجارة العامة ذ.م.م
TECKWAVE GENERAL TRADING L.L.C

�إىل /تيكويف للتجارة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
TECKWAVE GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

BIN ALFI GENERAL CONTRACTING CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حدائق اال�سكندرية لتن�سيق احلدائق
رخ�صة رقم CN 1194883:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خديجه حوميى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فتحى فهيم ر�ستم �سليمان
تعديل وكيل خدمات  /حذف رمي حممد �سعيد مطر الظاهرى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /حدائق اال�سكندرية لتن�سيق احلدائق
ALEXANDRIA GARDEN LANDSCAPING

�إىل /اال�سكندرية جاردنز ل�صيانة املباين � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

ALEXANDRIA GARDENS FOR BUILDING MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة املباين 4329901
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات جتميل احلدائق واملنتزهات 8130002
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�أخبـار الإمـارات

قرارا � ً
حاكم ال�شارقة ي�صدر ً
إداريا ب�ش�أن ت�شكيل
جمل�س �أمناء �أكادميية ال�شارقة للتعليم

م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء تنظم ملتقى العدالة الناجزة
وافتتحت �شيخة �سعيد املن�صوري م��دي��ر عام
•• دبي-وام
امل�ؤ�س�سة امللتقى ،و ��ش��ارك يف اجلل�سة الأوىل
نظمت م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال القا�ضي خالد يحيى احلو�سني رئي�س حمكمة
ب��الإن��اب��ة �أم����س ملتقى ال�ع��دال��ة وق�ضايا املر�أة الأح ��وال ال�شخ�صية و القا�ضي حممد جا�سم
"العدالة الناجزة" يف دب��ي ومب�شاركة عدد ال���ش��ام���س��ي ق��ا��ض��ي يف حم�ك�م��ة اال��س�ت�ئ�ن��اف و
م��ن اخل�ب�راء واملخت�صني يف امل�ج��ال القانوين املحامي حميد غالم دروي�ش حمامي وم�ست�شار
وامل �ج �ت �م �ع��ي والأم� �ن ��ي ح �ي��ث ت���ض�م��ن امللتقى قانوين يف مكتب حميد بن دروي�ش  ،وناق�شوا
جل�ستني نقا�شيتني ح��ول مو�ضوع الت�شريعات جمموعة من امل�ح��اور �شملت حم��ور ت�شريعات
والقوانني التي تنطبق على املر�أة والأ�سرة ودور وقوانني الأ�سرة واملر�أة ما لها وما عليها وحمور
اجلهات الأمنية وامل�ؤ�س�سات املجتمعية يف ق�ضايا الإج � � ��راءات التنظيمية يف م���س��ائ��ل الأح� ��وال
املر�أة .
ال�شخ�صية بالإ�ضافة �إىل حمور �إج��راءات �سري

العدالة يف ق�ضايا املر�أة فيما �شارك يف اجلل�سة
الثانية الدكتور الرائد علي حممد املطرو�شي
مدير �إدارة حماية الطفل واملر�أة يف �شرطة دبي
وغنيمة البحري مدير �إدارة الرعاية والت�أهيل
يف م�ؤ�س�سة دب��ي ل��رع��اي��ة الن�ساء والأط �ف��ال و
تناولت اجلل�سة دور اجلهات الأمنية وامل�ؤ�س�سات
يف معاجلة ق�ضايا امل��ر�أة والآث��ار املرتتبة على
الق�ضايا باملحاكم على املر�أة والطفل.
خ��رج امللتقى مبجموعة م��ن التو�صيات التي
�ستا�سهم يف دع��م وم���س��ان��دة امل ��ر�أة ع�ل��ى نطاق
�أو�سع و�سيعلن عنها يف وقت الحق.
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مر�سوما � ً
حاكم ال�شارقة ي�صدر ً
أمرييا ب�ش�أن
تعيني رئي�س �أكادميية ال�شارقة للتعليم

•• ال�شارقة-وام

•• ال�شارقة  -وام

�أ��ص��در �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة القرار الإداري رقم  9ل�سنة  2021م ،ب�ش�أن ت�شكيل جمل�س
�أمناء �أكادميية ال�شارقة للتعليم.
ون����ص ال �ق��رار ع�ل��ى �أن ُي���ش� ّك��ل جمل�س �أم �ن��اء �أك��ادمي �ي��ة ال���ش��ارق��ة للتعليم برئا�سة
الدكتورة حمدثة يحيى الها�شمي ،وع�ضوية كل من :الدكتورة خولة عبدالرحمن
املال ،الدكتورة جنوى حممد احلو�سني،الأ�ستاذة الدكتورة كري�ستي لونكا،الأ�ستاذة
الدكتورة بولني غاي تايلور،الأ�ستاذ الدكتور دراغان جا�سيفيت�ش،الأ�ستاذة الدكتورة
�ألك�سندرا �آالن ،الدكتورة جنني رومانو ،املهند�س را�شد نا�صر �أبو �شب�ص �آل علي.

�أ��ص��در �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان ب��ن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م ال���ش��ارق��ة املر�سوم
الأمريي رقم  47ل�سنة  2021ب�ش�أن تعيني رئي�س �أكادميية
ال�شارقة للتعليم.
ون�ص املر�سوم على �أن ُتعينّ �سعادة الدكتورة حمدثة يحيى
الها�شمي ،رئي�ساً لأكادميية ال�شارقة للتعليم ،ورئي�ساً ملجل�س
�أُمنائها ،وذلك اعتباراً من تاريخه.

05

�سلطان بن �أحمد القا�سمي ي�شهد افتتاح م�ؤمتر جامعة ال�شارقة ال�سنوي الثالث لال�سرتاتيجية
•• ال�شارقة -وام

ث ّمن �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد
ب��ن �سلطان القا�سمي ن��ائ��ب حاكم
ال���ش��ارق��ة رئي�س جامعة ال�شارقة،
الثقة الغالية التي �أوالها له �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حم �م��د ال �ق��ا� �س �م��ي ع���ض��و املجل�س
الأع �ل ��ى ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة ،بتكليف
��س�م��وه ب��رئ��ا��س��ة ج��ام�ع��ة ال�شارقة،
ال �� �ص��رح التعليمي ال���ش��ام��خ الذي
ت�ش ّرف بت�أ�سي�س ومتابعة و�إ�شراف
�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة طوال
ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة ،م ��ؤك��داً �سموه
ع �ل��ى ا� �س �ت �م��رار م��وا� �ص �ل��ة م�سرية
جامعة ال�شارقة وتطورها وتفوقها
الأكادميي على كافة امل�ستويات.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ح �� �ض��ور �سموه،
�� �ص� �ب ��اح �أم � ��� ��س  ،اف� �ت� �ت ��اح م� ��ؤمت ��ر
ج��ام�ع��ة ال���ش��ارق��ة ال���س�ن��وي الثالث
ل�لا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،يف ق��اع��ة املدينة
اجلامعية.

وقال �سموه " تبو�أت جامعة ال�شارقة
بقيادة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة
م� �ك ��ان� � ًة م �ت �ق��دم � ًة ع �ل��ى م�ستوى
جامعات العامل وفقاً للتقييم الذي
جت��ري��ه � �س �ن��وي �اً م �ن �ظ �م��ات تقييم
اجلامعات على امل�ستوى الدويل� ،إىل
جانب جهود نخبة جمل�س الأمناء،
وك��وك �ب��ة ال �ع �ل �م��اء واملتخ�ص�صني
و�أع� ��� �ض ��اء ال �ه �ي �ئ��ات التدري�سية
والإدارية والفنية ،وجميع العاملني
باجلامعة ".
و�أ� �ش��ار �سمو ن��ائ��ب ح��اك��م ال�شارقة
ل���س�ع��ي م ��ؤمت ��ر ج��ام �ع��ة ال�شارقة
ال�سنوي الثالث لال�سرتاتيجية من
خالل مناق�شاته وجل�ساته �إىل ر�سم
وت�صميم خطة ا�سرتاتيجية وا�ضحة
تعمل على حتقيق الأه� ��داف التي
ت�سعى لتحقيقها اجل��ام�ع��ة والتي
تت�سم بالتوافق مع املكانة املرموقة
للجامعة العاملية ،وذل��ك لتحقيق
امل��زي��د م��ن ال�ت�ع��اون وامل���ش��ارك��ة مع
هذه امل�ؤ�س�سات الأكادميية العاملية يف

خمتلف ال�ش�ؤون العلمية واملعرفية
واملنهجية.
و� �ش �ه��د ��س�م��و ال �� �ش �ي��خ � �س �ل �ط��ان بن
�أحمد بن �سلطان القا�سمي ،خالل
حفل االفتتاح� ،إطالق هوية جامعة
ال�شارقة اجلديدة ،وهو ال�شعار الذي
ي�ع�ك��� ُ�س ت�ط�ل�ع��ات وه��وي��ة اجلامعة
كم�ؤ�س�سة علمية عاملية تنطلق من

�إم ��ارة ال���ش��ارق��ة .و�سيتم ا�ستخدام
ال���ش�ع��ار اجل��دي��د خ�ل�ال الع�شرين
�سنة املقبلة يف كافة مكاتبات ووثائق
جامعة ال�شارقة الر�سمية.
وكان حفل االفتتاح قد �أُ�ستهل بعزف
ال���س�لام ال��وط�ن��ي ل��دول��ة الإم� ��ارات
العربية املتحدة ،تليت بعدها �آيات
من القر�آن الكرمي.

و�أل � �ق� ��ى ال ��دك� �ت ��ور ح �م �ي��د جمول
ال�ن�ع�ي�م��ي م��دي��ر ج��ام�ع��ة ال�شارقة
كلمة ،قدم فيها التهاين والتربيكات
�إىل �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد
ب��ن �سلطان القا�سمي ن��ائ��ب حاكم
ال���ش��ارق��ة رئ�ي����س ج��ام�ع��ة ال�شارقة
على الثقة الغالية ل�صاحب ال�سمو
ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة بتكليفه برئا�سة

اجلامعة .وا�ستعر�ض مدير جامعة
ال�شارقة ع��دداً من الإجن��ازات التي
ح�ق�ق�ت�ه��ا اجل��ام �ع��ة خ�ل�ال الفرتة
امل ��ا� �ض �ي ��ة ،وم� ��� �ش ��ارك ��ات اجلامعة
يف امل �ح��اف��ل ال ��دول� �ي ��ة يف خمتلف
امل ��ؤمت��رات امللتقيات العلمية� ،إىل
ج ��ان ��ب ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ب �ح �ث �ي��ة مع
امل�ؤ�س�سات الأك��ادمي�ي��ة املرموقة يف

خمتلف �أنحاء العامل ،وامل�شروعات
امل�خ�ت�ل�ف��ة ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا اجلامعة
وت �ع��اون ف�ي�ه��ا ال�ط�ل�ب��ة والأ�ساتذة
من خمتلف التخ�ص�صات الهندية
والطبية وال�صحية والنووية.
كما تناول مدير اجلامعة يف كلمته،
�أم �ث �ل��ة م �ت �ع��ددة ل �ت �ع��اون اجلامعة
يف جم��ال ال�ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة� ،إىل

جانب الأنظمة الرقمية احلديثة
لإدارة الأعمال يف اجلامعة.
ويف نهاية حفل االفتتاح ،ت�سلم �سمو
ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن �سلطان
القا�سمي هدية تذكارية من مدير
ج��ام �ع��ة ال �� �ش��ارق��ة ،ع �ل��ى ت�شريف
وح �� �ض��ور � �س �م��وه ان� �ط�ل�اق �أعمال
امل�ؤمتر.

�أبوظبي توقع برنامج تعاون مع حكومة مدينة مو�سكو راكز تكرم عدد ًا من ممثلي اجلهات
احلكومية بر�أ�س اخليمة
•• �أبوظبي -وام

وق �ع��ت ح �ك��وم��ة �أب��وظ �ب��ي وحكومة
م��دي �ن��ة م��و� �س �ك��و ع��ا� �ص �م��ة رو�سيا
االحت ��ادي ��ة� ،أم ����س  ،ب��رن��ام��ج تعاون
يهدف �إىل حتقيق املزيد من التعاون
وتعزيز رواب��ط ال�صداقة والتفاهم
امل���ش�ترك ب�ين احل�ك��وم�ت�ين � ،ضمن
رغ�ب��ة الطرفني يف تعميق وتو�سيع
ال�ت�ع��اون ال�ث�ن��ائ��ي وت �ب��ادل اخلربات
وت �ع��زي��ز اال� �س �ت �ث �م��ار يف القطاعات
احل � �ي� ��وي� ��ة يف خم� �ت� �ل ��ف امل � �ج� ��االت
االقت�صادية ،والثقافية ،والرعاية
ال���ص�ح�ي��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل قطاعي
التعليم والبنية التحتية.
وق��ع الربنامج كل من معايل فالح
حم �م ��د الأح � �ب� ��اب� ��ي رئ �ي �� ��س دائ � ��رة
ال �ب �ل��دي��ات وال �ن �ق��ل ع���ض��و املجل�س
التنفيذي لإمارة �أبوظبي ،نياب ًة عن
حكومة �أب��وظ�ب��ي ،و��س�ع��ادة �سريجي
ت���ش�يرم�ين ،وزي ��ر ح�ك��وم��ة مو�سكو،
رئي�س �إدارة العالقات االقت�صادية
اخل��ارج �ي��ة وال �ع�ل�اق��ات ال��دول �ي��ة -
مو�سكو ،ومت مناق�شة جمموعة من
املوا�ضيع احليوية التي ت��ؤك��د على
بناء املزيد من ال�شراكات وموا�صلة
التعاون الثنائي وتطويره.
و�أك��د معايل ف�لاح حممد الأحبابي
�أن ب��رن��ام��ج ال�ت�ع��اون ي ��أت��ي يف �ضوء
ال �ع�لاق��ات االق�ت���ص��ادي��ة الرا�سخة،
ويف �إط��ار رغبة الطرفني يف تعميق
وتو�سيع التعاون امل�شرتك يف املجاالت
احليوية واال�ستخدام وا�سع النطاق
لإمكانياتهما الفنية وقدراتهما يف
ت��وف�ير اخل ��دم ��ات وامل �� �ش��اري��ع التي
تتنا�سب مع املتغريات العاملية وتعزز
م��ن ج��ودة احل�ي��اة و�سالمة ال�سكان
�ضمن املدن.

وق ��ال" :حتر�ص ق�ي��ادت�ن��ا الر�شيدة
�ضمن ر�ؤي�ت�ه��ا اال�سرتاتيجية ،على
بناء وتعزيز ال�شراكات الدولية مبا
ي��دع��م �أه ��داف النمو امل���س�ت��دام ،من
خالل البحث يف امل�شاريع امل�ستقبلية
ال� �ت ��ي ت �خ �ل��ق امل ��زي ��د م ��ن الفر�ص
وتعتمد على توظيف التكنولوجيا
احلديثة لتعزيز �أف��اق التعاون بني
اجلانبني ".و�أ� �ض��اف الأح �ب��اب��ي" :
مت�ت�ل��ك دول� ��ة الإم � � ��ارات و�أبوظبي
ق � ��درات ك �ب�ي�رة يف ك��اف��ة امل� �ج ��االت،
ال �ت��ي ك ��ان ل�ه��ا دور ك�ب�ير يف تعزيز
موقع دول��ة الإم ��ارات كقوة فكرية،
وثقافية وعلمية رائدة على امل�ستوى
العاملي ،بالإ�ضافة �إىل ما مت حتقيقه
خ�لال املرحلة الأخ�ي�رة م��ن �سل�سلة
م��ن ال�ن�ج��اح��ات ع�ل��ى �أر�� ��ض الواقع
يف م��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات املرتبطة
باجلائحة العاملية ،من خالل ما مت
�إجن� ��ازه يف ال�ق�ط��اع��ات االقت�صادية
وال�صحية والبنية التحتية املرنة
وال� ��ذك � �ي� ��ة .وي �� �ش �ك��ل ت �ع ��اون �ن ��ا مع
ح �ك��وم��ة م��و��س�ك��و ال �ي��وم �أح� ��د ثمار تعاون يف جم��االت حيوية نحو
التعاون ال��دويل القائم على الفهم م�ستقبل مزدهر.
امل �� �ش�ت�رك ل �ت �ط��وي��ر اال� �س �ت �ث �م��ار يف يركز برنامج التعاون على تطوير

وزارة املوارد الب�شرية والتوطني تطلق
العدد الأول من جملة �سوق العمل
•• دبي-وام

�أط�ل�ق��ت وزارة امل ��وارد الب�شرية والتوطن
ال �ع��دد الأول م��ن جم�ل��ة "�سوق العمل"
وه� ��ي جم �ل��ة � �ش �ه��ري��ة ال �ك�ت�رون �ي��ة تعنى
ب�ش�ؤون وق�ضايا العمل يف الدولة .وي�أتي
�إ�� �ص ��دار امل �ج �ل��ة �إن �� �س �ج��ام��ا م ��ع توجهات
ال � ��وزارة ال��رام �ي��ة اىل ت�ع��زي��ز وع��ي طريف
ع�ل�اق��ة ال �ع �م��ل ب�ح�ق��وق�ه�م��ا وواجباتهم
ح �ي��ال بع�ضهما ال�ب�ع����ض وف �ق��ا مل��ا تن�ص
ع�ل�ي��ه ال�ت���ش��ري�ع��ات ال �ت��ي تنظيم عالقات
العمل يف دولة االمارات .وت�ستهدف املجلة
تعريف القراء من املتعاملني مع الوزارة
و�شركائها اال�سرتاتيجيني يف القطاعني
احلكومي واخلا�ص مببادرات وم�ستجدات
وحتديات �سوق العمل يف الدولة وتوجهات
ه��ذا ال�سوق على امل��دى املنظور واملتو�سط
والبعيد وه��و ما ي�سهم يف تعزيز وتفعيل
م���ش��ارك��ة اجل�م�ي��ع �أف � ��رادا وم��ؤ��س���س��ات يف
اجلهود املبذولة لزيادة تناف�سية وانتاجية
��س��وق العمل بال�شكل ال��ذي ي��واك��ب ر�ؤية
ال ��دول ��ة وت �ط �ل �ع��ات وت��وج �ي �ه��ات القيادة
الر�شيدة.

الإبتكار وتطوير �إمكانات ال�شعوب
ل�ت���ش�ك��ل ح �ج��ر الأ� �س��ا���س يف عملية
النمو امل�ستدام ،وال �شك ب�أن التعاون
م��ع مدينة رائ ��دة كمو�سكو يف هذه
القطاعات �سي�ساهم ب�شكل �إيجابي
يف حتقيق ه��ذه الر�ؤية ".من جهته
قال �سريجي ت�شريمني  " :اكت�سبت
مو�سكو باعتبارها واح��دة من �أكرث
امل ��دن ال�ع�م�لاق��ة ت �ط��و ًرا ديناميك ًيا
ح ��ال �ي �اً يف ال � �ع� ��امل ،خ �ب��رة وا�سعة
يف خم �ت �ل��ف امل � �ج� ��االت احل�ضرية
وال �ت �ن �م��وي��ة ،وه� ��ي ع �ل��ى ا�ستعداد
مل�شاركتها مع ال�شركاء الدوليني.
ومو�سكو منفتحة يف ال��وق��ت نف�سه
على تنفيذ م�شاريع ج��دي��دة �سيتم
و��ض�ع�ه��ا م��ع �أب��وظ �ب��ي .و�أع �ت �ق��د �أن
ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ب��رن��ام��ج ت �ع��اون بني
العا�صمتني �سيحدد مرحلة جديدة
من التعاون بني مدننا بالإ�ضافة �إىل
امل�ساهمة يف متكني عالقات ال�شراكة
القوية القائمة ".

ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن م��دي �ن �ت��ي �أبوظبي
وم ��و�� �س� �ك ��و � �ض �م ��ن ع� � ��دة جم � ��االت
ت �ت �� �ض �م��ن ال� �ن� �م ��و االق � �ت � �� � �ص� ��ادي،
وامل�شاريع الثقافية ،وجمال الرعاية
ال���ص�ح�ي��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل قطاعي
التعليم والبنية التحتية ،وحتفيز
حالة ال�ت�ع��اون امل�ت�ب��ادل ب�ين حكومة
�أب��وظ�ب��ي وح�ك��وم��ة مو�سكو ودرا�سة
�آفاق تطويرها .ويعمل الطرفان من
خالل الربنامج على حتفيز العالقات
االقت�صادية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات يف
ك��ل م��ن مدينتي مو�سكو و�أبوظبي
وت�ع��زي��ز ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري بينهما،
وا��س�ت�ق�ط��اب ا��س�ت�ث�م��ارات ال�شركات
الإم��ارات �ي��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ت�شجيع
امل���ش��اري��ع االق�ت���ص��ادي��ة واالبتكارية
والأن�شطة �أو الأع�م��ال االقت�صادية
امل���ش�ترك��ة ال�ت��ي ت��رع��اه��ا االحت ��ادات
واجلمعيات التجارية املعنية والغرف
ال �ت �ج��اري��ة .وي�ع�م��ل ال�برن��ام��ج على
تعزيز التعاون املبا�شر بني امل�ؤ�س�سات
ال�ب�ح�ث�ي��ة والأك ��ادمي �ي ��ة ال ��رائ ��دة يف
جم��ال الثقافة وال�ف�ن��ون ،وامل�شاركة
يف ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة كاملتاحف
وامل� �ك� �ت� �ب ��ات ،وامل��و� �س �ي �ق��ى وامل�سرح

وال �ت �� �ص��وي��ر ال���س�ي�ن�م��ائ��ي والفنون
الت�شكيلية والفنون مبختلف �أنواعها
وتبادل اخلربات يف هذا املجال.
وي �ب �ح��ث ال�ب�رن ��ام ��ج � �س �ب��ل تطوير
التعاون يف جمال الرعاية ال�صحية
وت �ب��ادل �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات املتعلقة
بتنظيم خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية
لل�سكان والإم ��دادات الدوائية لهم،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت �ب��ادل اخل �ب�رات يف
جم ��ال ال��رع��اي��ة وال �� �ص �ح��ة العامة
وامل �� �ش��ارك��ة يف ال �ف �ع��ال �ي��ات العلمية
وال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة وت � �ط ��وي ��ر التقنيات
التعليمية املبتكرة با�ستخدام �أحدث
التقنيات.
وي�أتي التعاون يف املجال الأكادميي
وق �ط��اع ال�ت�ع�ل�ي��م ��ض�م��ن الربنامج
يف جم��ال ت�ط��وي��ر تقنيات تعليمية
جديدة وو�سائل التدري�س يف جمال
التعليم الرقمي وتن�شئة الطالب،
وت �ب��ادل اخل�ب��رات يف جم ��ال تقييم
جودة التعليم ،و�إن�شاء �شراكات على
م�ستوى امل�ؤ�س�سات التعليمية يف كل
من مدينة مو�سكو و�أبوظبي.
وي��رك��ز برنامج ال�ت�ع��اون �أي���ض�اً على
ت �ب��ادل اخل�ب��رات وامل �م��ار� �س��ات فيما
يتعلق بتطوير البنية التحتية للنقل
الربي و�أنظمة النقل العام ،وتقنيات
ال�ب�ن��اء والإن �� �ش��اء و�أن �ظ �م��ة التحكم
وال�ت�ت�ب��ع وت�ق�ن�ي��ات الأمت �ت��ة املتقدم،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت �ط��وي��ر اخلدمات
الأ�سا�سية /املياه والكهرباء /العامة،
و� �ش �ب �ك��ات �إم� � ��داد امل� �ي ��اه ،وال�صرف
ال�صحي ،وال�ك�ه��رب��اء و�أن�ظ�م��ة �إنارة
ال�شوارع ،وتبادل اخل�برات يف جمال
التخطيط والتطوير العمراين ،مبا
يف ذلك تخطيط ا�ستخدام الأرا�ضي،
و�إع � ��ادة تخطيط و�إح �ي ��اء املناطق،
وت�صميم املناطق العامة واملتنزهات.

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة عن ُبعد لتوعية �أفراد
املجتمع يف الوثبة ب�أهمية احلفاظ على احلدائق واملنتزهات

•• �أبوظبي – الفجر

نفذت بلدية مدينة �أبوظبي ،التابعة لدائرة
ال �ب �ل��دي��ات وال �ن �ق��ل ،ح�م�ل��ة ت��وع��وي��ة ع��ن بعد
بعنوان "منتزهاتنا" ،ا�ستهدفت كافة �أفراد
امل �ج �ت �م��ع ب� �ه ��دف احل � �ف� ��اظ ع �ل��ى احل ��دائ ��ق
واملنتزهات والأماكن العامة يف املناطق الواقعة
�ضمن النطاق اجلغرايف ملركز بلدية الوثبة.
وه��دف��ت احلملة �إىل احل�ف��اظ على ا�ستدامة
املرافق العامة ،وتعزيز ال�سلوكيات الإيجابية
ال �ت��ي ت���ض�م��ن ال �ب �ق��اء ع�ل��ى امل�ظ�ه��ر اجلمايل
ال��ذي تتمتع ب��ه احل��دائ��ق ال�ع��ام��ة ومرافقها
الرتفيهية واخلدمية التي مت تنفيذها وفقاً
لأعلى املعايري العاملية ،وكذلك رفع م�ستوى
الوعي لدى اجلمهور و�أفراد املجتمع مرتادي
احلدائق واملنتزهات ب�أهمية و�ضرورة احلفاظ
عليها لكي تبقى متنف�ساً ع�صرياً مينح ال�سعادة
ويوفر الأوقات الإيجابية لكافة �شرائح و�أفراد
املجتمع .وت�ضمنت احلملة ن�شر جمموعة من

املن�شورات التوعوية عرب احل�سابات الر�سمية
للبلدية ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
"تويرت ،ان�ستغرام ،في�سبوك" وعلى تطبيق
"فريجنا" ،و�إر� �س��ال ر��س��ائ��ل ن�صية ق�صرية

ل�ل�ع��دي��د م��ن �أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع ��ض�م��ن النطاق
اجلغرايف ملركز بلدية الوثبة ،وذلك للتوعية
ب �� �ض��رورة و�أه �م �ي��ة احل �ف��اظ ع�ل��ى املنتزهات
واحلدائق ومظهرها العام.

ل�شرطة ر�أ�س اخليمة واالدارة العامة للدفاع املدين ودائرة
•• ر�أ�س اخليمة-وام
التنمية الإقت�صادية وهيئة ر�أ�س اخليمة لتنمية ال�سياحة
كرمت مناطق ر�أ�س اخليمة االقت�صادية "راكز" عددا من والدائرة املالية حلكومة ر�أ���س اخليمة وهيئة �إذاع��ة ر�أ�س
ممثلي اجلهات احلكومية ب�إمارة ر�أ�س اخليمة واملوظفني اخليمة ووزارة املوارد الب�شرية والتوطني والهيئة العامة
املتميزين العاملني فيها على �إ�سهاماتهم يف دع��م ر�سالة لأمن املنافذ واحلدود واملناطق احلرة وم�ؤ�س�سة �صقر بن
"راكز" الرامية �إىل حت�سني جتربة العمالء وتقدمي كافة حممد القا�سمي للأعمال اخلريية والإن�سانية  ،بناء على
الت�سهيالت لهم ملزاولة �أعمالهم بكل �أريحية و�سهولة.
�أدائ�ه��م وال��دور املحوري ال��ذي ي��ؤدون��ه وفقاً للرت�شيحات
و�سلم ال�شيخ حممد بن حميد القا�سمي الع�ضو املنتدب التي �أدىل بها عمالء "راكز".
ل��دى "راكز" ممثلي ال�ه�ي�ئ��ات احل�ك��وم�ي��ة ��ش�ه��ادات �شكر و�أ��ش��اد ال�شيخ حممد بن حميد القا�سمي بجهود ممثلي
وتقدير وهدايا تقديرا جلهودهم اال�ستثنائية وذل��ك يف الدوائر احلكومية املتوا�صلة لدعم "راكز" والتي �أثمرت
حفل مت تنظيمه يف مقر راكز الرئي�سي.
عن �إثراء جتربة العمالء وامل�ستثمرين بتب�سيط وت�سريع
حيث مت اختيار ممثلني من دائرة اجلمارك ودائرة بلدية الإجراءات املعمول بها ،الأمر الذي مكن "راكز" من خدمة
ر�أ�س اخليمة ودائرة حماكم ر�أ�س اخليمة والقيادة العامة العمالء وتلبية كافة متطلباتهم على النحو الأمثل.
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بيل غيت�س يزور �إك�سبو  2020دبي  ..ويحث العامل على حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
•• دبي-وام

ا�ستقبلت معايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزي��رة دول��ة ل�ش�ؤون التعاون
ال��دويل املدير العام لإك�سبو  2020دب��ي� ،أم�س يف موقع احل��دث الدويل
بيل غيت�س ،امللياردير الأمريكي وال�شريك امل�ؤ�س�س لعمالق التكنولوجيا
مايكرو�سوفت .وتكت�سب زيارة بيل غيت�س �إىل �إك�سبو  2020دبي �أهمية
خا�صة ،حيث يتعاون �إك�سبو  2020دبي مع م�ؤ�س�سة بيل ومليندا غيت�س
م��ن �أج��ل دع��م املبتكرين على امل�ستوى املجتمعي مم��ن ميلكون الطموح
لتح�سني حياة الأف��راد الذين يعي�شون يف جمموعة متنوعة من البيئات
الإن�سانية املعقدة �أو اله�شة �أو املهم�شة .بد�أ غيت�س زيارته لإك�سبو 2020
دبي بلقاء ثنائي مع معايل رمي الها�شمي ،قبل �أن يزورا جناح �إك�سبو اليف،
الذي يتعاون ب�شكل مبا�شر مع م�ؤ�س�سة بيل ومليندا غيت�س ،حيث تعرف

غيت�س على �أبرز االبتكارات التي يدعمها الربنامج يف �أنحاء العامل بهدف
ت�سريع احللول الإبداعية التي تعمل على حت�سني جودة احلياة مع احلفاظ
على عاملنا .وتعرف غيت�س خالل جولته يف جناح �إك�سبو اليف على عدد من
امل�شروعات ،وبينها �آيدياباتيك ،وهي مبادرة غري مكلفة طورتها كيتي لياو
من اململكة املتحدة من �أجل حفظ اللقاحات والأدوية املهمة يف حالة جيدة
خالل الرحالت الطويلة �إىل مناطق نائية.
و�أثار �إعجاب غيت�س �أي�ضا م�شرو ُع ديزرت كنرتول ،وهي تكنولوجيا جديدة
من ال�نروي��ج تهدف للم�ساعدة يف �صنع ث��ورة زراع�ي��ة للمناطق القاحلة.
وتع ّرف غيت�س على كيفية حتويل هذه التكنولوجيا الرتبة ال�ضعيفة �إىل
�أر�ض خ�صبة ب�سرعة ودون ا�ستهالك كميات كبرية من املياه .وتوجه غيت�س
بعد ذلك �إىل جناح اال�ستدامة ،الذي ميثل منوذجا للمباين امل�ستدامة التي
حتقق االكتفاء الذاتي من الطاقة من خالل اعتماده على الطاقة ال�شم�سية

لتوليد الكهرباء .وحتدث غيت�س لقناة �إك�سبو التلفزيونية ،حيث ّ
حث العامل
على الإ�سراع بتنفيذ التعهدات اخلا�صة ب�أهداف التنمية امل�ستدامة ،2030
مع تبقي ثماين �سنوات فقط على هذه النقطة املهمة.
وق��ال غيت�س �إن العامل مطالب بالتحرك خ�لال ال�سنوات املقبلة للوفاء
بتعهدات �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر التي اعتمدها قادة العامل
يف قمة �أمم�ي��ة تاريخية ع��ام  ،2015وب ��د�أ التطبيق يف يناير .2016
وتنطلق �أهداف التنمية امل�ستدامة من الأهداف الإمنائية للألف ّية ،والتي
ت�سعى �إىل �إنهاء الفقر املدقع ،ووقف انت�شار مر�ض الإيدز ،وتوفري التعليم
االبتدائي جلميع الأطفال بحلول عام .2015
و�أ�ضاف غيت�س �أن العامل مير مبرحلة �صعبة يف مكافحة جائحة كوفيد-
 ،19رغم ما حتقق من جناح على هذا ال�صعيد؛ لكنه دعا ملزيد من العمل
من �أجل توزيع عادل للقاحات.
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�صقر غبا�ش ورئي�سة جمل�س االحتاد للجمعية الفيدرالية الرو�سية يزوران �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام

زار م� �ع ��ايل � �ص �ق��ر غ �ب ��ا� ��ش رئي�س
املجل�س ال��وط�ن��ي االحت ��ادي ومعايل
فالنتينا ماتفيينكو رئي�سة جمل�س
االحتاد للجمعية الفيدرالية لرو�سيا
االحت��ادي��ة مقر �إك�سبو  2020دبي
�أه � ��م ح� ��دث ث �ق ��ايف وح� ��� �ض ��اري على
م �� �س �ت��وى ال �ع ��امل ت�ن�ظ�م��ه الإم� � ��ارات
وي���س�ه��م يف ت�ع��زي��ز ج���س��ور التوا�صل
والتقارب العاملي.
راف�ق�ه�م��ا يف ال ��زي ��ارة ��س�ع��ادة ك��ل من
�..ضرار بالهول و�سارة فلكناز ومريا
ال���س��وي��دي وم ��روان امل �ه�يري �أع�ضاء
املجل�س ال��وط�ن��ي االحت� ��ادي و�سعادة
الدكتور عمر النعيمي الأم�ين العام
للمجل�س الوطني االحتادي وعدد من
امل�س�ؤولني والربملانيني يف جمهورية
رو�سيا االحتادية.
وا� �س �ت �ه �ل��ت اجل ��ول ��ة ب ��زي ��ارة اجلناح
الرو�سي الواقع يف منطقة "التنقل"
ب�إك�سبو  2020دب��ي وال��ذي يج�سد
الإب��داع��ات الب�شرية واالن�ف�ت��اح على
ال �ع��امل  ..واط�ل�ع��ا ع�ل��ى م��ا يت�ضمنه
اجلناح من �أحدث االبتكارات الرو�سية
يف جماالت ال�صناعات والتكنولوجيا
املتطورة.

وا�ستمعا خالل الزيارة من القائمني
ع �ل��ى اجل� �ن ��اح �إىل � �ش��رح واف حول
اجل�ن��اح الرو�سي ال��ذي يحمل عنوان
"العقل الإبداعي -حتديد امل�ستقبل"
وي �� �س �ت �ع��ر���ض �إجن� � � � ��ازات رو�� �س� �ي ��ا يف
ال �� �ص �ن��اع��ة وال �ع �ل��وم والتكنولوجيا
والثقافة وال�صناعات الإبداعية حيث
يجمع اجلناح بني الطابع الرتويجي
للفر�ص اال�ستثمارية واالقت�صادية
يف جم� ��االت اال� �س �ت��دام��ة والتعريف
بالثقافة الرو�سية.

وزارا وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل�ه�م��ا جناح
ال�ت�ن�ق��ل ال ��ذي يتميز ب ��أك�بر م�صعد
للركاب يف العامل وينقل ما يزيد على
� 160شخ�صا يف �آن واحد �إ�ضافة �إىل
م�سار طوله  330م�ترا ُ�ص ّمم جزء
منه حت��ت الأر� ��ض واجل ��زء الآخ ��ر يف
ال�ه��واء الطلق ل�ترى �أج�ه��زة التنقل
املتطورة �أثناء اال�ستخدام.
وا�ستمعا م��ن القائمني على اجلناح
�إىل ��ش��رح واف ح��ول �أه�م�ي��ة التنقل
ال� � ��ذي ي �� �ش �ك��ل امل � �ح ��ور ال��رئ �ي ����س يف

دف��ع الإن�سانية قدما ب��دءا م��ن �أوىل
خ �ط��وات �ن��ا خ� � ��ارج �أف ��ري �ق �ي ��ا م � ��رورا
ب ��ال ��رح�ل�ات ع�ب�ر ال �ف �� �ض��اء و�صوال
�إىل عاملنا الرقمي امل�تراب��ط وانتقال
ال�ب���ش��ري��ة م��ن ال���ص�ح��راء �إىل املريخ
وم ��ن امل��ا� �ض��ي ال�ب�ع�ي��د �إىل امل�ستقبل
القريب حيث يتيح اجلناح م�شاهدة
كيف �سيظل التنقل يحدث حتوال يف
حياتنا ويف �أ�ساليب توا�صلنا مع النا�س
وف�ه�م�ن��ا ل�ل�ث�ق��اف��ات املختلفة وتبادل
املعرفة والأفكار ل�صنع امل�ستقبل.

كما زارا �ساحة الو�صل القلب الناب�ض
لإك�سبو  2020دبي والتي حتمل ا�سم
دبي القدمي ومتثل �أيقونة معمارية
م �ل �ه �م��ة ..واط �ل �ع��ا ع �ل��ى ت�صميمها
الفريد وم�ساحتها ال�شا�سعة وقبتها
العمالقة �إذ يبلغ قطر �ساحة الو�صل
 150م�ترا وت�شكل م��رك� ًزا رئي�س ًيا
ل�ل�ع��دي��د م��ن الأح� � ��داث والفعاليات
يف �إك���س�ب��و  2020دب��ي وت��رب��ط بني
مناطق املو�ضوعات الثالثة للحدث
ال� � ��دويل وه� ��ي "الفر�ص والتنقل

واال�ستدامة".
وم��ن جانبه �أك��د معايل �صقر غبا�ش
�أن دول � � ��ة الإم� � � � � ��ارات وع� �ل ��ى م ��دى
ال�سنوات اخلم�سني املا�ضية ،متكنت
م��ن �إذه� ��ال ال �ع��امل ب�ن�م��وه��ا ال�سريع
و�إجن��ازات�ه��ا املده�شة وحققت �إجنازا
ي�ل�ي��ق مب�ك��ان�ت�ه��ا يف �إك �� �س �ب��و 2020
دب��ي بجمع  192دول ��ة �إ��ض��اف��ة �إىل
م���ش��ارك��ة �أه ��م امل��ؤ��س���س��ات واملنظمات
والهيئات الدولية ونخب املبتكرين
واملبدعني من خمتلف �أنحاء العامل

لأول مرة يف تاريخ �إك�سبو املمتد على
مدار  170عاما.
و�أ�� �ش ��اد م�ع��ال�ي��ه مب �� �ش��ارك��ة رو� �س��ا يف
�إك�سبو 2020دبي التي ت�شكل �إ�ضافة
ن��وع�ي��ة ل �ه��ذا احل ��دث ال� ��دويل الهام
ح�ي��ث مي�ث��ل اجل �ن��اح ال��رو� �س��ي نافذة
مهمة �إىل امل�ستقبل من خالل �أحدث
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال��رو� �س �ي��ة والتقنيات
امل �ت �ط��ورة ال �ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا �أن تعزز
جودة احلياة الب�شرية وال��ذي تتجلى
يف الت�صميم الإبداعي للجناح الرو�سي

ويعك�س النظرة للم�ستقبل من خالل
التنقل الذكي.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ع�ب�رت م �ع��ايل فالنتينا
ماتفيينكو ع��ن �إعجابها الكبري مبا
� �ش��اه��دت��ه م��ن �أح � ��دث التكنولوجيا
امل � �ت � �ق� ��دم� ��ة وال � �ت � �ن � �ظ � �ي� ��م امل �ت �م �ي ��ز
واالح�ت�راف� �ي ��ة يف ا� �س �ت �ق �ب��ال العامل
حت��ت �شعار "توا�صل العقول و�صنع
امل�ستقبل" وال � �ت ��ي ت �ع �ك ����س مكانة
الإم��ارات الرائدة عامليا و�إمكاناتها يف
ا�ست�ضافة �أه��م الأح��داث والفعاليات
الدولية.
و�أك � � ��دت م �ع��ال �ي �ه��ا �أن جت��رب��ة دول ��ة
الإمارات يف ا�ست�ضافة �إك�سبو 2020
دب��ي يحتذى بها ملا حتمله من �أفكار
�إب��داع �ي��ة وم�ب�ت�ك��رة مي�ك��ن اال�ستفادة
م�ن�ه��ا ع��امل�ي��ا يف م��واج �ه��ة التحديات
ال �ع��امل �ي��ة ال��راه �ن��ة وامل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة من
خ�لال العمل معا ل�صناعة م�ستقبل
م��زده��ر لل��أج �ي��ال امل �ق �ب��ل ..م�شرية
�إىل �أن م���ش��ارك��ة ب�ل�اده��ا يف �إك�سبو
 2020دبي جت�سد عالقات ال�صداقة
الوثيقة ب�ين الإم ��ارات ورو�سيا التي
حتظى براعية م��ن قيادتي البلدين
ال �� �ص��دي �ق�ين وت �ط �ل �ع��ات �ه �م��ا لتعزيز
م�سرية التنمية امل�ستدامة وحتقيق
االزدهار العاملي.

بعثة الدولة لدى الأمم املتحدة حتتفي بعيد االحتاد اخلم�سني
•• نيويورك-وام:

زوار جناح �أثيوبيا يحر�صون على التقاط ال�صور التذكارية مع اجلدة لو�سي يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � -أ�سامة عبد املق�صود:

متيز جناح �أثيوبيا يف �أك�سبو 2020
ب��ال �ع��دي��د م ��ن امل �ق �ت �ن �ي��ات اجل ��اذب ��ة
ل �ل��زوار ،وال��داع�م��ة ل�ل�تروي��ج الثقايف
وال�ت��اري�خ��ي ل�ه��ا ،ح�ي��ث ج��اء ت�صميم
اجلناح على هيكل الكهف يف ممراته
وم�سار اجلمهور مل�شاهدة املعرو�ضات،
فمنذ دخ��ول اجل�ن��اح وم��ن �أول وهلة
يكت�شف الزائر عودته ملاليني ال�سنني
ملجرد وجود رفات �أق��دم هيكل ب�شري
على الأر� ��ض ،قد يعود �إىل �أك�ثر من
 3.2م�ل�ي��ون ع��ام �اً ،وق��د اط�ل��ق على
ه� ��ذا ال �ه �ي �ك��ل ا� �س��م " لو�سي" وهو
حمفوظ يف �صندوق زجاجي خ�ص�ص
حلمايته ،وو�ضع يف منت�صف الردهة
وع�ل��ى اجل ��دران علقت ل��وح��ات ت�ضم
وج��وه م��ن احلب�شة بزيها التقليدي
ويف �أم��اك��ن خم�ت�ل�ف��ة م��ن الطبيعة،
وت �� �س �ت �ع��ر���ض ال� ��زراع� ��ة وال�صناعة
واحل � � � ��رف ال � �ي� ��دوي� ��ة وغ�ي��ره� ��ا من
اللقطات املعربة عن مو�سم احل�صاد
يف ت�شكيلة مبهرة تدعو للت�أمل.
ي�ق��ع ج�ن��اح اث�ي��وب�ي��ا ب�أك�سبو 2020
يف م�ن�ط�ق��ة ال �ف��ر���ص ع �ل��ى م�ساحة
 1860مرتاً مربعاً تقريباً ،وحتت
�شعار "�أر�ض الأ�صول والفر�ص" كما
�أك ��دت ��س��ارة تاكيلي م�شرفة اجلناح
(للفجر) �أن م�شاركة �أثيوبيا بجناح يف
�أك�سبو يعترب فر�صة كبرية للرتويج
ال���س�ي��اح��ي وال�ت�ع��ري��ف ب�ت��اري��خ بلدنا
وط��رح ثقافتنا وال �ع��ادات والتقاليد
وقيم �شعبنا الواعد ،كما ان امل�شاركة
جائت لتعرب ع��ن امتناننا وتقديرنا

ل��دول��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة،
ونكون جزء من دول العامل امل�شاركة
يف امل�ع��ر���ض ،وم�ن��ذ االن �ط�لاق ونحن
جن�ت�ه��د يف ا��س�ت�ق�ب��ال ال � ��زوار و�شرح
وت��و��ض�ي��ح م�ع��امل ب�ل��دن��ا مب��ا حتتوية
م��ن ق �ط��اع��ات ك �ث�يرة ت�ه��م اجلمهور
ورجال الأعمال الباحثني عن فر�صة
لال�ستثمار يف �أثيوبيا.
و�أ� �ض��اف��ت م���ش��رف��ة ج�ن��اح �أث�ي��وب�ي��ا يف
�أك�سبو  ،2020ب ��أن بلدها حر�صت
على ت�ق��دمي ح�ضارتها وما�ضيها يف
�صورة تليق مبكانتها بني الأمم ،حيث

�أن �أثيوبيا حر�صت على �أن تعر�ض
"الأحفرة " لو�سي تلك الأثر الذي
مت اك�ت���ش��اف��ه يف ال �ث �ل��ث الأخ �ي��ر من
لقرن املا�ضي ،ومت الت�أكد من عمرها
بتحليل "دي �إن �أيه" م�شرية �إىل �أن
هذا املوروث املعريف نال اعجاب الزوار
وحر�صوا على التقاط �صور تذكاريه
م�ع�ه��ا ،وال �ع��دي��د م��ن اجل �م �ه��ور �أراد
معلومات �إ�ضافية عنها ،وي�ضم اجلناح
�أي�ضا كل ما يخ�ص املنتجات الزراعية
من حبوب متنوعة ت�شجع امل�ستثمرين
يف جم��ال ال��زراع��ة على ال�ت�ع��اون من

خالل التجارة وال�صناعة والت�صدير
لدولهم ،فالطبيعة اخل�صبة وا�ساليب
ال ��ري امل�ت�ق��دم��ة وع ��دم وج ��ود �سماد
حمفزة يجعل املنتجات الزراعية نقية
و�صحية.
وا�شارت تاكيلي م�شرفة جناح اثيوبيا
يف اك �� �س �ب��و � ،2020إىل �أهمية
ع ��ر� ��ض �أج� � ��ود امل �ن �ت �ج��ات ال��زراع �ي��ة
وم�ستخل�صات �أج� ��ود �أن � ��واع القهوة
يف ال�ع��امل ،حيث ت�شتهر بلدها بهذا
النوع اجليد من بني دول العامل ،كما
�أن ع�سل النحل اجلبيلي يعترب من
�أف�ضل ان��واع الع�سل يف املنطقة بل يف
العامل �أي�ضا ،وذل��ك يرجع للطبيعة
اخل�ل�اب ��ة وال �ت �� �ض��اري ����س املتنوعة،
ويكت�شف الزائر كمية املنتجات التى
جت���س��د م�ع�ن��ى احل��ر���ص ال�ك�ب�ير من
بلدها �أن تقدم للب�شرية �سلة غذائية
��ص�ح�ي��ة ،ف���ض�لا ع��ن ع��ر���ض املعامل
ال�سياحية يف الأقاليم التابعة للدولة
ون�شر الثقافة واملعرفة وابراز ال�سمات

الفنية والأدبية يف �صور متعددة من
الفن الت�شكيلي ال��ذي يحيط اجلناح
من جميع زواياه.
و�أف � � ��ادت م���ش��رف��ة ج �ن��اح �أث �ي��وب �ي��ا يف
�أك�سبو � ،2020أن اجل�ن��اح خ�ص�ص
قاعة لعر�ض تاريخ بلدها وح�ضارته
م � ��ن خ �ل ��ال �� �ش ��ا�� �ش ��ة ع � �م �ل�اق� ��ة ،يف
ج ��وف ال �ك �ه��ف م ��ع ع��ر���ض ل�ل ��أواين
امل �� �س �ت �خ��دم��ة يف ال� �ت��راث الأثيوبي
وج �ل �� �س��ة � �ش �ب��ه ع ��رب �ي ��ة ب�أ�شكالها
امل�ت�ن��وع��ة وال��وان �ه��ا امل�ت��داخ�ل��ة ،وعلى
اجلانب الأخ��ر يتم ا�ست�ضافة الزوار
بال�ضيافة ب�ت�ق��دمي ال�ق�ه��وة املتميزة
واخل��ا��ص��ة ببلدها ،ويف ق��اع��ة �أخرى
يعر�ض فيها �أهم ال�صناعات احلرفية
وامل���ش�غ��والت ال�ي��دوي��ة ال�ت��ى تعرب عن
ال �ت�راث ،ويف نف�س ال���س�ي��اق خ�ص�ص
ركن لالتفاقيات التجارية واملقبالت
الهامة لرجال الأعمال من كافة دول
ال �ع��امل مل�ع��رف��ة امل�ع��اي�ير اال�ستثنائية
التى �سنتها الدولة ال�ستقطاب ر�ؤو�س
الأم � � ��وال واال� �س �ت �ث �م��ارات االجنبية
والرتويج للمنتجات الأثيوبية حول
ال�ع��امل ،وذل��ك م��ن خ�لال التعاقدات
والتعاون امل�شرتك بني الدول املهتمة
بال�صناة والتجارة وال��زراع��ة املتمثلة
يف ال�ق�ط��اع��ات اجل��دي��دة م��ن ال�سكك
احل ��دي ��دي ��ة وال �� �ص �ح ��ة واملنتجات
اجللدية وال��دوائ�ي��ة ،كما ان �أثيوبيا
تهتم بالتكنولوجيا وعلوم االت�صاالت
احل ��دي� �ث ��ة وال� ��� �س� �ي ��اح ��ة وال� �ت� �ج ��ارة
الأل�ك�ترون�ي��ة ،مم��ا ي�ؤهلها ب ��أن تكون
�ضمن الدول الواعدة يف �شتى مناحي
احلياة.

�إ�سعاف دبي تعتمد تقنية عاملية لتعقيم �أ�سطول مركباتها يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي-وام:

اعتمدت م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف تقنية تعقيم عاملية،
لتطهري مركباتها وم�سعفيها العاملني خالل معر�ض "�إك�سبو
 2020دبي" ب�ه��دف ال��وق��اي��ة م��ن ال�ف�يرو��س��ات وامليكروبات
املختلفة.
وق��ال ��س�ع��ادة خليفة ب��ن دراي امل��دي��ر التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي
خل��دم��ات الإ��س�ع��اف �إن امل�ؤ�س�سة تطبق خطة تطهري متكاملة
ملركباتها ت�ضمن الق�ضاء على ال�ف�يرو��س��ات داخ�ل�ه��ا وت�ضمن
��س�لام��ة امل��ر��ض��ى وامل���س�ع�ف�ين م��ن خ�ط��ر ال �ع��دوى والأم ��را� ��ض
املعدية.
وذكر �أن امل�ؤ�س�سة اعتمدت تقنية "مايكرو�سيف" الأمريكية التي

�أثبتت كفاءتها يف الق�ضاء على الفريو�سات وامليكروبات مبختلف
�أنواعها ،م�شريا �إىل �أن التقنية معتمدة من �إدارة الغذاء والدواء
الأمريكية وعالمة املطابقة الأورب�ي��ة و�إدارة ال�سلع الدوائية
والعالجية ب�أ�سرتاليا.
و�أكد �أن حر�ص امل�ؤ�س�سة منذ بداية جائحة فريو�س "كورونا"على
ا�ستخدام معدات للتعقيم ت�ضمن �سالمة امل�سعفني واملر�ضى من
خطر اجلائحة من بينها �أدوات تعقيم �سريعة تطهر املركبات
الإ�سعافية خالل ثوان معدودة .
ولفت �إىل �أن امل�ؤ�س�سة خ�ص�صت �أكرث من  25مركبة �إ�سعافية
من خمتلف الأحجام والتخ�ص�صات لتقدمي اخلدمات ال�سريعة
لزوار معر�ض "�إك�سبو  2020دبي " واعتمدت تقنية التعقيم
الأمريكية "مايكرو�سيف" لتطهري املركبات وحمطات الإ�سعاف

وامل�سعفني باملعر�ض كونها تقنية ثبتت كفاءتها يف الق�ضاء على
�أي فريو�سات داخل املركبة .وذكر بن دراي �أن التقنية امل�ستخدمة
هي الأحدث والأقوى عامليا وتتميز ب�أن معظم مكوناتها من املاء
النقي امل�ؤك�سد بن�سبة  ،99.9%كما �أنها خالية من الكحول
وامل��واد الكيميائية ما يجعلها اخليار الأم�ث��ل لتعقيم مركبات
الإ�سعاف وامل�سعفني دون الت�سبب ب�أي �أ�ضرار للحاالت املنقولة
بالإ�سعاف ف�ضال عن حمافظتها على �سالمة املعدات الطبية
املختلفة من خطورة التلف .
م��ن جانبها ق��ال��ت �صفا ال�ق��دوم��ي م��دي��ر ع��ام "مايكرو�سيف
جروب" �إن املجموعة تتعاون مع م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف
منذ عدة �سنوات للإ�سهام يف حماية امل�سعفني واملر�ضى من خطر
الفريو�سات املختلفة.

احتفت بعثة الإمارات العربية املتحدة لدى الأمم املتحدة
بعيد االحت��اد اخلم�سني اليوبيل الذهبي ،وذل��ك يف مقر
بعثتها الدائمة اجلديد يف نيويورك.
وبهذه املنا�سبة ،ا�ستقبلت �سعادة النا ن�سيبة ،م�ساعدة وزير
اخلارجية والتعاون ال��دويل لل�ش�ؤون ال�سيا�سية ،املندوبة
الدائمة للدولة لدى الأمم املتحدة� ،سفراء ووفود الدول
الأع���ض��اء وك�ب��ار امل���س��ؤول�ين يف الأمم امل�ت�ح��دة .و�صرحت
�سعادة ن�سيبة قائلة نحتفل ال�ي��وم مب��رور خم�سني عاماً
من الإجنازات� ،إال �أننا نتطلع قدماً �إىل حتقيق املزيد من
االجنازات يف اخلم�سني عاماً املقبلة .ت�سعى دولة الإمارات
لأن تكون يف طليعة الدول للم�ساعدة يف حل �أكرب التحديات
ال�ت��ي يواجهها ال�ع��امل ال�ي��وم ،ومنها تغري امل�ن��اخ وانعدام
الأم��ن الغذائي والأوب�ئ��ة يف امل�ستقبل .و�أ�ضافت �سعادتها
ن��ري��د اال��س�ت�ف��ادة م��ن ال�ت�ق��دم التكنولوجي امل��ذه��ل الذي
مت �إح��رازه ،لتمكني ال�شباب وامل�ساهمة يف �إب��راز طاقاتهم
الإبداعية وم�ساعدتهم على حتقيق �آمالهم وطموحاتهم.
م���ش�يرة �إىل �أه�م�ي��ة "احلفاظ ع�ل��ى الإجن � ��ازات ال�ت��ي مت
�إحرازها من �أجل توفري م�ستقبل �أ�سا�سه التنوع الإن�ساين
والت�سامح للجميع .و�أب ��رزت �سعادة ن�سيبة انعكا�س قيم
الت�سامح والوحدة وال�صداقة مع اجلميع يف ر�ؤي��ة الآباء
امل�ؤ�س�سني ل�ل��دول��ة ،فكانت تلك االن�ط�لاق��ة ال�ت��ي جعلت

الإم��ارات العربية املتحدة مركزاً للأعمال والدبلوما�سية
يف املنطقة وال �ع��امل .ون��وه��ت ��س�ع��ادة ن�سيبة �إىل احلملة
الناجحة التي قادتها دولة الإم��ارات ،وانتخابها لع�ضوية
جمل�س الأمن الدويل للفرتة .2023-2022
و�شهد احلفل عر�ض جمموعة خمتارة من الأعمال الفنية
الإماراتية اخلا�صة مب�ؤ�س�سة برجيل للفنون ،والتي �أ�س�سها
ال�شيخ �سلطان �سعود القا�سمي ،بالتعاون مع وزارة الثقافة
وال�شباب .و�أ��ش��رف على املعر�ض املميز الفنان الإماراتي
فار�س ال�شعفار.
و��س�ي�ت��م ع��ر���ض ال �ل��وح��ات يف �أن �ح��اء م�ب�ن��ى ال�ب�ع�ث��ة طوال
مدة ع�ضوية الإم��ارات العربية املتحدة يف جمل�س الأمن
الدويل.
من جانبها قالت �سعادة �آمنة بن زع��ل املهريي ،القن�صل
العام لدولة الإم��ارات يف نيويورك كلمة بهذه املنا�سبة ..
حققت دولة الإمارات الكثري من الإجنازات خالل خم�سة
عقود فقط بف�ضل ال��ر�ؤي��ة اال�ست�شرافية للوالد امل�ؤ�س�س
ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ث��راه حيث
غر�س قيم الت�سامح والوحدة يف قلوب الإماراتيني ،و�أ ّكد
�أهمية حتقيق �آمال وتطلعات ال�شعب الإماراتي.
و�أ�ضافت املهريي �أ ّن��ه بف�ضل تلك القيم واملبادئ والر�ؤية
احلكيمة للقيادة الر�شيدة يعي�ش يف دولتنا �أكرث من 200
جن�سية بتناغم وان�سجام وحمبة على اختالف �أعراقهم
و�أديانهم.

وكيل وزارة الدفاع ي�شهد فعاليات درع التفوق لليوبيل الذهبي
•• �أبوظبي-وام

�شهد �سعادة مطر �سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع م�ساء
�أم�س الأول ختام فعاليات درع التفوق لليوبيل الذهبي
"عيد االحتاد اخلم�سني" للدولة  ،وذلك يف مركز الرتبية
الريا�ضية الع�سكري يف �أبوظبي بح�ضور ع��دد م��ن كبار
�ضباط وم�س�ؤويل الوزارة.
وا�شتملت الفعاليات على عدة فئات منها الكفاءة البدنية

واجلوجيت�سو والعدو الريفي والدراجات الهوائية.
وب ��د�أ احل�ف��ل ب ��إق��ام��ة ن�ه��ائ�ي��ات ب�ط��ول��ة ال �ك �ف��اءة البدنية
واجل��وج �ي �ت �� �س��و ،ومت ب �ع��د ذل ��ك �إ� �س �ت �ع��را���ض للمنتخب
الع�سكري للقفز احلر باملظالت .ويف نهاية االحتفال قام
�سعادة مطر �سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع بتكرمي
قادة مركز الرتبية الريا�ضية الع�سكري ال�سابقني وتتويج
القيادات الفائزة ،حيث فازت قيادة القوات الربية مبجموع
النقاط وحازت على درع التفوق.
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العدد  13413بتاريخ 2021/12/10

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة مدينة زايد
لالدوات الكهربائية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1031735:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد علي �سعيد حممد ال ثاين %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد �سعيد اخلتال املهريي
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
اجلمعة  10دي�سمرب  2021العدد 13413
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :بلووم للتعليم ذ م م
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية  :ح�ضانات بلووم حدائق بلووم
Bloom Nurseries Bloom Gardens
بتاريخ 2021/12/5:
املودعة بالرقم 366010 :
بيانات الأولوية :
ب�إ�سم  :بلووم للتعليم ذ م م
املوطن  :وحدة ,املالك املجموعه العقاريه ذ م م  +ط  7مكتب  3العنوان  :جزيرة �أبوظبي� ,شارع املطار ق , 18
هاتف� , 026969500 :صندوق  ,الربيد - 28928 :امييل mqawasmeh@blooholding.com:
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 41 :
التعليم والتهذيب ،التدريب ،الرتفيه ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافية.
و�صف العالمة  :اال�سم بالغه العربية و االجنليزية بالون االزرق الغامق وال��ون ال��وردي الغامق وبجانب
الكلمات من اجلهه اليمني للغه العربية ومن اجلهه الي�سرى للغة االجنليزية للكلمات �شكل زهره برا�سني
اللون اال�صفر ب�شكل زهره برا�سني اللون اال�صفر ب�شكل را�سي
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
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
ويلثفرونت لال�ستثمار يف التطبيقات الذكية
رخ�صة رقم CN 3028032: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/منرب تونتي فور
كافيه رخ�صة رقم CN 2505654:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد �سعيد حممد بخيت املحرمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن �سامل �صالح عبداهلل �شمالن
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة االمارات
للعدد احلديدية
رخ�صة رقم CN 1023077:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد علي �سعيد حممد ال ثاين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد �سعيد اخلتال املهريي
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)

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :بلووم للتعليم ذ م م
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية  :ح�ضانات بلووم حدائق بلووم
Bloom Nurseries Bloom Gardens
بتاريخ 2021/12/5:
املودعة بالرقم 366009 :
بيانات الأولوية :
ب�إ�سم  :بلووم للتعليم ذ م م
املوطن  :وحدة ,املالك املجموعه العقاريه ذ م م  +ط  7مكتب  3العنوان  :جزيرة �أبوظبي� ,شارع  ,املطار ق 18
 ,هاتف - 026969500 :امييلmqawasmeh@blooholding.com :
�صورة العالمة :

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :علي حممد عبداهلل ال�شحي
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية H :
بتاريخ 2021/10/3:
املودعة بالرقم 361046 :
بيانات الأولوية :
ب�إ�سم  :علي حممد عبداهلل ال�شحي
امل��وط��ن  :هيلي  ,ن ��دود ج�ه��ام  2 ,ال �ث��اين مبنى ال���س�ي��د ح�م��د �سعيد ح�م��د رح�م��ه واخ��ري��ن ,
هاتف - 0504433431:امييلali_alshahhi@yahoo.com :
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 41 :
التعليم والتهذيب ،التدريب ،الرتفيه ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافية.
و�صف العالمة  :اال�سم بالغه العربية و االجنليزية بالون االزرق الغامق وال��ون ال��وردي الغامق وبجانب
الكلمات من اجلهه اليمني للغه العربية ومن اجلهه الي�سرى للغة االجنليزية للكلمات �شكل زهره برا�سني
اللون اال�صفر ب�شكل عامودي
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

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 43 :
خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات.
و�صف العالمة � :سنابل باللون الأ�سود على �شكل اقوا�س ويف املنت�صف حرف H
اال�شرتاطات :
فعلى من لديه �إع�ترا���ض على ذل��ك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة
الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا �سفن كينج
رخ�صة رقم CN 3955600:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد هادى عبداهلل عامر العامرى %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف �صالح رجب �سعيد حفيظ املرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عثمان جانى حممد على
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تروجان للإ�ستثمار العقاري ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3839688:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة حمد �سامل حممد بن لوتيه العامرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة الفا ظبي لال�ستثمار التجاري � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALPHA DHABI COMMERCIAL INVESTMENT .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة تروجان كون�سرتك�شن قروب � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
TROJAN CONSTRUCTION GROUP - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل مدير  /حذف حمد �سامل حممد بن لوتيه العامرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �ألفا ظبي لال�ستثمار التجاري � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALPHA DHABI COMMERCIAL INVESTMENT .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف الفا ظبي القاب�ضة �ش.م.ع
ALPHA DHABI HOLDING P.J.S.C.

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�أنا�شيد عريقة تزين االحتفال باليوم الوطني لباالو يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي – الفجر

تعرف الزوار يف �إك�سبو  2020دبي ،على جمهورية باالو التي احتفلت
بيومها الوطني مبرا�سم ر�سمية وعر�ض للرق�ص التقليدي يف �ساحة
الو�صل بح�ضور رئي�سها ،فخامة �سوراجنيل ويب�س جونيور ،ومعايل
ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان ،وزير الت�سامح والتعاي�ش.
ورحب فخامة رئي�س باالو مبعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك واحل�ضور
يف احتفال البلد ال�صغري الذي ال تزيد م�ساحته على  459كيلومرتا
مربعا وي�سكنه قرابة � 20ألف ن�سمة ،م�شرياً �إىل العالقات امل�شرتكة
بني باالو والإمارات.
وق��ال فخامة ��س��وراجن�ي��ل ويب�س ج��ون�ي��ور ،رئي�س جمهورية باالو:

"ت�شرتك باالو ودولة الإمارات يف �إرث طويل ،ي�شمل �صنوفا من الرتاث
البحري القوي الذي يعود لقرون خلت� .إن تاريخ كل من بلدينا يظهر
�أن بو�سعنا حتقيق االزدهار من خالل التوا�صل وم�شاركة املوارد".
و�أ�ضاف" :يعتمد كل من بلدينا ب�شدة على البحر يف كثري من �صنوف
احلياة ،كمورد للرزق وللتنقل ولل�سياحة ولأوجه التنمية االقت�صادية
الأخ��رى .لهذا ال�سبب ،ن�ؤمن بحماية املحيطات حول العامل وب�إدارة
ح�سنة للموارد املتوفرة بها".
وق��ال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيانُ " :تدرك ب��االو ،وتعي
ج�ي��داً ،م��دى �أهمية توا�صلها م��ع ال�ع��امل ،وال �سيما بالن�سبة للدول
ا ُ
جلزرية التي تواجه حتديات خمتلفة يف الوقت احلايل ،وت�ستعر�ض
ب��االو يف جناحها يف �إك�سبو  2020من��وذج��ا ُي�ح�ت��ذى ملعاجلة هذه

التحديات والتغلب عليها".
و�أ� �ض��اف" :تتمتع ب��االو �أي�ضا باملعرفة التي ميكن �أن تت�شاركها مع
العامل يف ما يتعلق بقيود التنقل ،م�ستعينة يف ذلك بجناحها ،ف�ضال
عن توا�صلها مع الدول امل�شاركة والأطراف املعنية الأخرى التي تعمل
على االبتكار يف قطاع النقل واخلدمات اللوج�ستية .ويرتك جناح باالو
ل��دى زواره فكرة �سديدة ور�ؤي��ة ح�صيفة عما يطرحه بعزم و�إ�صرار
�شديدين ال�ستك�شاف اجلزيرة واكت�ساب مزيد من التقدير لثقافة هذا
البلد".
و�أع �ق��ب م��را��س��م رف��ع العلم واخل�ط��اب��ات الر�سمية ع��ر���ض لرق�صات
تقليدية قدمتها فرقة من الفتيات ب�أزياء حملية زاهية تعك�س بو�ضوح
الطبيعة البحرية للبلد املكون من مئات اجلزر.

ورق�صت الفتيات الع�شر دون مو�سيقى و�أن�شدن بلغة حملية ما �أنا�شيد
حتكي ق�ص�صا عن عادات باالو وتقاليدها .وكان �أهمها عر�ض "'ديالل
ا نغلويك" �أو "�أم جميع الرق�صات" ،وهو روت�ين مقد�س يتناقل من
جيل �إىل جيل.
وا�صطحب فخامة الرئي�س �سوراجنيل معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�إىل جناح باالو يف منطقة التنقل ،حيث تعرف على حمتويات اجلناح
وا�ستعر�ض الإمكانيات ال�سياحية والبحرية الكبرية لهذا البلد الغني
ال�صغري.
وت�ضم الدولة الواقعة يف �شمال املحيط الهادي �أكرث من  300جزيرة
بركانية ومرجانية ،وميكن للزوار ا�ستك�شاف غاباتها املورقة و�شواطئها
الرملية البي�ضاء.

�أوزبك�ستان حتتفل بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

اح �ت �ف �ل��ت �أوزب� �ك� ��� �س� �ت ��ان بيومها
ال��وط�ن��ي يف �إك�سبو  2020دبي،
�أم� �� ��س اخل �م �ي ����س و� �س ��ط ح�ضور
ر� �س �م��ي و� �ش �ع �ب��ي وف �ن ��ي الف� ��ت يف
الأج ��واء ال�صباحية املنع�شة التي
ي �� �ش �ه��ده��ا احل � ��دث ال� � ��دويل هذه
الأي��ام ،حيث انطلقت االحتفالية
برفع علم الإم��ارات و�أوزبك�ستان،
وع � ��زف ال �ن �� �ش �ي��د ال ��وط �ن ��ي لكال
البلدين يف �ساحة الو�صل.
وقد ا�ستقبل معايل ال�شيخ نهيان
بن مبارك �آل نهيان ،وزير الت�سامح
والتعاي�ش واملفو�ض العام لإك�سبو
 2020دبي� ،صباح �أم�س معايل
�ساردور �أومورزاكوف ،نائب رئي�س
الوزراء الأوزبكي ووزير اال�ستثمار
وال�ت�ج��ارة اخل��ارج�ي��ة ،ال��ذي �أ�شاد
بامل�شاركة الفريدة واملرثية لبالده
يف �إك�سبو  2020دبي ،من خالل
•• �أبوظبي-الفجر

َد� � َّ��ش � ��نَ م� �ع ��ايل ال �� �ش �ي��خ نهيان
مبارك �آل نهيان ،وزير الت�سامح
والتعاي�ش ،رئي�س جمل�س �أمناء
ج��ائ��زة خليفة ال��دول �ي��ة لنخيل
ال� �ت� �م ��ر واالب � �ت � �ك� ��ار ال � ��زراع � ��ي.
املجموعة الكاملة ملبادرة �سل�سلة
الـ ُ 50كتيبا يف عام الـ � 50صباح
�أم�س  09دي�سمرب � 2021ضمن
�صالة ال��دان��ة يف �إك�سبو 2020
دب � ��ي ،وذل � ��ك � �ض �م��ن احتفاالت
ال��دول��ة ب��ال�ي��وم ال��وط�ن��ي ال �ـ 50
لت�أ�سي�س دولة الإم��ارات العربية
املتحدة على يد املغفور له -ب�إذن
اهلل -ال���ش�ي��خ زاي� ��د ب��ن �سلطان
�آل ن �ه �ي��ان "طيب اهلل ثراه".
حيث �أ��ش��اد ب�أهمية ه��ذه املبادرة
ك��ون�ه��ا الأوىل م��ن ن��وع�ه��ا على
امل�ستوى العربي التزاماً ب�أهداف
اجلائزة يف ن�شر املعرفة العلمية
املتخ�ص�صة ونقلها للمزارعني
وامل �ه �ت �م�ين ال �ع��ام �ل�ين يف قطاع
زراع� ��ة ال�ن�خ�ي��ل و�إن� �ت ��اج التمور
واالبتكار الزراعي على امل�ستوى
الوطني والعربي والدويل.
و�أ�� �ض ��اف م �ع��ايل ال���ش�ي��خ نهيان
ب� ��أن ه��ذه امل �ب��ادرة ت ��أت��ي احتفا ًء
ب��ال��ذك��رى اخل�م���س�ين لت�أ�سي�س

جناح م�ستقل لأول مرة يف احلدث
الدويل.
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل نهيان�" :إن م�شاركة �أوزبك�ستان
ت���ص�ح�ب�ن��ا يف رح �ل ��ة ع�ب�ر طريق
احلرير ومدنها الرئي�سية الكربى

�سمرقند و ُب�خ��ارى وخ�ي��وة ،لتبينّ
ه��ذه الرحلة الأه�م�ي��ة التاريخية
واال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة جلمهورية
�أوزبك�ستان بو�صفها نقطة حمورية
للتجارة واالكت�شافات العلمية عرب
الع�صور .وي�سلط اجلناح ال�ضوء

�أي�ضا على م�ساهمة �أوزبك�ستان يف
ال���ص�ن��اع��ات ال�ع��امل�ي��ة ع�بر عرو�ض
دي �ن��ام �ي �ك �ي��ة ُت� �ب ��رز ت �ق��دم �ه��ا يف
امل�ج��ال التقني ،فيما ي�ستعر�ض،
يف رح�ل��ة حت� ّول�ي��ة نحو امل�ستقبل،
�أح ��دث امل���ش��روع��ات وال�ت�ق�ن�ي��ات يف

�أوزبك�ستان ال�ستك�شافها والتعرف
عليها ع��ن كثب واكت�ساب املعرفة
منها".
وج � ��اء يف ك �ل �م��ة م �ع ��ايل �� �س ��اردور
�أوم � � ��ورزاك � � ��وف�" :أود �أن �أهنئ
منظمي �إك�سبو  2020دب��ي على
ال �ن �ج��اح ال �ك �ب�ير يف ت�ن�ظ�ي��م هذا
احلدث الدويل الرائع� .إنه ل�شرف
كبري يل �أن �أ� �ش��ارك يف االحتفال
ب��ال �ي��وم ال��وط �ن��ي لأوزب �ك �� �س �ت��ان يف
�إك�سبو  2020دبي .هذه هي املرة
الأوىل التي نقدم فيها بلدنا عرب
جناحنا اخلا�ص امل�ستقل ،و�أعتقد
�أن هذا م�ؤ�شر جيد يج�سد �أهمية
ت �ع��زي��ز ع�لاق��ات �ن��ا م ��ع الإم � � ��ارات
العربية املتحدة .نحن نقدر للغاية
عالقتنا م��ع دول ��ة الإم � ��ارات و�أنا
على ثقة م��ن �أن �شراكتنا �ستنمو
ب�شكل �أكرب يف امل�ستقبل القريب".
وي�صحب جناح �أوزبك�ستان الزوار يف
رحلة عرب الزمن ،لت�سليط ال�ضوء
على تنقل الأ�شخا�ص والثقافات
والأفكار مبا يتيح �إمكانية ت�شكيل

امل �� �س �ت �ق �ب��ل .وي �� �س �ت �ع��ر���ض اجلناح
ال ��واق ��ع يف م�ن�ط�ق��ة اال�ستدامة،
تراث البالد ،مبا يف ذلك �سمرقند،
التي ت�أ�س�ست يف القرن ال�سابع قبل
امليالد ،وهي واحدة من �أقدم املدن
يف ال� �ع ��امل ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل بيان
�إجن� ��ازات �أوزب�ك���س�ت��ان و�أولوياتها
يف جم � �اليَ ال�ت�ن�م�ي��ة والعالقات
ال��دول�ي��ة ،وال�ت�ق��دم ال��ذي �أحرزته
نحو �أهداف التنمية امل�ستدامة.

ومتثل الأي��ام الوطنية والفخرية
يف �إك�سبو  2020دب��ي ،منا�سبات
ل�لاح �ت �ف��ال ب �ك��ل م ��ن امل�شاركني
ال��دول �ي�ي�ن ال��ذي��ن ي��زي��د عددهم
ع �ل��ى  200م� ��� �ش ��ارك ،لت�سليط
ال�ضوء على ثقافاتهم و�إجنازاتهم
وا� �س �ت �ع��را���ض �أج�ن�ح�ت�ه��م وبرامج
ف �ع��ال �ي��ات �ه��م .وت �ت �م �ي��ز ك ��ل منها
مب��را��س��م رف��ع ال�ع�ل��م ع�ل��ى من�صة
الأمم يف � �س��اح��ة ال��و� �ص��ل ،فيما

مبنا�سبة احتفاالت اليوم الوطني الـ 50لدولة الإمارات العربية املتحدة

احتفاء باليوم الوطني الـ 50
نهيان مبارك ُيد�شن �سل�سلة الـ ُ 50كتيبا
ً

دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة،
وب��ال�ت��زام��ن م��ع ع��ام اخلم�سني،
يف �إط��ار التزام اجلائزة يف تلبية
ر�ؤي� � ��ة � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ

خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س
ال��دول��ة "حفظه اهلل" ،بتعزيز
املوقع ال��ري��ادي لدولة الإمارات
ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل� �ت� �ح ��دة يف توطني

املعرفة ومتكني الفئات امل�ستهدفة
من �أف�ضل املمار�سات الدولية يف
زراع� ��ة ال�ن�خ�ي��ل و�إن� �ت ��اج التمور
واالب�ت�ك��ار ال��زراع��ي .وتوجيهات

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي
ن��ائ��ب ال �ق��ائ��د الأع� �ل ��ى للقوات
امل �� �س �ل �ح��ة ،ودع � ��م � �س �م��و ال�شيخ

من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب
رئ �ي ����س جم�ل����س ال � � ��وزراء ،وزير
�ش�ؤون الرئا�سة .من جهته فقد
َع�ّب�رّ الدكتور عبد ال��وه��اب زايد

�أم�ين ع��ام اجل��ائ��زة ،ع��ن تقديره
لكافة امل�شاركني يف ال�سل�سلة 50
ب��اح��ث و�أك ��ادمي ��ي م��ن اخل�ب�راء
وامل �خ �ت �� �ص�ين ب� ��زراع� ��ة النخيل
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تلي ذل��ك ع��رو���ض ثقافية و�إلقاء
كلمات.
ت�ستمر فعاليات �إك�سبو 2020
دب ��ي ،ح�ت��ى  31م��ار���س ،2022
وي ��دع ��و احل � ��دث ال � ��دويل ال � ��زوار
م��ن جميع �أن �ح��اء ك��وك��ب الأر� ��ض
�إىل �أن ن�صنع معاً عاملاً جديداً يف
احتفال ب�إبداع الب�شر وابتكاراتهم
وتقدمهم وثقافاتهم على مدار
�ستة �أ�شهر.
و�إنتاج التمور واالبتكار الزراعي،
ميثلون  14دولة ،بالإ�ضافة اىل
م�شاركة  11منظمة دولية ،و06
ج��ام �ع��ات دول� �ي ��ة ،و 06مراكز
ب �ح��وث ع�ل�م�ي��ة ،و 06جمعيات
ذات ن�ف��ع ع ��ام ،غ�ط��ت ال�سل�سلة
 50م��و� �ض��وع �اً ع �ل �م �ي �اً �ضمن
� 2500صفحة .مبا �ساهم يف
دع ��م ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ي��ة للمعرفة
العلمية ل�ق�ط��اع زراع ��ة النخيل
و�إنتاج التمور .و�أ�ضاف ب�أن هذه
املبادرة التي ا�ستقطب جمموعة
كبرية من اخل�برات الأكادميية
امل�ت�خ���ص���ص��ة م��ن داخ� ��ل وخ ��ارج
دول��ة االم ��ارات العربية املتحدة
غطت مو�ضوعات علمية ،فنية،
ار�شادية ،وق�ص�ص جناح مبتكرة،
وا�ستخدام ال��ذك��اء اال�صطناعي
وا��س�ت���ش��راف امل�ستقبل الزراعي
وغ�ي�ره ��ا ...مب��ا ��س��اه��م يف دعم
البنية التحية للمعرفة العلمية
التي تخ�ص قطاع زراعة النخيل
و�إنتاج التمور واالبتكار الزراعي،
م ��ؤك��داً ب� ��أن ه��ذه ال�سل�سلة من
الكتيبات وغريها من الإ�صدارات
متاحة للجميع من خالل املكتبة
الإلكرتونية للجائزة من خالل
الرابط التايل
(.) www.ekiaai.com

زكي ن�سيبة يُك ّرم الطلبة واملوظفني املتطوعني يف جناح اجلامعةب�إك�سبو  2020دبي اليوم العاملي حلقوق الإن�سان ..الإمارات ر�صيد حافل بالإجنازات
•• �أبوظبي -وام

•• دبي  -الفجر

ك� � ّرم م�ع��ايل زك��ي ن�سيبة ،امل�ست�شار ال�ث�ق��ايف ل�صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة -الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات
العربية املتحدة الطلبة واملوظفني املتط ّوعني يف جناح
اجلامعةب�إك�سبو  2020دبي.
ويف كلمة له خالل حفل التكرمي قال معايل زكي ن�سيبة:
"يُ�سعدين اليوم �أن �ألتقي ُنخبة مُتم ّيزة من موظفي
وطلبة جامعة الإم��ارات الذين �ساهموا يف تعزيز ريادة
جامعة الإم ��ارات العربية املتحدة -جامعة امل�ستقبل-
ومت ّكنوا من خالل جهودهم الكبرية وتفانيهم امللحوظ،
�إبراز �إجنازاتها �أم��ام العامل ب�أ�سره و�إع�لاء مت ّيزها يف
جماالت البحثالعلمي واالبتكار والتكنولوجيا املُتقدّمة
والتطوير العلمي ،وت�ع��ري��ف اجلميع ب��أن�ن��ا يف جامعة
الإم��ارات نعمل ك�أ�سرة واح��دة تعمل مبحب ٍة وتناغم ملا
فيه امل�صلحة العامّة ،وتتط ّلع بعيونٍ مُتفائلة �إىل بناء
مُ�ستقبلٍ مُ�شرقٍ للوطن والأجيال القادمة".
و�أردف معاليه� " :إ َّن الدُّ ول ال َّراقية التي َت�سعى �إىل بِناء
ح�ضاراتٍ تتم ّتع با ِّلريادة ،واالزدهار واال�ستدامة ،ف�إ َّنها
حَترِ�ص على �أنْ يكون البِناء قائِماً على جذو ٍر را�سخة.
و َنف َتخِ ر جميعاً ب�أ َّن دولة الإماراتالعربية املتحدة لديها
ج��ذو ٌر عميق ٌة ومت� ِأ�صل ٌة ا�ستم َّد ْتها مِ نْ �إ ْرث املغفور له،
َّ
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،ط َّيب اهلل ثراه ،الذي

ترك ب�صمات �إن�سانية وا�ضحة حملياً وعاملياً ،حيث �أوىل
العملالتطوعي والعطاء الإن�ساين اهتماماً كبرياً ،حتى
�أ�صبح من �سمات �أبناء الإم��ارات ،وجعل الإم��ارات منارة
للإن�سانية ت�شمل عطاءاتهاخمتلف دول العامل".
و�أ�ضاف قائ ً
ال" :ونفخر جميعاً ب�أن التط ّوع �أ�صبح ثقافة
را��س�خ��ة ل��دى كافة امل��واط�ن�ين واملقيمني يف الإم� ��ارات،
ال��ذي��ن يبذلون ج�ه��وداً مُك ّثفة يف �سبيل جعل دولتهم
الأوىل يف العامل بكافة امل�ج��االت الإن�سانية والعلمية،
حت�ق�ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة وب �ن��اء م���س�ت�ق�ب��ل �أف�ضل
للأجيال اجلديدة� ،سرياً على نهج م�ؤ�س�س وباين دولة
الإمارات املغفور لهال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان".
وقال " :كما يُ�سعدين �أي�ضاً ب�أن تط ّوعكم يف هذا احلدث
العاملي الكبري�أ�سهم يف �إبراز ال�صورة املُ�شرقة والإن�سانية
التي تقوم عليها الإم ��ارات ،البلد امل�ضياف ال��ذي يعت ّز
بقيمه وتقاليده وت��راث��ه العربي الأ�صيل ،وي�ست�ضيف
زواره بكرم ال�ضيافة العربية التي ُت�ش ّكل جزءاً �أ�سا�سياً
من الرتاث الإماراتي العريق".
ويف خ �ت��ام ك�ل�م�ت��ه ��ش�ك��ر م �ع��ايل زك ��ي ن���س�ي�ب��ة الطلبة
واملوظفني بالقول " :كونوا على ثقة دائمة ب�أن عملكم
التط ّوعي ،ومت ّيزكم يف تعزيز و�إب ��راز مكانة اجلامعة
كمجتمع مُتكامل يف كافة جوانبه� ،ستكون دائماً حم ّل
ت�ق��دي��ر و�إعجاب" .متمنياً ل�ه��م ال�ن�ج��اح واالزده � ��ار يف
امل�ستقبل.

�أك��د �سعادة �سعيد احلب�سي مدير �إدارة حقوق الإن���س��ان يف وزارة
اخلارجية والتعاون الدويل ،التزام دولة الإمارات مبوا�صلة جهود
تطوير وتعزيز حقوق الإن���س��ان املدنية وال�سيا�سية االقت�صادية
والثقافية واالجتماعية لكافة فئات املجتمع.
وق ��ال ��س�ع��ادت��ه " ..حققت دول ��ة الإم � ��ارات خ�ل�ال ال �ع��ام اجلاري
جمموعة م��ن الإجن ��ازات ال�ب��ارزة يف ملف حقوق الإن���س��ان والتي
ت�ضمنت اعتماد حزمة من الت�شريعات الهامة املواكبة ملتطلبات
املرحلة احلالية واملتوائمة مع االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان،
وت�شكيل الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان ،و�إعداد اخلطة الوطنية
حلقوق الإن�سان� ،إىل جانب تنفيذ عدد من الربامج والفعاليات
والأن�شطة التوعوية التي ت�ستهدف تعزيز ثقافة حقوق الإن�سان
على ال�صعيد الوطني" .و�أ�ضاف �سعادته " متتلك دولة الإمارات
ر��ص�ي��دا م �ق��درا دول �ي��ا يف م�ل��ف ح�ق��وق الإن �� �س��ان ع��ززت��ه جتاربها
الناجحة يف جماالت عديدة مثل متكني امل��ر�أة والت�سامح وحقوق
العمالة" ..م�شريا �إىل الإجناز الكبري الذي حققته الدولة بفوزها
للمرة الثالثة بع�ضوية جمل�س حقوق الإن�سان بعد االنتخابات التي
جرت يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف �أكتوبر املا�ضي.
ويحتفي ال �ع��امل غ��دا ب�ي��وم ح�ق��وق الإن �� �س��ان ال ��ذي ي���ص��ادف 10
دي�سمرب من كل ع��ام ،وبهذه املنا�سبة ي�ستعر�ض التقرير التايل
�أبرز اخلطوات والإجنازات التي حققتها دولة الإمارات على �صعيد
تعزيز وتطوير حقوق الإن�سان حمليا ودوليا.
فعلى ال�صعيد ال��وط �ن��ي ،ح��ر��ص��ت دول ��ة الإم � ��ارات ع�ل��ى تطوير
وتعزيز منظومتها الت�شريعية واملعيارية وموا�صلة جهودها نحو
تعزيز حقوق الإن�سان لكافة فئات املجتمع ،وت�شمل احلقوق املدنية
وال�سيا�سية االقت�صادية والثقافية واالجتماعية.
واعتمدت ال��دول��ة خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية حزمة م��ن الت�شريعات
الهامة منها على �سبيل املثال ال احل�صر القانون االحتادي ب�ش�أن
حماية ال�شهود ومن يف حكمهم والقانون االحت��ادي ب�ش�أن الهيئة
الوطنية حلقوق الإن�سان� ،إ�ضافة �إىل �إدخ��ال تعديالت ت�شريعية
هامة ج��دا ووا�سعة �شملت قوانني العقوبات ،ومكافحة التمييز
والكراهية ،والأح��وال ال�شخ�صية ،واملعامالت املدنية والإجراءات
اجل��زائ �ي��ة وال �� �ش��رك��ات ال �ت �ج��اري��ة وال �ع �م��ل ،وال �ت��ي �أت ��ت مواكبة
الحتياجات ومتطلبات املرحلة احلالية ومتوائمة مع االتفاقيات
الدولية حلقوق الإن�سان التي تعد دولة الإمارات طرفا فيها.

و�شكل ال�ق��ان��ون االحت ��ادي ال��ذي �أ� �ص��دره �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" ،رق��م 12
ل�سنة  2021ب�ش�أن "الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان" �أحد �أهم
القوانني املعنية بتعزيز منظومة الآليات الوطنية حلقوق الإن�سان
يف الدولة ،حيث تتميز الهيئة عن غريها من الآليات احلكومية
الأخ� ��رى ب��اع�ت�ب��اره��ا هيئة تتمتع ب�شخ�صية اع�ت�ب��اري��ة م�ستقلة
وب��اال��س�ت�ق�لال امل ��ايل والإداري يف مم��ار��س��ة م�ه��ام�ه��ا و�أن�شطتها
واخت�صا�صاتها يف جمال حقوق الإن�سان ،وت�ستند يف عملها ملبادئ
باري�س للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان.
وت�شكل الهيئة �إ�ضافة قوية ومكملة للعمل الذي تقوم به الآليات
ال��وط�ن�ي��ة حل �ق��وق الإن �� �س��ان وامل ��ؤ� �س �� �س��ات امل�ح�ل�ي��ة واالحت ��ادي ��ة يف
ال��دول��ة يف جم��ال ح�ق��وق الإن���س��ان ،حيث يت�ضمن ق��ان��ون الهيئة
واخت�صا�صاتها الهامة ،امل�شاركة مع ال�سلطات واجلهات املخت�صة يف
و�ضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف الدولة،
واق�تراح �آلية تنفيذها ،والعمل على ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان،
وتوعية �أف��راد املجتمع بها ،مبا يف ذلك عقد الندوات وامل�ؤمترات
وحلقات النقا�ش املتعلقة بحقوق الإن���س��ان ،وت�ق��دمي املقرتحات
والتو�صيات وامل�شورة �إىل ال�سلطات و اجلهات املخت�صة يف كل ما من
�ش�أنه حماية و تعزيز حقوق الإن�سان ومتابعتها� ،إىل جانب تقدمي
اقرتاحات �إىل ال�سلطات املخت�صة حول مدى مالءمة الت�شريعات
والقوانني للمواثيق والعهود واالتفاقيات الدولية املعنية بحقوق
الإن�سان ،والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها ،ع�لاوة على
ر�صد �أي جت��اوزات �أو انتهاكات حلق من حقوق الإن�سان ،والت�أكد
من �صحتها و�إبالغها �إىل ال�سلطات املخت�صة� ،إ�ضافة �إىل امل�شاركة
يف املحافل الدولية والإقليمية املعنية بحقوق الإن�سان.
و�ستعمل الهيئة ويف �إط��ار تعاوين وت�شاركي وت�شاوري وتن�سيقي
جنبا �إىل جنب مع اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان والتي تت�شكل
ع�ضويتها من اجلهات وال��وزارات املعنية يف الدولة ،والتي تتعلق
با�ستحقاقات ملف حقوق الإن�سان على كافة الأ�صعدة الوطنية
والإقليمية والدولية .وعلى �صعيد خطط وبرامج و�أن�شطة اللجنة
الوطنية حلقوق الإن�سان ،ف�إن اللجنة ت�شرف على �إع��داد اخلطة
الوطنية حلقوق الإن�سان بالتعاون مع املجل�س الوطني االحتادي
وم��ؤ��س���س��ات املجتمع امل ��دين يف ال��دول��ة ،واجل �ه��ات الأخ� ��رى ذات
العالقة .وي�أتي �إعداد اخلطة الوطنية حلقوق الإن�سان ا�ستكماال
للجهود التي بذلتها دول��ة الإم ��ارات وم�ؤ�س�ساتها يف �إط��ار تعزيز
�أعمال حقوق الإن�سان على ال�صعيد الوطني ،وخالل الفرتة املا�ضية

مت عقد العديد من االجتماعات الت�شاورية مع م�ؤ�س�سات وجمعيات
املجتمع املدين يف الدولة ومع عدد من امل�ؤ�س�سات الأكادميية وذلك
للوقوف على ت�صورات اللجنة ومقرتحاتها ب�ش�أن م�شروع اخلطة
الوطنية ،كما عقدت �سل�سلة من االجتماعات يف �إطار فريق العمل
املنبثق عنها مع امل�ؤ�س�سات االحتادية واملحلية يف الدولة.
ومت تنظيم العديد من الفعاليات وور�ش العمل امل�صاحبة لإعداد
م���ش��روع اخل�ط��ة ال��وط�ن�ي��ة ،وال�ت��ي مت تنفيذها م��ن قبل اجلهات
الأع�ضاء و�أمانة اللجنة ،ومنها تنظيم ور�شة عمل بالتعاون مع
االحتاد الأوروب��ي ب�ش�أن �إعداد اخلطط الوطنية حلقوق الإن�سان،
كما تتطلع اللجنة �إىل عقد اجتماعات ت�شاورية بخ�صو�ص م�شروع
اخلطة مع الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان بعد �إن�شائها.
وعملت اللجنة الوطنية حل�ق��وق الإن���س��ان على تنفيذ ع��دد من
الربامج والفعاليات والأن�شطة التي ت�ستهدف ن�شر ثقافة حقوق
الإن���س��ان على ال�صعيد الوطني ،كما نظمت جمموعة م��ن ور�ش
العمل بال�شراكة مع ع��دد من ال��دول وم��ع �أج�ه��زة و�آل�ي��ات وجلان
الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان.
وعلى ال�صعيد الدويل ،وا�صلت دولة الإمارات جهود تعزيز التعاون
مع ال��دول الأخ��رى ومع �أجهزة و�آليات وجل��ان الأمم املتحدة مبا
ي�ساهم يف تبادل املعلومات واخلربات و�أف�ضل املمار�سات يف جمال
حقوق الإن�سان .ويعك�س فوز دولة الإمارات بع�ضوية جمل�س حقوق
الإن���س��ان للفرتة م��ن  2024-2022خ�لال االن�ت�خ��اب��ات التي
جرت يف اجلمعية العامة يف �شهر �أكتوبر املا�ضي وللمرة الثالثة
يف تاريخها ثقة املجتمع ال��دويل ب��دور الدولة يف الإ�سهام ب�إثراء
وتطوير عمل و�أداء املجل�س ،وي�ستند ه��ذا الفوز ل�سجل ور�صيد
مقدر دوليا يف ملف حقوق الإن�سان عززته جتارب دولة الإمارات
الناجحة يف جماالت عديدة مثل متكني امل��ر�أة والت�سامح وحقوق
العمالة .و�ستحر�ص دول��ة الإم ��ارات على ا�ستغالل ع�ضويتها يف
جمل�س حقوق الإن���س��ان للعمل على تعزيز و�إث ��راء عمل املجل�س
وامل �ل �ف��ات ال�ه��ام��ة امل��درج��ة ع�ل��ى �أج �ن��دت��ه ،و�ستعمل ع�ل��ى تكثيف
تعاونها م��ع ال��دول واملجموعات الإقليمية ذات ال�صلة ،ملواجهة
التحديات العاملية املعنية بحقوق الإن�سان خا�صة يف ما يتعلق منها
بالتغريات املناخية والبيئية و�أثرها على حقوق الإن�سان ،وت�أثري
جائحة كوفيد -19على التمتع بحقوق الإن�سان ،وق�ضايا الفقر
والهجرة ون�شر الكراهية والتع�صب والتمييز العن�صري ،بالإ�ضافة
للعمل على كيفية اال�ستفادة من ت�سخري التكنولوجيا والذكاء
اال�صطناعي يف خدمة حقوق الإن�سان.
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جرح  3موظفني لدى الأمم املتحدة يف الكونغو

•• غوما�-أ ف ب
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ُج ��رح ث�لاث��ة م��وظ�ف�ين م��ن امل�ف��و��ض�ي��ة ال�سامية
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني �إثر هجوم رجال
م�س ّلحني على موكبهم يف �شرق جمهورية الكونغو
ال��دمي��وق��راط�ي��ة ،ح�سبما �أعلنت املفو�ضية �أم�س
اخلمي�س .وقالت املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني �إن “مهاجمني جمهولني �أطلقوا
النار على موكب للأمم املتحدة كان يتنقّل الأربعاء
�شرق جمهورية الكونغو الدميوقراطية».
و�أ�ضافت “ا�س ُتهدفت مركبة للمفو�ضية ال�سامية
ل�ش�ؤون الالجئني بطلقات نارية و�أُ�صيب ثالثة
من موظفيها».

•• مو�سكو-وكاالت

ال ت�ساور الأ�ستاذ امل�ساعد يف مادة
الدرا�سات الأمنية بجامعة جورج
ت��اون الدكتور بن كونابل �شكوكاً
يف قدرة رو�سيا على اجتياح �شرق
�أوكرانيا .ومع �أن النوايا الرو�سية
ب�ت�ن�ف�ي��ذ ال �ه �ج��وم ال ت � ��زال غري
وا�ضحة حتى اليوم ،ثمة احتمال
ح �ق �ي �ق��ي يف �أن جت� �ت ��اح رو�سيا
دميوقراطية �أوروبية نا�شئة.
و�أو� �ض��ح ك��ون��اب��ل يف م��وق��ع “ريل
كلري وورلد” �أن القوات امل�سلحة
ال ��رو� � �س � �ي ��ة ت �ت �م �ت��ع ب ��ال �ت ��أك �ي ��د
ب ��إم �ك��ان��ات ك �ب�ي�رة ل �� �ض��م الثلث
ال�شرقي من الأرا�ضي الأوكرانية.
ففي  ،2020ن�شر فريق الكاتب
يف م�ؤ�س�سة راند البحثية تقريراً
ي �ح �ل��ل �� �س� �ي� �ن ��اري ��وه ��ات القتال
ال��رو� �س �ي��ة ف ��وق امل� �ي ��دان .و�أظهر
ال �ت �ق��ري��ر ك �ي��ف ب ��إم �ك��ان الرو�س
�سريعاً ح�شد � 130أل��ف جندي
م��ع ج�م�ي��ع جت�ه�ي��زات�ه��م خلو�ض
تطويق ا�سرتاتيجي مزدوج.
قراءة بوتني
ال ي�ستطيع الأوك��ران�ي��ون الدفاع
بفاعلية عن �أنف�سهم يف مواجهة
احتالل رو�سي بدون م�ساعدة من
حلف �شمال الأطل�سي (ناتو).
ميكن �أن يكون الرئي�س الرو�سي
ف �ل ��ادمي �ي ��ر ب � ��وت �ي��ن ق� � ��د حكم
ب �ط��ري �ق��ة ��ص�ح�ي�ح��ة ع �ل��ى غياب
الإرادة الأط �ل �� �س �ي��ة ل �ل��دف��اع عن
ال ��دمي ��وق ��راط� �ي ��ة الأوك� ��ران � �ي� ��ة.
ف�ف��ي ح�ين ي��دع��م ال�ن��ات��و القوات
الأوك��ران �ي��ة امل���س�ل�ح��ة م��ن خالل
تقدمي امل�ساعدات واال�ست�شارات،

عربي ودويل
ل ّوح بالتّ�صعيد يف ر�سالة اىل رئي�سة احلكومة

الد�ستوري احلر يطالب بالت�صدي للأخطبوط الإخواين
•• الفجر  -تون�س
�أع�ل��ن احل��زب الد�ستوري احل��ر يف بيان �أن��ه تقدم مبرا�سلة �إىل
رئي�سة احلكومة لتذكريها ب�ضرورة النظر يف امللفات املعرو�ضة
عليها وجتديد مطالبتها بو�ضعها على طاولة جمل�س الوزراء
ال �ق��ادم وم��واف��اة احل ��زب ب�ج��واب�ه��ا ع�ل��ى م��ا ت�ضمنته املرا�سالت
ال��وا��ص�ل��ة �إل �ي �ه��ا ،يف ع�لاق��ة مب��ا و��ص�ف��ه “تنظيم االخ� ��وان فرع
تون�س” ،م�ضيفا �أنه يحتفظ بحقه يف الت�صعيد عرب كافة اال�شكال
الن�ضالية املخولة قانونا.

لي�ست �أوكرانيا ع�ضواً يف احللف
الأطل�سي.
�إن بيانات الت�ضامن اجلريئة مع
�أوكرانيا تبدو جوفاء بعد �سنوات
م� ��ن اخل �ل��اف � ��ات داخ � � ��ل احللف
وبعد تخلي الناتو اجلماعي عن
�أفغان�ستان .ويبدو �أن املواطنني
الفرن�سيني والأمل��ان غري مهتمني
بالدفاع ع��ن �أوك��ران�ي��ا ،وم��ن دون
فرن�سا و�أملانيا ثمة فر�صة �ضعيفة
يف ت��ول �ي��د رد ع �� �س �ك��ري �أطل�سي
ج �م��اع��ي ع �ل��ى اج� �ت� �ي ��اح رو�� �س ��ي،
بح�سب الكاتب.
مع ذل��ك ،تابع كونابل� ،إذا اختار
بوتني قطف هذه الثمرة اليانعة
ف�م��ن ��ش�ب��ه امل ��ؤك��د �أن ��ه �سيجدها
م�سمومة .فهو يواجه على الأقل
خ �م �� �س��ة ت ��داع� �ي ��ات ك�ب��رى عقب
قيامه باجتياح ناجح لأوكرانيا.
املزيد من العقوبات
ف��ر���ض ال��ر�ؤ��س��اء �أوب��ام��ا وترامب
وب��اي��دن ع �ق��وب��ات ت��راك�م�ي��ة على
الدولة الرو�سية وبع�ض �شركاتها
و�أفرادها ،خ�صو�صاً الأوليغار�شيا
وال � � �ق� � ��را� � � �ص � � �ن� � ��ة وم � � �� � � �س � � ��ؤويل
اال�ستخبارات املرتبطني بن�شاطات
خ�ب�ي�ث��ة يف ال �غ��رب .وب�ي�ن�م��ا يربز
�أحياناً جدل حاد يف جمتمع الأمن
ال �ق��وم��ي ب�ي�ن ال �ع�لاق��ة ال�سببية
والأداء االق �ت �� �ص ��ادي الرو�سي
ال�ضعيف ،م��ن الآم ��ن ال �ق��ول �إن
العقوبات ت ��ؤذي رو��س�ي��ا وتق ّل�ص
الفر�ص �أمام بوتني لتو�سيع قوته
االقت�صادية.

لن تعرف احلكومة الأملانية اجلديدة حلقبة ما بعد �أنغيال مريكل �أي مهلة
�سماح� ،إذ يتحتم عليها فور تن�صيبها ر�سميا الأربعاء ال�شروع يف معاجلة عدد
من امل�سائل الكربى ترتاوح بني وباء كوفيد 19-واملناخ ،مرورا بالتوتر مع
مو�سكو وبكني.
يف م��ا يلي خ��ارط��ة الطريق وال�ت�ح��دي��ات الرئي�سية �أم��ام ف��ري��ق امل�ست�شار
اال��ش�تراك��ي ال��دمي��وق��راط��ي �أوالف �شولت�س ال��ذي ي�ضم �أي�ضا البيئيني
والليرباليني.
ا�ضطرت احلكومة اجلديدة قبل تويل مهامها حتى ،ال�شروع يف معاجلة
املوجة اجلديدة من الإ�صابات بكوفيد 19-التي جتتاح �أملانيا ،ما �أرغمها
على العودة منذ الآن عن عدد من وعودها االنتخابية.
فوافقت حتت �ضغط الو�ضع ال�صحي على جمموعة من القيود وقبلت
حتى بفكرة فر�ض �إلزامية تلقي اللقاح التي قد يتم الت�صويت عليها منذ
هذا الأ�سبوع على �أن تدخل حيز التنفيذ خالل الأ�شهر الأوىل من العام
 ،2022وهو �إجراء يثري احتجاجات ق�سم من الر�أي العام.
م��ن ال�ت�ح��دي��ات ال�ك�برى ال�ت��ي �سيواجهها �أوالف �شولت�س خ�لال واليته

�إج ��راءات مكثفة �شهدها الربملان
الأوروب� � � ��ي ع �ل��ى م� ��دار الأ�سابيع
املا�ضية� ،سلطت جميعها ال�ضوء
ع� �ل ��ى ال� �ن� ��� �ش ��اط غ�ي��ر ال� �ق ��ان ��وين
واملتطرف للمنظمات وامل�ؤ�س�سات
التابعة جلماعة الإخوان الإرهابية،
على وق��ع ت�ه��دي��دات م�ستمرة من
جانب تنظيمات �إرهابية بت�صعيد
العمليات داخ��ل ال�ق��ارة الأوروبية
يف ال �ف�ت�رة امل�ق�ب�ل��ة ،وه ��و م��ا حذر
منه االحتاد الأوروبي مرارا خالل
جل�سات منف�صلة العام اجلاري.
�أخ ��ر ه ��ذه ال �ت �ح��رك��ات ك ��ان نهاية
ن ��وف � �م �ب�ر امل � ��ا�� � �ض � ��ي ،ق � �ب ��ل نحو
�أ�سبوعني ،حيث �صدر تقرير ر�سمي
عن الربملان الأوروبي ،حتت عنوان
“�شبكات الإخوان يف �أوروبا” ،تناول
ب���ش�ك��ل م�ف���ص��ل خ��ري�ط��ة التغلغل
الإخ � � ��وان يف  10دول �أوروب � �ي ��ة،
وق�سم حم��اور ال�ترك�ي��ز على عدة
�أف �ك��ار مت�ث��ل امل��رج�ع�ي��ة الإرهابية
لدى التنظيم ،هي م�شروع التمكني
الإخ��واين واالختالفات العقائدية
وم�ف�ه��وم الوطنية ل��دى التنظيم
والتمويالت.
اتهامات بتمويل الإرهاب
ون�شر التطرف
واتهم التقرير ،الذي ي�صدر ب�شكل
ر��س�م��ي ل�ل�م��رة الأوىل م��ن جانب
ال�برمل��ان الأوروب � ��ي ،ب�شكل وا�ضح
جماعة الإخ��وان امل�صنفة �إرهابية
بت�شكيل لوبيات عدائية �ضد الدول

الد�ستوري احلر يرا�سل احلكومة

بوتني قادر على اجتياح �شرق �أوكرانيا ولكن الكلفة �ستكون كارثية

•• برلني�-أ ف ب

•• عوا�صم -وكاالت

وي�أتي ذلك �أمام ما اعتربه “جتاهل رئي�سة احلكومة للمرا�سالت
امل��وج�ه��ة �إل�ي�ه��ا ب�ت��اري��خ � 27أك�ت��وب��ر  2021ملطالبتها باتخاذ
التدابري الالزمة لتطبيق القانون وو�ضع حد ملخاطر الأخطبوط
اجلمعياتي الإخواين الذي تغلغل يف كامل ربوع البالد با�ستعمال
امل��ال الأجنبي خلدمة “تنظيم االخ��وان ف��رع تون�س” انتخابيا
ولدمغجة املجتمع وعلى ر�أ���س ه��ذه ال�شبكة امل��دم��رة تنظيم ما
ي�سمى “االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني” الذي متدد م�ؤخرا يف
مقره الكائن بالعا�صمة لي�شمل تنظيمات �أخرى مماثلة” ،وفق
تعبري حمرر البيان.

ون�شر الفكر املتطرف وا�ستغالل
ال �ق��وان�ين وال�ت���ش��ري�ع��ات ل�صناعة
اقت�صاديات �ضخمة بغر�ض تقدمي
منابع متويل للتنظيم.
و�أو� � �ض � �ح� ��ت ال �ن ��ائ �ب ��ة اليمينية
ف��رج �ي �ن��ي غ � � ��ورون ،وه� ��ي �إح� ��دى
امل�شاركات يف �صياغة التقرير� ،أن
الأمر يتعلق بـ”درا�سة موجهة �إىل
امل���س��ؤول�ين ال�سيا�سيني ،تت�ضمن
وق��ائ��ع و��ش�ه��ادات ووث��ائ��ق و�أ�سماء
و�أرق��ام �اً ،م��ن �أج��ل �أخ��ذ فكرة عن
طبيعة م�شروع يتحقق �أمام �أعيننا،
عنوانه “�أ�سلمة �أوروبا».
و�أ�� �ض ��اف ��ت غ � � ��ورون ،ع �� �ض��و جلنة
امل �ي ��زان �ي ��ة ال �ع ��ام ��ة لأوروب� � � � ��ا� ،أن
جماعة الإخ��وان ت�ستخدم �سيا�سة
االغ� �ت� �ي ��االت ل�تره �ي��ب ال�شعوب،
ول��ذا ال ب��د م��ن لعب دور كبري يف
تو�ضيح حقيقة الإخوان و�إرهابهم
للربملانيني الأوروبيني.
و�أو��ض�ح��ت يف ل�ق��اء ت�ل�ف��زي��وين� ،أن
جماعة الإخوان منت�شرة يف �أوروبا
وت�ت�ل�ق��ى ت�برع��ات ك �ث�يرة ،م�شرية
�إىل �أن هناك من يدعو للتربع �إىل
املدار�س التابعة للإخوان يف �أوروبا،
وهناك الكثري يعانون ب�سبب �إرهاب
الإخوان.
ويف � 27أك� �ت ��وب ��ر امل ��ا�� �ض ��ي ،وجه
 31نائبا �أوروب�ي��ا� ،أ�سئلة عدة �إىل
م �ف��و� �ض �ي��ة ال �ت �ك �ت��ل ح� ��ول عالقة
امل ��ؤ� �س �� �س��ات الأوروب� � �ي � ��ة بتنظيم
الإخوان الإرهابي ،وت�ضمنت مذكرة
ال �ن��واب داخ ��ل ال�ب�رمل��ان الأوروب� ��ي
�إىل املفو�ضية� ،أ�سئلة كثرية ب�ش�أن
�أن�شطة تنظيم الإخ��وان وعالقته

دون�ب��ا���س .فهي �ستكون مك�شوفة
ب�شكل خطر �أم��ام عمليات حربية
غربية غري تقليدية.

وه� ��دد وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة �أنتوين
ب �ل �ي �ن �ك��ن ب� �ف ��ر� ��ض امل � ��زي � ��د من
العقوبات يف ح��ال اجتياح رو�سيا
�أوكرانيا.
احتالل معقد ومرهق
منذ  ،2014كان الرو�س قادرين
على عر�ض قوتهم حيث يربعون،
يف ج�ي��وب �صغرية ج�ن��وب �شرقي
ال �ب�لاد .ل�ق��د وف ��روا م�ست�شارين
و�أ��س�ل�ح��ة وم��دف�ع�ي��ة ودع �م �اً برياً
حم� ��دوداً �إ� �ض��اف��ة �إىل املعلومات
اال��س�ت�خ�ب��اري��ة ب�شكل �أ��س��ا��س��ي يف
منطقة دونبا�س املعزولة واملحاذية

ل �ل �ح��دود م ��ع رو� �س �ي��ا .مبخاطر
�ضئيلة و�أع ��داد �ضحايا معقولة،
ا�ستخدمت رو�سيا نزاع الدونبا�س
لتقوي�ض ا�ستقرار �أوكرانيا.
ل � �ك� ��ن �إذا اج � �ت� ��اح� ��ت ال � �ق � ��وات
الرو�سية ال�بري��ة الثلث ال�شرقي
م��ن �أوك��ران �ي��ا ف�ستكون م�س�ؤولة
م �ب��ا� �ش��رة ع� ��ن ت � ��أم �ي�ن م�ساحة
ت�ساوي على الأقل �ضعفي منطقة
دون�ب��ا���س� .إن الكثري م��ن املناطق
ال���ش��رق�ي��ة يف �أوك��ران �ي��ا م�أهولة
مبواطنني من الإثنية الرو�سية،
ل �ك��ن ال ي ��رغ ��ب ك ��ل ه � � ��ؤالء ب� ��أن
يتم �إحل��اق�ه��م ب��ال��دول��ة الرو�سية

وفقاً لكونابل� .إن القوات الربية
الرو�سية قد تكون غري م�ستعدة
لت�أمني ،ناهيكم عن توفري الدعم
املدين-الع�سكري لدعم املاليني
م ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن ال ��رو� ��س اجل ��دد
الذين مت عزلهم عن عا�صمتهم
وطرقهم التجارية.
مترد �أوكراين
مدعوم �أطل�سياً
يف حني �أنه ب�إمكان رو�سيا االعتماد
على دعم �شعبي يف معظم �أرا�ضيها
التي �ستكون قد �ضمتها� ،سيكون
ه �ن��ال��ك ب���ش�ك��ل حم �ت��وم مقاومة

�شعبية للمحتلني الرو�س ي�صعب
التخل�ص منها� .ستحاول �أوكرانيا
ج� �ع ��ل االح� � �ت �ل��ال �أ�� �ص� �ع ��ب عرب
تهريب الأ�سلحة واال�ستخبارات
�إىل العنا�صر املعار�ضة ال�ساعية
�إىل ع��رق�ل��ة خ�ط��وط االت�صاالت
الرو�سية و�إىل مهاجمة القوات
ال��رو��س�ي��ة وب �ن��اء م�ق��اوم��ة �شعبية
��ض��د االح� �ت�ل�ال .م��ن امل��رج��ح �أن
ي �ج��د ال �ن��ات��و ف��ر� �ص �اً يف تقييد
ال� ��رو�� ��س داخ� � ��ل �أوك� ��ران � �ي� ��ا عرب
ا��س�ت�ك�م��ال ج �ه��ود ت�ل��ك املقاومة.
ل��ن يكون للقوات الرو�سية ترف
االخ�ت�ب��اء خ�ل��ف االنف�صاليني يف

ماهي �أبرز التحديات �أمام احلكومة الأملانية اجلديدة ؟
احلفاظ على حلمة ائتالفه الثالثي.
فربنامج الأحزاب الثالثة امل�شاركة يف احلكومة يبقى غام�ضا
حول �سبل متويل التدابري املوعود بها ،وال �سيما على �صعيد
اال�ستثمارات يف البنى التحتية ومكافحة االحرتار املناخي،
مع التخلي املرتقب عن الفحم اعتبارا من  2030وتطوير
م�صادر الطاقة املتجددة.
و�سيتحتم على قطاع �صناعة ال�سيارات ال�ضخم يف �أملانيا
ت�سريع حتوله� ،إذ حددت الأحزاب هدفا �أن يكون هناك 15
مليون �سيارة كهربائية يف البلد بحلول  ،2030مقابل ما
يزيد بقليل عن � 500ألف حاليا.
وحتت �ضغط الليرباليني ،تعتزم احلكومة خف�ض النفقات
بهدف تقلي�ص العجز يف امليزانية �إىل �أق�صى ح ّد ب��دون زي��ادة ال�ضرائب.
وقد تظهر نقاط توتر �سريعا حول هذا املو�ضوع.
�إن كانت �أنغيال مريكل �أحجمت عن االن�خ��راط بقوة يف م�س�ألة التكامل

الأوروبي ،ف�إن احلكومة اجلديدة تعتزم بذل جهود جمددا
بهذا ال�صدد.
ويدعو اتفاق االئتالف �إىل قيام “دولة فدرالية �أوروبية”
م�ستقبال تعتمد الالمركزية يف عملها.
ويف تغيري ه��ام �آخ��ر يف النهج ،ان�ضمت برلني �إىل الر�ؤية
الفرن�سية ب�ش�أن تعزيز الدفاع عن امل�صالح الأوروبية على
ال�ساحة الدولية.
و�أك ��د �شولت�س �أن “قيام �أوروب� ��ا ��س� ّي��دة ه��و املفتاح” وهو
“واجب” على احلكومة اجلديدة.
ويف هذا ال�سياق ،يدعو اتفاق االئتالف �إىل اعتماد الغالبية
يف ات �خ��اذ ال� �ق ��رارات ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال��دب�ل��وم��ا��س��ي ،ولي�س
بالإجماع كما هي احلال الآن.
ق��د ت��واج��ه متانة التحالف احل�ك��وم��ي اخ�ت�ب��ارا ��ش��دي��دا منذ ب��دء واليته
حول م�س�ألتي رو�سيا وال�صني .فوزيرة اخلارجية اجلديدة البيئية �أنالينا

حتذير من �إرهاب الإخوان ب�أوروبا ..وف�ضح خريطة التغلغل
مب�ؤ�س�سات التكتل الأوروبي.
خطر قائم ومواجهة م�ستمرة
م��ن ج��ان �ب��ه ،ي �ق��ول رئ�ي����س املركز
الأوروب � � � � ��ي ل� ��درا� � �س� ��ات مكافحة
الإره� � ��اب واال� �س �ت �خ �ب��ارات جا�سم
حم�م��د �إن دول االحت� ��اد الأورب� ��ي
ل ��ن ت���س�م��ح مب��زي��د م ��ن الإره � ��اب
ع�بر ت��واج��د وت�ن��ام��ي التنظيمات
املتطرفة على �أرا��ض�ي�ه��ا ،وكذلك
ل��ن ت�سمح ب��وج��ود ك�ي��ان��ات ممثلة

�أو داعمة للتيارات املت�شددة ،لكنه
ي�شري يف الوقت ذات��ه �إىل �إ�شكالية
واج�ه�ه��ا الأوروب� �ي ��ون يف التعامل
مع ه��ذا امللف على م��دار ال�سنوات
املا�ضية ،وه��و �أن جماعة الإخوان
مل تو�ضع حتى ال�ي��وم على قوائم
التنظيمات املتطرفة مثل داع�ش
وال � �ق� ��اع� ��دة ،و�إن ك ��ان ��ت �أج� �ه ��زة
اال�ستخبارات ت�صنفها ب�أنها �أكرث
خ� �ط ��ورة م ��ن ت �ل��ك التنظيمات،
لكن احلكومات الأوروب�ي��ة ،التزال

تر�صد وتتابع ه��ذا امللف عن كثب
حلني اتخاذ القرار.
وحول ت�أخر اخلطوة رغم التقارير
الأمنية واال�ستخباراتية التي ت�شري
ل�ت��ورط الإخ ��وان يف العنف ،يقول
حم �م��د لـ”�سكاي ن �ي��وز عربية”
�إن الإ�شكالية التي ت��واج��ه �أجهزة
اال�ستخبارات وك��ذل��ك احلكومات
يف ت �� �ص �ن �ي��ف اجل� �م ��اع ��ة كتنظيم
�إره ��اب ��ي ،ه��و �أن �ه��ا ال ت�ع�م��ل حتت
كيان يحمل ا�سم الإخ ��وان ،لكنها

ت�ن��درج حت��ت م�ؤ�س�سات ع��دة تعمل
حت��ت مظلة ال �ق��ان��ون ،ل��ذل��ك ف�إن
التحدي ال��ذي ي��واج��ه احلكومات
ه��و �إث �ب��ات ال�ع�لاق��ة ب�ين اجلماعة
وتلك امل�ؤ�س�سات ،ويف ه��ذه احلالة
يتم حظر امل�ؤ�س�سة على الفور.
وت��ر��س��م درا� �س��ة � �ص��ادرة ع��ن املركز
الأوروب � � � � ��ي ل� ��درا� � �س� ��ات مكافحة
الإره ��اب واال��س�ت�خ�ب��ارات ،خريطة
للمنظمات الإخوانية داخل الدول
الأوروبية.

ا�ضطراب اجتماعي
يف رو�سيا
ب�شكل ��ش�ب��ه م ��ؤك��د ،ال ي�ستطيع
ب��وت�ي�ن اج �ت �ي��اح � �ش��رق �أوكرانيا
واالحتفاظ به من دون االعتماد
ع �ل��ى ع� ��دد ك �ب�ير م ��ن املجندين
ال��ذي��ن ت�ع��ر��ض��وا ل���س��وء املعاملة
و�سوء الإع��داد لفرتة طويلة ،من
�أج��ل جت��دي��د الكتائب التكتيكية
ال� �ت ��ي ��س�ت���ش�ك��ل ع �� �ص��ب ال� �ق ��وات
امل�ه��اج�م��ة .ع��ادة م��ا تن�شر رو�سيا
اجل �ن��ود امل�ت�ع��اق��دي��ن بينما تبقي
امل�ج�ن��دي��ن يف ال ��داخ ��ل لتخفيف
ردود ال � �ف � �ع� ��ل االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة.
ي���ض�ي��ف ك��ون��اب��ل �أن � ��ه تاريخياً،
نظمت امل�ج�م��وع��ات االجتماعية
ال��رو� �س �ي��ة اح �ت �ج��اج��ات �صامتة
ل�ك��ن ��ص��ادق��ة ��ض��د ��س��وء التعامل
مع املجندين و�سقوط ال�ضحايا
بينهم واحل ��روب غ�ير ال�شعبية.
�إن �إر�سال ع�شرات �آالف املجندين
�إىل �شرق �أوكرانيا يخاطر ب�إثارة
ا�ضطرابات �شعبية متوا�ضعة يف
الداخل على الأقل.
قوة ع�سكرية مقيدة
يف �أف�ضل ال�سيناريوهات� ،سي�سري
االج � �ت � �ي� ��اح وال � �� � �ض ��م ب�سال�سة
و� �س �ي �ت �ط��وع امل ��واط� �ن ��ون الرو�س
اجل� � ��دد يف م �ي �ل �ي �� �ش �ي��ات وق � ��وات
�شرطة �شبه ع�سكرية ل�ضمان �أمن

امل��دن وال�ق��رى ،وب��ال�ت��ايل� ،ستعود
غالبية ال�ق��وات الرو�سية �سريعاً
�إىل وط �ن �ه��ا .ل �ك��ن ب��ال �ن �ظ��ر �إىل
تقلبات احل��رب وبع�ض املقاومة
امل �ح �ت��وم��ة ،ت�ب�ق��ى ه ��ذه النتيجة
الوردية غري مرجحة.
ق� ��د ي �� �ض �ط��ر ب ��وت�ي�ن �إىل ت ��رك
ع�شرات الآالف من اجلنود ،رمبا
�أك�ث�ر م��ن � 100أل� ��ف ،مقيدين
داخل �أوكرانيا �أو بدعم االحتالل
م��ن داخ� ��ل الأرا�� �ض ��ي الرو�سية.
ب ��وج ��ود ق � ��وات ب ��ري ��ة ت �� �ص��ل �إىل
حوايل � 350ألف جندي يف �شرق
�أوكرانيا� ،ستتقل�ص �أعداد القوات
الرو�سية املتوفرة لعمليات �أخرى.
�إن �أ�ضخم التدريبات الع�سكرية
ال��رو� �س �ي��ة م �ث��ل زاب� � ��اد وكافكاز
ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل ت��ره�ي��ب الناتو
��س�ت�ت�ق�ل����ص ع �ل��ى الأرج� � ��ح خالل
ال�سنوات التالية.
على حممل اجلد
ي �ج��دد ال �ك��ات��ب يف اخل� �ت ��ام عدم
م �ع��رف �ت��ه مب ��ا �إذا ك� ��ان احتمال
حتقيق انت�صار كارثي كهذا �سريدع
ب��وت�ين ع��ن ��ض��م ��ش��رق �أوكرانيا.
لقد ب��ره��ن �أن��ه ق��ادر على حتمل
خم��اط��ر و�أك�ل��اف ب ��ارزة حلماية
�ستاتيكو م ��ؤات لرو�سيا وتو�سيع
مكانة ب�لاده يف ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا ويف ال�سابق �أوكرانيا.
لغاية ال�ي��وم ،ين�صح كونابل قادة
احل �ل��ف الأط �ل �� �س��ي ب � ��أن ي�أخذوا
ت �ه��دي��د االج �ت �ي��اح ال �غ��رب��ي على
حممل اجلد� ،آم ً
ال يف الوقت نف�سه
�أن ي�أخذ بوتني الأكالف املحتملة
ال�ت��ي �ستنجم ع��ن حماولته على
حممل اجلد �أي�ضاً.

بريبوك تعتزم اتباع �سيا�سة �أك�ثر حزما منها يف عهد مريكل التي كانت
تعطي الأول��وي��ة للم�صالح االق�ت���ص��ادي��ة ،ح�ي��ال الأن�ظ�م��ة املت�سلطة مثل
مو�سكو التي حت�شد قوات على احلدود مع �أوكرانيا ،وال�صني .ومل ت�ستبعد
مقاطعة الأوملبياد ال�شتوي يف بكني.
وي �ع �ت �م��د ال �ل �ي�ب�رال �ي��ون م��وق �ف��ا م �� �ش��اب �ه��ا ،ف �ي �م��ا ي �ب��دي اال�شرتاكيون
الدميوقراطيون بزعامة �أوالف �شولت�س تقليديا مزيدا من الت�ساهل حيال
مو�سكو وبكني.
تعتزم احلكومة اجل��دي��دة اتخاذ ع��دة تدابري �ست�شكل “عالمات فارقة”
لوالية �شولت�س وبينها زي��ادة احلد الأدن��ى للأجور لل�ساعة �إىل  12يورو
مقابل  9,6ي��ورو حاليا ،وت�شريع القنب الهندي للبالغني يف “حمالت
مرخ�ص لها” وخف�ض �سن الت�صويت يف االنتخابات الت�شريعية �إىل 16
عاما .وعلى �صعيد الهجرة ،وهو مو�ضوع مل يلق الكثري من االهتمام لدى
ال��ر�أي العام خالل احلملة االنتخابية ،من املقرر اعتماد �آلية ملنح �إقامة
�إىل �أجانب كان م�سموحا لهم حتى الآن البقاء يف �أملانيا� ،أي �أنه ال ميكن
ترحيلهم لعدد من الأ�سباب غري �أن��ه ال يحق لهم العمل .وت��ود احلكومة
اجلديدة “منح فر�صة” له�ؤالء الأجانب ب�إعطائهم �إمكانية بعد �إقامتهم
خم�س �سنوات يف �أملانيا للح�صول تدريجيا على �إقامة دائمة.
ووف� � ��ق ال� ��درا� � �س� ��ة ،ف � � ��إن جماعة
الإخوان متتلك  60منظمة داخل
ب��ري �ط��ان �ي��ا ،م ��ن ب�ي�ن�ه��ا منظمات
خ�ي�ري��ة وم ��ؤ� �س �� �س��ات ف �ك��ري��ة ،بل
وق � �ن� ��وات ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ،وال ت ��زال
اجل �م��اع��ة ت�ف�ت�ت��ح م� �ق ��رات ل �ه��ا يف
بريطانيا كافتتاح مكتب اجلماعة
يف حي كريكلوود �شمايل لندن.
ومن �أبرز هذه املنظمات ،الرابطة
الإ� �س�ل�ام �ي ��ة يف ب��ري �ط��ان �ي��ا التي
�أ� �س �� �س �ه��ا ك� �م ��ال ال� �ه� �ل� �ب ��اوي ع ��ام
 ،1997وتر�أ�ستها رغد التكريتي
ذات الأ�صول العراقية.
وت�ضم القائمة ،املجل�س الإ�سالمي
ال�بري �ط��اين ال ��ذي �أك� ��دت تقارير
ح�ك��وم�ي��ة يف ال �ب �ل��د الأوروب � � ��ي �أن
ل��ه � �ص�ل�ات غ�ي�ر م�ع�ل�ن��ة بجماعة
الإخ � � � � ��وان ،وي� �ع ��د �أك� �ب��ر منظمة
�إ�سالمية يف اململكة املتحدة.
ويف النم�سا ت�ع��د الهيئة الدينية
الإ�سالمية من �أبرز املنظمات التي
تعمل حتت غطاء �إ�سالمي ،ويعد
�أن ����س ال�شقفة �أح ��د �أب ��رز قياديها
وانتخب رئي�سا لـ الهيئة الدينية
الإ�سالمية اجلهوية يف فيينا.
وتت�ألف الهيئة م��ن  4هيئات هي
الهيئة الدينية الإ�سالمية اجلهوية
يف فيينا وت�خ��دم مقاطعات فيينا
والنم�سا املنخف�ضة وبورغنالند
وال �ه �ي �ئ��ة ال��دي �ن �ي��ة الإ�سالمية
اجل � �ه � ��وي � ��ة يف ل� �ي� �ن ��ز وال� �ه� �ي� �ئ ��ة
ال��دي �ن �ي��ة الإ� �س�ل�ام �ي ��ة اجلهوية
يف ب��ري �غ �ن �ت�نر وال �ه �ي �ئ��ة الدينية
الإ��س�لام�ي��ة اجل�ه��وي��ة يف غرات�س
ت �خ��دم م �ق��اط �ع��ات و�شتايرمارك

و ك�يرن �ت �ن��و .ك �م��ا ت�ع�ت�م��د جماعة
الإخ ��وان على بع�ض الأكادمييات
التعليمية والتدريبية للنفوذ من
خ�لال�ه��ا منها �أك��ادمي � ّي��ة الرتبية
الدينية الإ�سالمية ،التي ترتبط
الأكادمي ّية بالعديد من ال ّروابط
م��ع ت�ن�ظ�ي��م الإخ� � ��وان ،وم ��ن �أب ��رز
القيادات �أمينة ال ّز ّيات التي تولت
من�صب م��دي��ر �أك��ادمي � ّي��ة الرتبية
الدينية الإ�سالمية.
ووف��ق ال��درا��س��ة ،ف ��إن �أب��رز املراكز
واجل �م �ع �ي��ات ال �ت��ي ت�ن���ش��ط داخ ��ل
�أمل��ان �ي��ا ،وال �ت��ي ل�ه��ا ��ص�ل��ة بتنظيم
الإخوان ،هو التجمع الإ�سالمي يف
�أملانيا ال��ذي �أ�س�سه �سعيد رم�ضان
 1958وت��ر�أ� �س��ه ��س�م�ير الفالح
خلفا لإبراهيم الزيات ،ويقع مقره
يف امل��رك��ز الإ� �س�لام��ي يف ميونيخ،
والتجمع ع�ضو يف املجل�س املركزي
للم�سلمني يف �أملانيا.
ومنظمة “ر�ؤيا” ت�ضم �أك�بر عدد
م��ن ق�ي��ادات الإخ� ��وان ،فيما و�صل
عدد الأع�ضاء �إىل � 40ألفا ،وتعترب
�أكرب منظمة �إخوانية متواجدة يف
�أملانيا.
وث� �م ��ة م �ن �ظ �م��ات �أخ � � ��رى كثرية
م��ن بينها؛ منظمة امل ��ر�أة امل�سلمة
يف �أمل ��ان� �ي ��ا ،وت�ت�ر�أ� �س �ه��ا القيادية
الإخ � ��وان� � �ي � ��ة ر� � �ش � �ي ��دة ال� �ن� �ق ��زي،
وامل �ج �ل ����س الإ�� �س�ل�ام ��ي يف برلني
الذي ي�ضم خ�ضر عبد املعطى �أهم
ق �ي��ادات تنظيم الإخ� ��وان الدويل،
واملركز الإ�سالمي يف ميونيخ وهو
التنظيم املركزي جلماعة الإخوان
يف �أملانيا.
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وزير اخلارجية الفرن�سي يدعو من اجلزائر �إىل «عالقات هادئة»
••اجلزائر�-أ ف ب

دع��ا وزي��ر اخلارجية الفرن�سي ج��ان�-إي��ف ل��ودري��ان �إىل ع��ودة “العالقات
الهادئة” بني فرن�سا واجلزائر التي زاره��ا بهدف تخفيف التوتر ال�شديد
غري امل�سبوق بني البلدين .وقال لودريان بعدما ا�ستقبله الرئي�س عبد املجيد
تبون “�أمتنى �أن يعود بلدانا �إىل نهج العالقات الهادئة و�أن يتمكنا من التطلع
�إىل امل�ستقبل» .و�أ�ضاف “ن�أمل �أن ي��ؤدي احل��وار الذي نعيد �إطالقه اليوم
�إىل ا�ستئناف املحادثات ال�سيا�سية بني حكومتينا يف عام  2022بعيدا عن
جراح املا�ضي التي يجب �أن نواجهها خا�صة بالنظر �إىل �سوء التفاهم الذي
علينا جتاوزه» .كما �أكد �أن اجلزائر “�شريك �أ�سا�سي لفرن�سا على امل�ستويني
الثنائي والإقليمي .ونعتزم موا�صلة تن�سيق مبادراتنا الدبلوما�سية لتعزيز

عملية االنتقال ال�سيا�سي يف ليبيا بعد م�ؤمتر باري�س .الذي مثل فيه الوزير
(لعمامرة) الرئي�س تبون» .و�أو�ضح “تواجه فرن�سا واجلزائر معًا حتديات
كبرية يف بيئة �إقليمية ودولية غام�ضة .يجب �أن نكون قادرين على تقدمي
�إجابات عملية للتحديات التي يفر�ضها الإرهاب يف منطقة ال�ساحل ،ولكن
� ً
أي�ضا الهجرة غري ال�شرعية بالإ�ضافة �إىل ق�ضايا التنمية االقت�صادية .من
�أجل كل هذه الق�ضايا ولأن م�صاحلنا م�شرتكة ،ف�إن م�شاوراتنا �ضرورية
وك��ان ه��ذا ه��و امل�غ��زى م��ن وج ��ودي ال�ي��وم يف اجل��زائ��ر» .وبخ�صو�ص �أزمة
مايل اجلار اجلنوبي للجزائر وحيث ب��د�أت فرن�سا �سحب جزء من قواتها
الع�سكرية �أك��د ل��ودري��ان �أن اجلزائر “تلعب دورًا مهمًا والتزامها بتنفيذ
اتفاق ال�سلم وامل�صاحلة عن�صر �أ�سا�سي يف عملية ال�سالم� .أود �أن �أحيي هذا
االلتزام هنا و�أنا �آمل �أن ي�ستمر حوارنا حول هذا املو�ضوع» .ومل ي�صدر من

اجلانب اجلزائري �أي تعليق حول حمادثات الوزير الفرن�سي مع الرئي�س
ت�ب��ون وال م��ع ن�ظ�يره وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة رم �ط��ان ل�ع�م��ام��رة .وك ��ان الرئي�س
الفرن�سي �إميانويل ماكرون �أثار غ�ضب اجلزائر يف ت�شرين الأول�/أكتوبر
عندما اتهم على ما جاء يف كالم اوردت��ه �صحيفة “لوموند” الفرن�سية،
النظام “ال�سيا�سي-الع�سكري” اجلزائري بتكري�س �سيا�سة “ريع الذاكرة”
ب�ش�أن حرب اال�ستقالل وفرن�سا ،ال�سلطة ال�سابقة يف البالد ،يف حني �أطلقت
باري�س مبادرات حول م�سائل الذاكرة يف فرن�سا .كما �أوردت ال�صحيفة �أن
ماكرون �شكك �أي�ضا يف وجود “�أمة جزائرية” قبل اال�ستعمار الفرن�سي لها
ما �أثار ردود فعل منددة يف �صفوف املجتمع اجلزائري .وا�ستدعت اجلزائر
يومها �سفريها يف باري�س ومنعت الطائرات الع�سكرية الفرن�سية املتجهة �إىل
منطقة ال�ساحل من التحليق يف جمالها اجلوي.

الإعالم الليبي ..كيف يدير معركة اال�ستحقاق االنتخابي الأول؟

•• طرابل�س-وكاالت

ال يخلو �أي م�شهد �إع�لام��ي م��ن ال�ت�ن��اول ال�سيا�سي
ل�ل�أح��داث الهامة ،ولكن كدولة مثل ال��دول��ة الليبية
ال تخلو و�سائل �إعالمها يف الوقت الراهن من احلدث
الأب ��رز ،وه��و االن�ت�خ��اب��ات الرئا�سية ال�ت��ي تعد الأوىل
لل�شعب الليبي.
انتخابات رئا�سية تتبعها برملانية لغلق � 10سنوات من
النزاع امل�سلح ،وكخطوة �أوىل نحو بناء م�ؤ�س�سات الدولة
التي انهارت خالل ما ي�سمى بـ”الع�شرية ال�سوداء”؛
فكيف يتناول الإعالم الليبي احلدث الأبرز والأهم يف
وقت دقيق متر به البالد؟
ي��رى الليبيون ومتخ�ص�صون يف الإع�ل�ام� ،أن و�سائل
الإعالم الليبية تنوعت يف تناول اال�ستحقاق االنتخابي
ب�ين التح�شيد ن�ح��و �أه�م�ي��ة ت�ل��ك اخل �ط��وة يف االجتاه
الإي�ج��اب��ي وب�ين التحري�ض العلني ،و��س��ط �أزم ��ة ثقة
يعي�شها ال�شارع الليبي مع و�سائل الإعالم املحلية.

حت�شيد للر�أي العام
يف �سياق ت�سليط ال�ضوء على ت�ن��اول الإع�ل�ام الليبي
لال�ستحقاق االنتخابي الأول ،ي�ق��ول �أ��س�ت��اذ الإعالم
امل�ساعد بق�سم الإعالم يف جامعة �سرت ،عبداهلل حممد
�أطبيقة� ،إن الإعالم الليبي بجميع و�سائلة يلعب دو ًرا
هامة يف اجتاهني ،الأول هو التح�شيد وحماولة توجيه
الر�أي العام نحو اال�ستحقاق االنتخابي.
و�أو��ض��ح يف تلك النقطة خ�لال حديثه لـ”�سكاي نيوز
عربية”� ،أن دور الإع�ل�ام الليبي ظهر يف التح�شيد
خالل الفرتة املا�ضية ،فالإقبال على بطاقات االقرتاع
كان �ضعيف للغاية يف البداية ،ومع تر�شح العديد من
الأ�سماء مثل جنل القذايف حفرت والدبيبة ،بد�أ الإعالم
يف احل�شد وانعك�س ذلك يف �أعداد توزيع البطاقات التي
زادت ب�شكل كبري.
يف تلك الزاوية اخلا�صة بالتح�شيد ،يتفق الأكادميي
الليبي ف��رج ��س��امل ال�ك��رمي��ي ،م��ع ر�أي �أ��س�ت��اذ الإعالم

عبداهلل �أطبيقة ،حيث �أك��د �أن الإع�لام الليبي ب�صفة
عامة يعمل على التح�شيد نحو العملية االنتخابية
ولكن بتوجيهات معينة.
وقال الأكادميي الليبي فرج الكرميي ،خالل ت�صريحاته
لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،إن كل قناة �أو و�سيلة �إعالمية
تتبع توجهه معني وهي بالتايل ت�سوق لالنتخابات مبا
يالئم م�صالح التوجه الذي تخدمه.
يف ال�سياق �شدد الإعالمية الليبية حرية بوميامة ،على
��ض��رورة االل�ت��زام املهني بالر�سالة الإعالمية يف ذلك
التوقيت الدقيق التي متر به البالد.
و�أك��دت حرية بوميامة ،خ�لال ت�صريحاتها لـ”�سكاي
نيوز عربية”� ،أن عدد كبري من و�سائل الإعالم الليبية
تقوم بدور وطني ومبنتهي احليادية من زجل الوطن
ومل ال�شمل مرة �أخرى.
حتري�ض علني
وعن ر�سائل التحري�ض والعنف التي تبثها بع�ض و�سائل

الإعالم الليبية وبالأخ�ص الرقمية� ،أكد �أ�ستاذ الإعالم
امل�ساعد بق�سم الإعالم يف جامعة �سرت� ،أن هناك ر�سائل
عنف وحتري�ض علني.
و�سلط �أ��س�ت��اذ الإع�ل�ام ع�ب��داهلل �أطبيقة ،ال�ضوء على
دعوة مفتي تنظيم الإخ��وان ال�صادق الغرياين والذي
حر�ض فيها على مقاطعة االنتخابات وبثتها القنوات
وو�سائل الإعالم التابعة للتنظيم.
و�أدت ت�ل��ك ال��دع��وة �إىل اق�ت�ح��ام امليلي�شيات امل�سلحة
ملقر املفو�ضية العليا لالنتخابات يف طرابل�س وبد�أت
اع �ت �� �ص��ام��ا داخ � ��ل �أ� � �س� ��وار امل �ف��و� �ض �ي��ة ،م �ع�بري��ن عن
رف�ضهم للعملية االنتخابية �إىل حني �إج��راء ا�ستفتاء
ع �ل��ى ال��د� �س �ت��ور .وت ��أ� �س��ف �أط �ب �ي �ق��ة ع��ن ح��ال��ة بع�ض
و�سائل الإع�ل�ام يف ال��داخ��ل الليبي التي تدعو للعنف
والتحري�ض والتفرقة بني �أب�ن��اء ال�شعب ال��واح��د من
زجل م�صالح �شخ�صية و�أجندات معينة.
يف ت�ل��ك ال ��زاوي ��ة �أك ��د الأك ��ادمي ��ي ال�ل�ي�ب��ي ف ��رج �سامل
الكرميي� ،أن بع�ض و�سائل الإع�لام �أ�صبحت م�سي�سة
ب�شكل ك�ب�ير وه ��ذا �أدى الخ �ت�لاف وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ما
بني م�ؤيد للقيام باالنتخابات يف موعدها لأنها تخدم
مر�شح م�ع�ين؛ وم��ا ب�ين م�ع��ار���ض لها لأن�ه��ا ل��و قامت
�ستنهي من وجودهم على �ساحة ال�سيا�سية �أو ت�ضعه
وبالتايل ال�ضحية الوحيد هو املواطن.
�أزمة ثقة
ه�ن��ا �أك ��د الإع�ل�ام��ي الليبي زي ��اد ط��اه��ر ب��وراي �ق��ة� ،أن
الإع �ل�ام الليبي امل�ط�ب��وع “ال�صحف” بعيد ج��د عن
الواقع الليبي ،وفيما يخ�ص الإع�لام املرئي والقنوات
فهناك �أزم ��ة ثقة لأن�ه��ا ل�ل�أ��س��ف حت�شد ل�ط��رف على
ح�ساب طر ًفا �أخر.
و�أو� �ض��ح ب��وراي�ق��ة ،خ�لال ت�صريحاته لـ”�سكاي نيوز
عربية”� ،أن الإذاع � ��ات امل���س�م��وع��ة يف ك��ل م��دي�ن��ة هي
التي تتمتع بثقة �أهل و�سكان تلك املدينة ،ولكن الثقة
مفقودة للأ�سف متامًا يف الإعالم املحلي.
وم��ن امل�ق��رر �أن ت�شهد ليبيا �أول ا�ستحقاق انتخابي
الخ�ت�ي��ار رئ�ي����س ل�ل�ب�لاد يف  24دي�سمرب اجل� ��اري ،يف
ح��دث يحظى ب��اه�ت�م��ام ودع ��م دويل ،وي�ن�ظ��ر كثريون
من الليبيني �إىل �أن االنتخابات املرتقبة بو�صفها نقلة
فا�صلة على طريق خ��روج البالد الغنية بالنفط من
دوامة الفو�ضى التي غرقت بها منذ �أكرث من عقد.

نيويورك تاميز 2021 :ال�سنة التي خ�سرت �أمريكا دميقراطيتها
•• وا�شنطن-وكاالت

حتت عنوان “ال�سنة التي خ�سرت
�أم��ري �ك��ا دميوقراطيتها” ،ر�أى
الكاتب ف��ره��اد ماجنو �أن��ه ل��و �أن
ال �ه �ج �م��ات ع �ل��ى الدميقراطية
ال� �ت ��ي ح �� �ص �ل��ت يف �أم ��ري� �ك ��ا عام
 ،2021ح ��دث ��ت يف ب �ل��د �آخ� ��ر،
لكان �أكادمييون وديبلوما�سيون
ونا�شطون ح��ول ال�ع��امل ي�شدون
� �ش �ع��ره��م ب �ح �ج��ة ان� �ه� �ي ��ار تلك
الدولة .وقال“ :لو كنت مرا�س ً
ال
ت�ك�ت��ب ع��ن ال�ل�ح�ظ��ة الأمريكية
للقراء يف مومباي وجوهان�سربغ
�أو ج��اك��رت��ا ،ك �ن��ت � �س �ت �� �س ��أل هل
�أن ال �ب�لاد على �شفري االنهيار.

ول�ك��ن ق�ب��ل ع�ق��د ،ه��ل ك��ان يعقل
�أن ي �� �س ��أل ال �ع ��امل م ��ا �إذا كانت
 2021هي ال�سنة التي �ستهدر
ف�ي�ه��ا �أم��ري �ك��ا دميقراطيتها؟.
قد يبدو ه��ذا الأم��ر مبالغاً فيه،
ولكن الكاتب ي�شري �إىل حمطات
ع��دة ه��ذه ال�سنة ،ب��دءاً بال�ساد�س
من يناير -كانون الثاين عندما
هاجم منا�صرون للرئي�س ال�سابق
دون��ال��د ت��رام��ب ال�ك��ون�غ��ر���س ،ثم
ع �ن��دم��ا ان �ق �ل��ب ج �م �ه��وري��ون يف
الكونغر�س �ضد حتقيق م�ستقل
يف ذل ��ك ال �ه �ج��وم وع��اق �ب��وا قلة
م��ن حزبهم �أي ��دوا ذل��ك .و�أي�ضاً
عندما ب��د�أت جمال�س ت�شريعية
يف يف ع��دد م��ن ال��والي��ات الدفع

ب�ق��وان�ين ج��دي��دة لتقييد حقوق
االق �ت�راع ،رغ��م ع��دم وج��ود �أدلة
عن جت��اوزات انتخابية كبرية يف
انتخابات .2020
وال� ��� �ش� �ه ��ر امل ��ا� � �ض ��ي ،ك� �ت ��ب نحو
� 150أك ��ادمي �ي �اً م�ت�خ���ص���ص�اً يف
ال��دمي �ق��راط �ي��ة ر�� �س ��ال ��ة حت�ض
ال�ك��ون�غ��ر���س ع�ل��ى مت��ري��ر ت�شريع
حلماية االنتخابات من القب�ضة
احل��زب �ي��ة .وك �ت��ب الأك ��ادمي �ي ��ون
�أن “هذه ل �ي �� �س��ت حل �ظ��ة غري
ع��ادي��ة يف م�سار دميقراطيتنا...
�إنها حلظة حمفوفة باملخاطر».
وم ��ع �أن� ��ه ي �� �س��اري� ،أك� ��د الكاتب
�أن ق �ل �ق��ه ال ي �ن �ب��ع م ��ن حقيقة
ح��زب �ي��ة ،الف� �ت� �اً �إىل �أن “هناك

ب�ع����ض الأم ��اك ��ن ال �ت��ي يتعاي�ش
فيها الدميقراطيون م��ع الآلية
االن�ت�خ��اب�ي��ة ب�ط��ري�ق��ة حزبية”.
ففي �إلينوي� ،أعاد الدميقراطيون
تق�سيم دوائر الكونغر�س لتف�ضيل
حزبهم ب�أغلبية �ساحقة ،وهذه
اجل�ه��ود مقلقة �أك�ث�ر م��ن احليل
اجلمهورية ،لأنها تقو�ض املوقف
الأخ�لاق��ي للي�سار ل��دع��م نزاهة
االن �ت �خ ��اب ��ات .وي �ج��ب �أن يكون
التم�سك بالنزاهة الدميقراطية
هد ًفا �أ�سا�سياً ،لأنه بدونها �ستنهار
الفكرة الأ�سا�سية لأمريكا ،وهي
�أن ه��ذه �أم��ة م��ن ال�ق��وان�ين التي
و� �ض �ع��ت م ��ن ال �ن��ا���س ولأجلهم.
ويورد الكاتب �سبباً �آخر الزعاجه

م��ن ال �ي �� �س��ار �أك �ث�ر م��ن اليمني،
م �� �ش ي�راً �إىل �أن اجلمهوريني
يت�صرفون ب�شكل غ�ير �أخالقي،
ول �ك��ن �أي �� �ض �اً ب�ع�ق�لان�ي��ة ،بدافع
ال�ضرورة ال�سيا�سية� .إنهم يرون
حت��ال �ف �ه��م ي �ت �� �ض��اءل .القاعدة
اجل �م �ه��وري��ة ب�ي���ض��اء وم�سيحية
يف دول � ��ة ت � ��زداد ت �ن��وع �اً وت�صري
و�أق ��ل ت��دي�ن�اً .ل�ق��د خ�سر احلزب
ال �ت �� �ص��وي��ت ال �� �ش �ع �ب��ي يف جميع
االن�ت�خ��اب��ات الرئا�سية با�ستثناء
واح��دة منذ ع��ام  .1992ويبدو
�أن حظوظه تعتمد على احلد من
الو�صول �إىل �صناديق االقرتاع،
و�إذا �أخفق يف ذلك ،يدفع �إىل قلب
النتائج عندما ال ت�أتي مل�صلحته.

ويف امل� � �ق � ��اب � ��ل ،ي� �ع� �ت� �م ��د ب� �ق ��اء
ال ��دمي �ق ��راط �ي�ي�ن ع �ل��ى الفكرة
املعاك�سة مت��ام�اً :ال�سماح للنا�س
ب��ال �ت �� �ص��وي��ت وع � ��د �أ�� �ص ��وات� �ه ��م
واح �ت��رام ال� �ف ��رز .وب �ه��ذا املعنى
 ،ي � �ج� ��ب �أن ت� � �ك � ��ون اجل � �ه� ��ود
ال��دمي �ق��راط �ي��ة ل�ت��و��س�ي��ع ودع ��م
ح �ق ��وق ال �ت �� �ص��وي��ت م �ل �ح��ة مثل
جهود اجلمهوريني لتقييدها.
م � ��ع ذل� � � ��ك ،ي� � ��رى ال � �ك� ��ات� ��ب �أن
ه� ��ذا ل �ي ����س ه ��و احل � ��ال :فبينما
و�� �ض ��ع اجل� �م� �ه ��وري ��ون تقوي�ض
الدميقراطية على ر�أ���س جدول
�أع �م��ال �ه��م ال �� �س �ي��ا� �س��ي ،ي �ب��دو �أن
ال��دمي�ق��راط�ي�ين و� �ض �ع��وا حقوق
الت�صويت يف ذيل قائمتهم.

�أذربيجان تعلن عن مقتل جندي يف ا�شتباك مع �أرمينيا
•• باكو�-أ ف ب

ُق �ت��ل ج �ن��دي �أذرب� �ي� �ج ��اين يف تبادل
لإط�لاق النار مع القوات الأرمينية
ح���س�ب�م��ا �أف � ��اد م �� �س ��ؤول��ون يف باكو،
ب �ع��د �أ� �س �ب��وع�ين م��ن ع �ق��د البلدين
اخل���ص�م�ين حم ��ادث ��ات ح ��ول تهدئة
ال �ت��وت��ر يف �أع� �ق ��اب ح��رب �ه �م��ا العام
املا�ضي.
ويف خريف  2020دارت بني �أرمينيا
و�أذربيجان حرب دموية خاطفة من
�أج��ل ال�سيطرة على �إقليم ناغورين
ق��ره ب��اغ .و�أ��س�ف��رت ه��ذه احل��رب عن
م�ق�ت��ل �أك �ث�ر م��ن � 6500شخ�ص.
وانتهت احلرب بهزمية �أرمينيا التي
ا�ضط ّرت لتوقيع اتفاق لوقف �إطالق
النار والتخ ّلي عن �أجزاء وا�سعة من
الإق �ل �ي��م الأذرب �ي �ج ��اين االنف�صايل
كانت ت�سيطر عليها.
وق ��ال ��ت وزارة ال ��دف ��اع يف ب��اك��و �أن
جند ًيا �أذربيجان ًيا “ ُقتل ليلاً نتيجة
ا�ستفزاز من جانب القوات امل�سلحة
التابعة لأرمينيا” قرب حدود البلدين.
و�أ�ضافت يف بيان “تقع امل�س�ؤولية الكاملة للت�صعيد
على قادة �أرمينيا ال�سيا�سيني والع�سكريني».
من جهتها ،قالت �أرمينيا �إن باكو اطلقت النار على

قواعدها م�ساء الأربعاء يف اجل��زء ال�شرقي من حدود
البلدين ،داع�ي��ة اذرب�ي�ج��ان �إىل “االمتناع ع��ن القيام
ب�أعمال ا�ستفزازية».
وال�ت�ق��ى رئ�ي����س ال � ��وزراء الأرم �ي �ن��ي ن�ي�ك��ول با�شينيان
والرئي�س الأذربيجاين �إلهام علييف يف حمادثات نادرة

وجهاً لوجه بو�ساطة الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
ال�شهر املا�ضي.
ور ّك��زت امل�ح��ادث��ات ،التي ر�أت�ه��ا ك� ّل الأط��راف ايجابية،
على ح ّل النزاعات التي ال تزال قائمة منذ حرب العام
املا�ضي.

التقى الثالثي بعد �أق ّل من �أ�سبوعني
م��ن �أ� �س��و�أ ق�ت��ال منذ ح��رب ق��ره باغ
�أ�سفر عن مقتل �ستة جنود �أرمنيني
و�سبعة جنود �أذربيجانيني.
ومتحور اللقاء حول ق�ضايا تر�سيم
احل ��دود ب�ين ال�ب�ل��دي��ن بحيث تتهم
يريفان قوات باكو بالتدخل يف �سيادة
�أرا�ضيها.
وتخ ّلل احلديث التط ّرق �إىل م�س�ألة
�إع� � � ��ادة ب� �ن ��اء رواب � � ��ط ال �ن �ق��ل التي
ت�ع��ود �إىل احلقبة ال�سوفياتية بني
�أذرب �ي �ج��ان و�أرم�ي�ن�ي��ا امل�غ�ل�ق��ة حال ًيا
بح�صار متبادل.
و�أط �ل �ق��ت �أذرب �ي �ج��ان يف ال��راب��ع من
كانون الأول/دي���س�م�بر �سراح ع�شرة
ج �ن��ود �أرم �ي �ن �ي�ين اع�ت�ق�ل�ت�ه��م خالل
ا� �ش �ت �ب��اك��ات ع �ل��ى احل � � ��دود ال�شهر
املا�ضي.
وم ��ن امل �ت��وق��ع �أن ي�ل�ت�ق��ي با�شينيان
وع �ل �ي �ي��ف م ��ن ج ��دي ��د يف بروك�سل
يف  15ك ��ان ��ون الأول/دي� ��� �س� �م�ب�ر يف
حم��ادث��ات ب��و��س��اط��ة رئ�ي����س املجل�س
الأوروب��ي �شارل مي�شال .وانف�صل �إقليم ناغورين قره
ب��اغ ع��ن �أذرب �ي �ج��ان عندما ان�ه��ار االحت ��اد ال�سوفياتي
عام  ،1991و�أدى النزاع الذي �أعقب ذلك �إىل مقتل
حوايل � 30ألف �شخ�ص.
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بغداد
مدينة متبكتو�-أ ف ب
قتل ثالثة مدنيني يف مدينة متبكتو يف �شمال م��ايل يف هجومني
م���س� ّل�ح�ين وق �ع��ا ي��وم��ي ال �ث�ل�اث��اء والأرب � �ع� ��اء ،ب�ح���س��ب م��ا �أعلنت
ال�سلطات.
وقالت حمافظة متبكتو يف بيان �إنّ �شابني من متبكتو “اغتيال”
قرابة ال�ساعة “ 19:00على �أيدي م�س ّلحني جمهولني كانوا على
منت �سيارة».
و�أف��اد عدد من �أعيان املدينة وكالة فران�س بر�س �أنّ القتيلني هما
م�ص ّفف �شعر وزبونه وينتميان �إىل �إتنية �سونغهاي.
وت�سود متبكتو توترات ،تتح ّول �أحياناً �إىل �أعمال عنف وا�شتباكات
دموية ،بني �أفراد من البدو (الطوارق والعرب) و�آخرين من احل�ضر
(�سونغهاي وب��ام�ب��ارا) .و�شهدت املدينة يف نهاية ت�شرين الثاين/
نوفمرب �أعمال عنف �أ�سفرت عن مقتل ثالثة �أ�شخا�ص.
وتعود �آخر ا�شتباكات �إتنية وا�سعة النطاق يف متبكتو �إىل .2019
وقال �أحد �أعيان املدينة لوكالة فران�س بر�س طالباً عدم ن�شر ا�سمه
�إنّ “هذه اغ�ت�ي��االت حم��ددة الأه ��داف و�أع �م��ال انتقامية مرتبطة
بخالفات بني �أف��راد من �إتنيات خمتلفة” .ووفقاً ملرا�سل فران�س
بر�س فقد تظاهر ع�شرات الأ�شخا�ص �صباح الأربعاء يف املدينة.
وقال اجلي�ش يف بيان �إنّ املتظاهرين هم �ش ّبان من احل�ضر “�أرادوا
االنتقام” ملقتل ال�شابني ،م�شرياً �إىل �أنّ عربة ع�سكرية كانت يف املوقع
مو�سكو
“احتواء املوقف” تع ّر�ضت لإطالق نار من قبل م�س ّلحني.
من �أجل
وعلى الإثر جت ّمع مئات الأ�شخا�ص يف و�سط املدينة لدفن القتيلني.
وقال �شاهد عيان لفران�س بر�س �إ ّن��ه “بعد اجلنازة �أُطلقت عيارات
نارية على �شخ�صني �آخرين” �أحدهما طفل.
و�أف��اد عدد من �أعيان املدينة �أنّ �أح��د هذين اجلريحني ما لبث �أن
تويف مت�أثراً ب�إ�صابته.

بكني-رويرتز
�أعلنت اللجنة الوطنية لل�صحة يف ال�صني �أم�س اخلمي�س ت�سجيل
� 83إ�صابة م�ؤكدة جديدة بفريو�س كورونا ارتفاعا من  74يف اليوم
ال�سابق.
و�أفاد بيان من اللجنة ب�أن  60من الإ�صابات اجلديدة انتقلت �إليها
وا�شنطن مقارنة مع  44قبل يوم.
العدوى حمليا،
وحاالت الإ�صابة املحلية اجلديدة �أعلنت عنها ال�سلطات يف منطقة
منغوليا الداخلية و�أق��ال�ي��م ت�شجيانغ وهيلونغجيانغ وجيانغ�سو
ويوننان.
و�سجلت ال�صني  33حالة جديدة مل تظهر عليها �أعرا�ض مقارنة
مع  23يف اليوم ال�سابق .وال ت�صنف ال�صني تلك احلاالت على �أنها
�إ�صابات م�ؤكدة.
ومل ت���س�ج��ل ال���ص�ين �أي وف �ي��ات ج��دي��دة ل�ي�ظ��ل ال �ع��دد ث��اب�ت��ا عند
.4636
و�سجل بر ال�صني الرئي�سي � 99454إ�صابة م�ؤكدة حتى يوم �أم�س
الأول الأربعاء.
وا�شنطن-رويرتز
قال نيد براي�س املتحدث با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية �إن املبعوث
الأمريكي اخلا�ص بامللف الإيراين روب مايل يعتزم ال�سفر �إىل فيينا
من �أج��ل حمادثات جديدة ب�ش�أن �إحياء اتفاق  2015النووي مع
�إيران.
وتهدف املحادثات للو�صول �إىل طريق ملعاودة االمتثال لبنود االتفاق
من جانب الواليات املتحدة و�إيران .وفر�ضت �إيران مبوجب االتفاق
ال �ن��ووي ق �ي��ودا ع�ل��ى ب��رن��اجم�ه��ا ال �ن��ووي م�ق��اب��ل تخفيف عقوبات
الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي والأمم املتحدة.
و�سحب الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب بالده من االتفاق
يف  2018و�أع��اد فر�ض العقوبات الأمريكية ،مما دف��ع �إي��ران �إىل
البدء يف انتهاك القيود النووية بعد ذل��ك بنحو ع��ام .كانت �إيران
�أبرمت االتفاق الأ�صلي مع �ست قوى كربى هي بريطانيا وال�صني
وفرن�سا و�أمل��ان�ي��ا ورو�سيا وال��والي��ات املتحدة .وكتب �إنريكي مورا،
امل�س�ؤول الكبري باالحتاد الأوروبي الذي ير�أ�س املحادثات ،على تويرت

تعليق توزيع امل�ساعدات الأممية
يف مدينتني ب�شمال �أثيوبيا
•• الأمم املتحدة �-أ ف ب
�أعلنت الأمم امل ّتحدة �أنّ برنامج الأغ��ذي��ة العاملي التابع لها ع ّلق توزيع
الأغذية يف مدينتني ب�إقليم �أمهرة يف �شمال �أثيوبيا ب�سبب عمليات “نهب
جماعي” تع ّر�ضت لها ه��ذه امل�ساعدات على �أي��دي متمردين م��ن �إقليم
تيغراي و�س ّكان حمليني.
وقال املتحدّث با�سم الأمم امل ّتحدة �ستيفان دوجاريك خالل م�ؤمتر �صحايف
�إ ّنه “ح�صلت يف الأيام الأخرية عمليات نهب وا�سعة النطاق مل�ستودعات يف
كومبولت�شا ،على ما يبدو على �أيدي عنا�صر من متم ّردي تيغراي و�سكان
حمل ّيني».
و�أ�ضاف �أنّ “كميات كبرية من املواد الغذائية ،مبا يف ذلك منتجات غذائية
للأطفال الذين يعانون من �سوء التغذية�ُ ،سرقت و ُنهبت».
و�شدّد املتحدث الأممي على �أنّ ال�سرقات تهدّد بزيادة انعدام الأمن الغذائي
يف �شمال �أثيوبيا ،على ال ّرغم من �أنّ حجم ما ُ�سرق مل ي ّت�ضح بد ّقة بعد.
و�أو�ضح �أنّ هذه الهجمات �أدّت �إىل تعليق توزيع املواد الغذائية يف مدينتي
دي�سي وكومبولت�شا.
وح ّذر دوجاريك من �أ ّنه يف �أقاليم تيغراي و�أمهرة وعفر “هناك حالياً 9.4
ما�سة مل�ساعدات غذائية».
مليون �شخ�ص بحاجة ّ
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�أ��ش��ار حم��رر ال�ش�ؤون الدفاعية يف �صحيفة “ذا تلغراف” الربيطانية كون
كوغلني �إىل �إ�صرار املاليل يف �إيران طوال عقود على �أن طموحاتهم النووية
�سلمية بالكامل راف�ضني �أي ادعاء ب�أنهم ي�سعون �إىل �أ�سلحة نووية.
حتى حني كان يتم تقدمي دليل عايل املوثوقية من قبل وكاالت ا�ستخبارية
غربية مثل �سي �آي �أي على �أن �إيران ت�سعى �إىل بناء �أ�سلحة نووية ،كان النظام
يحيل متهميه �إىل ف�ت��وى ُي��زع��م �أن املر�شد الإي ��راين الأع�ل��ى علي خامنئي
�أ�صدرها وهي حترم ح�صول �إيران على هذه الأ�سلحة.
ويقال �إن الفتوى كانت نابعة من ت�صريحات �أدىل بها خامنئي يف  2003حرم
فيها ت�صنيع وا�ستخدام �أ�سلحة الدمار ال�شامل حني �سئل النظام عن جوانب
غري معلنة من برناجمه النووي مثل من�ش�أة نطنز لتخ�صيب اليورانيوم والتي

لديها الإم�ك��ان��ات لإن�ت��اج م��واد تدخل يف �صناعة ال��ر�ؤو���س احلربية النووية.
�أ�ضاف كوغلني �أن القادة الغربيني �صدقوا ب�سذاجة نفي �إيران ال�سوك ال�سيئ.
كجزء من جهوده غري احلكيمة للموافقة على اتفاق نووي مع طهران� ،أعلن
الرئي�س الأمريكي الأ�سبق باراك �أوباما �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف
� 2013أن “املر�شد الأعلى �أ�صدر فتوى �ضد تطوير �أ�سلحة نووية».
و�سقطت ادعاءات �إيران برباءتها عقب االعرتاف اال�ستثنائي لأحد �أبرز خرباء
البالد النوويني والذي قال �إن �إيران احتفظت بربنامج �سري للأ�سلحة النووية
طوال �سنوات .يف مقابلة ن�شرت ع�شية �إعادة ا�ستئناف املفاو�ضات يف فيينا ،ك�شف
الرئي�س ال�سابق ملنظمة الطاقة الذرية الإيرانية فرييدون عبا�سي-دواين �أن
�إي ��ران �أن���ش��أت “نظاماً” لتطوير �سالح ذري على ال��رغ��م م��ن فتوى املر�شد
الأعلى .كان هدف املقابلة التي �أحيت الذكرى الأوىل الغتيال كبري العلماء
النوويني الإيرانيني حم�سن فخري زاده� ،شرح �أ�ساليب عمل الأخري.

عو�ضاً عن ذلك ،قام عبا�سي-دواين ،عن ق�صد �أو عن غري ق�صد ،بتوفري �أول
ت�أكيد مل�س�ؤول بارز يف النظام على الطموح الطويل املدى لطهران باحل�صول
على �أ�سلحة نووية“ :على الرغم من �أن موقفنا ب�ش�أن الأ�سلحة النووية املبني
على الفتوى العلنية للمر�شد الأع�ل��ى جلهة حت��رمي الأ�سلحة ال�ن��ووي��ة هو
وا�ضح متاماً� ،أ�س�س فخري زاده هذا النظام ،وهاج�سه مل يكن جمرد الدفاع
ع��ن بلدنا” .بعبارة �أخ��رى ،كانت ن��واي��ا �إي��ران تطوير الأ�سلحة التي ميكن
ا�ستخدامها لتهديد �أعدائها يف املنطقة مثل �إ�سرائيل.
يف كثري من النواحي ،ق��دم ع�ب��ا���س-دواين خدمة جليلة للعامل ،مبا �أن هذا
التو�ضيح امل�ساعد يعني �أنه مع ا�ستئناف املحادثات النووية يف فيينا ،مل يعد
على املفاو�ضني الغربيني العمل حتت وهم �أن نوايا �إي��ران النووية ال تفر�ض
�أي تهديد .وفيما تقدم ت�صريحات عبا�سي-دواين حقائق غري منا�سبة لبع�ض
املدافعني عن �إي��ران مثل رئي�س غرفة التجارة الربيطانية-الإيرانية اللورد

لن ي�سافر الرئي�س الأمريكي وال �أي دبلوما�سي �أمريكي �إىل بكني حل�ضور دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية

دول �أخرى قد حتذو حذو الواليات املتحدة

•• الفجر –خرية ال�شيباين
�أع��ل��ن��ت ال���والي���ات
امل����ت����ح����دة ،م�����س��اء
االث��ن�ين“ ،مقاطعة
دبلوما�سية” لدورة
االل���ع���اب االوملبية
ال�����ش��ت��وي��ة ببكني.
م���وق���ف �أب����ع����د ما
يكون عن كونه غري
م�سبوق بالنظر �إىل
�أن الأل���ع���اب ،رغ��م
النفي ،كانت دائ ًما
حد ًثا ريا�ض ًيا ،ولكن
� ً
أي�ضا حد ًثا �سيا�س ًيا.
ج��و ب��اي��دن ل��ن ي ��رى ب �ك�ي�ن ...وال
�أع�ضاء حكومته ،وال الدبلوما�سيني
الأمريكيني .فقد �أعلنت الواليات
امل�ت�ح��دة “مقاطعة دبلوما�سية”
للألعاب الأوملبية ال�شتوية و�أوملبياد
املعاقني املقرر عقدها يف العا�صمة
ال�صينية يف الفرتة من � 4إىل 20
ف�براي��ر ،با�سم ال��دف��اع ع��ن حقوق
الإن�سان.
�إح ��دى ط��رق �إدان� ��ة ال�ق�م��ع الذي
ي�ستهدف الأوي�غ��ور يف �شينجيانغ،
وال ��ذي ي�ت��زاي��د ب��اط��راد م�ن��ذ عدة
� �س �ن ��وات ،ول �ك��ن �أي �� ً��ض ��ا ملعار�ضة
ال �ه �ج �م��ات امل���س�ت�م��رة ع �ل��ى حرية

نورمن المونت ،يجدر بها �أن ت�شجع الغرب على اتخاذ موقف �أك�ثر ت�شدداً
بكثري مع �إيران .وتهدف م�شاركة الأخرية يف حمادثات فيينا �إىل رفع العقوبات
االقت�صادية �أك�ثر من تقدمي �أي تنازالت حقيقية ب�ش�أن ن�شاطاتها النووية،
وهذا ما �أظهرته م�سودة الوثيقة التي قدمتها الأ�سبوع املا�ضي.
تابع كوغلني كاتباً �أن موقف �إيران دفع وزير اخلارجية الأمريكي املن�ضوي يف
فريق احلمائم عادة �إىل التقليل من �أهمية �أي احتمال بحدوث خرق“ :يجب
�أن �أق��ول لكم ،اخلطوات الأخ�يرة ،اخلطابات الأخ�يرة ،ال تعطينا الكثري من
�أ�سباب التفا�ؤل” .ودفع نهج �إي��ران رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي نفتايل بينيت
�إىل الدعوة لـ”وقف فوري” للمحادثات .بالفعل� ،أ�صبح موقف �إي��ران �أكرث
�صدامية منذ انتخاب املت�شدد اب��راه�ي��م رئي�سي رئي�ساً لإي ��ران يف ال�صيف.
واتهمت بريطانيا �إيران ب�إخ�ضاع املفت�شني الأمميني لعمليات تفتي�ش ج�سدية
يف �إطار حملة ترهيب هادفة �إىل منع مراقبة املن�ش�آت النووية احل�سا�سة.

مظاهرة امام القن�صلية ال�صينية بلو�س اجنلو�س

املقاطعة والتهديد :الكال�سيكيات الكربى للألعاب الأوملبية

رغم النفي ،كانت الألعاب االوملبية دائ ًما حد ًثا ريا�ضيًا ،ولكن � ً
أي�ضا حد ًثا �سيا�سيًا

�إذا كان رف�ض �إر�سال ممثلني دبلوما�سيني �إىل الدولة امل�ست�ضيفة
هــو عمليــة جديــدة ،غيــر �أن التهــديــد واملقاطعــة قدميان
ال �ت �ع �ب�ي�ر .وم� ��ع ذل � ��ك� ،سيتمكن
ال��ري��ا� �ض �ي��ون الأم ��ري� �ك� �ي ��ون من
امل�ن��اف���س��ة دون �أي م���ش�ك�ل��ة .دول
�أخ� � � ��رى ت� �ه ��دد ب � � ��أن حت � ��ذو ح ��ذو
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .ال�ب��داي��ة كانت
مع ا�سرتاليا التي �سارعت بال�سري
على خطى وا�شنطن ،وق��د تلتحق
ب��ال � ّرك��ب امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة وكندا
اللتني زادت��ا م��ن التهديدات �ضد
ن �ظ�يرت �ه��ا ال���ص�ي�ن�ي��ة يف الأ�شهر
الأخرية.
ف �ه��ذا ال �� �ص �ي��ف ،دع� ��ا برملانيون
ب��ري�ط��ان�ي��ون �أي �� ً��ض��ا �إىل مقاطعة
دب�ل��وم��ا��س�ي��ة -ك �م��ا ك ��ان احل ��ال يف
ك�أ�س العامل لكرة القدم  2018يف
رو�سيا بعد �أن مت ت�سميم جا�سو�س
رو�سي �سابق وابنته يف �سالزبوري.
وط ��ال � �ب ��ت ف ��رن� ��� �س ��ا ع� �ل ��ى ل�سان
الإليزيه برد من�سق “على امل�ستوى
الأوروبي” دون ا�ستبعاد �أي خيار.

ال�صني توافق على �أول
عالج �ضد كوفيد19-

•• بكني�-أ ف ب

�أعطت ال�صني للمرة الأوىل موافقتها على ع�لاج �ضد كوفيد 19-بعد
�سنتني على ظهور املر�ض على �أرا�ضيها وعلى خلفية جتدد انت�شاره.
خالفا لوظيفة لقاح وقائي ،ي�ستهدف العالج املر�ضى امل�صابني بالفريو�س
بهدف جتنب تعر�ضهم مل�ضاعفات خطرية.
متكنت ال�صني التي ظهر فيها ال��وب��اء للمرة الأوىل يف ووه��ان (و�سط)
يف نهاية  2019من ال�سيطرة على الوباء تقريبا عرب اعتماد اجراءات
جذرية مثل �إغالق احلدود واملراقبة امل�شددة للتنقالت وفر�ض �إغالق.
وت�ؤكد ال�صني التي ال ت�سمح ب�أي لقاح �أجنبي� ،إنها لقحت �أكرث من 70%
من �سكانها بف�ضل لقاحات حملية ال�صنع.
رغم ذلك واجهت البالد يف الأ�شهر املا�ضية جتددا يف الإ�صابات املح�صورة
التي تبقى �أقل من االرقام اليومية التي تعلن يف اخلارج.
يف مذكرة ن�شرت الأرب�ع��اء �أعلنت الوكالة الوطنية ل�لادوي��ة �أنها �أعطت
“موافقة طارئة” لعالج �صيني �ضد كوفيد 19-ي�ستند على الأج�سام
امل�ضادة وحيدة الن�سيلة.
تتم�سك الأج�سام امل�ضادة وحيدة الن�سيلة بربوتني الفريو�س وتقلل من
قدرته على دخول اخلاليا الب�شرية.
مت تطوير العالج الذي يعطى عن طريق احلقن ،من قبل جامعة ت�سينغهوا
املرموقة يف بكني وامل�ست�شفى رق��م  3يف �شينزن (ج�ن��وب) و�شركة “بري
بايو�ساين�سي�س».
�أظهرت التجارب ال�سريرية �أن العالج يتيح خف�ض معدالت دخول امل�ست�شفى
وخطر الوفاة لدى املر�ضى ال�ضعفاء بن�سبة  80%بح�سب اجلامعة.
و�أف��ادت ال�صحافة املحلية �أن العالج ا�ستخدم على مر�ضى �أ�صيبوا خالل
جتدد انت�شار الوباء.
�أع�ل�ن��ت ال���ص�ين �أم ����س اخل�م�ي����س ع��ن � 83إ� �ص��اب��ة ج��دي��دة ع�ل��ى امل�ستوى
الوطني.
متلك البالد عدة لقاحات وطنية تقل ن�سب فاعليتها عن تلك امل�صنعة يف
اخلارج.
�أج� ��ازت منظمة ال���ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ل�ق��اح�ين م��ن امل�صنعني “�سينوفاك”
و”�سينوفارم».

�ألعاب �سيا�سية للغاية
و�إذا ك ��ان رف ����ض �إر�� �س ��ال ممثلني
دبلوما�سيني �إىل الدولة امل�ست�ضيفة
للأوملبياد هو عملية جديدة �إىل حد
م��ا� ،إال �أن التهديدات واملقاطعات
لي�ست ج��دي��دة ،حتى �أن�ه��ا �ش ّوهت
معظم الن�سخ منذ �أول م��ا ي�سمى
بالألعاب “احلديثة” ،عام 1896
يف �أث �ي �ن��ا ،وال� �ت ��ي رف �� �ض��ت تركيا
امل �� �ش��ارك��ة ف�ي�ه��ا ب���س�ب��ب التوترات
مع اليونان .وجت��در الإ��ش��ارة ،اىل
�أنه رغم ا�ستمرار اللجنة الأوملبية
ال ��دول� �ي ��ة يف ت� �ك ��رار �أن الأل� �ع ��اب
يجب �أن تكون غري �سيا�سية ،ف�إن
ه��ذه اال��ش�ت�ب��اك��ات الريا�ضية على
ال �ك��وك��ب ه ��ي يف احل �ق �ي �ق��ة حدث
دبلوما�سي كبري .ت�سمح ا�ست�ضافة
الأل�ع��اب الأوملبية بجذب اال�ضواء
م ��ن ج�م�ي��ع �أن� �ح ��اء ال �ع ��امل طيلة
�أ�سبوعني و�إظ�ه��ار ال�ق��وة� ،سيا�سياً

واج �ت �م��اع �ي �اً واق� �ت� ��� �ص ��ادي� �اً .لكن
رف�ض امل�شاركة �أو �إر�سال ممثلني،
ه��و على العك�س م��ن ذل��ك ،يك�شف
امل�شاكل اخلا�صة بالدول امل�ضيفة،
واخل�لاف��ات ال�سيا�سية الأ�سا�سية
بني الدول .ولذلك تبدو املقاطعة
��س�لاح��ا دب�ل��وم��ا��س�ي��ا رئ�ي���س�ي��ا .من
ال�صعب �سرد جميع البلدان التي
ا��س�ت�خ��دم�ت�ه��ا ط�ي�ل��ة  125عامًا،
لذلك �سنلتزم بالأ�سا�سيات .خارج
ال� � �ف �ت��رات امل �ح �ي �ط ��ة باحلربني
العامليتني ،حيث ت�ع��ددت عمليات
احل �ظ ��ر ورف� �� ��ض امل �� �ش ��ارك ��ة ،كان
اجل��زء ال�ث��اين م��ن ال�ق��رن احلادي
وال �ع �� �ش��ري��ن ه ��و الأك �ث��ر انحيازا
وا�ستخداما للمقاطعة اجلماعية.
بعد احلرب العاملية الثانية،
مقاطعات باجلملة
ع��ام  ،1956ا�ست�ضافت ملبورن

تبـدو املقاطعــة �ســالحا دبلوما�ســيا رئي�سـيا ،وكان للجزء
الثاين من القـرن  21الن�صيب الأوفر للمقاطعة اجلماعية
�أول دورة �أل� �ع ��اب ع �ل��ى الإط�ل��اق
يف ن���ص��ف ال �ك��رة اجل �ن��وب��ي .حدث
تاريخي رف�ضت حفنة من الدول
امل���ش��ارك��ة ف �ي��ه .ع��ار� �ض��ت �إ�سبانيا
احتجاجا
و� �س��وي �� �س��را وه��ول �ن��دا،
ً
على غ��زو امل�ج��ر م��ن قبل االحتاد
ال�سوفياتي وامل��ذاب��ح ال�ت��ي حدثت
يف ب��وداب���س��ت .وا��س�ت�ن�ك��رت العراق
ولبنان وم�صر الوجود الإ�سرائيلي
و�أزمة قناة ال�سوي�س� .أما بالن�سبة
ل �ل��ري��ا� �ض �ي�ي�ن ال �� �ص �ي �ن �ي�ي�ن ،فقد
غادروا القرية الأوملبية عندما ُرفع
علم تايوان ...كان امل�شهد ابعد ما
يكون عن حفل عاملي �سلمي.
بعد ع�شرين ع��ا ًم��ا ،يف مونرتيال،
مت حتطيم رق��م قيا�سي جديد يف
قائمة املتمردين .ال�سبب الوحيد
لالحتجاج هذه املرة :امل�شاركة قبل
وق��ت ق�صري من الأل�ع��اب الأوملبية
ل�ف��ري��ق ال��رج�ب��ي ال�ن�ي��وزي�ل�ن��دي يف

م �ب��اراة يف ج �ن��وب �إف��ري �ق �ي��ا ،وهي
دولة حمظورة من معظم الهيئات
الريا�ضية الدولية ب�سبب الف�صل
العن�صري.
دعت  22دولة �أفريقية �إىل تعليق
ع�ضوية نيوزيلندا ،رف�ضت اللجنة
الأومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة ،وق��رر اجلميع
جت ��اه ��ل ال �ن �� �س �خ��ة ال� �ك� �ن ��دي ��ة .يف
�أوائ��ل الثمانينات ،منت املقاطعات
ب�شكل �أقوى ،وو�صلت �إىل م�ستوى
ج��دي��د .ع��ام  ،1980على خلفية
احلرب الباردة ،ا�ست�ضافت مو�سكو
دورة الأل�ع��اب الأوملبية ال�صيفية.
�اج ��ا ع �ل��ى غ � ��زو االحت � ��اد
واح� �ت� �ج � ً
ال���س��وف�ي��ات��ي لأف�غ��ان���س�ت��ان ،رف�ض
الرئي�س الأم��ري�ك��ي جيمي كارتر
� �س �ف��ر ري��ا� �ض �ي �ي��ه �إىل العا�صمة
الرو�سية .وعلى خطاه ،مل ت�شارك
يف ه � ��ذه ال �ط �ب �ع��ة ح � ��وايل �ستني
دول � ��ة ،م�ن�ه��ا ال �ع��دي��د م��ن ال ��دول

�أمن�ستي� :أعمال العنف يف جنوب ال�سودان «جرائم حرب»
•• جوبا�-أ ف ب

�أع �ل �ن��ت م�ن�ظ�م��ة العفو
الدولية “�أمن�ستي” يف
تقرير �أم�س �أ ّن املدنيني
يف ج � �ن� ��وب ال � �� � �س� ��ودان
عانوا منذ مطلع العام
م� � ��ن “�أعمال عنف
ت�ف��وق الو�صف” خالل
ا�� �ش� �ت� �ب ��اك ��ات م�س ّلحة
دارت بني ق��وات موالية
ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة و�أخ� � � � ��رى
ل �ل �م �ع��ار� �ض��ة ،حم� � � ّذرة
م��ن �أ ّن ه ��ذه الفظائع
ق��د ت��رق��ى �إىل “جرائم
حرب».
وق � � � ��ال � � � ��ت امل � �ن � � ّ�ظ � �م � ��ة
احل � � � �ق� � � ��وق � � � �ي� � � ��ة غ�ي��ر
احلكومية �إ ّن��ه ا�ستناداً �إىل املعلومات التي جمعتها فقد تع ّر�ض مدنيّون ب�شكل
ع�شوائي للقتل والت�شويه يف ح�ين ُد ّم ��رت ق��رى ب��أ��س��ره��ا ب�ين حزيران/يونيو
وت�شرين الأول�/أكتوبر مع احتدام املعارك يف املنطقة اال�ستوائية الغربية (جنوب
غرب) .و�أو�ضحت �أمن�ستي �أ ّن ا�شتباكات عرقية اندلعت على وجه اخل�صو�ص حول
بلدة متبورا و�أجّ جها �سيا�سيون حمليّون �شجّ عوا ال�شباب على حمل ال�سالح.
ولفت التقرير �إىل �أ ّن ما �أعقب ذلك من �أعمال “موت ودمار وانق�سامات” تورّط
فيها مقاتلون تابعون لف�صائل �سيا�سية متناف�سة يف العا�صمة جوبا ي�شري �إىل �أ ّن
هذه الفظائع قد تكون ُدبّرت على �أعلى امل�ستويات.
ونقل التقرير عن ديربوز مو�شينا ،املدير الإقليمي ملنظمة العفو الدولية ،قوله
�إ ّن “ال�شهادات التي جمعناها ت�شري �إىل �أعمال عنف تفوق الو�صف ،مبا يف ذلك
مقتل مدنيني �أثناء فرارهم و�إحراق جثث وت�شويهها».
و�أ�ضاف �أ ّن “حقيقة �أ ّن الهجمات مل تنخرط فيها جماعات حمليّة فح�سب ،بل
مقاتلون تابعون للقوات احلكومية وللمعار�ضة ،ت�شري �إىل �أ ّنها �أكرث من جمرد
�أعمال عنف فئوية».
ونال جنوب ال�سودان ا�ستقالله يف  2011بعد حرب �أهلية ا�ستمرت عقوداً �ض ّد

ق ��وات اخل��رط��ومّ .
لكن
ال � ��دول � ��ة ال ��ول � �ي ��دة ما
ل�ب�ث��ت �أن ان��زل �ق��ت بعد
عامني فقط �إىل حرب
�أهلية دام�ي��ة خ ّلفت ما
ي �ق��رب م��ن � 400ألف
قتيل و�أج�ب�رت ماليني
الأ�شخا�ص على الفرار
من ديارهم.
ويف م� �ط� �ل ��ع 2020
ّ
مت ال � �ت � ��وق � �ي � ��ع على
ات� �ف ��اق ل ��وق ��ف �إط�ل��اق
ال�ن��ار وت�شكيل حكومة
ائ�ت�لاف�ي��ة ج��دي��دة بني
اخل�صمني ال�سيا�سيني
ال��رئ�ي���س�ي�ين ،الرئي�س
�سالفا كري ونائبه رياك
م�شار ،زعيم املتمردين
ال�سابق .ويف هذا ا ّالتفاق تعهّد كري وم�شار بتوحيد قواتهما لإع��ادة بناء البلد
املدمّر ،غري �أ ّن العملية ال�سلمية ما لبثت �أن تعرثت �إذ مل تحُ رتم البنود الرئي�سية
التفاقية ال�سالم ،كما �أ ّن املقاتلني املوالني لهذا املع�سكر وذاك ،والذين تباعد
بينهم انق�سامات عميقة ،مل يلقوا �أ�سلحتهم.
وبح�سب منظمة العفو الدولية ،ف�إ ّن ت�صاعد حدّة العنف يف الوالية اال�ستوائية
الغربية جنم عن اتفاق تقا�سم ال�سلطة بني كري وم�شار وال��ذي ح�صل مبوجبه
الأخري على هذه الوالية فعينّ عليها حاكماً موالياً له ،يف خطوة لقيت اعرتا�ضات
من قبل جزء من ال�سكان.
و�سرعان ما حتوّلت هذه االعرتا�ضات �إىل �أعمال عنف بني جمموعتني عرقيّتني
�أ�سفرت عن مقتل ع�شرات املدنيني وت�شريد ع�شرات �آالف �آخرين.
ووف�ق�اً لأمن�ستي ف ��إ ّن املتقاتلني يف مت�ب��ورا ح� ّول��وا مدار�سها �إىل ثكنات ونهبوا
م�ست�شفيات املدينة .ونقلت املنظمة عن �شهود عيان قولهم �إ ّن املقاتلني “قتلوا
املدنيني ب��دون حماكمة ب�إطالق النار عليهم �أو ذبحهم” ،م�شرية �إىل �أ ّن هذه
اجلرائم كانت حت�صل �أحياناً �أمام �أطفال ال�ضحايا �أو �أقارب لهم .وقالت املنظمة
�إ ّن “اال�ستهداف املتعمّد للمدنيني وقتل الأ�سرى ي�ش ّكالن جرائم حرب».

الإ� �س�لام �ي��ة .ي�ت�ج��دد ال�سيناريو
بعد �أرب��ع �سنوات ،ولكن مع عك�س
االدوار .يقاطع االحتاد ال�سوفياتي
دورة الأل� �ع ��اب الأومل �ب �ي��ة يف لو�س
�أجن �ل��و���س �إىل ج��ان��ب  14دول ��ة
�أخ ��رى .ر�سمياً� ،أراد ال��رو���س الرد
ب��امل �ث��ل ع �ل��ى الأم ��ري� �ك� �ي�ي�ن .ق ��رار
نا�سب ال��والي��ات املتحدة التي كان
فوز املنتخب الرو�سي على �أر�ضها
مبثابة �إذالل غري م�سبوق.
يف ال�سنوات الأخرية،
تهديدات فا�شلة
م� �ن ��ذ ت� �ل ��ك احل� �ل� �ق ��ة امل � ��زدوج � ��ة،
�أف�سحت امل�ق��اط�ع��ات امل�ج��ال ب�شكل
�أ�� �س ��ا�� �س ��ي ل� �ل� �ت� �ه ��دي ��دات� .شككت
ال�سلطات ال�صينية لبع�ض الوقت
يف م�شاركتها يف دورة �ألعاب �أتالنتا
ع� ��ام � 1996إذا دع� ��ا املنظمون
ال �ق��ادة ال�ت��اي��وان�ي�ين ق�ب��ل ال�سماح

لريا�ضييهم يف النهاية بامل�شاركة.
ع��ام  ،2008ع�ن��دم��ا ا�ست�ضافت
ب �ك�ي�ن دورة الأل� � �ع � ��اب الأومل� �ب� �ي ��ة
ال�صيفية ،كانت هناك � ً
أي�ضا دعوات
ع��دي��دة للمقاطعة .ادان��ت العديد
م ��ن امل �ن �ظ �م��ات غ �ي�ر احلكومية
والن�شطاء انتهاكات حقوق الإن�سان
امل�ن�ت���ش��رة يف ال �ب�ل�اد .واع �ت �ق��د ما
ي �ق��رب م��ن ث�ل�ث��ي ال�ف��رن���س�ي�ين �أن
على نيكوال �ساركوزي عدم ح�ضور
ح �ف��ل االف� �ت� �ت ��اح ل �ل �ت �ن��دي��د بهذه
االن �ت �ه��اك��ات ...مل ي �ح��دث ذلك:
فالرئي�س الفرن�سي ح�ضر افتتاح
الألعاب مثل نظريه الأمريكي.
وا�ستعدادًا لدورة الألعاب ال�شتوية
لعام  2014يف �سوت�شي ،رو�سيا،
ُو�� �ض� �ع ��ت � �ض �غ ��وط مم ��اث �ل ��ة على
الطاولة .ا�ستنكر البع�ض قوانني
م � �ع� ��اداة امل �ث �ل �ي�ي�ن ال� �ت ��ي ك ّر�سها
الكرملني ،ف�ض ً
ال عن االنتهاكات
العديدة حلقوق الإن�سان ...دون �أن
يتبع دعوات املقاطعة �أفعال.
وتعود �آخر حالة مقاطعة ملمو�سة
�إىل �صيف ع��ام  .2021ملّ��ا كانت
�أوملبياد طوكيو على و�شك االنطالق
�أخ�ي ً�را ،بعد ت�أخريها �سنة ب�سبب
ك��وف�ي��د� ،أع�ل�ن��ت ك��وري��ا ال�شمالية
�أن �ه��ا ت��رف ����ض �إر�� �س ��ال ريا�ضييها
�إىل ال �ي��اب��ان “حماية” ل�ه��م من
“الأزمة ال�صح ّية العاملية” ،دون
�أن يخلق ه��ذا امل��وق��ف �أدن ��ى توتر
دبلوما�سي ،بالنظر �إىل عزلة بيونغ
يانغ امل�ؤكدة.
عن ليربا�سيون

ال�صني حتذر الدول املقاطعة
دبلوما�سيا للألعاب الأوملبية

•• بكني�-أ ف ب

حذرت ال�صني �أم�س اخلمي�س �أرب��ع دول غربية من �أنها “�ستدفع ثمن”
�إعالنها مقاطعة دبلوما�سية لدورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية املرتقبة يف
بكني يف �شباط/فرباير املقبل.
وكانت الواليات املتحدة �أعلنت يف وقت �سابق هذا الأ�سبوع �أنها �ستقاطع
دبلوما�سيا الأل�ع��اب ال�شتوية ب�سبب جت��اوزات حقوق الإن�سان بحق �أقلية
الأويغور امل�سلمة يف منطقة �شينجيانغ ،وتلتها يف ذلك ا�سرتاليا وبريطانيا
وكندا.
يف املقابل �أعلنت فرن�سا �أنها لن تقاطع دبلوما�سيا الألعاب ال�شتوية يف بكني.
وقال الناطق با�سم وزارة اخلارجية ال�صينية وانغ ويننب �أمام ال�صحافيني
�إن تلك ال��دول التي �سرت�سل ريا�ضيني اىل الأل�ع��اب الأومل�ب�ي��ة لكن لي�س
م�س�ؤولني ر�سميني�“ ،ستدفع ثمن” قرارها.
و�أ�ضاف وانغ �أن “ا�ستخدام الواليات املتحدة وا�سرتاليا وبريطانيا وكندا
�ساحة الأل�ع��اب الأومل�ب�ي��ة لغايات تالعب �سيا�سي �أم��ر ال يحظى ب�شعبية
وي�صل �إىل حد عزل نف�سها� .سيدفعون حتما ثمن هذه اخلطوة ال�سيئة».
وقال الناطق ال�صيني �إن بالده مل تر�سل دعوات �إىل الدول املعنية .و�أ�ضاف
“�سواء ح�ضر ممثلوهم الر�سميون �أم ال ،ف��ان الأل�ع��اب ال�شتوية يف بكني
�ستكون ناجحة” .و�أ��ض��اف “الريا�ضة ال عالقة لها بال�سيا�سة .الألعاب
الأوملبية هي جتمع كبري للريا�ضيني وع�شاق الريا�ضة ولي�ست م�سرحا
لل�سيا�سيني لتقدمي عر�ض».
و�ساندت جمموعات مدافعة عن حقوق الإن�سان ق��رار املقاطعة وو�صفته
م��دي��رة منظمة هيومن راي�ت����س ووت����ش يف ال�صني ��ص��ويف ريت�شارد�سون
ب�أنه “خطوة مهمة نحو الوقوف يف وجه جرائم احلكومة ال�صينية �ضد
الإن�سانية التي ت�ستهدف الأويغور و�أقليات �أخرى ناطقة بالرتكية».
وي�ف�ي��د ن��ا��ش�ط��ون وم�ن�ظ�م��ات م��داف�ع��ة ع��ن ح�ق��وق الإن �� �س��ان �أن م��ا ال يقل
عن مليون من الأوي�غ��ور ومن الأقليات الأخ��رى الناطقة بالرتكية وهم
بغالبيتهم م�سلمون حمتجزون يف مع�سكرات يف �شينجيانغ .و ُتتهم بكني
�أي�ضا بتعقيم ن�ساء بالقوة وفر�ض العمل الق�سري.
يف املقابل ت�ؤكد بكني �أن هذه املع�سكرات هي مراكز للت�أهيل املهني الهدف
منها �إبعاد ه�ؤالء الأ�شخا�ص عن التطرف الديني.
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الرثوة واجلغرافيا ال�سيا�سية:

كاليدونيــا اجلـديـدة تثيـر �شـــه ّية ال�صني!...
•• الفجر -خرية ال�شيباين
من مناطق فرن�سا وراء البحار ،يخيم ظل ال�صني
على اال�ستفتاء الثالث على ا�ستقالل كاليدونيا
اجلديدة يف  12دي�سمرب.
�أن�صار البقاء يف احل�ضن الفرن�سي ي��ح��ذرون من

“الغول ال�صيني” الراب�ض على االب��واب ،والذي
جمرد لقمة� ،إذا انف�صلت
�سيجعل من “لو كايو”
ّ
هذه االخرية عن فرن�سا.
من جانبهم ،اعتمد القادة االنف�صاليون التكتّم...
ول�سبب وجيه :يتعهد البع�ض عالقة مربكة مع
العمالق الآ�سيوي.

يف الوقت احل��ايل ،ال ت��زال امرباطورية الو�سط
بعيدة عن ممار�سة نف�س الت�أثري على الأرخبيل كما
هــــــو احلـــــــال يف الأرا�ضي امليالنيزية الأخرى
مثل ج��زر �سليمان �أو فانواتو �أو ب��اب��وا غينيااجلديدة ..
حيث ي�سيطر ال�صينيون على معظم ال�شركات،

ولديهم �إمكانية الو�صول �إىل امل��وارد الطبيعية
ويقومون بت�شييد البنية اال�سا�سية .لكن النظام
يقدم ب�صرب واناة بيادقه يف هذا املجتمع
ال�شيوعيّ ،
الذي يبلغ عدد �سكانه � 272ألف ن�سمة ويقع يف
جنوب املحيط الهادئ ،على بعد  1400كيلومرت من
�أ�سرتاليا.
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“�إذا كانت توجد �شكوك حول
ال �ت��دخ��ل ال���ص�ي�ن��ي يف ا�ستفتاء
 ،... 2018وان ب �ك�ين تتابع
ع� ��ن ك� �ث ��ب ال� �ت� �ق ��دم امل � �ح� ��رز يف
املع�سكر االنف�صايل ،ال��ذي �أكده
ا� �س �ت �ف �ت��اء ع ��ام  ،2020فذلك
لأن كاليدونيا اجلديدة امل�ستقلة
�ستكون بحكم االمر الواقع حتت
نفوذ ال�صني” ،ي�ؤكد تقرير من
معهد ال�ب�ح��وث اال�سرتاتيجية
التابع للأكادميية الع�سكرية.
ت �� �س �ت��وع��ب ال� ��� �ص�ي�ن �أك� �ث ��ر من
ثلثي � �ص��ادرات نيكل كاليدونيا
اجلديدة
بالن�سبة لبكني� ،ستكون امل�صلحة
ج �ي��و� �س �ي��ا� �س �ي��ة ب � �ق� ��در م � ��ا هي
اقت�صادية.
فاجلزيرة ،متتلك خام�س �أكرب
اح �ت �ي��اط��ي ل�ل�ن�ي�ك��ل يف ال� �ع ��امل،
وه ��و م �ك � ّون رئ�ي���س��ي لبطاريات
ال �� �س �ي��ارات ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ،والتي
�أ�صبحت حمو ًرا رئي�س ًيا للتنمية
يف ال�صني.
ال ي���ش�ب��ع ،ه ��ذا ال �ب �ل��د ي�ستهلك
وح � � � ��ده ح � � � ��وايل ن� ��� �ص ��ف نيكل
ال�ك��وك��ب ،و�أك�ث�ر م��ن ثلثي �إنتاج
كاليدونيا.
ل �ل �ق��وة ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة حاجة
ح �ي��وي��ة ل �ت ��أم�ي�ن �إم ��دادات� �ه ��ا يف
مواجهة املناف�سة.
وي � ��ؤك� ��د اخل� �ب�ي�ر االقت�صادي
امل �ت �خ �� �ص ����ص يف امل � � � ��واد اخل � ��ام
ف �ي �ل �ي��ب ت� ��� �ش ��امل�ي�ن“ :لتحقيق
ذل��ك ،تنطلق ال�صني عمو ًما من
خ �ل�ال ا� �س �ت �ث �م��ارات يف الأ�سهم
�أو ا�ستثمارات مبا�شرة ،كما هو
احل � ��ال يف ج �م �ه��وري��ة الكونغو
الدميقراطية ،حيث ا�ستحوذت
ع� �ل ��ى ج � � ��زء ك� �ب�ي�ر م � ��ن �إن � �ت� ��اج
الكوبالت”.
ومع ذلك ،فقد ف�شلت حتى الآن
يف اخ�تراق الن�سيج ال�صناعي يف
كاليدونيا.
ع �ن��دم��ا ان �� �س �ح �ب��ت � �ش��رك��ة فال
ال�برازي�ل�ي��ة م ��ؤخ � ًرا م��ن امل�صنع

جمعية ال�صداقة ج�سر عبور �صيني

هل �سترتك فرن�سا مكانها لل�صني ؟

ا�ستفتاء ثالث على اال�ستقالل يف  12دي�سمرب اجلاري يقرر م�صري املنطقة الفرن�سية
متلك احتياطيات هائلة من النيكل وحتتل موق ًعا جغراف ًيا مثال ًيا

اجلنوبي يف جورو ،تقدم م�ستثمر
��ص�ي�ن��ي ب�ط�ل��ب � �ش ��راء ح�صتها،
وف� � ًق ��ا ل� �ع ��دة م� ��� �ص ��ادر .غ�ي�ر ان
الدولة الفرن�سية ا�ستخدمت حق
النق�ض �ضده..
كما �سبق ان فعلت عندما عار�ضت
و� � �ص ��ول � �ص �ي �ن��ي �إىل ر�أ�� �س� �م ��ال
جم �م��وع��ة ال �ت �ع��دي��ن الفرن�سية
اراميت� ،أحد الالعبني املحليني
الرئي�سيني ،عندما غ��ادرت �أريفا
عام .2012
اال ان ال���ص�ين ال ت ��زال ترت ّب�ص
وت�ت�ر� ّ��ص ��د ،يف وق� ��ت ت �ه��دد فيه
جم �م��وع��ة ج�ل�ي�ن�ك��ور الأجن� �ل ��و-
� �س��وي �� �س��ري��ة ب� �ـ االن �� �س �ح��اب من
امل�صنع الكاليدوين يف ال�شمال.

“�إذا ان�سحبت ��ش��رك��ة جلينكور
و�أ�صبحت املنطقة م�ستقلة ،فمن
امل�ؤكد �أن هذا املوقع �سينتهي يف
�أي ��دي ال�صينيني” ،يتنب�أ نائب
ح � ��زب احت� � ��اد الدميقراطيني
وامل� ��� �س� �ت� �ق� �ل�ي�ن يف ك ��ال� �ي ��دون� �ي ��ا
اجلديدة ،فيليب جومي�س.
التحكم يف الو�صول �إىل
جنوب املحيط الهادئ
ره � � ��ان رئ �ي �� �س��ي اخ � � ��ر ،يخ�ضع
ت�صدير خ��ام النيكل ح��ال�ي��ا اىل

م����اك����رون:
يف ه������ذه
امل���ن���ط���ق���ة
م��ن العامل،
تبني ال�صني
ه��ي��م��ن��ت��ه��ا
خ�������ط�������وة
ب����خ����ط����وة

ق� �ي ��ود �� �ص ��ارم ��ة .وال � �ه� ��دف من
ذل ��ك ه��و ت�ف���ض�ي��ل ��ش�ح��ن اخلام
املعالج ،من �أجل حتفيز الن�شاط
والوظائف يف كاليدونيا.
و”تطلب ال�صني كميات كبرية
من اخلام ملعاجلته يف بيتها ،ومن
ال��وا� �ض��ح �أن �ه��ا ت��رغ��ب يف تغيري
ق��واع��د اللعبة” ،يو�ضح فيليب
ت�شاملني.
ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل احتياطاتها
املعدنية ،ف�إن كاليدونيا مرغوب
فيها � ً
أي�ضا من اجل  1.5مليون

ك �ي �ل��وم�تر م ��رب ��ع م ��ن املنطقة
االق �ت �� �ص��ادي��ة اخل��ا� �ص��ة الغنية
ب��امل��وارد ال�سمكية .وكدليل على
ه��ذه ال�شهية ،تقرتح كرييباتي،
وه��ي دول ��ة ��ص�غ�يرة واف �ق��ت عام
 2019ع �ل��ى ق �ط��ع العالقات
الدبلوما�سية م��ع ت��اي��وان لتقيم
اخرى مع بكني ،ال�سماح بال�صيد
ال �ت �ج��اري يف واح � ��دة م ��ن �أك�ب�ر
املحميات البحرية يف العامل...
و�سيكون ال���ص�ي��ادون ال�صينيون
�أول امل�ستفيدين.

النيكل ي�سيل لعاب ال�صني

و�إذا ك� ��ان� ��ت ال� ��� �ص�ي�ن مهتمة
ب �ك��ال �ي��دون �ي��ا اجل � ��دي � ��دة ،فهذا
�أي��ً��ض��ا ب�سبب موقعها اجلغرايف
اال�ستثنائي.
وازداد ه��ذا امل��وق��ع �أه�م�ي��ة منذ
توقيع حتالف اوكو�س الع�سكري
بني الواليات املتحدة وبريطانيا
ال �ع �ظ �م��ى و�أ�� �س�ت�رال� �ي ��ا ،وال� ��ذي
يهدف �إىل مواجهة �صعود القوة
ال�صينية.
حما�صر بالقرب من �سواحله من
ق�ب��ل دول �أو ج��زر متحالفة مع

ال��والي��ات املتحدة ،يحاول جي�ش
التحرير ال�شعبي ال�صيني فتح
ثغرة ّ
وفك الطوق.
و�سي�سمح له موط�أ قدم ع�سكري
يف ك��ال�ي��دون�ي��ا اجل ��دي ��دة ،والتي
ت���ض��م ق��اع��دة ب�ح��ري��ة فرن�سية،
بالتحكم يف الو�صول �إىل جنوب
امل� �ح� �ي ��ط ال� � �ه � ��ادئ م� ��ع تعطيل
وارب ��اك ال�ق��وة املحلية العظمى،
�أ�سرتاليا.
يف االن�ت�ظ��ار ،تعمل ال�صني على
ت �ن �م �ي��ة رواب� �ط� �ه ��ا م ��ع الزعماء
القبليني وال�سيا�سيني ،ال �سيما
م ��ن خ�ل��ال ج �م �ع �ي��ة ال�صداقة
ال�صينية -الكاليدونية .رئي�ستها
ال�سابقة ،ك��اري��ن ��ش��ان �سي فان،

����س���ت���ك���ون
كا ليد و نيا
اجل����دي����دة
امل�����س��ت��ق��ل��ة
بحكم االمر
الواقع حتت
ال�����ن�����ف�����وذ
ال�����ص��ي��ن��ي

الوجود الع�سكري يف كاليدونيا اجلديدة� ،سي�سمح لل�صني بالتحكم يف الو�صول �إىل جنوب املحيط الهادئ

ا�ستفتاء جديد حتت �ضغط عال

علم ا�ستقالل الكاناك يحمل �صورة �أتاي زعيم انتفا�ضة 1878

كانت � ً
أي�ضا مديرة املكتب ال�سابقة
ل �ل��زع �ي��م االن� �ف� ��� �ص ��ايل ورئي�س
ك��ون�غ��ر���س ك��ال�ي��دون�ي��ا اجلديدة،
رو�� ��ش وام �ي �ت��ان .رئ �ي ����س �أركانه
احل��ايل -واب��ن �أخيه -جوهانيتو
وام �ي �ت��ان ،ه��و �أي �� ً��ض��ا ع�ضو بارز
يف اجل�م�ع�ي��ة ،ال �ت��ي ي�ستخدمها
ال�ن�ظ��ام ال�شيوعي ل�ل�ت��أث�ير على
ال�سيا�سة املحلية.
م�ؤ�شر �إ�ضايف على هذه امل�سامية،
جبهة التحرير ال��وط�ن��ي كاناك
واال� � �ش �ت�راك � �ي� ��ة ،ه� ��ي ج � ��زء من
امل �ج �م ��وع ��ة امل �ي�ل�ان �ي ��زي ��ة ر�أ� � ��س
احلربة (التي ت�ضم العديد من
دول امل�ح�ي��ط ال �ه��ادئ ال�صغرية
القريبة من ال�صني) ،والتي مت
متويل مقرها الرئي�سي من قبل
بكني ،يف فانواتو.
مل ين�س النائب فيليب غومي�س
زيارة ال�سفري ال�صيني يف باري�س،
مببادرة من اجلمعية ال�صينية-
الكاليدونية ،برفقة ن�صف دزينة
م��ن امل���س�ت���ش��اري��ن ،ق�ب��ل ع��ام من
اال�ستفتاء الأول ل�ع��ام ،2018
وب �ق��ي ه ��ذا امل� ��� �س� ��ؤول ال� �ب ��ارز يف
اجل��زي��رة لأ��س�ب��وع .لقد “�س�ألنا
ع�م��ا ن�ح�ت��اج��ه م��ن ح�ي��ث البنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة وع ��ر� ��ض امل�ساعدة.
ومي� �ك ��ن ل� �ب� �ل ��ده ،ح �� �س��ب قوله،
�إر�سال من � 100ألف �إىل 300
�ألف �سائح �سنو ًيا ،ب�شرط بالطبع
�أن يتم بناء الفنادق لهم ،ويف�ضل
�أن تكون من قبل �شركات �صينية،
مع موظفني �صينيني” ،يتذكر
امل�س�ؤول املنتخب من الو�سط.
“يف ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة م��ن العامل،
ت�ب�ن��ي ال �� �ص�ين ه�ي�م�ن�ت�ه��ا خطوة
بخطوة” ،قال �إميانويل ماكرون
يف مايو  ،2018خالل زيارة �إىل
نوميا.
وب �ع��د �أن ��س�ي�ط��رت ع�ل��ى جميع
ال��دول امليالنيزية ،من الوا�ضح
�أن�ه��ا ال ت�ن��وي ال�ت��وق��ف عند هذا
احلد.
عن الك�سربي�س
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اينوك توقع اتفاقية تعاون مع «كوانتافيول» و «دوبال» القاب�ضة لتحويل النفايات �إىل طاقة
•• دبي -وام

وقعت جمموعة اينوك اتفاقية تعاون مع “كوانتافيول” ودوبال
القاب�ضة لدرا�سة فر�ص ت�شييد و�إدارة م�صانع حتويل البال�ستيك
�إىل �سائل بهدف حتويل خملفات البال�ستيك �إىل منتجات ذات
قيمة وذل��ك يف خ�ط��وة نحو حتقيق االقت�صاد ال��دائ��ري يف دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة .يهدف امل�شروع امل�شرتك يف دب��ي �إىل
حتويل النفايات �إىل طاقة و من املحتمل �أن يبد�أ ت�شغيله بحلول
ع��ام  2024وي�ستهدف حتويل  ,1,900ال��ف طن من النفايات
�سنويا مما يجعل امل�شروع خطوة رئي�سية يف دعم البيئة من خالل
�إع ��ادة توجيه البال�ستيك م��ن مكبات ال�ن�ف��اي��ات وامل�ح�ي�ط��ات �إىل
من�ش�آت التحويل وذلك من �أجل حتقيق هدف حكومة دبي املتمثل

يف عدم وج��ود نفايات يف مكب النفايات بحلول عام  .2030كما
ميثل م�شروع حتويل البال�ستيك �إىل �سائل من قبل كوانتافيول
خطوة مهمة نحو حتقيق االقت�صاد ال��دائ��ري ع�بر حتويل املواد
البال�ستيكية غري القابلة لإعادة التدوير �إىل منتجات ذات قيمة.
وق��ال �سعادة �سيف حميد الفال�سي الرئي�س التنفيذي ملجموعة
اي�ن��وك �إن اتفاقية ال�ت�ع��اون ه��ذه ت��أت��ي يف �إط��ار جهودنا الرامية
�إىل دعم املبادرة اال�سرتاتيجية لدولة الإم��ارات العربية املتحدة
التي تهدف �إىل حتقيق م�ساهمة كبرية على م�ستوى اال�ستدامة
العاملية وي�سعدنا �أن نت�شارك يف هذا امل�شروع مع كوانتافيول ودوبال
القاب�ضة..وت�ضع جمموعة اي�ن��وك ال��ري��ادة يف االب�ت�ك��ار وتنفيذ
عمليات م�ستدامة يف �صميم �أعمالها وتتطلع �إىل ا�ستك�شاف الفر�ص
التي ت�ساعد يف بناء اقت�صاد دائري م�ستدام .يذكر ان دولة �أعلنت

م�ؤخرا عن “مبادرة الإمارات العربية املتحدة اال�سرتاتيجية للحياد
املناخي  2050وهي احلملة التي متثل حمركا وطنيا يهدف �إىل
خف�ض االنبعاثات واحلياد املناخي بحلول  .2050وتهدف املبادرة
�إىل تعزيز النمو االقت�صادي املت�سارع جنبا �إىل جنب مع حتقيق
الت�أثري البيئي الإيجابي .من جانبه قال �أحمد بن فهد الرئي�س
التنفيذي لـ “دوبال القاب�ضة” :ي�سعدنا العمل بجهود م�شرتكة
مع كوانتافيول ال�شركة التي توفر تقنيات رائدة لتحويل النفايات
البال�ستيكية �إىل منتجات قيمة وحتظى مبعرفة وا�سعة بتقنيات
فرز البال�ستيك وو�سائل �إع��ادة التدوير الأخ��رى .و تتمثل ر�ؤيتنا
يف متابعة اال�ستثمارات التي تدعم �إعادة التدوير واال�ستدامة ومن
خالل هذه ال�شراكة نحن ما�ضون قدما يف بناء االقت�صاد الدائري
يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

18
16
خالل «منتدى دول الآ�سيان» � ..إندوني�سيا تعلن التو�سع يف �أ�سواق �أفريقيا و�أمريكا الالتينية عرب بوابة دبي
•• دبي -وام

�أعلن معايل �إي��رالجن��ا هارتارتو،
الوزير املن�سق لل�ش�ؤون االقت�صادية
يف �إندوني�سيا ،عزم بالده  ،التو�سع
يف �أ�� � �س � ��واق �أف ��ري� �ق� �ي ��ا و�أم ��ري� �ك ��ا
ال�لات�ي�ن�ي��ة ،ع�ب�ر اال� �س �ت �ف��ادة من
اخلدمات الرائدة واملكانة املتميزة
ل ��دول ��ة الإم � � � � ��ارات ع ��ام ��ة ودب ��ي
خا�صة يف قلب العامل ،ومبا ميكن
ق�ط��اع��ات الأع �م��ال الإندوني�سية
من الو�صول �إىل جميع الأ�سواق
العاملية.
وق� ��ال ه��ارت��ارت��و �إن �إندوني�سيا
تعرف نوعني من الإنتاج من حيث
ال�سلع التي ي�سهل التعامل معها،
و�ستم ّكن اال�ستفادة من اخلدمات
ال�ت��ي تقدمها دب��ي م��ن الو�صول
�إىل الأ�� �س ��واق ال �ت��ي ن�ستهدفها،
وتخفيف التكاليف ب�شكل كبري».
و�أ� � �ض ��اف �إن دب ��ي ت��وظ��ف اليوم
التقنيات احلديثة التي ت�سهم يف

ت�سهيل الأعمال وتقدمي احللول
العملية للتعامل م��ع التحديات
ال �ت��ي ت��واج��ه ��س�لا��س��ل التوريد،
ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل �أن � �ه� ��ا ات� �خ ��ذت
اخل�ط��وات اال�ستباقية وال�سريعة
ال � �ت� ��ي م �ك �ن �ت �ه��ا م � ��ن م ��واج� �ه ��ة
الأزم� � ��ات واخل �ف ����ض ال �ك �ب�ير من
ال �ت ��أث�ي�ر لأزم� � ��ة ك��وف �ي��د ،19 -
وع ��ودة اقت�صادها مل�ع��دالت النمو
الإيجابية.
جاء ذلك خالل مداخلته يف جل�سة
ال�ن�ق��ا���ش ال��رئ�ي���س�ي��ة ال �ت��ي حملت
عنوان “الإ�صالح والنمو” �ضمن
فعاليات اليوم الثاين من املنتدى
ال�ع��امل��ي ل�ل�أع�م��ال ل��دول الآ�سيان
مب �� �ش��ارك��ة ع��ا� �ص��م ع �ب��د الواحد
العبا�سي ،مدير ال�ش�ؤون املالية يف
“دي بي ورلد».
و�أو� �ض��ح ه��ارت��ارت��و �أن �إندوني�سيا
ت �ع �م��ل ع �ل��ى ا� �س �ت �خ��دام التقنية
احل� ��دي � �ث� ��ة وت ��وظ� �ي� �ف� �ه ��ا ب�شكل
ا� �س �ت �ب��اق��ي يف ع�م�ل�ي��ات التوريد،

كما �أنها حتر�ص ب�شكل دائم على
توفري جميع الأدوات التي ت�سهم
يف مت �ك�ين ال �� �ش��رك��ات ال�صغرية
واملتو�سطة ،التي تعد �أحد الركائز
ال��رئ�ي���س�ي��ة ل�لاق�ت���ص��اد وتتطلب
ال ��دع ��م ال ��دائ ��م ل�ت�ح�ق�ي��ق النمو
واالزده � � ��ار ،وال �ت��ي ت�ع��د التقنية
�أح ��د �أه ��م ال��و��س��ائ��ل ال�ت��ي ت�ساعد
ال �� �ش��رك��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة م��ن حتقيق
طموحها.
وب�ي�ن �أن �إن��دون�ي���س�ي��ا وق�ع��ت على
ات �ف��اق �ي��ة ال �� �ش��راك��ة االقت�صادية
الإق �ل �ي �م �ي��ة ال �� �ش��ام �ل��ة و�ستعمل
على تعزيز ان�ف�ت��اح دول الآ�سيان
على دول ال�ع��امل ،م�شرياً �إىل �أنه
رغ ��م ال �ت �ح��دي��ات اجليو�سيا�سية
احلالية والتوترات التي ي�شهدها
العامل ،،والتباين بني دول العامل
يف مواجهة ه��ذه الأزم ��ات� ،إال �أن
ه �ن��اك ف��ر� �ص��ة م�ه�م��ة �أم � ��ام دول
الآ�سيان لبناء عالقات اقت�صادية
مهمة تعزز من مكانتها العاملية.

و�أكد عا�صم عبد الواحد العبا�سي
على املكانة العاملية التي �أ�صبحت
حتتلها دب ��ي يف مت�ك�ين قطاعات
الأع � �م� ��ال م ��ن دول ال� �ع ��امل من
حت �ق �ي��ق االن� �ت� ��� �ش ��ار وال� �ت ��و�� �س ��ع،
مو�ضحاً يف ال��وق��ت ذات��ه �أن “دي
ب��ي ورلد” وم ��ن خ�ل�ال خربتها
ال�ك�ب�يرة يف الأ�� �س ��واق الأفريقية
وغ�ي�ره ��ا م ��ن الأ� � �س� ��واق العاملية
�ستعمل على توفري املن�صة التي
متكن قطاع الأعمال يف �إندوني�سيا
م��ن ال��و��ص��ول �إىل ه��ذه الأ�سواق
الواعدة.
و�أو�ضح �أن دبي �أ�صبحت مق�صداً
ع��امل �ي �اً ل �ل �خ��دم��ات اللوج�ستية،
وتوفر التقنيات الالزمة لتوفري
�أف� ��� �ض ��ل اخل � ��دم � ��ات لقطاعات
الأعمال من خمتلف دول العامل،
ومب ��ا مي�ك�ن�ه��ا م��ن حت�ق�ي��ق النمو
والتو�سع واالنت�شار.
وب �ي�ن �أن ال �ت��وج��ه ن �ح��و تو�سيع
الأع � �م� ��ال يف �أف��ري �ق �ي��ا و�أمريكا

الالتينية يحمل فر�صاً ا�ستثمارية
م� �ه� �م ��ة لإن ��دون� �ي� ��� �س� �ي ��ا ول � � ��دول
الآ�سيان ،وقال�“ :إن حتقيق الأداء
االق �ت �� �ص��ادي امل�ت�م�ي��ز يف الفرتات
امل �ق �ب �ل��ة ي�ت�ط�ل��ب اال� �س �ت �ف��ادة من
الأزم ��ات ال�ت��ي واجهها االقت�صاد
وال��س�ي�م��ا ��س�لا��س��ل ال �ت��وري��د على
م�ستوى العامل ،وال��ذي من �ش�أنه
احل� ��د ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر م ��ن �آث ��اره ��ا
ال�سلبية .وق ��ال �إن للتقنية دور
ك �ب�ي�ر ال� �ي ��وم يف ت �ط��وي��ر العمل
اللوج�ستي ،وتوفري قنوات جديدة
لتوفري بيئة عمل متميزة ،م�شريا
�إىل �أن دول� ��ة الإم � � ��ارات �أطلقت
يف وق� ��ت � �س��اب��ق م �ن �� �ص��ة موحدة
ميكن من خاللها احل�صول على
ج�م�ي��ع اخل ��دم ��ات ،وال �ت��ي ت�شكل
�أح��د الركائز الرئي�سية لت�سهيل
وت�سريع ممار�سة الأعمال ،والتي
تنعك�س ب�شكل كبري ووا��ض��ح على
�أداء قطاعات الأعمال �سواء كانت
عاملة يف دول��ة الإم ��ارات� ،أو تلك

ال��راغ�ب��ة يف ال��و��ص��ول ع�بره��ا �إىل
الأ�سواق العاملية .و�أ�ضاف �إن “دي
ب��ي ورلد” ط ��ورت ح �ل��و ًال فعالة

توظف التقنية احلديثة بال�شكل
الأمثل ما مكنها من �إيجاد قنوات
تو�صيل �سهلة وتوفري بنية حتتية

متميزة ت�سهم يف �إجن��از الأعمال
وف ��ق �أف �� �ض��ل امل� �ع ��دالت واملعايري
العاملية.

الإمارات والفاو تتعاونان للق�ضاء على �آفة �سو�سة النخيل احلمراء يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا

وزارة التغري املناخي والبيئة ومركز خليفة للهند�سة الوراثية والتكنولوجيا احليوية يف جامعة االمارات
توقعان اتفاقية متويل مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة للق�ضاء على الآفات �شديدة ال�ضرر
•• دبي-وام:

لدعم التنقل املُ�ستدام يف ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا

«جمموعة الفهيم» تربم اتفاق مع «هيتا�شي انرجي»
•• �أبوظبي،الفجر

�أعلنت «هيتا�شي ان��رج��ي» ،ال�شركة التقنية الرائدة
عامليا يف �شبكات الطاقة ،و«ينلوجن انرجي» ال�صينية
لت�صنيع البطاريات والتي ت�سعى لتعزيز ثورة الطاقة
اخل�ضراء ،عن �شراكة مع �شركة «الإم ��ارات جلوبال
ل�ل���س�ي��ارات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة» ،وه��ي ج��زء م��ن «جمموعة
الفهيم» واملوزع الإقليمي ملنتجات «ينلوجن انرجي» يف
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا .وتهدف هذه ال�شراكة �إىل
دعم مبادرات التنقل الكهربائي يف �أبوظبي وحتويل
العا�صمة �إىل مدينة �أك�ث�ر ��ص��داق��ة للبيئة وحيادا
للكربون.وبهذا ال�ت�ع��اون ،تو�سع «الإم� ��ارات جلوبال
لل�سيارات الكهربائية» نطاق دورها يف ال�شرق الأو�سط
و�أف��ري�ق�ي��ا ك�م��وزع �إقليمي حل�ل��ول «ي�ن�ل��وجن» للتنقل
الإلكرتوين ،مُ �ضافا �إليها حلول ال�شحن الذكي من
«هيتا�شي انرجي» .وتت�سق مبادرة احلافلة الكهربائية
مع ا�سرتاتيجية حكومة �أبوظبي لتعزيز قطاع النقل
الكهربائي وم�ساعدة احلكومة يف حتقيق طموحاتها
املناخية .و�ستمهد ه��ذه امل�ب��ادرة الطريق حللول نقل
كهربائي كامل �أك�ثر ه��دو ًء وخالية م��ن االنبعاثات
ال�ضارة بالبيئة ،كي ت�سري يف �شوارع �أبوظبي وكافة املُدُن
الأخ��رى باملنطقة.وكجزء من التعاون بني «هيتا�شي
ان��رج��ي»« ،الإم� ��ارات جلوبال لل�سيارات الكهربائية»
و«ينلوجن ان��رج��ي»� ،ستقدم «هيتا�شي ان��رج��ي» حلها
الرائد لل�شحن الذكي ملركبات النقل العام واملركبات
التجارية� ،»™ Grid-eMotion« ،إىل «الإمارات
جلوبال لل�سيارات الكهربائية» ،وال�ت��ي يقع مقرها
الرئي�سي يف �أبوظبي .و ُيعد «Grid-eMotion
غيا لقواعد اللعبة يف حلول ال�شحن الكهربائي
™» مُ رٍ
امل ُ��د َم��ج ،وه��و ح��ل ج��رى ت�ط��وي��ره خ�صي�صا ملركبات
ق�سم �إىل
النقل العام واملركبات التجارية� .إن��ه حل مُ ّ
�أجزاء وقابل للتو�سع ،و�سيت�ضمن من�صة رقمية لدعم
كفاءة الطاقة و�إدارة الأ�سطول.
وق ��ال د .م�صطفى اجل��زي��ري ،امل��دي��ر الإداري لدى
«هيتا�شي انرجي» يف الإمارات ،اخلليج العربي ،ال�شرق
الأدن��ى وباك�ستان« :ي�شرفنا �أن نكون ج��زءا من هذه
املبادرة ،يف ظل التزامنا بدعم التنقل امل�ستدام .ثمة
�إمي��ان ق��وي لدينا مب�ستقبل الكهرباء كعمود فقري
ملنظومة الطاقة ب�أكملها ،للتعجيل بنمو اقت�صادي
م�ستدام وحت�سني الإقت�صاد الدائري».
و�أ�ضاف �أن التحول �صوب النقل الأخ�ضر ُيعد �أي�ضا
هدفا �إ�ضافيا للأهداف الأكرب التي حددتها الإمارات
للعمل من �أجل م�ستقبل حمايد للكربون.
وقال بالل الريبي ،املدير العام لدى �شركة «الفهيم
للمركبات ال�ت�ج��اري��ة»« :ي���س��رن��ا �أن ت�ك��ون «هيتا�شي

قطعت دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة خ�ط��وة مهمة نحو
الأم��ام يف دعم املنطقة للق�ضاء على �سو�سة النخيل احلمراء
 وهي �آفة �شديدة ال�ضرر تق�ضي على �أ�شجار النخيل -وذلكمن خالل توقيع اتفاقية متويل بني منظمة الأغذية والزراعة
التابعة للأمم املتحدة “الفاو” ووزارة التغري املناخي والبيئة
وم��رك��ز خليفة للهند�سة ال��وراث�ي��ة والتكنولوجيا احليوية
 KCGEBيف جامعة الإمارات العربية املتحدة .من خالل
اتفاقية التمويل ه��ذه� ،ستقدم وزارة التغري املناخي والبيئة
الدعم املايل ل�صندوق متويل م�شاريع برنامج مكافحة �سو�سة
النخيل احلمراء التابع لربنامج منظمة الأغذية والزراعة
الإق �ل �ي �م��ي ل�ل�ق���ض��اء ع�ل��ى ��س��و��س��ة ال�ن�خ�ي��ل احل �م��راء وملركز
خليفة للهند�سة الوراثية والتكنولوجيا احليوية يف جهودهم
لل�سيطرة على هذه احل�شرة العابرة للحدود وتقليل خ�سائر
�أ�شجار النخيل يف ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �أفريقيا .الهدف
النهائي هو الق�ضاء على احل�شرة من املنطقة حيث متكنت
موريتانيا من احل�صول على هذا الدعم مب�ساعدة فنية من
منظمة الأغذية وال��زراع��ة .وقالت معايل مرمي بنت حممد
�سعيد حارب املهريي وزيرة التغري املناخي والبيئة� :إنّ �سو�سة
النخيل احلمراء تع ّد ح�شرة غازية عابرة للحدود ،ت�صيب �أكرث
من  40نوعًا من النخيل مبا فيها نخيل التمر ،مما ي�ؤدي �إىل
وقوع �أ�ضرار ج�سيمة يف الإمارات العربية املتحدة ودول اخلليج

وجميع �أنحاء املنطقة .وت�أتي هذه االتفاقية بنا ًء على حملة
�أطلقتها وزارة التغري املناخي والبيئة عام  2019لال�ستفادة
من �أح��دث التقنيات للق�ضاء على �سو�سة النخيل احلمراء،
وب��ال�ت��ايل التخفيف م��ن التهديد االجتماعي واالقت�صادي
الذي ت�شكله  -وخا�صة على املجتمعات الريفية .ومن جانبه
قال الربوفي�سور خالد �أمريي ،مدير مركز خليفة للهند�سة
الوراثية والتكنولوجيا احليوية ،يف معر�ض حديثه  :ي�سعدنا
�أن تتاح لنا الفر�صة ال�ستخدام خربة مركز خليفة للهند�سة
الوراثية والتكنولوجيا احليوية ملعاجلة ق�ضية ذات �أهمية
كبرية لدولة الإمارات العربية املتحدة والدول الأخرى .حيث
ريا من �أ�شجار النخيل
تدمر �سو�سة النخيل احلمراء عددًا كب ً
ومتثل تهديداً م�ستمراً لزراعة النخيل ولذلك ف�إن اتفاقية
التمويل هذه �ستدعم نقل معارف و�أن�شطة بناء القدرات من
�أجل الإدارة امل�ستدامة للمنطقة.
و�أ� �ش��ار �سعادة ال��دك�ت��ور عبد احلكيم ال��واع��ر ،م�ساعد املدير
العام ملنظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة الفاو واملمثل
الإقليمي للمنظمة يف منطقة ال�شرق الأدنى و�شمال �أفريقيا
�إىل �أنّ اتفاقية التمويل هذه ت�ؤكد على �أهمية حت�سني خمتلف
جوانب الأمن الغذائي يف املنطقة .وي�سعدنا �أن نو�سع تعاوننا
املتبادل يف جمال مكافحة الآفات هذا متا�شياً مع مهمتنا العاملية
املتمثلة يف تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية ،حيث �إن
�شراكتنا تهدف �إىل مكافحة �آف��ة �سو�سة النخيل احلمراء يف
امل�ن��اط��ق امل�صابة يف ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال �إف��ري�ق�ي��ا ،وهي

م�شكلة كبرية تواجه حوايل  90يف املئة من التمور املزروعة
يف �شتى �أن�ح��اء ال�ع��امل؛ و�أي���ض�اً تعزيز اجل�ه��ود على امل�ستوى
الإقليمي لدعم برامج الإدارة املتكاملة وامل�ستدامة ملكافحة
�سو�سة النخيل احل�م��راء؛ واحل � ّد من العواقب املدمرة لهذه
الآف��ات والتي تنعك�س على البيئة والأم��ن الغذائي ،وتخفيف
الأثر االجتماعي واالقت�صادي على املجتمعات الريفية .
ومبوجب �شروط اتفاقية التمويل� ،ستخ�ص�ص وزارة التغري
املناخي والبيئة مليون دوالر �أمريكي �إىل مركز خليفة للهند�سة
الوراثية والتكنولوجيا احليوية لتطوير طرق وراثية ملكافحة
�سو�سة النخيل احلمراء� .إذ تهدف االتفاقية �إىل دعم برنامج
ال�صندوق االئتماين الإقليمي ملنظمة الأغذية والزراعة مببلغ
مليون دوالر �أمريكي لدعم البلدان يف مكافحة واحتواء انت�شار
هذه الآف��ة العابرة للحدود والق�ضاء عليها ،وتعزيز اجلهود
الإقليمية الرامية �إىل ال�سيطرة واحل � ّد من �آث��اره��ا املدمرة
على البيئة والأم��ن الغذائي و�سبل العي�ش .وت�أتي ال�شراكة
يف �إطار التزام دولة الإمارات العربية املتحدة بتعزيز وحماية
�صناعة التمور .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه مت الإع�لان عن دعم
الإمارات لربنامج ال�صندوق االئتماين خالل “م�ؤمتر وزراء
ال��زراع��ة يف ال��دول املنتجة وامل�صنعة للتمور بالعامل والذي
نظمته الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالب�ت�ك��ار ال��زراع��ي بالتعاون م��ع منظمة الأغ��ذي��ة والزراعة
للأمم املتحدة الفاوووزارة التغري املناخي والبيئة بالإمارات
يف مار�س .2019

غرفة عجمان تعقد اجتماعها يف �إك�سبو  2020دبي

•• عجمان  -الفجر

ان��رج��ي» �شريكنا التقني ال�ع��امل��ي ،حيث ت�ستطيع �أن
ت��دع��م اح �ت �ي��اج��ات ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل ��دى عمالءنا
و�شركاءنا .و�سيكون « »™ Grid-eMotionجزءا
من احللول الفريدة وال�شاملة املُقدّمة للعمالء يف
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن
ه��ذا النظام لل�شحن الذكي �سيتيح لنا �أي�ضا تعظيم
عملياتناُ .يعد التنقل الإل�ك�تروين مبثابة م�ستقبل
النقل ،ون�شعر بالتميز لكوننا جزء من هذه الرحلة
�صوب م�ستقبل �أك�ثر ا�ستداما .وتدعم ه��ذه املبادرة
�أي�ضا التنقل الرقمي يف قطاع النقل بالإمارات .و ُتعد
ب�ط��اري��ات ينلوجن اخلا�صة بنا الأوىل م��ن نوعها يف
املنطقة ،و�أظهرت جاهزيتها و�أدائ�ه��ا يف العمليات يف
ظل �ضروف �شديدة ال�صعوبة ،وذلك بعد �أن تعر�ضت
الخ�ت�ب��ار مُ �ك� ّث��ف على م��دى م��ا ي�ق��رب م��ن ع��ام�ين يف
الظروف املناخية ال�صعبة مبنطقة ال�شرق الأو�سط.
ون���س�ت�ع��د الآن لن�شر ال �ب �ط��اري��ات ب �� �ص��ورة ك��ام�ل��ة يف
القطاعات املتنوعة� ،سعيا من جانبنا لتحقيق الهدف
املتمثل يف �صفر انبعاثات كربونية با�ستخدام التنقل
الكهربائي».وقال د .اجلزيري« :بعد اختيار الإمارات
ال�ست�ضافة م�ؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة
الإط ��اري ��ة ب���ش��أن ت�غ�ير املناخ « »COP28يف عام
 ،2023ب��ات ال �ت��زام «هيتا�شي ان��رج��ي» ب��احل��د من
التغري املناخي ودمج املزيد من موارد الطاقة املتجددة
يف �شبكتها �أكرث و�ضوحا� .إننا مُ هي�أون جيدا للت�صدي
لأك�ب�ر ال�ت�ح��دي��ات يف �صناعة ال�ن�ق��ل ودع ��م امل�سارات
املختلفة ال �ت��ي ي�ت�ع�ين ع�ل��ي امل�شغلني �أن ي�سلكوها،
للم�شاركة يف تنمية املجتمعات».

ع� �ق ��دت غ ��رف ��ة جت� � ��ارة و�صناعة
ع�ج�م��ان �إج �ت �م��اع جم�ل����س الإدارة
الرابع يف معر�ض “�إك�سبو 2020
دبي” �إنطالقا من حر�ص الغرفة
على تعزيز م�شاركتها وح�ضورها
يف م�ع��ر���ض �إك���س�ب��و مل��ا مي�ث�ل��ه من
م�ن���ص��ة ع��امل �ي��ة ل�ل��إرت� �ق ��اء بكافة
ال� �ق� �ط ��اع ��ات ،ودوره يف حتفيز
من ��و االق �ت �� �ص��اد ال �ع��امل��ي وزي � ��ادة
ان �ت �ع��ا� �ش��ه ع �ب�ر م �ن��اق �� �ش��ة واق� ��ع
االق�ت���ص��اد و�إ��س�ت���ش��راف م�ستقبله
يف ح���ض��ور �أك�ث�ر م��ن  190دولة
وتنظيم فعاليات �إقت�صادية عاملية

متخ�ص�صة على مدار  180يوماً.
و�أك � ��د � �س �ع��ادة امل �ه �ن��د���س عبداهلل
امل��وي �ج �ع��ي رئ �ي ����س جم�ل����س �إدارة
غ ��رف ��ة ع �ج �م��ان خ �ل��ال تر�ؤ�سه
�إجتماع جمل�س �إدارة الغرفة� ،أن
دول��ة الإم��ارات بتنظيمها لإك�سبو
 2020دب��ي وجهت ر�سالة لدول
ال �ع��امل ع�ل��ى ب��دء م��رح�ل��ة جديدة
م��ن التعايف على ك��اف��ة الأ�صعدة،
وال �ق��درة على تطويع التحديات
ل �ف��ر���ص ،ل �ي��وف��ر �إك �� �س �ب��و من�صة
لتعزيز وزيادة التعاون الفعال بني
دول العامل.
ح �� �ض��ر االج� �ت� �م ��اع � �س �ع��ادة �سامل
ب��ن �أح �م��د النعيمي ن��ائ��ب رئي�س

جمل�س الإدارة و�أع���ض��اء جمل�س
الإدارة ،و��س�ع��ادة ��س��امل ال�سويدي
امل��دي��ر ال �ع��ام ،ومت الإط �ل��اع على
م�شاريع ومنجزات غرفة عجمان
ل �ل �ع��ام  2021وم �ن��اق �� �ش��ة خطة
العمل امل�ستقبلية.
و�إط � �ل ��ع احل �� �ض��ور ع �ل��ى حم�ضر
االج�ت�م��اع ال�ث��ال��ث ملجل�س االدارة
للعام  ،2021و�إعتماد التو�صيات
امل � ��رف � ��وع � ��ة م � ��ن جل � �ن ��ة امل � � � ��وارد
الب�شرية وامل��ال�ي��ة والإط �ل�اع على
امل��رك��ز امل��ايل للغرفة خ�لال العام
 ،2021كما وقف الإجتماع على
�آخ��ر م�ستجدات �سري العمل على
م�شاريع الغرفة واعتمد جمل�س

الإدارة امليزانية التقديرية للغرفة
ل �ع��ام  .2022وت �ن��اول احل�ضور
اخل �ط��ة اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة لغرفة
عجمان  2022ـ  ،2026وتقرير
� �س�ي�ر ال �ع �م��ل يف م ��رك ��ز عجمان
لريادة الأعمال واخلطة امل�ستقبلية
للمركز وم��ا ي��وف��ره م��ن خدمات
موجهة ملجتمع االع�م��ال ومن�صة
م�ستدامة لرواد ورائ��دات االعمال
ع�بر تنظيم العديد م��ن املعار�ض
والفعاليات وعلى ر�أ�سها املعر�ض
ال� ��دائ� ��م يف م �ق��ر امل ��رك ��ز وال � ��ذي
ي�ضم  64حم�ل ً�ا� ،إىل ج��ان��ب ما
يوفره املبنى من م�ساحات �إدارية
وق��اع��ات متنوعة لور�ش التدريب

وامل� ��ؤمت ��رات لأ� �ص �ح��اب ال�شركات
وامل�صانع.
و�إ�ستعر�ض الإجتماع تقرير حول
م�شاركة غرفة عجمان يف �إك�سبو
 2020دب ��ي واجل �ه ��ود املبذولة
لإتاحة الفر�صة لأع�ضاء الغرفة
م ��ن م �ن �� �ش ��آت ال� �ق� �ط ��اع اخلا�ص
ل�ل�إ� �س �ت �ف��ادة م��ن احل� ��دث العاملي
عرب ح�ضور الفعاليات واملنا�سبات
االقت�صادية و�إ�ستعرا�ض الفر�ص
اال�ستثمارية واملقومات االقت�صادية
التناف�سية لإمارة عجمان ،وتعزيز
�أوا� �ص��ر ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك و�إب ��رام
ال �� �ش��راك��ات م ��ع ك��اف��ة الأط� � ��راف
املعنية من خمتلف الدول.
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رئي�س �صندوق النقد العربي لـ«وام» :نظام العمل اجلديد يف الإمارات يدعم م�ستويات الإنتاج ويعزز االندماج يف االقت�صادات العاملية
•• �أبوظبي-وام

توقع معايل الدكتور عبد الرحمن احلميدي املدير العام رئي�س
جمل�س �إدارة �صندوق النقد العربي� ،أن ي�ؤدي نظام العمل اجلديد
يف الإم��ارات �إىل دعم م�ستويات الإنتاج نتيجة الزيادة املرتقبة يف
م�ستويات الطلب الكلي مب��ا ي�شمل زي ��ادة م�ستويات ال�صادرات
نتيجة موائمة �أيام العمل يف الدولة مع �أيام العمل لدى ال�شركاء
التجاريني الدوليني .وقال معاليه يف ت�صريحات خا�صة لـ”وام” :
الإمارات متتلك جميع املقومات الرئي�سة التي متكنها من تطوير
�سوق العمل وتطبيق نظام العمل اجلديد بكفاءة عالية ،ال�سيما مع
ارتفاع م�ستويات اجلاهزية الرقمية يف ظل حتقيق الدولة لإجناز
عاملي يف عام  2021بدخولها قائمة ال��دول الع�شرة الأوائ��ل ،من

 159مليون درهم ت�صرفات
ع���ق���ارات ر�أ�����س اخليمة
خ�ل�ال ن��وف��م�بر امل��ا���ض��ي
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

بلغت قيمة الت�صرفات العقارية
امل�سجلة بقطاع الأرا�ضي والأمالك
يف دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة خالل
�شهر نوفمرب املا�ضي  159مليون
درهم ب�إجمايل  230مبايعة.
وح �� �س��ب ال �ت �ق��ري��ر ال� ��� �ص ��ادر عن
البلدية ك��ان��ت اجل��زي��رة احلمراء
�أك�ث�ر امل�ن��اط��ق ت ��داوال ح�ي��ث بلغت
املبايعات فيها  79مبايعة بقيمة
 62م �ل �ي��ون دره� ��م وك��ان��ت �أعلى
قيمة مبايعة  3.3مليون درهم.

خ�لال الرتتيب امل�شرف ال��ذي ح�صلت عليه ،حيث احتلت املرتبة
العا�شرة يف الرتتيب العام ك�أف�ضل دول العامل يف تقرير التناف�سية
الرقمية العاملية .2021
و�أ�شاد بالقرار ال�صادر عن حكومة دولة الإم��ارات العربية املتحدة
املتعلق باعتماد نظام جديد للعمل الأ�سبوعي للقطاع احلكومي
االحتادي بالدولة ،ليكون �أربعة �أيام ون�صف بداية من �شهر يناير
 .2022و�أ�شار معايل الدكتور عبد الرحمن عبداهلل احلميدي �إىل
�أن هذا القرار ي�أتي يف �إط��ار �سعي الدولة لتعزيز مكانة الإمارات
على خارطة الأع�م��ال كمركز اقت�صادي عاملي .كما يدعم اقت�صاد
الدولة مبا يتما�شى مع �أحدث التطورات العاملية لزيادة م�ستويات
مرونة وتناف�سية بيئات الأعمال ال�سيما يف ظل توجه العديد من
ال��دول �إىل تبني نظم مرنة لأ��س��واق العمل تركز بالأ�سا�س على

تعزيز الإنتاجية والتناف�سية.
يف هذا الإطار ،ت�شري الدالئل الدولية �إىل م�ساهمة نظام العمل ملدة
�أربعة �أي��ام يف زي��ادة م�ستويات الإنتاجية يف  % 60من ال�شركات
التي طبقته ،ومبكا�سب يف الإنتاجية بلغت نحو  % 40يف بع�ض
احلاالت وفق تقديرات عدد من امل�ؤ�س�سات الدولية املعنية مبجال
املوارد الب�شرية.
كما �أ�شار معاليه �إىل �أن القرار �سوف ي�سهم يف دعم وحتفيز القطاع
امل��ايل ،والأ� �س��واق املالية يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة ،حيث
يفتح املجال لتعزيز اندماج القطاع امل��ايل يف الدولة مع الأ�سواق
املالية العاملية ،عالوة على زيادة االندماج مع خمتلف االقت�صادات
العاملية ،الأمر الذي من �ش�أنه تعزيز معدالت اال�ستثمار الأجنبي يف
الدولة مما ي�سهم يف رفع معدالت ال�سيولة يف الأ�سواق املالية وزيادة

م�ستويات ال�ت��داول ،خا�صة يف ظل جاذبية �أ�سواق امل��ال الإماراتية
للم�ستثمرين الأج��ان��ب ،حيث �سجل �صايف تعامالت امل�ستثمرين
الأجانب يف الأ�سواق املالية يف الدولة �صايف تعامالت موجب يقدر
بنحو  8.5مليار دره��م خ�لال الأ��ش�ه��ر الت�سعة الأوىل م��ن عام
.2021
من جانب �آخر� ،أو�ضح معاليه �أن نظام العمل اجلديد مينح املزيد
من املرونة والوقت لتعزيز الرتابط الأ�سري واملجتمعي� ،إ�ضافة
�إىل حتقيق املزيد من التوازن بني احلياة ال�شخ�صية والعملية من
خالل متكني الأفراد من خمتلف فئات املجتمع من تنمية مواهبهم
وتطوير مهاراتهم وخرباتهم من الناحية العلمية والعملية ،مما
يحقق التوازن بني احلياة ال�شخ�صية ومتطلبات العمل ،الأمر الذي
ينعك�س �إيجاباً على �إنتاجية املوظفني و�أدائهم يف العمل.

برعاية حمد بن حممد ال�شرقي
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غرفة الفجرية حتتفل مبرور  40عاما على ت�أ�سي�سها
•• الفجرية-وام

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
ح �م��د ب��ن حم �م��د ال �� �ش��رق��ي ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى ح��اك��م الفجرية
حت �ت �ف��ل غ ��رف ��ة جت� � ��ارة و�صناعة
الفجرية يف  12دي�سمرب احلايل
ب� ��ذك� ��رى م� � ��رور  40ع ��ام ��ا على
ت�أ�سي�سها.
وق � ��ال ال �� �ش �ي��خ � �س �ع �ي��د ب ��ن �سرور
ال �� �ش��رق��ي رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة
ال �غ��رف��ة �أن � ��ه م ��ن ح �� �س��ن الطالع

�أن ي ��أت��ي اح �ت �ف��ال ال �غ��رف��ة مبرور
�أربعني عاماَ على ت�أ�سي�سها تزامنا
مع احتفاالت الدولة بعيد الإحتاد
اخل�م���س�ين ل �ل��دول��ة ،ف�ي�م��ا مت�ضي
الإم� � ��ارات ق��دم��ا لتنفيذ “مبادئ
وم�شاريع اخلم�سني” لرت�سم امل�سار
االقت�صادي وال�سيا�سي والتنموي
للبالد ،على مدى اخلم�سني عاما
املقبلة ،لت�ضاف �إىل الإجنازات التي
حتققت خالل الـ  50عاما املا�ضية
و��ص��وال لتحقيق �أه ��داف “مئوية
الإم � � � ��ارات  ”2071ب� � ��أن تكون

�أف���ض��ل دول ��ة يف ال �ع��امل ،و�أكرثها
تقدماً وازدهاراً.
و�أع��رب ال�شيخ �سعيد ال�شرقي عن
�أمله ان يكون احتفال الغرفة مبرور
 40ع��ام �اً ع �ل��ى ت��أ��س�ي���س�ه��ا دافعاً
لالنطالق نحو م��زي��د م��ن العمل
وب ��ذل اجل �ه��ود للنهو�ض بالغرفة
وحافزاً ايجابياً ملزيد من �إ�سهامات
القطاع اخلا�ص يف كافة القطاعات
االقت�صادية والتجارية نحو حتقيق
التنمية ال�شاملةوامل�ستدامة.
م��ن جانبه �أو� �ض��ح ��س�ع��ادة �سلطان

جميع الهندا�سي مدير عام الغرفة
�أن� ��ه ��س�ي�ت��م خ�ل�ال احل �ف��ل تكرمي
ر�ؤ��س��اء و�أع�ضاء جمال�س الإدارات
وامل��دراء املتعاقبني على مدى 14
دورة الذين كانت لهم ب�صمتهم يف
ار�ساء قواعد الغرفة وتطورها منذ
انطالق م�سريتها مبوجب املر�سوم
رق��م  1ل�سنة  1981من �صاحب
ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح �م��د ب ��ن حممد
ال �� �ش��رق��ي ،ع���ض��و امل�ج�ل����س الأعلى
حاكم الفجرية  ،كما �سيتم تكرمي
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني ممثلني

يف ال � ��وزارات االحت��ادي��ة والدوائر
املحلية وغ��رف التجارة وال�صناعة
بالدولة واحتاد غرف دول جمل�س
التعاون اخلليجي واحتادات الغرفة
العربية والعاملية لدورها الإيجابي
يف دعم وتعزيز م�سرية الغرفة من
خ�ل�ال اب ��رام ات�ف��اق�ي��ات ومذكرات
ت� �ف ��اه ��م مب � ��ا ي � �خ� ��دم الأه� � � � ��داف
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة امل �� �ش�ت�رك��ة ،وكل
م��ا م��ن ��ش��أن��ه ال�ن�ه��و���ض بالتنمية
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة وخ� ��دم� ��ة جمتمع
الأعمال يف �إمارة الفجرية.

ال�صايغ ووزير التجارة وال�صناعة الفلبيني يبحثان تعزيز التعاون
•• دبي-وام

وزير البيئة ال�سنغايل يطلع على �إجنازات دبي يف الطاقة املتجددة
•• دبي-وام

بحث معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دبي رئي�س املنظمة العاملية لالقت�صاد الأخ�ضر
وم�ع��ايل عبد ال�ك��رمي ��ص��ال وزي��ر البيئة والتنمية امل�ستدامة يف
جمهورية ال�سنغال  -الذي يزور دبي لالطالع على �أح��دث و�أبرز
�إجن��ازات�ه��ا � -سبل ال�ت�ع��اون يف قطاع الطاقة امل�ت�ج��ددة والنظيفة
و�أهم امل�شاريع واملبادرات والربامج التي تهدف �إىل تر�سيخ م�سرية
االقت�صاد الأخ�ضر واال�ستدامة.
ح�ضر اللقاء املهند�س وليد بن �سلمان نائب رئي�س املنظمة العاملية
لالقت�صاد الأخ�ضر وعبد الرحيم �سلطان مدير املنظمة.
وق��ال م�ع��ايل ال�ط��اي��ر �إن دول��ة الإم� ��ارات ممثلة ب�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” �أطلقت املنظمة العاملية لالقت�صاد
الأخ�ضر ر�سمياً يف دبي عام  2016بال�شراكة مع الأمم املتحدة
وح�صلت املنظمة على ��ش�ه��ادة �صفة م��راق��ب م��ن اتفاقية الأمم
امل�ت�ح��دة الإط��اري��ة ب���ش��أن ت�غ�ير امل �ن��اخ  /UNFCCC/خالل
الدورة ال�ساد�سة والع�شرين من م�ؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم
امل�ت�ح��دة الإط��اري��ة ب���ش��أن ت�غ�ير امل�ن��اخ  /COP26/ال��ذي عقد
م�ؤخراً يف مدينة غال�سكو يف اململكة املتحدة .وتهدف املنظمة �إىل
تكون جزءاً رئي�سيًا يف التحالفات وال�شراكات الدولية لتعزيز العمل

املناخي الطموح .وا�ستعر�ض معاليه �أم��ام وزي��ر البيئة والتنمية
امل�ستدامة ال�سنغايل �أهم امل�شاريع واملبادرات والربامج التي تقوم
بها الهيئة يف �إطار حتقيق ر�ؤية وتوجيهات القيادة الر�شيدة حيث
تفوقت الهيئة على نخبة ال�شركات الأوروبية والأمريكية بخف�ض
ن�سبة الفاقد يف �شبكات نقل وتوزيع الكهرباء �إىل  3.3%مقارنة
مع  7%-6يف �أوروبا والواليات املتحدة.
ومتكنت �أي�ضاً من حتقيق �أف�ضل النتائج العاملية يف معدل انقطاع
الكهرباء لكل م�شرتك �سنوياً وال��ذي بلغ  1.66دقيقة انقطاع
للم�شرتك م�ق��ارن��ة م��ع  15دقيقة م�سجلة ل��دى نخبة �شركات
الكهرباء يف دول االحتاد الأوروب��ي .كما متكنت الهيئة من خف�ض
الفاقد يف �شبكات املياه �إىل  5.1%مقارنة مع  15%يف �أمريكا
ال�شمالية.
وق ��ال م �ع��ايل ��س�ع�ي��د حم�م��د ال �ط��اي��ر خ�ل�ال االج �ت �م��اع“ :لدينا
ا�سرتاتيجية وا�ضحة و�أه��داف حم��ددة من خالل زي��ادة االعتماد
على الطاقة املتجددة والنظيفة �ضمن مزيج الطاقة يف دبي ومن
�أب��رز م�شروعاتنا لتحقيق هذا الهدف جممّع حممد بن را�شد �آل
مكتوم للطاقة ال�شم�سية يف دبي �أكرب جممع للطاقة ال�شم�سية يف
موقع واحد على م�ستوى العامل وفق نظام املنتج امل�ستقل .و�ستبلغ
قدرته الإنتاجية  5000ميجاوات بحلول عام  .2030و�سي�سهم
عند اكتماله يف خف�ض �أكرث من  6.5ماليني طن من االنبعاثات
الكربونية �سنوياً ..وت�شكل م�شاريع املجمع التي تنفذها هيئة كهرباء

ومياه دبي بنظام املنتج امل�ستقل �أحد �أهم م�سارات ا�سرتاتيجية دبي
للطاقة النظيفة  2050وم�ب��ادرة احلياد الكربوين لإم��ارة دبي
لتوفري  100%من القدرة الإنتاجية للطاقة من م�صادر الطاقة
النظيفة بحلول العام .« 2050
و�أ�ضاف �أن الهيئة �أطلقت مبادرات وم�شاريع رائدة لتنويع م�صادر
�إنتاج الطاقة النظيفة والتي �شملت كل تقنيات الطاقة النظيفة
واملتجددة يف �إم��ارة دب��ي كتقنية الأل��واح الكهرو�ضوئية والطاقة
ال�شم�سية املركزة و�إنتاج الهيدروجني الأخ�ضر با�ستخدام الطاقة
ال�شم�سية وت�ق�ن�ي��ة ال�ط��اق��ة امل��ائ�ي��ة امل�خ��زن��ة يف م���ش��روع املحطة
الكهرومائية يف حتا با�ستخدام الطاقة النظيفة وم�شروع توليد
الكهرباء من خالل اال�ستفادة من طاقة الرياح.
وا�ستعر�ض معاليه م�شروع “الهيدروجني الأخ�ضر” ال��ذي مت
تنفيذه يف من�ش�آت االختبارات اخلارجية التابعة للهيئة يف “جممع
حممد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية” وهو امل�شروع الأول
م��ن ن��وع��ه يف منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال �إف��ري�ق�ي��ا لإنتاج
الهيدروجني الأخ�ضر با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية ومت ت�صميم
وبناء املحطة لتكون ق��ادرة على ا�ستيعاب التطبيقات امل�ستقبلية
ومن�صات اختبار اال�ستخدامات املختلفة للهيدروجني الأخ�ضر
الذي يعد م�صدراً واع��داً للطاقة حيث ميثل �أحد ركائز م�ستقبل
م���س�ت��دام ي�ع�ت�م��د ع�ل��ى ت���س��ري��ع االن �ت �ق��ال �إىل احل �ي��اد الكربوين
والو�صول �إىل االقت�صاد الأخ�ضر .

«�أدنوك للحفر» تربم اتفاقية بقيمة  3.8مليار دوالر لتقدمي خدمات متكاملة يف جمال حفر وتهيئة الآبار

•• �أبوظبي  -وام

�أعلنت �شركة �أدنوك للحفر املدرجة
يف �سوق �أبوظبي لل��أوراق املالية /
حت��ت ال��رم��ز ADNOCDRILL
والرقم  /AEA007301012عن

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل� ��دع� ��و  /حم �م��د منري
ح�سني ن��ور احمد  ،بنغالدي�ش
اجل �ن �� �س �ي��ة ج� � ��واز � �س �ف��ره رقم
( - )0661517يرجى ممن
ي�ع�ثر عليه ت�سليمه بال�سفارة
البنغالدي�شية او اق��رب مركز
�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و  /اح�م��د زيب
ع�ل��م زي��ب خ��ان  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()CG5095992
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0506220715

توقيع اتفاقية م��ع �شركة “�أدنوك
الربية” ملوا�صلة تقدمي خدماتها
يف جم ��ال ح �ف��ر و� �ص �ي��ان��ة وتهيئة
الآب��ار واخلدمات املرتبطة بها ملدة
خم�س �سنوات بقيمة �إجمالية تبلغ
 3.8مليار دوالر �أمريكي.
وت �ه��دف االت�ف��اق�ي��ة ل�ت�ع��زي��ز كفاءة
�أط� �ق ��م ال �ع �م��ل وت �ق �ل �ي��ل زم ��ن نقل
م�ن���ص��ات احل �ف��ر وحت���س�ين ج ��داول
عمليات ال�صيانة ،مما يعود بالنفع
على �أدنوك للحفر و�أدنوك الربية.
وت ��ؤك��د االت�ف��اق�ي��ة امل�ك��ان��ة الفريدة
التي حتظى بها “�أدنوك للحفر”
ك � �م ��زود ح �� �ص��ري خل ��دم ��ات حفر
وتهيئة الآب� ��ار ل���ش��رك��ات جمموعة
�أدن� � ��وك وخ �ط��ط ال �ن �م��و والتو�سع
ال �ط �م��وح��ة ال �ت��ي ت �ن �ف��ذه��ا �أدن � ��وك
ل�ل�ح�ف��ر .وق ��ال ع�ب��د ال��رح�م��ن عبد
اهلل ال�صيعري الرئي�س التنفيذي

فقدان جواز �سفر
ف� � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /ن �ي �ن ��ا
نيجريدو ن��وي��اد  ،الفلبني
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()P7107662B
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0506289010

ل �� �ش��رك��ة �أدن � � ��وك ل �ل �ح �ف��ر  -بهذه
امل �ن��ا� �س �ب��ة “ :-نعتز ب�شراكتنا
الرا�سخة والق ّيمة مع �أدنوك الربية
وت�سهم تر�سية هذا العقد يف تعزيز
ال �� �ش��راك��ة امل�ت�م�ي��زة ال �ت��ي ا�ستمرت
على م��دار  50عاماً ،وي�سعدين �أن
نعمل م�ع�اً لتعزيز وزي� ��ادة القيمة
لأدن ��وك ودول��ة الإم� ��ارات ،وحتقيق
�أهداف ا�سرتاتيجية �أدنوك 2030
واملتمثلة يف زي��ادة �سعتها الإنتاجية
م ��ن ال �ن �ف��ط اخل� ��ام وامل �� �س��اه �م��ة يف
حتقيق االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي م��ن الغاز
ل��دول��ة الإم� � ��ارات .وي�ع�ت�بر اعتماد

ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا احل��دي �ث��ة والتحول
ال��رق �م��ي م��ن �أه� ��م م��رت �ك��زات هذه
االت �ف��اق �ي��ة ،ح �ي��ث ت��وا� �ص��ل �أدن� ��وك
للحفر حت�سني الفعالية وحتفيز
ف��ر���ص ال �ن �م��و وت�ق�ل�ي����ص الب�صمة
البيئية لعملياتها».
وع�ق��ب الإدراج الناجح حل�صة من
�أ�سهمها يف �سوق �أبوظبي للأوراق
املالية يف � 3أكتوبر من العام احلايل،
�أعلنت �أدنوك للحفر عن �أرباحها يف
�سجلت
 10نوفمرب  ،2021حيث ّ
من� ��واً ق ��وي �اً خ �ل�ال ال ��رب ��ع الثالث
والأ� �ش �ه��ر الت�سعة الأوىل م��ن هذا

اختتام املنتدى العاملي
للأعمال لدول الآ�سيان
ب�إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام

اختتمت الن�سخة الأوىل من املنتدى
ال �ع��امل��ي ل ل��أع �م ��ال ل � ��دول الآ�سيان
فعالياتها �أم�س بعقد  180اجتماع
ع �م��ل ث �ن��ائ �ي��ا ب�ي�ن امل���س�ت�ث�م��ري��ن من
الإمارات ودول الآ�سيان والتي ترافقت
م��ع م���ش��ارك��ة الف �ت��ة رف�ي�ع��ة امل�ستوى
بلغت  1368م�شاركا من  58دولة
ح ��ول ال �ع��امل م�ن�ه��م  250ح�ضورا
افرتا�ضيا .وقال �سعادة حمد بوعميم،
م��دي��ر ع��ام غ��رف��ة دب ��ي “ ..انطالقة
واعدة وم�ؤ�شرات قوية من حيث عدد
امل�شاركني واجلل�سات ت�ؤكد �أن املنتدى
العاملي للأعمال لدول الآ�سيان ي�أتي
يف الوقت املنا�سب لإعطاء دفعة قوية
للعالقات التجارية واالقت�صادية بني
الإمارات ودول الآ�سيان».
و�أ� �ض��اف �إن املنتدى �أت��اح �أم��ام �صناع
القرار من اجلانبني الفر�صة لتبادل
الآراء واخل�ب��رات ،وا��س�ت�ع��را���ض �أهم
امل�شاريع ،كما �ساهم يف ت�سليط ال�ضوء
على ف��ر���ص و�آف ��اق ال�ت�ع��اون املحتمل
وك�ي�ف�ي��ة ��ش�ك��ل �إط �ل��اق ال �ع��دي��د من
ال�شراكات الواعدة واتفاقيات التعاون
امل�ستقبلي ال�ت��ي �سرت�سخ �أ��س����س بناء
مرحلة جديدة.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 10/ 12/ 2021 Issue No : 13413

ال�ع��ام .وتت�ضمن خطة منو وتطور
�أدن � ��وك ل�ل�ح�ف��ر ت��و��س�ع��ة عملياتها
خ� ��ارج دول� ��ة الإم � � ��ارات والتطوير
امل�ستمر للخدمات التي تقدمها يف
جمال حفر وتهيئة �آبار النفط .
وت� �ع ��د �أدن � � � ��وك ل �ل �ح �ف��ر ال�شركة
الوطنية الوحيدة يف املنطقة التي
ت� �ق ��دم خ� ��دم� ��ات م �ت �ك��ام �ل��ة حلفر
وتهيئة �آب ��ار النفط وال �غ��از .ومنذ
عام  2018حققت ال�شركة وفورات
تزيد قيمتها عن  250مليون دوالر
م��ن خ�ل�ال ت�سليم ع��دد م��ن الآب ��ار
لعمالئها.

التقى معايل �أحمد بن علي حممد
ال�صايغ وزير دول��ة ،معايل رامون
لوبيز ،وزير التجارة وال�صناعة يف
جمهورية الفلبني� ،أم�س الأول يف
�إك�سبو  2020دبي  .وجرى خالل
اللقاء بحث العالقات الثنائية بني
دول��ة الإم� ��ارات والفلبني وتعزيز
روابط ال�صداقة والتعاون يف كافة
املجاالت.
ك �م��ا ن��اق ����ش اجل��ان �ب��ان املوا�ضيع
ال �ت �ج��اري��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة و�سبل
دفع العالقات قدماً .و�أ�شاد معايل
ال�صايغ بجناح جمهورية الفلبني
يف �إك �� �س �ب��و وامل �� �ش��ارك��ة الفلبينية
ال�ف��اع�ل��ة يف ه��ذا احل ��دث العاملي،
م�ؤكداً قوة العالقات بني البلدين
ال �� �ص��دي �ق�ين ،م �� �ش�يراً �إىل وجود
العديد من الفر�ص لتعزيز التعاون
يف خمتلف امل �ج��االت .م��ن جانبه،
�أب� ��دى وزي ��ر ال �ت �ج��ارة وال�صناعة
الفلبيني �إعجابه ب�إك�سبو 2020

70533

Notification by Publication for a Defendant
Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2021/0008902 Civil/ Partial
To Defendant: Nurul Afsar Siraj Ud Doullah
Unknown Place of Residence: Dubai
I request your honor to set a time for the hearing as soon as possible
1. Bind the defendant to return the car, and the requested amount AED 11000
2. Bind the defendant to pay costs, charges and attorney fees
3. Notify the defendant with the hearing and statement
4. The ruling shall have the immediate execution pursuant to Article 229,
section 5 of the Civil Procedure Law. You are requested to attend the hearing
on 16/12/2021 before case management office, Sharjah Federal Civil First
Instance Court (case admin office No.9) in person or to be represented by a
legal attorney within 10 days of the date of publication in order to consider the
above-mentioned case in your capacity as defendant.
Legal Services Office
Omar Monam Mansor /signed/

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10
�إعالن بالن�شر
رقم ()9705/2021

70021

املنذر � :شريين راجح حممد  -للإر�شاد 0566341342 -
املنذر اليه  :مال اهلل حممد عبداهلل ال�سميطي
العنوان  :دبي  -ند احلمر  -جواز مركز ند احلمر ال�صحي � -شارع  - 10bللإر�شاد ()0566341342
رقم املنذر اليه  0507050701 - 0507747704 :رقم املحرر 2021/1/160713
املو�ضوع � /صيغة الت�صريح ب�إعالن املنذر اليه بالن�شر للإنذار رقم ()2021/1/160713
 )1حيث ان املنذر قد حرر �إنذار عديل للمنذر اليه ومت ت�صديقه لدى كاتب العدل بدبي حتت رقم حمرر
()2021/1/160713
لذلك  ،ف�إن املنذر ينذر املنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره ( )500,000درهم وعائد ارباح عن ال�سنوات
املا�ضية بقيمة ( )840,000دره��م على وجه ال�سرعة وذل��ك خالل فرتة اق�صاها ا�سبوع واح��د من تاريخ
ا�ستالم هذا الإن��ذار  ،و�إال �سي�ضطر املنذر ا�سفا التخاذ الإج��راءات القانونية الالزمة للمطالبة مبا ذكر مع
التعوي�ض اجلابر للعطل وال�ضرر مع حتميل املنذر اليه كافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.
وحيث ان املنذر يرغب يف �إعالن املنذر اليه بالإنذار مرة اخرى بالن�شر ب�إحدى ال�صحف اليومية.

الكاتب العدل

دبي و�أجنحة الدول امل�شاركة فيه،
وهن�أ دولة الإم��ارات على التنظيم
امل�ب�ه��ر ل�ه��ذا احل ��دث ال�ع��امل��ي رغم
حت ��دي ��ات ج��ائ �ح��ة كوفيد،19-
م�شرياً �إىل �أنها امل��رة الأوىل التي
تبني فيها ب�لاده جناحاً م�ستق ً
ال
لها يف فعاليات �إك�سبو العاملية منذ

بداية م�شاركاتها قبل عقود.
وا�ستعر�ض الفر�ص التي �ستتيحها
زي��ارة الرئي�س الفلبيني املرتقبة
يف ف�ب�راي��ر امل �ق �ب��ل ل�ل�م���ش��ارك��ة يف
فعاليات اليوم الوطني الفلبيني
التي ي�ست�ضيفها �إك�سبو 2020
دبي.

«م�صدر» حتتفل بتد�شني �أوىل م�شاريعها يف بولندا

•• �أبوظبي-وام

�أقامت كل من �شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل “م�صدر” �إحدى ال�شركات
العاملية ال��رائ��دة يف جم��ال ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة و��ص�ن��دوق “تالريي �سوالر
ويند  ”2الذي ي�ستثمر يف �أ�صول م�شاريع الرياح والطاقة ال�شم�سية على
م�ستوى املرافق اخلدمية ..مرا�سم تد�شني ر�سمية مل�شروعني لطاقة الرياح
يت�شاركان يف ملكيتهما يف بولندا.
وق��د �أقيمت مرا�سم التد�شني مل�شروعي “مالوا” و”كراجيو” لطاقة
الرياح خالل فعالية يف جناح بولندا وذلك يف �إطار احتفاالت بولندا بيومها
الوطني يف �إك�سبو  2020دبي.
و�شهدت الفعالية ح�ضور بيرت رام�ساي الرئي�س التنفيذي ملجموعة تالريي
ونيال هانيغان املدير التنفيذي املايل ل�شركة “م�صدر” ويعقوب �سوافيك
القائم ب�أعمال �سفارة بولندا لدى الدولة بالإ�ضافة �إىل ح�شد من املدراء
التنفيذيني وامل�س�ؤولني.
وكانت قد �أعلنت كل من “م�صدر” و�صندوق “تالريي �سوالر ويند  ”2يف
يناير املا�ضي عن ا�ستحواذهما على ح�ص�ص بن�سبة  50يف املائة لكل منهما
يف م�شروعي طاقة رياح ليكونا بذلك �أوىل ا�ستثماراتهما يف قطاع الطاقة
املتجددة البولندي .وتقع حمطة “مالوا” لطاقة الرياح التي تبلغ قدرتها
 37.4ميجاواط يف حمافظة “مازوفيت�سكي” �شمال بولندا.
وي�ق��ع م���ش��روع “كراجيو” ال��ذي ي�ضم حمطتني لطاقة ال��ري��اح بقدرة
�إجمالية تبلغ  14ميجاواط يف حمافظة “بودال�سكي” بال�شمال ال�شرقي.
و�سيوفر امل�شروعان طاقة كهربائية تكفي ل�سد احتياجات ما يقرب من 90
�أل��ف منزل يف بولندا �إ�ضافة �إىل تفادي انبعاث � 146أل��ف طن من ثاين
�أك�سيد الكربون �سنوياً.
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10دي�سمرب  2021العدد 13413
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70535

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008902مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :نور االف�سر �سراج الدواله  -جمهول حمل الإقامة  :دبي
التم�س من عدالتكم حتديد �أقرب جل�سة للنظر يف الق�ضية يف �أ�سرع ممكن.
 )1الزام املدعي عليه ب�إ�سرتجاع ال�سيارة واملبلغ املطالب به  11.000درهم
 )2الزام املدعي عليه لدفع الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
 )3اعالن املدعي عليه باجلل�سة والئحة االدعاء
"� )4شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة  229الفقرة ( )5من قانون الإجراءات املدنية.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/16أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )9شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/8م.

70535

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
 -1ا�سحاق كوجنريا  -2ا�صالن مريوف  -3مكتب �صدف لتجارة ال�سيارات
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0000972مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  - 1 :ا�سحاق كوجنريا  - 2 ،ا�صالن مريوف  - 3 ،مكتب �صدف لتجارة ال�سيارات
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �سرجي نفريوف  ،اجلن�سية رو�سي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 67393
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9784
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رقم املحرر 2021/1/195733
املنذرة  :دانوب ملواد البناء �ش م ح
املنذر �إليهم � -1 :شركة اومي�س للمقاوالت و �صيانة املباين ذ م م
 - 2عمر حممد �سامل العوي�س اماراتي اجلن�سية ب�صفته مدير واملوقع على ال�شيك
-3حممد �سلطان حممد العوي�س  -اماراتي اجلن�سية  -ب�صفتة املوقع على ال�شيك
املو�ضوع � :إنذار بالتكليف بالوفاء
�أو ًال :املنذرة هي �شركة منطقة حرة تبا�شر ن�شاطها يف جمال التجارة العامة وتتخذ من املنطقة احل��رة جلبل علي مقرا ملزاولة
ن�شاطها التجاري مبوجب رخ�صة جتارية رقم  2914ال�صادرة من املنطقة احلرة جلبل علي .ثانياً  :املنذر �إليها الأوىل هي �شركة
ذات م�س�ؤولية حمدودة تبا�شر ن�شاطها يف جمال مقاوالت فئة اوىل اخت�صا�ص مباين .و تتخذ امارة ال�شارقة مقرا ملزاولة ن�شاطها
مبوجب رخ�صة رقم  19767ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية ب�شارقة .ثالثاً .1 :بتاریخ  2017/10/28حررت املنذر
اليهما الثاين و الثالث من ح�ساب املنذر اليها االوىل لدى بنك االمارات اال�سالمي �شيك رقم ( )000951مببلغ  99,535درهم
(ت�سعة و ت�سعون الف و خم�سمائة و خم�سة و ثالثون درهما) .رابعاً :ارتد ال�شيك دون �صرف لدى عر�ضه يف ميعاد ا�ستحقاقه ودون
الوفاء بقيمته ب�سبب عدم كفاية الر�صيد .عليه  ،ف�إن املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليهم بالوفاء باملبلغ املرت�صد بذمتهم
و البالغ  46,572,50درهم (�ستة و اربعون الف و خم�سمائة و اثنان و �سبعون درهما خم�سون 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

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13413بتاريخ 2021/12/10
تنازل /بيع

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد/عبدالرحمن عبدالنا�صر عبدالرحمن باجوه
ال�صيعري  -اجلن�سية االمارات  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة
 %100يف الرخ�صة امل�سماه (ا�ستوديو م�صفوت) ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (� ،)613060إىل ال�سيد/میدون
�سا�سیداران �سو�شاماـ اجلن�سية الهند .تعديالت اخرى  :تغري ال�شكل القانوين من
م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام
القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب��أن ال�سيد  :ب�سم اهلل حممد �سرور  -اجلن�سية :افغان�ستان ،
ي��رغ��ب يف البيع وال�ت�ن��ازل ع��ن ك��ام��ل ح�صته البالغة ( )%70وذل��ك �إىل ال�سيد :
عزت اهلل بيد اهلل  -اجلن�سية  :افغان�ستان يف الرخ�صة امل�سماه (خمبز �شعاع املدينة)
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )535575ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت �أخ��رى  :ال يوجد .وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة
( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االع�لان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

الكاتب العدل

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10
تنازل /بيع

70555

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :حممد عبدالغنی عبدالغفور على د�شتي  -اجلن�سية
 :الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ،ي��رغ��ب يف ال�ب�ي��ع وال �ت �ن��ازل ع��ن ك��ام��ل ح�صته البالغة
( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :نا�صر حممد عبدالرحمن ن�صراهلل العارف  -اجلن�سية
 :الإم��ارات العربية املتحدة ،يف الرخ�صة امل�سماه (البيت االحمر لتجارة املفرو�شات)
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )623229ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى :وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام
القانون االحت��ادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االج��راء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10
تنازل /بيع

70533

املخطـر  :خالد جمعه ال�صلح  -فل�سطيني اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم ()784194592868692
العنـوان � :أبوظبي  -العني  ،هاتف رقم )0505332793( :
املخطر �إليه  :انعام اهلل حبيب اهلل  -باك�ستاين اجلن�سية  -العنـوان  :ر�أ�س اخليمة  -هاتف رقم )0503771557( :
مو�ضوع الإخطار  :بدفع قيمة ال�شيكات
الوقـائـع  :حيث �أن املخطر اليه حرر �شيكات و بياناتهم كالتايل :
� /1شيك رقم ( )000002بقيمة ( )16,750درهم (�ستة ع�شر الف و �سبعمائة و خم�سون درهم) م�سحوب على (بنك
دبي التجاري) م�ستحق الدفع بتاريخ 20/07/2018
� /2شيك رقم ( )000003بقيمة ( )16,750درهم (�ستة ع�شر الف و �سبعمائة و خم�سون درهم) م�سحوب على (بنك
دبي التجاري) م�ستحق الدفع بتاريخ 20/10/2018
� /3شيك رقم ( )000004بقيمة ( )16,750درهم (�ستة ع�شر الف و �سبعمائة و خم�سون درهم) م�سحوب على (بنك
دبي التجـاري) م�ستحق الدفع تاريخ ()20/01/2019
 ال�شيكات حمررة ل�صالح املخطر  -وال يقابلهم ر�صيد قابل لل�سحب - ،وحيث �أن املخطر �إليه يرف�ض �سداد قيمة ال�شيكاتعلى الرغم من ا�ستنفاذ كافة الطرق ال��ودي��ة - ،وعليه ف��إن املخطر يرغب يف �إخطار املخطر اليه بال�ضرورة دف��ع قيمة
ال�شيكات يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ �إ�ستالم الإخطار واال �سوف ي�ضطر �أ�سفا لإتخاذ االجراءات القانونية �ضده،
 -وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل �إخطاركم بهذا ر�سميا ،

الكاتب العدل

70555

الكاتب العدل

70555

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :عبدالرحمن عبدالنا�صر عبدالرحمن باجوه ال�صيعري
 اجلن�سية :الإمارات العربية املتحدة ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :حممد �شفيق اال�سالم هريدي �صفيت اهلل  -اجلن�سية:
بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه (جزيرة النخلة لكي املالب�س) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )538830ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت
اخرى :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (وكيل خدمات) ،وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل.
فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

حمكمة اال�ستئناف
العدد  13413بتاريخ 2021/12/10
اعالن بالن�شر
� 2883/2021/315إ�ستئناف عمايل

70197

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/براجيت كافوجنابويل  -جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /جيم بال�س � -ش ذ م م
وميثله  /عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/91عمايل جزئي.
وح��ددت لها جل�سه ي��وم االح��د امل��واف��ق  2021/12/12ال�ساعة � 10.00صباحا
بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10

70535

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  1928/2021/11مدين جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1حمد علي عبدالرحمن احمد املدين  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :احمد عبداهلل حممد ح�سن
وميثله  :حممد عيد جا�سم حممد ال�سويدي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/9/13يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /احمد عبداهلل حممد ح�سن بالزام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعي مبلغ 7000
دينار كويتي والفائدة القانونية  %5من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمته
الر�سوم وامل�صاريف ومبلغ  200درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10

70535

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2020 /0003466عمايل (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  / AJCFICILABMIN2021 /0003916عمايل (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه  /بيرت كليتو�س ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/3/21قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح � /صديق علي حممد منغور بالتايل :
فلهذه الأ�سباب حكمت املحكمة بالزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعي مبلغ 4166
درهم (اربعة �آالف ومائة و�ستة و�ستون درهما) وت�سليمه جواز �سفره وتذكرة
العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة
�صاحب عمل اخر والزمتها املنا�سب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه فيها
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية
اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

اىل � :سما العمال اال�صباغ والديكور
جمهول حمل الإقامة  :عجمان ال�صناعية رقم مكاين ( )4704406794ت 0553332839 :
نعلمكم ب�أن املدعي (ة)  /حممد منري الزمان م�صطفي�ض الرحمن
العنوان  :حمل الإقامة  :عجمان ال�صناعية  2رقم الهاتف 502088636 :
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بــــــ :
التم�س من عدالة املحكمة االتي  - 1 :حتديد اقرب جل�سة واعالن املدعي عليهم بها
 - 2الزام املدعي عليهم بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ( 14650درهم) اربعة ع�شر الف و�ستمائة وخم�سون درهم مع الفائدة بواقع
� %12سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام -3 .الزام املدعي عليهم بت�سليم املدعي جواز �سفره وتذكرة طريان
والغاء اقامته - 4 .الزام املدعي عليهم بدفع كافة الر�سوم وامل�صاريف.
لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة دائرة دعاوى اليوم الواحد العمالية الثانية حمكمة عجمان الإحتادية �صباح يوم
 ........املوافق  2021/12/21ال�ساعة  9.00لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل
معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ  2021/12/7م.

املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10
تنازل /بيع

70555

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :كونهي عبداهلل حاجي  -اجلن�سية  :الهند ،يرغب يف البيع والتنازل
عن ( )%50من كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :بدر الدين ابو بكر  -اجلن�سية:
الهند ،ويرغب يف البيع والتنازل عن ( )%50من كمل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد:
حممد �شاهد م�صطفى ف��اي��االت  -اجلن�سية :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (�سوبر ماركت كورني�ش
املدينة) ت�أ�س�ست ب��أم��ارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رق��م ( )529784ال�صادرة من دائ��رة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى - :تغيري ال�شكل القانوين من (وكيل خدمات) �إىل (�شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة) - ،تغيري الإ�سم التجاري من (�سوبر ماركت كورني�ش املدينة) �إىل (�سوبر ماركت
كورني�ش املدينة (ذ،م،م)) - ،تغيري الن�شاط من (�سوبر ماركت) �إىل (�سوبر ماركت ،ن�شاط �24ساعة)،
وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحت��ادي رق��م ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

70555

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :نقوال جربان بورجيلي  -اجلن�سية  :لبنان ،يرغب
يف البيع والتنازل عن ( )%50من كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد:
اليا�س نقوال ابورجیلی اجلن�سية  :لبنان ،يف الرخ�صة امل�سماه (نيوفورم لال�ست�شارات
الهند�سية) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )22594ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

رقم املحرر 2021/1/214756
املنذر � :شركة م�صانع اال�صباغ الوطنية املحدودة
 -1املنذر �إليهم  :توب لينك للمقاوالت والنقليات �ش.ذ.م.م  -فرع دبي  -2 ،علي ا�شرف ديوب � -سوري اجلن�سية
تكليف بالوفاء عن طريق الكاتب العدل  -املو�ضوع
� -1سحب املنذر اليه الثاين من ح�ساب املنذر اليها االوىل لدى بنك اال�ستثمار ت�سعة �شيكات قيمتها  1,036,532,98درهماً (مليون و�ستة وثالثون الف�أ
وخم�سمائة واثنان وثالثون درهماً وثمانية وت�سعون فل�ساً) تف�صيلها كالتايل :
 ال�شيك رقم  000403البالغة قيمته  120,717,99درهما وامل�ستحق الدفع يف 2019/3/11 ال�شيك رقم  000513البالغة قيمته  83,876,28درهما وامل�ستحق الدفع يف 2019/3/28 ال�شيك رقم  000514البالغة قيمته  83,876,27درهما وامل�ستحق الدفع يف 2019/4/28 ال�شيك رقم  000095البالغة قيمته  124,677,00درهما وامل�ستحق الدفع يف 2019/6/30 ال�شيك رقم  000096البالغة قيمته  124,677,00درهما وامل�ستحق الدفع يف 2019/7/30 ال�شيك رقم  000097البالغة قيمته  124,677,00درهما وامل�ستحق الدفع يف 2021/8/30 ال�شيك رقم  000097البالغة قيمته  124,677,00درهما وامل�ستحق الدفع يف 2019/9/30 ال�شيك رقم  000098البالغة قيمته  124,677,00درهما وامل�ستحق الدفع يف 2019/10/30 ال�شيك رقم  000099البالغة قيمته  124,677,45درهما وامل�ستحق الدفع يف 2019/11/30 -2ارتدت ال�شيكات �سالفة الذكر عند تقدميها للم�صرف يف ميعاد ا�ستحقاقها لعدم وجود ر�صيد كاف للوفاء مبقابلها.
عليه  ،ف�إن املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليهما بالوفاء بقيمة ال�شيكات �سالفة الذكر البالغه  1,036,532,98درهماً (مليون و�ستة وثالثون
الف�أ وخم�سمائة واثنان وثالثون درهماً وثمانية وت�سعون فل�ساً) خالل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمهما لهذا الإنذار حتت طائلة �إتخاذ الإجراءات القانونية
للمطالبة بهذا الدين والفائدة التاخريية عنه والر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف واتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10
تنازل /بيع

70555

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيدة  :فاطمه حممد عبا�س علي الزرعوين  -اجلن�سية  :الإمارات
العربية املتحدة  ،ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد :
حممد �شفیق نور عامل  -اجلن�سية  :باك�ستان  ،يف الرخ�صة امل�سماه (مطعم فواز) ت�أ�س�ست ب�أمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )213471ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى :تغيري ال�شكل القانوين من (�شركة �أعمال مهنية) �إىل (وكيل خدمات)،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10
تنازل /بيع

70555

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :في�صل احمد حممد امان اهلل اخلوري  -اجلن�سية :
الإمارات العربية املتحدة ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك
�إىل ال�سيد  :حممد ارمان جمال ح�سني  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه (البحر
العميق لتجارة �أدوات البحرية) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()774901
ال�صدرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

�إخطار عديل بالوفاء
رقم 2021/25880

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9786

70392

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10
تنازل /بيع

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
70533

70021

�شركة /بولوري لوجي�ستيك�س ال�شرق االو�سط �ش م ح منطقة حرة (رخ�صة رقم )1813
والكائنة بــــ مدينة دبي املنطقة احل��رة ملطار دبي � ،ص ب  ، 36647دبي  ،دول��ة االمارات
العربية املتحدة  ،واملرخ�صة ل��دى �سلطة املنطقة احل��رة ملطار دب��ي  ،ترغب ه��ذه ال�شركة
املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س الإدارة يف �إجتماعه الذي
عقد بتاريخ  2021/9/7ب�ش�أن اغالق وحل ال�شركة.
وفقا لذلك  ،تهيب ال�شركة ب�أى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه
تقدمي هذه املطالبات خالل  15يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق الربيد امل�سجل او
االت�صال ب :
ال�سادة  /مبارك الكتبي ملراجعة احل�سابات
�ص ب  235025 :دبي
دبي  ،دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم +971 4 266 5311 / +971 50 2762132 :
الربيد االلكرتوين mfsauditing@gmail.com :

االمارات العربية املتحدة

الكاتب العدل

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

حماكم دبي

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :كيلر �سومينا منطقة حرة  -ذ م م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي � :سريجي باولني امييللي نيدركورن وميثله  :حمدان حممد حمدان عبداهلل
ال�شام�سي  -قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بحل وت�صفية املدعي عليها �شركة كيلر
�سومينا منطقة حرة ذ م م وتعيني امل�صفي الق�ضائي �صاحب الدور تكون مهمته الإطالع على
كامل اوراق وم�ستندات ال�شركة لبيان ا�صولها وارباحها وديونها امل�ستحقة لدى الغري وكذلك
ديونها التي يف ذمتها وكذلك بيان ب�أرباح وخ�سائر ال�شركة طبقا لعقد الت�أ�سي�س وكذلك كل
ما تراه هيئة املوقرة الزما لإظهار وجه احلق يف الدعوى( .قررت املحكمة احالة الدعوى من
الدائرة التجارية الكلية اىل الدائرة اجلزئية التجارية ال�سابعة لنظر الدعوى فيها) .وحددت
لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/12/12ال�ساعة � 9.00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب��أن ال�سيد  :دو�ست حممد ن��ور حممد  -اجلن�سية  :باك�ستان ،يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :حممد ا�سحاق عبد
الرحيم  -اجلن�سية :باك�ستان ،يف الرخ�صة امل�سماه (دو��س��ت حممد ن��ور لتجارة قطع غيار
ال�سيارات امل�ستعمله) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )783041ال�صدرة من
دائ��رة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخ��رى  :تغيري اال�سم التجاري من (دو�ست
حممد نور لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعمله) �إىل (ركن ال�صايف لتجارة قطع غيار ال�سيارات
امل�ستعمله) ،وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحت��ادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10
تنازل /بيع

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10
اعالن بالن�شر
 362/2021/20جتاري كلي

70579

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0028695

املنذر � /سالم مو�سى عبد اهلل ( لبناين اجلن�سية).
وع �ن��وان��ه وحم �ل��ه امل �خ �ت��ار (�إم � � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة  -ك��ورن �ي ����ش ال �ب �ح�يرة  -ب �ن��اي��ة ال �ب �ط �ح��اء  -ال ��دور
ال�ع��ا��ش��ر م�ك�ت��ب ( 1006م�ك�ت��ب ح �ن��ان � �س��امل ل�ل�م�ح��ام��اة واال� �س �ت �� �ش��ارات ال �ق��ان��ون �ي��ة)  -ه��ات��ف :
 - 065740840/0543190891بتعدد وكاالت للمحامية  /حنان �سامل
املنذر �إليها الثانية � /سو�سن حممد عبدالقادر � -سورية اجلن�سية (رقم موحد )5603557 :
تعذر اعالنها حتى بعد ورود التحري  -عنوان  :امارة دبي جمريا  -هاتف رقم 0504891891 :
املو�ضـوع  /يكلف املنذر املنذر �إليها ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  2,100,000,00درهم (مليونني
ومائة الف درهم) وهو املبلغ املتبقي من قيمة ال�شيك الذي �صرفته املنذر اليها الثانية بدون وجه
حق .وذلك خالل مده �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا االنذار واال�سيطر املنذر التخاذ كافة
االج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�ست�صدار �أمر االداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن
اي عطل او �ضرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر �آلية بكافة الر�سوم وامل�صاريف التقا�ضي و�أتعاب
املحاماة.

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10
تنازل /بيع

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9712

70533

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

ا�شعار ت�صفية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبي

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10
تنازل /بيع

70555

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :عبيد يو�سف عبيد حرمول ال�شام�سي  -اجلن�سية :
الإمارات العربية املتحدة ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ()%100
وذلك �إىل ال�سيد  :يو�سف حممد على حممد اجل�سمي  -اجلن�سية :الإمارات العربية
املتحدة ،يف الرخ�صة امل�سماه (�شمل املدينة للتجاره) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
رقم ( )525565ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
70533

اخطار قانوين
املخطرة  :الباب املمتاز للتجارة ميثلها مالكها �صالح نيتهيا ابراهیم كوتي  -هندي اجلن�سية ،عنوانها املختار /مكتب احلمد للمحاماة
واال�ست�شارات القانونية الكائن ب�إمارة ال�شارقة  -املجاز � - 3شارع اخلان  -برج املوارد الطابق الثاين رقم  - 204رقم الهاتف /
 ،065549449بوكالة املحامي  /حمد القوا�ضي
�إىل املخطر �إليهما � - 1 :شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ،م،م  -العنوان � /إمارة دبي  -بر دبي  -الرفاعة � -شارع البنك  -بنـايـة �أف �أن �سي -
قرب فندق عارف ك�ستل  -رقم مكـاين  ،2731394866 /هاتف رقم  ، 043938888 /هاتف متحرك  /هاتف رقم 0504547575 /
 - 2يو�سف حنا زهره  -لبناين اجلن�سية ،العنوان � /إمارة دبي  -بر دبي  -الرفاعة � -شارع البنك  -بناية �أف �أن �سي  -قرب فندق عارف
ك�ستل  -رقم مكاين  ،2731394866 /هاتف رقم 0506565605 - 0508884567 /
املو�ضوع  :تكليف بالوفاء ب�سداد مبلغ وقدره 166,435،68درهم،
 وحيث �أنه قد تر�صد للمخطرة بذمة املخطر �إليهما �إجمايل مبلغ  166,435،68درهم ((مائة و�ستة و�ستون �ألف و�أربعمائة وخم�سةوثالثون درهما وثمانية و�ستون فل�سا)) م�ستحق الدفع  ،وذلك املبلغ مرت�صد للمخطرة من قيمة املعامالت التجارية بني الطرفني،
 وحيث �أنه قد طلبت املخطرة من املخطر �إليهمـا بـالطرق الودية ب�سداد مبلغ الـدين املرت�صد يف ذمتهما املذكور اعاله �إال �أنهما امتنعاعن ال�سداد بدون وجه حق �أو مربر م�شروع  ،ومن ثم تكلف املخطرة املخطر �إليهما ب�سرعة �سداد املبلغ املذكور اعاله املرت�صد يف ذمتهما
للمخطرة ،خالل خم�سة �أيام كحد �أق�صى من تاريخه و�إال �سوف ن�ضطر �أ�سفني التخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم،
لـذلك ،ف�أننا نخطركم ب�سرعة �سداد مبلغ الدين البالغ قدره  166,435،68درهم (مائة و�ستة و�ستون �ألف و�أربعمائة وخم�سة
وثالثون درهما وثمانية و�ستون فل�سا) املرت�صد للمخطرة بذمة املخطر �إليهما  ،وذلك خالل خم�سة �أيام كحد �أق�صى من تاريخه و�إال
�سوف ن�ضطر ا�سفني التخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم حلفظ حقوق املخطرة،

الكاتب العدل

العدد  13413بتاريخ 2021/12/10
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0030588

70533

�إخطار عديل
املخطـر  :البانو�ش لتجارة االطارات والرجنات ذ،م،م رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم ( )545919وميثلها
ال�سيد /مو�سى ابراهيم جمال نور وكي ً
ال عنه ال�سيد /عزت اله نادر حقيقت � -إيراين اجلن�سية وكيال عنه ال�سيدة� /سكينه ح�سني �شريف نزاد
د�شتي � -إيرانية اجلن�سية  -وحتمل هوية اماراتية رقم ( )784198042729420مبوجب وكالة م�صدقة لدى ال�سيد الكاتب العدل
يف دبي بالرقم ( )2019/1/195374بتاريخ ( ،)2019/09/29العنوان  :ال�شارقة  -ال�صناعية رقم � – 8شارع النهدة � -شربة رقم
( - )C-36ملك حممود جعفر عبداهلل هيدو�س  -هاتف رقم 0527743624 :
املخطر �إليه  :الطواري لقطع غيار ال�سيارات �ش.ذ.م.م وميثلها ال�سيد /حممد طيب حممود حممودي – اجلن�سية�:إيران .العنوان :دبي
– منطقة نايف  -حمل رقم  30/2ملك حممد بن علي القيزي  -عجمان � -شارع االحتاد – قريب حمل �سواحل اخلليج  -هاتف رقم :
0507444925 - 042288614
مو�ضوع الإخطار � :إخطار عديل بالوفاء بقيمة ( )21,260واحد وع�شرون �ألفاً ومئتان و�ستون درهما،
الوقـائـع :نتيجـة لبع�ض املعامالت التجارية فيما بني املخطر واملخطر �إليه تتمثل يف ان املخطر �إليه قام ب�شراء �إطارات لل�سيارات و قام
با�ستالمها ومل يقم ب�سداد املبلغ م�ستحق ال�سداد للمخطر بقيمة ( )21,260درهما على �شيك وقام املخطر بتحرير ال�شيك ولكنه عاد
ب�سبب �أنه بدون ر�صيد ،وبيانات ال�شيك كالآتي  :ال�شيك رقم ( )909570بقيمة ( )21,260درهم بتاريخ ( )2018/02/12وامل�سحوب
على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ،وحاول املخطر باالت�صال على املخطر �إليه مراراً وتكراراً و مراجعته واملماطلة من قبله ولكن دون اي جدوى،
لذلك � ،أن املخطر يخطر املخطر �إليه ب�ضرورة �سداد املبالغ املرت�صدة بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد �أق�صاه (� )5أيام من تاريخ
تبلغكم هذا الإخطار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع
حفظ باقي احلقوق ،لذلك  -فاملخطر تخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�سريان كافة الآثار القانونية املرتتبة
عليه يف مواجهتكم،
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«الإمارات للخيول العربية» تقدم الرعاية البيطرية للخيول التابعة مل�ؤ�س�سة «زايد العليا»
•• �أبوظبي-وام

وقعت م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم اتفاقية تفاهم م�شرتكة مع جمعية
الإمارات للخيول العربية ب�ش�أن الإ�شراف وتقدمي اخلدمات البيطرية للخيول
التابعة للم�ؤ�س�سة .و�ستقوم اجلمعية من خالل �أطباء بيطريني متخ�ص�صني
بتقدمي كافة اخلدمات والرعاية البيطرية وتنفيذ زيارات ميدانية دورية �إىل
امل�ؤ�س�سة لتقدمي كافة اخلدمات البيطرية للخيول بامل�ؤ�س�سة.
وقع الإتفاقية عن م�ؤ�س�سة زاي��د العليا لأ�صحاب الهمم� ،سعادة عبد اهلل عبد
العايل احلميدان ،الأمني العام للم�ؤ�س�سة ،وعن جمعية الإمارات للخيول العربية،
�سعادة حممد �أحمد احلربي ،مدير عام اجلمعية ،وح�ضر مرا�سم التوقيع التي
جرت مبقر م�ؤ�س�سة زايد العليا لفيف من قيادات امل�ؤ�س�سة واجلمعية.
ومبوجب االتفاقية  ..تقوم جمعية الإمارات للخيول من خالل الزيارات امليدانية
ال��دوري��ة لطبيبها البيطري بتقييم العظام والفح�ص ال�سريري والع�صبي،
وتقدمي عالج الع�ضالت والهيكل العظمي ،واحلقن بالع�ضل،واخلياطة بالغرز
و�إزال �ت �ه��ا ،ف�ض ً
ال ع��ن ال�ع�لاج امل��و��ض�ع��ي ،وت��وف�ير ال�ع�لاج وال�ل�ق��اح��ات اخلا�صة
باخليول� ،إ�ضافة �إىل قيام اجلمعية بالتن�سيق مع جهات �أخرى بفح�ص موجات
فوق ال�صوتية وت�صوير بالأ�شعة ال�سينية ،وطب الأ�سنان العام ،وتنظري املعدة

للخيول التابعة للم�ؤ�س�سة .
و توفر م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم الرتجمة الفورية للأعمال امل�شرتكة
بني اجلانبني بلغة الإ�شارة ،وتنظم دورات ت�أهيلية بلغة الإ�شارة ومهارات التعامل
مع �أ�صحاب الهِمم ملوظفي اجلمعية املخت�صني لت�أهيلهم لتقدمي اخلدمات
والتعامل مع �أ�صحاب الهِمم� ،إ�ضافة �إىل تقدمي الدعم الإعالمي بن�شر �أخبار
اجلمعية على و�سائل التوا�صل اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة.
ورحب �سعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان بالتوقيع على االتفاقية مع جمعية
الإم��ارات للخيول العربية �صاحبة الريادة والتميز حمليا واقليمياً وعاملياً يف
اخلدمات املقدمة ملالك ومربي اخليل العربية وتقدم العديد من اخلدمات لكل
املعنيني باخليل العربي ،وتعمل جلعل دولة الإم��ارات من �أف�ضل الدول جلذب
�أف�ضل الفعاليات الدولية املخت�صة باخليل العربي وخدماته.
و�شكر امل�س�ؤولني باجلمعية على تلك امل �ب��ادرة باملوافقة على تقدمي خدمات
الرعاية الطبية البيطرية املتكاملة باملجان للخيول التابعة للم�ؤ�س�سة مبركز
العالج بركوب اخليل ،م�شرياً �إىل �أن امل�ؤ�س�سة حتر�ص على تعزيز �أوا�صر التعاون
م��ع اجل�ه��ات املتخ�ص�صة م��ن �أج��ل ت�ق��دمي خ��دم��ات مبعايري عاملية ملنت�سبيها،
وحتر�ص �أي�ضاً على متتع اخليول مبركز العالج بركوب اخليل التابع للم�ؤ�س�سة
ب�أف�ضل �سبل ال��رع��اي��ة وال�ع�ن��اي��ة لكي تتمكن م��ن تنفيذ ال�برام��ج واجلل�سات

العالجية املقررة با�ستخدامها ملنت�سبي امل�ؤ�س�سة من فئات �أ�صحاب الهمم بهدف
تطوير العديد م��ن امل�ه��ارات وال��وظ��ائ��ف لديهم مثل التكامل احل�سي والنمو
الع�صبي والإدراك احل�سي احلركي والتوازن.
وذكر �سعادته �أن مركز العالج بركوب اخليل يعد الأول من نوعه على م�ستوى
ال�شرق الأو� �س��ط ،ويعتمد طريقة ا�سرتاتيجية للعالج الطبيعي والوظيفي
والنطق والعالج اللغوي ،وي�ستخدم فيه حركة احل�صان التي ت�شمل التكامل
احل���س��ي ،وال�ن�م��و الع�صبي وم �ه��ارات الإدراك احل�سي احل��رك��ي ..مو�ضحاً �أن
العالج باخليول يُعد �إحدى الو�سائل الفعالة التي ت�ستخدم ملعاجلة العديد من
م�شكالت مر�ضى التوحد وتدريبهم وتنمية قدراتهم على احلركة والتوازن ،كما
يعالج �أي�ضاً �إ�صابات العمود الفقري واجللطات الدموية ،وتلف غ�شاء الأع�صاب
وم�شكالت الإدراك وال�شلل الدماغي ،ف�ض ً
ال عن عالج فئات متالزمة داون وممن
يعانون �ضعف ال�سمع والكالم والر�ؤية وامل�شكالت املتعلقة بالك�سور العظمية.
م��ن ناحيته �أك��د حممد احل��رب��ي �أن اجلمعية مبوجب توجيهات �سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س
جمل�س �إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية ،واملتابعة احلثيثة من ال�شيخ زايد
بن حمد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �إدارة جمعية االم��ارات للخيول العربية
ترحب بالتعاون مع كل امل�ؤ�س�سات بالدولة لتبادل اخلربات ،والو�صول بخدماتها

�إىل ك��ل م��ن يهمه الأم��ر مب��ا ي�صب يف م�صلحة اخليل العربي ،وااله�ت�م��ام به
ورعايته باعتباره �إرثا ح�ضاريا يعزز قيم وتقاليد دولة الإمارات.
وقال احلربي �سعداء بال�شراكة مع م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم ،مبوجب
االتفاقية لتقدمي اخلدمات البيطرية خليول امل�ؤ�س�سة ورعايتها بكل ما يلزم
للحفاظ عليها ،ونعترب �أن ه��ذه اخل�ط��وة جم��رد ب��داي��ة ل�سل�سلة م��ن الربامج
والفعاليات التي ن�ستهدفها مبا يف ذلك تنظيم م�سابقة لأ�صحاب الهمم ،من
منطلق م�س�ؤوليتنا االجتماعية جتاه تلك الفئة الغالية على نفو�سنا جميعا،
التي حتظى باهتمام خا�ص من القيادة الر�شيدة ،مبا ي�ضع الإم��ارات يف مكانة
مرموقة عامليا مل�ستوى خدماتها ورعايتها لأ�صحاب الهمم.
و�أ�ضاف ت�سعى اجلمعية لتحقيق ر�ؤية القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات يف جمال
تقدمي اخلدمات للخيول العربية واالهتمام بها ،مبا ي�ضمن حتقيق التطلعات،
واقتناعاً منهما ب�أهمية ت�شجيع وب�سط العمل االجتماعي والإن�ساين ،ورغبة منها
يف حتقيق نقلة نوعية خلدماتها من خالل تكثيف التواجد امليداين واالنفتاح
على كافة امل�ؤ�س�سات ،وت�أتي تلك اخلطوة مع م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم
التي تتفق مع مقت�ضيات نظامنا الأ�سا�سي ،معربا عن تقديرهم لدور امل�ؤ�س�سة
يف االهتمام بتلك ال�شريحة املهمة من املجتمع ،ورفع م�ستوى جودة اخلدمات
املقدمة لهم يف كل املجاالت.

«�أبوظبي للريا�ضات البحرية» يعقد اجتماعه الأول ويعتمد �آلية الدمج
•• �أبوظبي -وام

عقد جمل�س �إدارة نادي �أبوظبي للريا�ضات البحرية اجتماعه
برئا�سة ال�شيخ حممد بن �سلطان بن خليفة �آل نهيان رئي�س
النادي رئي�س احتاد الريا�ضات البحرية ،وبح�ضور �أحمد ثاين
مر�شد الرميثي نائب رئي�س جمل�س الإدارة الع�ضو املنتدب
و�أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ويعد هذا االجتماع هو الأول بعد الدمج بني ناديي �أبوظبي
ال��دويل للريا�ضات البحرية و�أبوظبي للريا�ضات ال�شراعية
واليخوت.
وناق�ش االجتماع اعتماد �آلية العمل اخلا�صة بعملية الدمج بني
الناديني و�سبل ت�سيري العمل دون ت�أثر الأح��داث والفعاليات
� �س��واء ت�ل��ك ال�ت��ي تخ�ص ال��ري��ا��ض��ات ال�ب�ح��ري��ة �أو ال�سباقات

والفعاليات الرتاثية.
كما اعتمد االجتماع قراراً با�ستمرار جميع الأحداث والفعاليات
التي كانت تقام حتت مظلة الكيانني دون ت�أثر والت�أكد من
�سريها على ال�شكل الأمثل خلدمة الريا�ضات البحرية ب�شكل
عام وع�شاق ال�سباقات والرتاث.
من جهته وجه �أحمد ثاين مر�شد الرميثي ال�شكر �إىل ال�شيخ
حممد بن �سلطان بن خليفة �آل نهيان على توجيهاته ب�ضرورة
ا�ستمرار عمل الكيانني دون ت�أثر ،م�ؤكداً �أن املجل�س ي�سعى بكل
قوة �إىل الت�سريع يف عملية الدمج دون �أي ت�أثري �سلبي على
ع�شاق البحر.
و� �ش��دد ع�ل��ى �أن ه�ن��اك م��راق�ب��ة حثيثة ل�سري ال�ع�م��ل يف كافة
االجت��اه��ات �سواء فيما يخ�ص الأح��داث الفعاليات التي تقام
خ�لال الفرتة االنتقالية �أو فيما يخ�ص الإج ��راءات اخلا�صة

بالدمج.
و�أك ��د �أن ال �ك��ل ي�ع�م��ل ب�ك��ل ط��اق�ت��ه م��ن �أج ��ل �إجن ��از املهمتني
على ال�شكل الأك�م��ل ،م�شرياً �إىل �أن هناك ا�سرتاتيجية عمل
م�ستقبلية �سيتم الإع�لان عنها فور االنتهاء من امتام عملية
الدمج تخت�ص بكافة القطاعات والفعاليات التي تقام حتت
مظلة نادي �أبوظبي للريا�ضات البحرية.
و�أع��رب الرميثي ع��ن ثقته التامة يف اجلميع م��ن �أج��ل متام
املهمة مبا يليق با�سم ومكانة النادي ،وكذلك مبا ي�ستحقه �أهل
البحار وع�شاقه �سواء �أهل ال�سباقات احلديثة �أو الرتاثية .
ووجه ال�شكر �إىل القيادة الر�شيدة على دعمها الدائم وامل�ستمر
للريا�ضة ب�شكل عام والريا�ضات البحرية ب�شكل خا�ص ،م�ؤكداً
�أن دعم القيادة هو الرافد الأول لكل الإجن��ازات التي تتحقق
على �أر�ض الواقع.

منطاد الإمارات ي�شارك يف مهرجان وك�أ�س مندوفيه الإيطايل
•• ال�شارقة-وام

ي�شارك منطاد الإمارات يف مهرجان
وك�أ�س مندوفية الإي�ط��ايل الدويل
ل�ل�م�ن��اط�ي��د ال � ��ذي ي �ق��ام يف يناير
املقبل مبنطاد خليفة القائد واملتوج
ب�صورة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئ�ي����س الدولة
"حفظه اهلل" وم �ن �ط ��اد �ضمري
االحت � ��اد وامل� �ت ��وج ب �� �ص��ورة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حم �م��د ال �ق��ا� �س �م��ي ع���ض��و املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة.
وت ��أت��ي م���ش��ارك��ة م�ن�ط��اد الإم� ��ارات
يف امل �ه��رج��ان ب ��دع ��وة ر� �س �م �ي��ة من
ال �ق��ائ �م�ي�ن ع �ل �ي��ه وك ��ذل ��ك �ضمن
�سل�سلة امل�شاركات ال�شتوية ملنطاد
خليفة القائد والتي �ست�شمل كذلك
مدينة �شتودو ال�سوي�سرية وتنهامي
م� �ت ��ال ع��ا� �ص �م��ة اق �ل �ي �م��ة ت�ي��رول
النم�ساوية.

ب��ه �أف ��راد وط��اق��م منطاد الإم ��ارات
خ�ل�ال امل���ش��ارك��ات ال���ش�ت��وي��ة والتي
ت��أت��ي يف مناخ وطق�س ميتاز ب�شدة
ال�برودة ي�صل �إىل  15درج��ة حتت
ال�صفر وبالأخ�ص �أثناء امل�شاركات
والإع ��دادات والتجهيز للتحليق يف
�أوقات الليل .و�سينظم فريق منطاد
الإم� ��ارات خ�لال امل���ش��ارك��ة معر�ضا
لل�صور ال�ف��وت�غ��راف�ي��ة للم�شاركات
العاملية ملنطاد خليفة القائد حيث
� �س �ي �ع �ل��ن خ�ل�ال �ه��ا ع ��ن الت�صميم
اجلديد لعدد من املناطيد اجلديدة
وم �ن �ه��ا ت���ص�ن�ي��ع م �ن �ط��اد الإم � ��ارات
ال �ع��امل �ي��ة امل �ت �ح��دة وامل� �ت ��وج ب�صورة
��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
ت�ق��دي��را وع��رف��ان�ن��ا مل��ا ق��دم��ه �سموه
وقال الكابنت طيار عبدالعزيز نا�صر الإيطايل ال��دويل للمناطيد جاءت والتي لقيت الرتحيب الكبري من طاقم الفريق يف التجهيز واالعداد بالرتكيب والإع� ��داد ب�ه��دف �إيجاد ج�سور التوا�صل بني �شعوب العامل م��ن ع�ط��اء وث�ق��ة ل�شباب الإم ��ارات
املن�صوري رئي�س منطاد الإمارات �إن ث �م��رة ال �ن �ج��اح ال �ك �ب�ير مل�شاركاتنا امل���س��ؤل��وي��ن يف �إي�ط��ال�ي��ا واجلمهور ل �ل �ط�يران ��ض�م��ن ن �ه��ج ال �ف��ري��ق يف مناخ تعاون وتقارب �أك�بر لتو�صيل والتعريف بالدولة ومدنها .و�أ�شاد ودعم م�سريتهم و�إي�صالها لكل دول
الدعوة التي تلقيناها من املهرجان ال �� �ش �ت��وي��ة يف الأع � � � ��وام ال�سابقة الإيطايل الذي تواىل على م�ساعدة �إتاحة الفر�صة للجمهور يف امل�شاركة ر�ؤية ور�سالة قيادة الإم��ارات يف مد املن�صوري باجلهد الكبري الذي يقوم العامل.

االحتاد الدويل يهنىء النيادي

افتتاح «مب�سط ومعرب» لبطولة دبي الدولية للمظالت وارتياح بالغ باملوقع
•• دبي-الفجر

حت ��ت رع ��اي ��ة ودع � ��م � �س �م��و ال�شيخ
ح� �م ��دان ب ��ن حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د �آل
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س
التنفيذي افتتحت ر�سميا بطولة
دب � ��ي ال ��دول� �ي ��ة ال �� �س��اد� �س��ة للقفز
باملظالت و�سط اهتمام حملي وعاملي
ب��احل��دث الأب� ��رز والأول م��ن نوعه
على �صعيد امل�ظ�لات يف ال�ع��امل كما
وكيفا بعد جائحة كوفيد  19التي
غريت جمرى الأحداث واحلياة .
جاء حفل االفتتاح مب�سطا ومعربا
ع��ن احل��دث و�أق �ي��م باملبنى اجلديد
وال��رائ��ع ل�سكاي داي��ف دب��ي مبنطقة
امليناء ال�سياحي ومب�شاركة ر�ؤ�ساء
ال��وف��ود وكوكبة م��ن امل�س�ؤولني عن
اللعبة ب��االحت��اد ال��دويل للريا�ضات
اجلوية واالحتاد الدويل للمظالت .

ن�صر ح�م��وده ال�ن�ي��ادي رئي�س احتاد
الإم� � � � � � ��ارات ل� �ل ��ري ��ا�� �ض ��ات اجل ��وي ��ة
للح�ضور و�أمنياته بالتوفيق لكافة
الوفود امل�شاركة.
وق ��ال احل �م��ادي � ":إن �ن��ا � �س �ع��داء يف
الإمارات �أن نحت�ضن البطولة للمرة
ال�ساد�سة وخ��ا��ص��ة يف اع�ق��اب حمنة
اجل��ائ �ح��ة ال �ت��ي �أمل � ��ت ب��ال �ع��امل كله
و�سنكون �أكرث �سعادة حينما ي�ستمتع
ك��ل �ضيوف االم ��ارات م��ن م�شاركني
وم �ن �ظ �م�ين وم �ت��اب �ع�ين مبناف�سات
البطولة .
من جانب �آخر انطلقت �صباح �أم�س
اخل �م �ي ����س م �ن��اف �� �س��ات ال �ي ��وم االول
م��ن ال �ب�ط��ول��ة ح �ي��ث م��ن امل �ق��رر ان
يتم التناف�س يف ارب��ع م�سابقات هي
وق��د حر�ص يو�سف احل�م��ادي مدير ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد ال � �ك� ��رمي� ��ة ودع � �م � ��ه ال �ل��احم � ��دود التزحلق على املاء (امل�سافة والهدف
ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة ل �ل �ب �ط��ول��ة على �آل م �ك �ت��وم ويل ع �ه��د دب� ��ي رئي�س للريا�ضات اجل��وي��ة عامة واملظالت وال�سرعة وفري �ستايل ) ودقة الهدف
توجيه ال�شكر وال�ع��رف��ان اىل �سمو امل �ج �ل ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ع �ل��ى رعايته على وج��ه اخل�صو�ص و نقل حتيات وال�ت�م��ا��س��ك "الرباعي والثماين"

 .وك�م��ا ه��و م�ع��روف ف��إن��ه يحق لكل
منتخب وف��ق ال�لائ�ح��ة امل���ش��ارك��ة يف
م�سابقة التزحلق بثالثة مت�سابقني
ت�ؤخذ جميع نتائجهم فيما ي�شارك
مب�سابقة الهدف بخم�سة مت�سابقني
ت ��ؤخ��ذ ن �ت��ائ��ج اف �� �ض��ل ارب �ع��ة منهم
ام��ا التما�سك في�شارك يف الرباعي
بخم�سة مت�سابقني بينهم امل�صور
اجلوي ويف الثماين بت�سعة مت�سابقني
بينهم ال�صور اجلوي .
وكانت لفتة رائعة من االحتاد الدويل
�أن يحر�ص على تهنئة احتاد الإمارات
للريا�ضات اجلوية مبنا�سبة ا�ستمرار
ن�صر حموده النيادي رئي�س لالحتاد
ل��دف��ة االحت� ��اد يف ال �ف�ترة االوملبية
املقبلة وحتى اوملبياد باري�س 2024
معتربا �أن ه��ذا االختيار واف��ق �أهله
وهو مك�سب كبري للريا�ضات اجلوية
العاملية .
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بن �سليم :ب�إمكان هاملتون وفري�ستابن �إلهام ال�سائقني ال�شباب يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا

بطولة مينا ك�أ�س الأمم للكارتينج ت�ؤتي ثمارها باالرتقاء مب�ستويات جنوم امل�ستقبل للفورموال  1والراليات
•• دبي -الفجر

يف الوقت ال��ذي ت�ستعد فيه �أبوظبي الحت�ضان خامتة �أح��د �أك�ثر موا�سم
الفورموال � 1إث��ارة وت�شويقاً على الإط�لاق ،قال حممد بن �سليم � :إن �أهم
ال�سائقني ال�شباب يف ال�شرق الأو�سط يُظهرون �إ�صراراً جديداً للو�صول �إىل
�أعلى م�ستوى.
وتعترب املواجهة املنتظرة يوم الأحد بني ال�سائق الربيطاين لوي�س هاملتون
والهولندي ماك�س فري�ستابن يف �سباق ج��ائ��زة االحت��اد للطريان الكربى
للفورموال  1يف �أب��وظ�ب��ي  2021م��ن املناف�سات ال�ت��ي ي�صنعها �أ�ساطري
�سباقات ال�سيارات ،والتي ميكنها �إلهام جيل جديد من املواهب ال�شابة.
وك��ان هذا هو الهدف من �إط�لاق بطولة مينا ك�أ�س الأمم للكارتينج العام

املا�ضي بت�شجيع من حممد بن �سليم ،وي��رى نائب رئي�س االحت��اد الدويل
ل�ل���س�ي��ارات للريا�ضة م ��ؤ� �ش��رات وا��ض�ح��ة ع�ل��ى �أن ال�ب�ط��ول��ة ت ��ؤت��ي ثمارها
بالفعل.
وقال حممد بن �سليم ،رئي�س منظمة الإمارات لريا�ضة ال�سيارات والدراجات
النارية "لقد �أتاحت بطولة مينا ك�أ�س الأمم للكارتينج الفر�صة لكثري من
ال�سائقني يف املنطقة للمناف�سة على نف�س امل�سرح للمرة الأوىل ،وكانت
امل�ؤ�شرات الأولية م�شجعة للغاية".
حت�سن م�ستويات �أف�ضل ال�سائقني ،وكذلك
و�أ��ض��اف " ان ما نالحظه هو ّ
تطور م�ستوى �آدائهم وهذا هو الهدف الأ�سا�سي لبطولة مينا ك�أ�س الأمم
للكارتينج واملتمثل يف رفع م�ستويات ال�سائقني من جميع النواحي".
وتابع حممد بن �سليم "يف جميع ف��روع ريا�ضة ال�سيارات ،عندما تناف�س

�أف�ضل ال�سائقني يف م�ستواك ،فانك �سريعاً ما تدرك ما يتوجب عليك القيام
به لالرتقاء مب�ستوى �أدائك وامل�ضي قدماً".
واختتم قائ ً
ال "هذا هو بال�ضبط ما فعله لوي�س هاملتون وماك�س فري�ستابن
خ�لال م�سريتهما يف �سباقات ال�ك��ارت�ي�ن��ج� .إن م�شاهدة ه��ذي��ن ال�سائقني
الرائعني يتناف�سان يف �أبوظبي يوم الأحد ال ميكن �إال �أن يثري احلما�سة يف
نفو�س �أولئك الذين يحلمون بال�سري على خطاهما ".
و�صممت بطولة مينا ك�أ�س الأمم للكارتينج كم�شروع على م��دار ال�سنوات
لتطوير و�صقل م�ه��ارات ال�سائقني ال�شباب ال��ذي��ن �سي�صبحون م�ستقب ً
ال
جنوم الفورموال  1والراليات يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وا�ستقطبت الن�سخة الثانية من البطولة ال�شهر املا�ضي ،والتي نظمتها
وتديرها اجلمعية العمانية لل�سيارات و�أقيمت يف م�سقط �سبيدواي 138

�سائقاً ينتمون �إىل  18دولة من ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وحقق احلدث جناحاً كبرياً ال �سيما لدولة الإمارات العربية املتحدة ،التي
حل فريقها الوطني مكان البلد امل�ضيف كبطل للبطولة ،وج��اءت �سلطنة
عُمان يف املركز الثاين وحلت لبنان يف املركز الثالث.
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،ت� ّوج �سائقي الإم��ارات العربية املتحدة على املن�صة يف
ك��ل م��ن �سباقات روتاك�س ماك�س �شالنج (�ستة �سائقني) ،و�آر دي � 1إليت
�إندوران�س ،و�آر دي � 1إليت �سربينت .وت�ألف فريق الإمارات العربية املتحدة
من فار�س ه��ارون ،ومك�سيم بوبري�شوف ،وكايدن هيجنز ،وماك�س موراي،
وكونور كالن�سي ،وهاري هانام ،وثيو كيكاتي ،ولوي�س �إجنالند ،و�سيبا�ستيان
موراي ،وحممد مطر ال�شام�سي ،وكايل كوماران ،واالي بيج ،وحممد هارون،
وح�سني �أوميد علي وجريج وات.

الإثارة عنوان بطولة العامل للزوارق ال�سريعة

�صراع الأقوياء على لقب �سباق «دبي� -إك�س كات» الأول اليوم
�أبوظبي  5بطل �سباق الزمن و�أول املنطلقني و�شرطة دبي  3ثانيا
•• دبي -الفجر:

ت�ت�ج��ه الأن� �ظ ��ار ال �ي��وم اجل �م �ع��ة اىل
��ش��واط��ئ ج�م�يرا ال�ت��ي حتت�ضن عند
ال���س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة وال�ن���ص��ف م��ن بعد
ظهر مناف�سات ال�سباق الأول يف جائزة
دبي الكربى للزوارق ال�سريعة �-إك�س
ك��ات -اجلولة الثانية واخلتامية من
بطولة العامل  2021والتي ينظمها
نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية
حتى ي��وم غ��د ال�سبت مب�شاركة 12
زورق ��ا 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
الطاير وماجد املن�صوري بر�صيد 78
نقطة فيما يحتل زورق اب��وظ�ب��ي 4
بقيادة فالح املن�صوري و�شون تورنتي
املركز الرابع بر�صيد  57نقطة يليه
يف املركز اخلام�س زورق فيكتوري 7
بقيادة حممد املطلعي و�أريك �ستارك
بر�صيد  52نقطة.
و� �س �ي �ك��ون زورق �أب��وظ �ب��ي  5بقيادة
ال� �ث� �ن ��ائ ��ي را� � �ش� ��د ال� �ط ��اي ��ر وم ��اج ��د
املن�صوري اول املنطلقني يف ال�سباق
الأول ال�ي��وم -اجل�م�ع��ة -بعدما حقق
ه��دف��ه ي ��وم �أم ����س ب�ت���ص��در حم ��اوالت

اف���ض��ل زم��ن و�إح � ��راز �أف���ض��ل توقيت
ق� ��دره  02.30.3دق �ي �ق��ة متفوقا
على مت�صدر الرتتيب العام للبطولة
زورق �شرطة دب��ي  3بقيادة الثنائي
ع��ارف �سيف الزفني ون��ادر بن هندي
وال � ��ذي ح��ل ث��ان �ي��ا يف � �س �ب��اق الزمن
م�سجال  02.30.4دقيقة لت�شعل
هذه النتيجة املناف�سة اليوم اجلمعة
يف ال�سباق الأول.
وج � � ��اء زورق م ��ون ��اك ��و  6ب �ق �ي ��ادة
توما�سو وب�ل��ي وم��اث�ي��و نيكوليني يف
امل��رك��ز ال �ث��ال��ث م���س�ج�لا زم �ن��ا قدره
 02.31.8دقيقة بينما حل يف املركز
الرابع بفارق �أجزاء ب�سيطة عن زورق
اب��وظ�ب��ي  4ب�ق�ي��ادة ف��ال��ح املن�صوري
و�شون تورنتي وحل زورق فيكتوري 7
بقيادة حممد املطلعي واريك �ستارك
يف املركز ال�ساد�س.
وي��أخ��ذ ال�سباق الأول ال�ي��وم اجلمعة
�أه�م�ي��ة خ��ا��ص��ة ل��دي جميع ال ��زوارق
امل�شاركة وخا�صة الزوارق التي تناف�س
على قمة الرتتيب العام وت�سعى اىل
ح�سم لقب الن�سخة العا�شرة يف هذه
اجلولة مما يرفع من درجات احلما�س
واالث��ارة خالل مراحل ال�سباق اليوم
و�أي���ض��ا ال�سباق ال�ث��اين ال��ذي �سيقام
يوم غد ال�سبت.
ويعول �سفراء ريا�ضة االمارات كثريا
على حتقيق ال�ف��وز واالنت�صار اليوم
ع�ل��ى ج�م�ي��ع امل�ن��اف���س�ين وم ��ن بينهم
زورق م��ون��اك��و  6ال��ذي يحتل املركز
الثالث بر�صيد  74نقطة بفارق 17
نقطة عن زورق �شرطة دبي � 3صاحب

مزاينة مدينة زايد تبد أ�
«تر�صي�ص» الإبل امل�شاركة غد ًا
•• �أبوظبي -وام

تبد�أ مزاينة مدينة زايد يف مهرجان الظفرة بدورته اخلام�سة ع�شرة� ،صباح
اليوم ، ،تركيب ال�شريحة الإلكرتونية "الرت�صي�ص" للإبل امل�شاركة ،وي�ستمر
الرت�صي�ص لغاية  12دي�سمرب اجل ��اري يف م��وق��ع امل��زاي�ن��ة مبدينة زاي��د يف
منطقة الظفرة.
ي�أتي تر�صي�ص الإبل �ضمن اال�ستعدادات املكثفة النطالق مزاينة مدينة زايد
مبهرجان الظفرة ،ال��ذي يقام حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ،وبتنظيم
جلنة �إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي ،بالتزامن مع
االحتفاء بعام اخلم�سني ،يف الفرتة من  14لغاية  23دي�سمرب اجلاري.
وت�ستقبل املزاينة الإبل املحليات واملجاهيم واملهجنات الأ�صايل ب�شكل يومي من
ال�ساعة ال�سابعة �صباحاً وحتى � 11صباحاً ،لرتكيب ال�شريحة الإلكرتونية
"الرت�صي�ص"� ،إذ تعد ال�شريحة جزء من �شروط امل�شاركة ،وال يحق للإبل التي
ال حتمل �شريحة بامل�شاركة يف املزاينة.
و�ست�شهد مزاينة مدينة تنظيم � 75شوطاً للإبل املحليات واملجاهيم واملهجنات
الأ�صايل �ضمن  6فئات عمرية "مفاريد ،حقايق ،لقايا� ،إي��ذاع ،ثنايا ،حول"،
وقد خ�ص�ص لها  705جوائز بقيمة �إجمالية تبلغ  11مليون و� 415ألف
دره��م �إم��ارت��ي .وتعد مزاينة مدينة زاي��د املحطة الثالثة يف مو�سم مزاينات
�أبوظبي ،بعد توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان بتو�سيع
نطاق مهرجان الظفرة لي�شمل م��زاي�ن��ات الإب��ل يف ك��ل م��ن �سويحان ورزين
ومدينة زايد �إىل جانب املزاينة الرئي�سية يف موقع مهرجان الظفرة.
ويهدف مهرجان الظفرة� ،إىل احلفاظ على �سالالت الإب��ل الأ�صيلة ،وزيادة
عدد مالك الإبل امل�شاركني يف م�سابقات املزاينة وامل�سابقات الرتاثية املرتبطة
بثقافة وتقاليد �أهل املنطقة ،واحلفـاظ علـى املوروث ال�شعبي ،وت�شجيع �أبناء
املجتمع الإماراتي واخلليجي على ممار�سته مبختلف �أ�شكاله ،وتقوية الروابط
الإن�سانية واالجتماعية� ،إ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف تطوير ال�سياحة الداخلية
واخلليجية وحتفيز الن�شاط االقت�صادي ،وتعزيز مركز �إمارة �أبوظبي لتكون
الوجهة الأوىل ملزاينات الإبل والفعاليات الرتاثية حملياً و�إقليمياً ودول ًيا.

ال �� �ص��دارة ق�ب��ل ج��ول��ة ال �ي��وم وبفارق
 4نقاط عن زورق �أبوظبي  5الذي
يحتل املركز الثاين يف الرتتيب العام.
وكانت فعاليات جائزة دبي -اك�س كات-
قد ب��د�أت يوم �أم�س الأول الأربعاء يف
موقعها عند مدخل قناة دب��ي املائية
يف جمريا بالقرب من �شاطئ ال�شروق
حيث اكتمل ت�سجيل ال��زوارق الأنثى
ع���ش��ر وان �ع �ق��د االج �ت �م��اع التنويري
ب�ين اللجنة املنظمة واملت�سابقني يف
حني كانت الإث��ارة على �أ�شدها �أم�س
اخلمي�س مع حماوالت ت�سجيل �أف�ضل
توقيت لتحديد املنطلقني يف ال�سباق
الأول ال�ي��وم وك��ذل��ك ط��اف��ت ال��زوارق
وال �ف ��رق امل �� �ش��ارك��ة ق �ن��اة دب ��ي املائية
ل�ل�م��رة الأوىل يف م���س�يرة كرنفالية
بهيجة احتفاء باحلدث.

63
يبلغ �إج �م��ايل م�سافة ال�سباق الأول
اليوم  63.5ميال بحريا ت�شمل لفة
البداية (ميلني بحريني) و 15لفة
ح��ول ك��ور���س ال�سباق ط��ول الواحدة
( 3,5ميال بحريا) �إ�ضافة اىل لفتني
طويلتني ط��ول ال��واح��دة (� 4أميال
بحرية)
حممد حارب :حدث ا�ستثنائي
ق� ��ال حم �م��د ع� �ب ��داهلل ح � ��ارب املدير
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل � �ن � ��ادي دب� � ��ي ال� � ��دويل
ل�ل��ري��ا��ض��ات ال�ب�ح��ري��ة �إن مناف�سات
ج ��ائ ��زة دب� ��ي �-إك� �� ��س ك� ��ات -2021
تعترب ح��دث��ا ا�ستثنائيا يف روزنامة
االحت��اد ال��دويل لل�سباقات البحرية
�إذ ي�أتي معلنا التعايف من اثار جائحة

ق��ائ��د زورق ��ش��رط��ة دب��ي � 3إن هدف
ال �ف��ري��ق ه��و حت�ق�ي��ق ال �ل �ق��ب العاملي
يف بطولة ال�ع��امل ل �ل��زوارق ال�سريعة
اك����س ك��ات -واال�ستفادة م��ن موقفهيف � �ص��دارة ال�ترت �ي��ب ال �ع��ام بر�صيد
 91نقطة وب �ف��ارق  13نقطة عن
�أق � ��رب م�لاح�ق�ي��ه زورق اب��وظ �ب��ي 5
و�أ�شاد الزفني بالدعم الكبري واملتابعة
امل�ستمرة من قبل معايل الفريق عبد
اهلل خليفة املري ،القائد العام ل�شرطة
دبي وت�شجيعه امل�ستمر لطاقم الزورق
الأم ��ر ال ��ذي �أ��س�ه��م يف ��ش�ح��ذ الهمم
والإ�ستمرار بقوة يف املوا�سم املا�ضية
وحت�ق�ي��ق �أف���ض��ل ال�ن�ت��ائ��ج م��ن خالل
امل �� �ش��ارك��ة يف ال�ن���س�خ��ة ال �ع��ا� �ش��رة من
بطولة العامل -اك�س كات.
و�أو� �ض��ح ال��زف�ين ال��ذي يحمل اللقب
ال �ع��امل��ي ال �ك �ب�ير يف ال �ن �� �س��خ الثانية
 2012والثالثة  2013والرابعة
 2014واخلام�سة  2015وال�ساد�سة
 2016ان جائزة دبي متثل له �أهمية
ك �ب�يرة خ��ا� �ص��ة ��س�ب��اق��ي ال �ي��وم وغدا
متمنيا التوفيق والنجاح يف بلوغ هدفه
الكبري واهداء القيادة العامة ل�شرطة
دبي اللقب العاملي للمرة الأوىل.

كورونا والتي منعت �إقامة ن�سخة عام
 2020لتكون الإمارات املكان الرحب
ال�ست�ضافة الفعاليات.
و�أو�ضح �أن النادي وب�أ�شراف ومتابعة
اللجنة املنظمة برئا�سة �أحمد �سعيد
ب��ن م�سحار �أك�م�ل��ت ك��اف��ة الرتتيبات
ملراحل احل�سم اليوم وغدا والتي ي�أمل
م��ن خاللها �أب �ط��ال و��س�ف��راء ريا�ضة
الإم � � � ��ارات حت �ق �ي��ق �أف �� �ض��ل النتائج
وا��س�ت�ع��ادة ال�ل�ق��ب ال�ع��امل��ي يف ن�سخته
العا�شرة ليكون خ�ير احتفال يف عام 12
اخلم�سني و�أعياد الوطن وا�ست�ضافة ي �� �ش��ارك يف ج ��ائ ��زة دب ��ي  12زورق ��ا
ه ��ي� � :ش��رط��ة دب ��ي  3ب �ق �ي��ادة ع��ارف
معر�ض "�إك�سبو  2020دبي".
الزفني ون��ادر بن هندي وابوظبي 4
الزفني :اللقب العاملي هدف زورق بقيادة فالح املن�صوري و�شون تورنتي
و�أب��وظ �ب��ي  5ب �ق �ي��ادة را� �ش��د الطاير
�شرطة دبي
ق � ��ال ب �ط �ل �ن��ا ع� � ��ارف � �س �ي��ف الزفني وماجد املن�صوري وموناكو  6بقيادة

دبي ت�ست�ضيف بطولة اجلائزة الكربى للإبحار نوفمرب 2022
•• دبي-وام

ت�ست�ضيف دب��ي ي��وم��ي  11و 12ن��وف�م�بر  2022ب�ط��ول��ة اجل��ائ��زة الكربى
للإبحار يف دبي " "Dubai Sail Grand Prixالتي تنظمها �سباقات
" "SailGPبالتعاون مع "بي �أند �أو ماريناز" وجمل�س دبي الريا�ضي ودائرة
االقت�صاد وال�سياحة يف دبي يف ميناء را�شد.
و�ستبد�أ ق��وارب الـ F50احلديثة امل�شاركة يف �سباق � SailGPإبحارها من
ميناء را�شد الأيقوين ،وبالقرب من �أهم املعامل ال�سياحية لإمارة دبي.
وتعترب �إم��ارة دبي �أحد املواقع ال�سبعة الأوىل التي مت ت�أكيدها �ضمن القائمة
التنظيمية للمو�سم الثالث من �سباق  ،SailGPوالتي مت تو�سيعها لت�شمل
ع�شرة فعاليات و�سبعة �سباقات كربى تقام يف العام  2022والباقي يف الربع
الأول من عام  ،2023مع توقع انتهاء املو�سم يف �أبريل .2023
وتنطلق البطولة للعام الثاين على التوايل يف برمودا قبل �أن تنتقل �إىل �شيكاغو
يف الواليات املتحدة وبعد جناح فعاليات املو�سم الثاين �سيعود �سباق SailGP
�إىل بليموث يف اململكة املتحدة يف �أواخر يوليو و�سان تروبيه يف فرن�سا يف �سبتمرب
ثم ينتقل يف ال�شهر نف�سه �إىل قاد�ش يف الأندل�س ب�إ�سبانيا.
كما �ستكون هناك فعالية جديدة يف العا�صمة الدمناركية كوبنهاجن ومن بعدها
يختتم �سباق  2022يف دبي.
ويت�ضمن �سباق  SailGPقائمة من �أف�ضل الريا�ضيني يف ريا�ضة القوارب
ال�شراعية كما ي�ستعد ال�سباق للرتحيب بفريقني حمرتفني يف مو�سمه الثالث
مثل كندا و�سوي�سرا حيث ان�ضمتا �إىل الفرق احلالية من �أ�سرتاليا والدمنارك
وفرن�سا وبريطانيا واليابان ونيوزيلندا و�إ�سبانيا والواليات املتحدة.
وق��ال را�سل كوت�س الرئي�س التنفيذي لـ  " .. SailGPي�سر � SailGPأن
ت�صنع التاريخ يف دبي من خالل �أول حدث ننظمه يف منطقة ال�شرق الأو�سط
مع �شركة بي �أند �أو ماريناز يف ميناء را�شد ونحن على يقني من �أن هذا احلدث
�سيكون بداية �شراكة طويلة ومزدهرة حيث �ست�ستمر بطولتنا يف تو�سيع جدول
الفعاليات العاملي يف مو�سمها الثالث .ونحن على يقني �أي�ضا من �أن اجلماهري
يف دولة الإم��ارات �ستنبهر ب�سباقنا الفريد والرائد على م�ستوى العامل والذي

يتميز مب�شاركة �أف�ضل الريا�ضيني يف هذه الريا�ضة".
وقال حمزة م�صطفى الرئي�س التنفيذي للعمليات يف "بي �أند �أو ماريناز"� ..إن
�سباق  SailGPيف دبي يعترب حدثا فريدا ي�ساهم يف و�ضع ميناء را�شد ودبي
كمركز بحري متكامل ووجهة عاملية لل�سياحة البحرية لع�شاق اليخوت والإبحار
ومالكي اليخوت الفاخرة وقباطنة ال�سفن واجلماهري املحبة لهذا النمط من
احل �ي��اة .وت�ع��د ا�ست�ضافة �سباق � SailGPإجن ��ازا ك�ب�يرا مليناء را� �ش��د ،حيث
�سنتمكن من �إظهار هذه الوجهة للعامل مبا يف ذلك البنية التحتية للأر�صفة
امل�صممة على �أح��دث ط��راز ومرافق ال�ضيافة ذات ال�صلة .وه��ذه املرافق خري
منوذج للرتحيب بهذه البطولة الرائعة للإبحار الدويل.
وقال �أحمد اخلاجة املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة" ..
ونحن على �أبواب العام  2022ت�ستقبل دبي وللمرة الأوىل يف املنطقة اجلائزة
الكربى للإبحار يف دبي � - Dubai Sail Grand Prix-سباق القوارب
ال�شراعية الأك�ثر ت�شويقا يف العامل وذل��ك بالتعاون بني "بي �أن��د �أو ماريناز"
وجمل�س دبي الريا�ضي ،ودائرة االقت�صاد وال�سياحة بدبي.
و�أكد �أن اختيار دبي ك�أول وجهة يف املنطقة ال�ست�ضافة هذا احلدث الدويل يعود
ملا متتلكه من بنية حتتية متطورة وواجهة بحرية متميزة �إىل جانب مرا�سي
القوارب الفاخرة والتجارب املتنوعة التي تقدمها لزوارها كواجهة عاملية رائدة
يف ال�سياحة البحرية..معربا عن فخره ب�إ�ضافة هذا احلدث الدويل �إىل جدول
فعاليات دبي كما مرحبا بالفرق امل�شاركة واحل�ضور التواقني مل�شاهدة مناف�سات
امل��و��س��م ال�ث��ال��ث م��ن ه��ذا احل ��دث .و�ستوا�صل  SailGPتخطي احل ��دود يف
تنظيم وترويج الفعاليات العاملية و"ال�سباقات من �أجل امل�ستقبل" ،بحيث تكون
�أول من�ش�أة ريا�ضية وترفيهية تهتم بالتغري املناخي .وتعمل  SailGPمنذ
�إن�شائها عام  2019على قيا�س الب�صمة الكربونية وامل�ساهمة يف احلد منها
ب�شكل كامل ،وقد ر�سمت �أهدافا طموحة �إ�ستنادا بالعلوم لت�ساهم يف احلد من
انبعاثات الكربون بن�سبة  55%بحلول عام  ،2025وذلك �إىل جانب اعتمادها
على الطبيعة لت�شغيل عمليات ا�سطولها ب�شكل ك��ام��ل بحلول ع��ام 2025
على ال�شواطئ ويف املاء .كما تلتزم �شركة بي �أند �أو ماريناز بتعزيز اال�ستدامة
واحلفاظ على نظافة املحيطات.

ت��وم��ا� �س��و ب� ��ويل وم��اث �ي��و نيكوليني
وف�ي�ك�ت��وري  7ب�ق�ي��ادة �أري ��ك �ستارك
وحممد املطلعي وبريطانيا  8بقيادة
�سكوت ويليامز ومارتن كامبيل ونيو
��س�ت��ار  9ب �ق �ي��ادة خم��ائ�ي��ل كيتا�شيف
ودمي�تري فاندي�شيف و(10 )222
ب�ق�ي��ادة ج�ي��وف��اين كاربيتيال ودارين
نيكل�سون وف��وري���س�ت��ي � �س��واردي 16
بقيادة روبريتو لو بيانو وغيامبابولو
م��ون �ت��اف��وك��ي وال �ك��وي��ت  17بقيادة
ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ال �ع �م��اين وم�صطفى
د� �ش �ت��ي وب��ا� �س �ت��ا ام ��ات ��و  22بقيادة
اليفريدو اماتو و�ساول بوباكو وات�ش
بي �أي  96بقيادة ال�شقيقني رو�ساريو
وجوزابي دي كوال.
نقل مبا�شر
ت�ق��دم م�ؤ�س�سة دب��ي ل�ل�إع�لام خدمة
متميزة لع�شاق الريا�ضات البحرية
و�سباقات الزوارق ال�سريعة من خالل
ال �ب��ث امل �ب��ا� �ش��ر واال� �س �ت��دي��و اخلا�ص
ل�ف�ع��ال�ي��ات ج��ائ��زة دب ��ي -اك ����س كات-
ال �ي��وم وغ ��دا وذل ��ك ع�بر ق �ن��وات دبي
الريا�ضية حيث من املنتظر ان ت�شارك
ق �ن��ات��ي ي��ا���س ال��ري��ا� �ض �ي��ة وال�شارقة
الريا�ضية يف بث ال�سباق عند ال�ساعة
الثانية والن�صف.
واك� �م ��ل ف ��ري ��ق ع �م��ل م ��ؤ� �س �� �س��ة دبي
للإعالم بقيادة عبداخلالق اخلمي�س
مدير العمليات يف القنوات الريا�ضية
وحممد �سعيد الكتبي خمرج احلدث
ك��اف��ة اال� �س �ت �ع��دادات ل��و��ض��ع امل�شاهد

الكرمي يف ال�صورة من خالل كامريات
امل�ؤ�س�سة املنت�شرة حول كور�س ال�سباق
وبالطائرة العمودية
و�سريافق النقل اليوم ا�ستديو خا�ص
م��ن اع � ��داد وت �ق��دمي ال��زم �ي��ل احمد
عبيد العليلي ول�ق��اءات ميدانية من
قلب احلدث مع الزميل را�شد النجار
فيما يتوىل الزميل عبداهلل بوزجنال
مهمة التعليق على جمريات ال�سباق.
ك �م��ا ��س�ي�ت��اب��ع امل �ئ ��ات ال �ن �ق��ل املبا�شر
ع�ب�ر و� �س��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي
حيث �سيقوم املوقع الر�سمي للحدث
ببث ال�سباق ع�بر قناته على تطبيق
يوتيوب وان�ستغرام وفي�سبوك ملحبي
البطولة حول العامل.
الرتتيب العام:
� 1شرطة دبي  91 - 3نقطة� 2أبوظبي  78 - 5نقطة 3موناكو  74 - 6نقطة� 4أبوظبي  57 4نقطة 5فيكتوري  52 - 7نقطة 6نيو �ستار  48 - 9نقطة 47 - 10 )222( 7نقطة 8با�ستا اماتو  29 - 22نقطة 9ات�ش بي �أي  23 - 96نقطة 10فوري�ستي �سواردي 22 - 16نقطة
 11الكويت  14 - 17نقطة 12-بريطانيا  11 - 8نقطة.

ا�ستقبال حافل لبعثة منتخبنا الوطني
لأ�صحاب الهمم العائدة من البحرين
•• دبي -وام

و�صلت �إىل �أر���ض الوطن م�ساء �أم�س الأول بعثة �شباب املنتخب الباراملبي
الوطني بعد �أن �أمتت م�شاركتها يف دورة الألعاب الباراملبية الآ�سيوية بدولة
البحرين .وكان يف ا�ستقبالها خالد عي�سى املدفع الأمني العام امل�ساعد للهيئة
العامة للريا�ضة ،وحممد حممد فا�ضل الهاملي رئي�س اللجنة الباراملبية
الوطنية الإماراتية ،وذيبان �سامل املهريي الأمني العام للجنة.
وكانت البعثة قد حققت  12ميدالية �آ�سيوية بواقع  4ذهبيات و 5ف�ضيات و3
برونزيات .وهن�أ خالد املدفع القيادة الر�شيدة على ح�صد ثمار الدعم الكبري
له�ؤالء ال�شباب من �أ�صحاب الهمم الذين كانوا م�صدر �سعادة وفخر لكل �شعب
الإمارات ،كما بارك للجنة الباراملبية والأندية على هذا النجاح وكذلك �أولياء
�أمور فر�سان الإرادة.
و قال املدفع  :تعودنا على الإجناز من فر�سان الإرادة ،ولهم كل ال�شكر والتقدير
وجلميع العاملني يف اللجنة الباراملبية  ،ون�شعر بفخر كبري لهذا الإجناز الذي
حتقق من خالل ح�صد العديد من امليداليات امللونة على م�ستوى ال�شباب ،
ون�أمل �أن ي�ستمر ويتوا�صل رفع راية الدولة يف جميع املحافل.
من ناحيته �أكد حممد حممد فا�ضل الهاملي �أن هذا الإجناز مل ي�أت من فراغ
ولكنه حتقق نتيجة للتخطيط والعمل امل�ستمر النابع عن م�شاركة العديد من
الأط��راف �شركاء الإجن��از من �أندية ومراكز بالإ�ضافة �إىل �أ�سر الأبطال من
ال�شباب  .م�شريا �إىل �أنه بف�ضل الدعم الكبري من القيادة الر�شيدة �أ�صبحت
الريا�ضة الباراملبية من الريا�ضات الرئي�سة ب��الإم��ارات ،ودائ�م��ا ما حت�صد
البطوالت وامليداليات يف جميع م�شاركاتها بكافة املحافل.
وتابع �أن �أهمية امل�شاركة يف هذه الدورة تكمن يف �إعداد ال�شباب لدورة الألعاب
الباراملبية باري�س  ،2024وغريها من البطوالت الكربى مما يتيح الفر�صة
لتكوين ر�صيد م��ن الالعبني ال��ذي��ن �ستكون م�شاركتهم يف املحافل املقبلة
م�شرفة للإمارات .واختتم حديثه بتوجيه ال�شكر للقيادة الر�شيدة ،وكل من
�ساهم يف �إع��داد ودعم ال�شباب من �أندية و�أولياء �أم��ور بالإ�ضافة �إىل داعمي
اللجنة الباراملبية الوطنية وعلى ر�أ�سهم جمل�س �أبوظبي الريا�ضي و�شركة
بوريالي�س و�شركة مبادلة.
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الفجر الريا�ضي
•• �أبوظبي-وام

يختتم الأومل�ب�ي��اد اخل��ا���ص الإم��ارات��ي ب��راجم��ه لهذا ال�ع��ام ب��إط�لاق حزمة
من الفعاليات يف خمتلف �أنحاء الدولة خالل �شهر دي�سمرب احلايل ت�شمل
م�سابقات ال�سباحة والبولينج وكرة القدم والبوت�شي ،وذلك بالتعاون مع عدد
من الأكادمييات الريا�ضية املتخ�ص�صة بالدولة لفتح �آفاق جديدة خلدمة
الالعبني من �أ�صحاب الهمم.
وتت�ضمن حزمة الفعاليات والبطوالت ،م�شاركة � 15سباحاً و�سباحة من
الأوملبياد اخلا�ص الإم��ارات��ي يف بطولة ال�سباحة الــ  24باملجرى الق�صري
التي تنظمها �أكادميية "�سبيدو" لل�سباحة ،وذلك يومي  10و 11دي�سمرب
 2021على م�سبح جممع حمدان الريا�ضي بدبي.
كما �سي�شهد ال�شهر احل��ايل �إط�لاق �أول م�سابقة للريا�ضات االلكرتونية
بالأوملبياد اخلا�ص ،تفعي ً
ال ملذكرة التعاون املوقعة ال�شهر املا�ضي مع جمعية
الإم��ارات للريا�ضات االلكرتونية ،حيث �ستقام �أويل الفعاليات التجريبية
للريا�ضات الإلكرتونية يوم اجلمعة املوافق  17دي�سمرب يف �أمارة �أبوظبي،

الأوملبياد اخلا�ص يطلق حزمة فعاليات يف �شهر دي�سمرب

ويتناف�س فيها  20العباً والعب ًة من االوملبياد اخلا�ص مبباريات كرة القدم
االلكرتونية .FIFA2021
وتنتقل �أج��واء املناف�سات �إىل دب��ي ي��وم ال�سبت املوافق  18دي�سمرب مبركز
دبي الدويل للبولينج باملمزر ،حيث �سيتم تنظيم ملتقي الأوملبياد اخلا�ص
للبولينج بالتعاون مع احت��اد الإم��ارات للبولينج ،ومن املقرر م�شاركة 40
الع�ب�اً والع�ب��ة يف الفعالية ال�ت��ي �سين�ضم �إل�ي�ه��ا �أع���ض��اء املنتخب الوطني
للبولينج لتقدمي جتربة موحدة مميزة لريا�ضة البولينج.
وت�ستمر فعاليات االوملبياد اخلا�ص الإماراتي الريا�ضية يف �إمارة دبي ،حيث
�سيتم تنظيم ملتقي لكرة القدم لل�سيدات بالتعاون مع احتاد الإمارات لكرة
القدم وجلنة كرة القدم لل�سيدات يوم اجلمعة املوافق  24دي�سمرب ،وت�شارك
 25العبة من االوملبياد اخلا�ص فيها� ،ضمن �أج��واء ريا�ضية موحدة ،مع
عنا�صر منتخب االم��ارات لكرة القدم لل�سيدات ،يف �إط��ار الدمج املجتمعي

لأ�صحاب الهمم .وتختتم الفعاليات الريا�ضية مبلتقى االوملبياد اخلا�ص
الإماراتي للبوت�شي بالتعاون مع م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم ،حيث
�ستقام الفعالية للجن�سني من العبي والعبات الأوملبياد اخلا�ص يوم ال�سبت
املوافق  25دي�سمرب  2021مبرافق نادى �أبوظبي لأ�صحاب الهمم.
و�صرح �سعادة طالل الها�شمي املدير الوطني للأوملبياد اخلا�ص الإماراتي..
" �شهد ه��ذا ال�ع��ام ع��ودة الأن���ش�ط��ة الريا�ضية الفعلية لأ��ص�ح��اب الهمم
ب�شكل تدريجي ،بعد توقف دام اك�ثر من ع��ام و ن�صف العام ،ومثلت عودة
الأن�شطة فرحة كبرية �شاهدناها يف عيون �أبنائنا وبناتنا من �أ�صحاب الهمم
م��ن خمتلف الأن��دي��ة و الهيئات" .وق��ال " كما �سعدنا بتوطيد عالقاتنا
اال�سرتاتيجية مع عدد من ال�شركاء املحليني والإقليميني والدوليني ،من
خ�لال جمموعة م��ن ال�شراكات ك��ان �أب��رزه��ا توقيع التعهد اال�سرتاتيجي
م��ع االحت ��اد ال ��دويل للري�شة ال�ط��ائ��رة وجل�ن��ة الإم� ��ارات للري�شة الطائرة
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والتعاون مع معر�ض اك�سبو  2020دبي يف �إطار ا�ستعداداتنا لدورة الألعاب
ال�صيفية برلني  ،2023كما �ضمت قائمة الإجن ��ازات ،التعاون يف جمال
الريا�ضات االلكرتونية يف نقله نوعية للأوملبياد اخلا�ص الإم��ارات��ي يقدم
من خاللها نافذه جديدة من الأن�شطة املختلفة لأ�صحاب الهمم ،لتعزيز
عملية متكينهم بكافة ال�سبل املتاحة ،وحتديداً من خالل الريا�ضة كمحفز
وحمرك رئي�سي" .يذكر �أن الفعاليات خالل �شهر دي�سمرب تت�ضمن �أي�ضاً
التطوير الفني للعاملني يف القطاع الريا�ضي لأ�صحاب الهمم ،حيث تقرر
�إط�ل�اق املرحلة الثانية م��ن برنامج "درب ب�أمان" ال��ذي قدمه الأوملبياد
اخل��ا���ص الإم��ارات��ي ب��داي��ة ال�ع��ام اجل��اري بالتعاون م��ع الإ��س�ع��اف الوطني،
حيث �سيتم �إعداد حزمة من الدورات والربامج التدريبية لت�أهيل املدربني
العاملني بالأندية وامل��راك��ز باملهارات وامل�ع��ارف الرئي�سية الالزمة لتوفري
البيئة التدريبية الآمنة لأ�صحاب الهمم .ومن املقرر تقدمي دورة تخ�ص�صية
يف الإ�سعافات الأولية واال�ستجابة للطوارئ يومي  28و 29دي�سمرب اجلاري
بالتعاون مع الإ�سعاف الوطني ،ومت بالفعل اختيار جمموعة من املدربني
حل�ضور الدورات التدريبية القادمة.

تزكية الأمري عبدالعزيز الفي�صل لرئا�سة احتاد
اللجان الأوملبية الوطنية العربية
•• الريا�ض-الفجر:

زك��ت اجلمعية العمومية الع�شرون
الحت ��اد ال�ل�ج��ان االومل �ب �ي��ة الوطنية
ال �ع��رب �ي��ة �أم � �� ��س الأول الأرب � �ع� ��اء
ب��الإج�م��اع �سمو الأم�ي�ر عبدالعزيز
ب��ن ت��رك��ي الفي�صل رئي�سا لالحتاد
ل ��والي ��ة مت �ت��د م ��ن  2021حتى
.2024
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال اج�ت�م��اع اجلمعية
العمومية ال��ذي ا�ست�ضافته اللجنة
الأوملبية ال�سعودية يف قاعة امل�ؤمترات
ال� �ك�ب�رى مب �ج �م��ع الأم �ي ��ر في�صل
بن فهد الأومل�ب��ي مبدينة الريا�ض،
برئا�سة ��س�ع��ادة ال�شيخة ح�ي��اة بنت
عبدالعزيز �آل خليفة ،وح�ضور نائب
رئي�س اللجنة الأومل�ب�ي��ة ال�سعودية
� �س �م��و الأم �ي��ر ف �ه��د ب ��ن ج �ل��وي بن

كبري� ،ساهم -بف�ضل اهلل -يف حتقيق
ال�ع��دي��د م��ن الإجن � ��ازات الريا�ضية
العربية؛ كان �آخرها ت�سجيل �أف�ضل
م�شاركة �أوملبية عربية يف الدورات
الأومل� �ب� �ي ��ة ب�ت�ح�ق�ي��ق  18ميدالية
ملونة يف �أوملبياد طوكيو .2020
و�أع�ل��ن االم�ير عبدالعزيز الفي�صل
ب�صفته رئي�سا ع��ن ت�سمية الأمري
ط� �ل��ال ب� ��ن ب� � ��در رئ �ي �� �س ��ا �شرفيا
لالحتاد ،مقدما له �شكره وتقديره
ن �ظ�ير خ��دم �ت��ه اجل�ل�ي�ل��ة للريا�ضة
العربية طوال فرتة رئا�سته� ،إ�ضافة
�إىل ت�سمية الأ�ستاذ عبدالعزيز بن
حممد العنزي �أمينا عاما لالحتاد.
و�أب ��دى الفي�صل اع �ت��زازه وامتنانه
ب�ث�ق��ة اجل�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة الحتاد
ع�ب��دال�ع��زي��ز ب��ن م���س��اع��د ،و�أع�ضاء اللجان الأوملبية الوطنية العربية .الفي�صل يف الكلمة التي �ألقاها نيابة العربية ال�ي��وم ،مت��ر بنقلة ريا�ضية ال�ل�ج��ان االومل�ب�ي��ة العربية لتزكيته
املكتب التنفيذي ور�ؤ�ساء ومن�سوبي وق��ال الأم�ي�ر عبدالعزيز ب��ن تركي عنه الأمري فهد بن جلوي :الريا�ضة هائلة ،وتنمية �شاملة ،وحتظى بدعم رئي�سا.

و�شهدت اجلمعية العمومية انتخاب
خالد البو�سعيدي وحم��رز بو�صيان
نائبي الرئي�س ،وال�شيخة حياة بنت
عبدالعزيز �آل خليفة نائبة الرئي�سة
لريا�ضة امل��ر�أة ،ف�ضال عن ع�ضوية
كل من �ساري حمدان ،جورج عبود،
يا�سر �إدري�س ،جمال الزروق ،حممد

Friday
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املانع ،جربيل الرجوب� ،سلطان بن
جم� ��رن ،خ��ال��د ح �م��د ،خ�ي�ر الدين
برباري ،في�صل غ�سال واللواء �أحمد
نا�صر.
وت�ست�ضيف العا�صمة الأردنية عمان
�أعمال اجلمعية العمومية املقبلة يف
موعد يتحدد الحقا.

جدة ت�ست�ضيف نهائيات اجلولة العاملية لكرة ال�سلة امل�صغرة

العاملية للأبطال لكرة ال�سلة امل�صغرة (� 3ضد  ،)3مب�شاركة  12فريقا ميثلون للمرة الثالثة ،بعد عامي  2019و .2020وعرب رئي�س االحتاد ال�سعودي لكرة
••جدة-الفجر
نخبة فرق العامل .وينظم النهائيات وزارة الريا�ضة ال�سعودية بالتن�سيق مع ال�سلة الدكتور غ�سان طا�شكندي عن �سعادته با�ست�ضافة اململكة لهذا احلدث
ت�ست�ضيف حمافظة ج��دة ال�سعودية يف  17دي�سمرب اجل��اري نهائيات اجلولة االحتاد ال�سعودي لكرة ال�سلة ،وب�إ�شراف االحتاد الدويل للعبة.
العاملي ،على غرار ا�ست�ضافة العديد من الأحداث واملنا�سبات الريا�ضية الدولية.
وت�أتي ا�ست�ضافة اململكة لهذه البطولة التي تندرج حتت برنامج "جودة احلياة" و�أ��ض��اف :تتواجد نخبة من ف��رق العامل يف لعبة ك��رة ال�سلة  3×3يف اململكة

وللمرة الثالثة ،بعد �أن مت ا�ست�ضافة �إحدى اجلوالت يف عام  ،2019واجلولة
النهائية من العام املا�ضي ،وال �شك ب�أن اخلربة والتميز اللذين اكت�سبهما �شباب
وفتيات هذا الوطن من ناحية القدرة على تنظيم مثل هذه الأحداث الريا�ضية
يعدّان من احلوافز والعوامل املهمة الختيار اململكة جم��دداً ال�ست�ضافة هذه

خروج من الباب ال�ضيق لرب�شلونة يف الدور الأول
خرج بر�شلونة الإ�سباين من الباب ال�ضيق من م�سابقة دوري �أبطال
�أوروب��ا لكرة القدم بف�شله ببلوغ الأدوار الإق�صائية للمرة الأوىل
منذ مو�سم  2001-2000وذلك بخ�سارته �أمام م�ضيفه
ب��اي��رن ميونيخ الأمل� ��اين �صفر -3يف خ�ت��ام مناف�سات
امل�ج�م��وع��ة اخل��ام���س��ة الأرب� �ع ��اء ،يف ح�ين �شهدت
اجل��ول��ة الأخ�ي�رة ت��أه��ل ثالثة ف��رق جديدة
ه��ي بنفيكا ال�برت�غ��ايل ول�ي��ل الفرن�سي
و�سالزبورغ النم�سوي.
ّ
وتبقى بطاقة واح��دة معلقة
ب�ي�ن �أت ��االن� �ت ��ا الإي� �ط ��ايل
وف�ي��اري��ال الإ��س�ب��اين التي
ت ��أج �ل��ت م�ب��ارات�ه�م��ا ب�سبب
كثافة الثلوج يف منطقة برغامو
على �أن تقام اخلمي�س.
على ملعب "اليانز �أرينا" ،عا�ش الفريق
الكاتالوين اح��دى �أ��س��و�أ �أم�سياته االوروب �ي��ة بعد
�سقوطه الكبري �أمام بايرن ميونيخ بثالثية نظيفة وهي
نف�س النتيجة التي انتهت فيها مباراة الذهاب.
وعانى بر�شلونة يف ال�سنوات االخرية ال �سيما على ال�صعيد القاري حيث
خرج �أمام روما االيطايل وليفربول االنكليزي وبايرن ميونيخ يف الأدوار
الإق�صائية بهزائم مد ّوية ،ومل تكن احلال �أف�ضل هذا املو�سم.
و�أخفق النادي الكاتالوين يف الت�أهل بعدما احتل املركز الثالث يف املجموعة
ليخو�ض ملحق م�سابقة الدوري االوروبي "يوروبا ليغ" ،فيما ذهبت بطاقة
الت�أهل الثانية برفقة بايرن ميونيخ اىل بنفيكا الربتغايل الفائز يف املواجهة
االخرى على دينامو كييف االوكراين بنتيجة �2-صفر.
وت�صدر بايرن املجموعة بالعالمة الكاملة �أي  18نقطة من �ستة �إنت�صارات،
واح�ت��ل بنفيكا امل��رك��ز ال�ث��اين ب�ـ  8نقاط �أم��ام بر�شلونة الثالث ( 7نقاط)
ودينامو كييف الرابع واالخري (نقطة واحدة).
ويواجه بر�شلونة يف املو�سم احلايل ظروفاً ع�صيبة حيث يحتل املركز ال�سابع يف
الدوري اال�سباين بفارق  16نقطة عن ريال مدريد املت�صدر ،وكان تع ّر�ض قبل
خم�سة ايام اىل خ�سارة �أوىل حتت قيادة مدربه اجلديد ت�شايف هريناندي�س على
يد ري��ال بيتي�س �1-صفر ،بعد ان ّ
حل جنم و�سط البالوغرانا ال�سابق مكان
الهولندي رونالد كومان قبل حوايل ال�شهر.
وكان يحتاج بر�شلونة اىل الفوز ل�ضمان ت�أهله اىل الدور الثاين وتفادي اخلروج
املبكر من "االبطال" ،غري �أن �آمال البالوغرانا �سرعان ما تبخرت بعد هدفني
يف ال�شوط االول مل�صلحة العمالق البافاري ال��ذي مل يت�أثر بغياب جمهوره
ب�سبب اج��راءات كوفيدّ ،-19
ودك مرمى احلار�س االملاين مارك �أندريه-تري
�شتيغن بهدفني رائعني ،االول عن طريق ال��دويل توما�س مولر بعد مراوغة
رائعة من البولندي روب��رت ليفاندوف�سكي على الإ�سباين جريار بيكيه ،قبل
ان مي ّرر متريرة رائعة اىل مولر الذي تابعها بر�أ�سه داخل املرمى ( )34رغم
حماولة االوروغوياين رونالد �أراوخو ابعاد الكرة لكنها كانت قد تخطت اخلط.
و�أ�صبح مولر ثامن العب يتخطى الـ  50هد ًفا وما فوق يف امل�سابقة االوروبية
االم ،و�أول العب �أملاين يبلغ هذه العتبة.
فيما ج��اء ال�ث��اين بعد ت�سع دق��ائ��ق ع��ن ط��ري��ق ل��وروا �سانيه م��ن ت�سديدة
�صاروخية من خارج املنطقة (.)43

و�أ�ضاف بايرن الهدف الثالث عن طريق االنكليزي جمال مو�سياال ،ويعود الف�ضل
ً
اي�ضا بالهدف اىل جمهود الكندي �ألفون�سو ديفي�س على اجلهة الي�سرى بعدما
جتاوز �أراوخو قبل ان مي ّرر ملو�سياال الذي تابع الكرة داخل املرمى (.)62
وعلى ملعب النور يف ل�شبونة ،حقّق بنفيكا املطلوب منه وتخطى عقبة دينامو
كييف االخري �2-صفر ،لي�ضمن ت�أهله برفقة بايرن كو�صيف للمجموعة
اىل االدوار الإق�صائية.
�سجل ه��ديف الفريق الربتغايل كل من االوك ��راين روم��ان يارميت�شيوك
ّ
( )16والربازيلي جيلربتو (.)22
بلغ كل من ليل الفرن�سي و�سالزبورغ النم�سوي الدور ثمن النهائي ً
اي�ضا
بحلولهما يف املركزين االول والثاين �ضمن مناف�سات املجموعة ال�سابعة
االربعاء.
وعاد ليل بفوز ثمني على فولف�سبورغ االملاين  ،1-3تناوب على ت�سجيلها
الرتكي املخ�ضرم ب��راق يلماظ ( )11والكندي جوناثان ديفيد ()72
واالنكليزي �أجنل غوميز ( ،)78وللخا�سر رينات �ستيفن (.)89
يف حني حقق �سالزبورغ املفاج�أة بفوزه على ا�شبيلية الإ�سباين االكرث خربة منه
�1صفر �سجله نوا �أوكافور (.)50وت�صدر ليل الرتتيب مع  11نقطة مقابل  10ل�سالزبورغ الذي يبلغ هذا الدور
للمرة االوىل يف تاريخه.
وف � ّرط ت�شل�سي االنكليزي حامل اللقب ب�صدارة املجموعة الثامنة مل�صلحة
يوفنتو�س االيطايل يف الدقيقة الرابعة من الوقت بدل عن ال�ضائع ،بعد �أن
�سجل خ�صمه زينيت الرو�سي هدف التعادل لتنتهي املباراة بنتيجة .3-3
ّ
وج��اءت ه��ذه النتيجة يف م�صلحة يوفنتو�س ال��ذي خطف النقاط الثالث
املهمة من مواجهته مع �ضيفه ماملو ال�سويدي بتغلبه عليه �1-صفر يف
"�أليانز �ستاديوم" ليخطف املركز االول يف املجموعة الثامنة يف الرمق
االخري.
على ملعب "اولدترافورد" ،خا�ض مان�ش�سرت يونايتد مباراته �ضد يانغ
بويز ال�سوي�سري بالت�شكيلة الرديفة حيث ق��رر مدربه اجلديد االملاين
رالف رانغنيك اراحة جنوم ال�صف االول.
وافتتح له مهاجمه ال�شاب ماي�سون غرينوود الت�سجيل بكرة مق�صية (،)9
لكنّ الفريق ال�سوي�سري ادرك التعادل قبل نهاية ال�شوط االول بثالث
دقائق عرب فابيان ري��در من كرة لولبية ف�شل احلار�س االحتياطي دين
هندر�سون يف الت�صدي لها.
و�شهد ال�شوط الثاين كرا وفرا بني الفريقني من دون �أن تتغري النتيجة.
حالت الثلوج التي ت�ساقطت بكثافة يف منطقة برغامو �شمال �إيطاليا
دون �إقامة املباراة الثانية يف هذه املجموعة املقررة بني اتاالنتا وفياريال
اال�سباين.
وق��ال �أت��االن�ت��ا يف بيان "لقد ّ
مت ت�أجيل م�ب��اراة �أت��االن�ت��ا وف�ي��اري��ال ب�سبب
كثافة ت�ساقط الثلوج� .ستقام املباراة يف توقيت �سيقرره االحتاد الأوروبي
للعبة".
�أما االحتاد القاري ف�أ�صدر بدوره بيانًا جاء فيه "ب�سبب الظروف املناخية
ال�سيئة ،ق��رر حكم امل �ب��اراة بعد الت�شاور م��ع مندوبي االحت��اد الأوروب ��ي
وم�س�ؤويل الفريقني ت�أجيل مباراة �أتاالنتا وفياريال املقررة يف برغامو.
�سنقوم بالإعالن عن موعد املباراة وتوقيتها يف الوقت املنا�سب".
و�ضمن مان�ش�سرت يونايتد االنكليزي �صدارة املجموعة ال�ساد�سة يف اجلولة
املا�ضية ،يف حني يحتل �أتاالنتا املركز الثالث ويتعينّ عليه الفوز على �ضيفه
فياريال �إذا ما �أراد مرافقة الفريق االنكليزي اىل الدور ثمن النهائي.
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احلياة تبت�سم لـ «م�شردة» الغردقة

م�أ�ساة طفلة عراقية ..املوت يطاردها داخل غابة جليدية

معامل ال�ضعف واملر�ض تظهر عليها وجتيد الإجنليزية
بطالقة .هذه بع�ض من �أو�صاف فتاة يف م�صر �أ�صبحت
تعرف على نطاق وا�سع بـ"فتاة الغردقة " ،نظرا لأنها
تعي�ش م�شردة يف �شوارع املدينة ال�ساحلية ،بعدما لفظها
�أهلها .وبد�أت ق�صة ريهام �أو "فتاة الغردقة" ،عندما تلقى
ق�سم �شرطة الغردقة بالغا من الأهايل ،بوجود فتاة تنام
على الر�صيف ب�شوارع املدينة املطلة على البحر الأحمر.
ن�سقت ال�شرطة مع �إدارة حقوق الإن�سان
وعلى ال�ف��ورّ ،
مبحافظة البحر الأح �م��ر ،واملجل�س ال�ق��وم��ي للمر�أة،
وبد�أت رحلة البحث عن الفتاة ،ملعرفة ق�صتها وحماولة
م�ساعدتها.
ريهام �أو ب�صفة �أدق "فتاة الغردقة" ت�صدرت ت�صرفاتها
مواقع التوا�صل االجتماعي� ،إذ طالب البع�ض ب�إيوائها
ب�ع��دم��ا رف ����ض وال��ده��ا ا��س�ت�لام�ه��ا ،مم��ا �آث� ��ار ح��ال��ة من
الغ�ضب واال�ستنكار.
و�أو�ضح الأه��ايل يف مدينة الغردقة �أنه مت التوا�صل مع
�أهل الفتاة �إال �أن والدتها رف�ضت ا�ستالمها و�أفادت ب�أنها
متكررة الهروب ،كما �أن والدها �أكد �أنها غري متزنة نف�سيا
حممود وحيد مدير م�ؤ�س�سة "معانا لإنقاذ �إن�سان"� ،أكد
ملوقع "�سكاي نيوز عربية"� ،أن امل�ؤ�س�سة ا�ستقبلت الفتاة،
بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من حترير حم�ضر
لل�شرطة وتوقيع الك�شف الطبي عليها.

قالت منظمات �إن�سانية �إن طفلة عراقية مهاجرة (� 4أعوام) ُفقدت
يف غابة جليدية بعد انف�صالها عن والديها ،يف �شجار مع حر�س
احل��دود البولندي ،يف حني ت�ضغط ه��ذه املنظمات للدخول �إىل
منطقة احلدود للبحث عنها .و�أغلقت بولندا املنطقة الواقعة على
طول حدودها مع بيالرو�سيا �أمام الأجانب يف �إطار �سعيها لإبعاد
�آالف املهاجرين م��ن ال�شرق الأو� �س��ط و�إفريقيا ال��ذي��ن �سافروا
لبيالرو�سيا على �أمل العبور �إىل �أرا�ضي االحتاد الأوروبي .ويتهم
االحت��اد الأوروب ��ي بيالرو�سيا بجلبهم ج��وا لأرا�ضيها ثم دفعهم
لدخول بولندا وليتوانيا والتفيا ردا على العقوبات التي يفر�ضها
التكتل على مين�سك ب�سبب انتهاكات ح�ق��وق الإن���س��ان .و�أف ��ادت
منظمات �إن�سانية �أم�س الأول الأربعاء �أن الطفلة العراقية ،وا�سمها
�إيلني ،انف�صلت عن والديها بعد �أن اخرتقا احلدود �إىل بولندا ليل
االثنني .و�أو�ضحت املنظمات �أن الوالدين �سلما طفلتهما ملهاجر
�آخر حني اقرتب حر�س احلدود البولندي منهما ودفعهما جمددا
�إىل بيالرو�سيا و�أن الفتاة �شوهدت �آخر مرة ب�صحبة ذلك املهاجر
قرب قرية نوي دور احلدودية البولندية .وقالت كا�سيا كو�سي�سزا،
من منظمة �أُ�سر بال حدود اخلريية" :هذه الطفلة �إما �أنها توفيت
بالفعل �أو �ستموت قريبا جدا .الأمر الأكرث �إثارة هو �أنها لو كانت
طفلة بولندية كانت الدولة كلها �ستبحث عنها".

بثمن خيايل ..بيع �أ�شهر مقتنيات نابليون بونابرت

بِي َع �سيف حمله نابليون بونابرت خالل انقالبه عام  1799و5
�أ�سلحة نارية ،كان ميلكها الإمرباطور الفرن�سي الذي تويف قبل
 200عام ،يف مزاد بالواليات املتحدة يف مقابل �أكرث من  2.8مليون
دوالر .و�أو�ضح رئي�س دار "روك �أيالند �أوك�شن كومباين" املنظمة
للمزاد كيفن هوغان لوكالة "فران�س بر�س" �أن ه��ذه املجموعة
امل�ؤلفة من �سيف و 5م�سد�سات مزخرفة باعتها الدار الواقعة يف
والية �إيلينوي الأمريكية �إىل �شخ�ص �شارك يف املزاد عرب الهاتف
و�أبقى هويته طي الكتمان .وكانت قيمة املجموعة ٌتقدر مبا بني
 1.5و 3.5ماليني دوالر .وق��ال ه��وغ��ان �إن امل�شرتي ح�صل من
خالل �شرائه هذه القطع الع�سكرية العائدة لنابليون يف مقابل
 2.87مليون دوالر" ،على قطعة تاريخية نادرة جدا".
ال�سيف املرفق بالغمد ،وهو القطعة الأهم يف املجموعة ،م�صنوع يف
م�شغل �صانع الأ�سلحة نيكوال نويل بوتيه يف منطقة فر�ساي قرب
باري�س وحمله نابليون بونابرت خالل انقالب التا�سع من نوفمرب
 ،1799وفق دار "روك �أيالند �أوك�شن كومباين" التي تع ّرف عن
نف�سها ب�أنها "الرائدة عامليا يف بيع الأ�سلحة ال�ن��اري��ة وال�سالح
الأبي�ض واملعدات الع�سكرية املوجهة لهواة اجلمع".

�أملانيا م�سقط ر�أ�س زينة الكري�سما�س الزجاجية

ر�سميا� ..إيلون ما�سك ال ميلك منزال

�أوف��ى الرئي�س التنفيذي ل�شركة "ت�سال" الأمريكية ،امللياردير
�إيلون ما�سك بوعد قطعه العام املا�ضي ب�أال يعود مالكا لأي منزل.
وب��اع �إي �ل��ون ما�سك ق�صره ال��ذي ميلكه ق��رب ��س��ان فران�سي�سكو
بوالية كاليفورنيا الأمريكية ،مقابل  30مليون دوالر ،بح�سب
�شبكة "فوك�س نيوز" الأمريكية.
وه��ذا الثمن �أق��ل بـ  7ماليني من الثمن ال��ذي عر�ضه امللياردير
الأم�يرك��ي يف يونيو املا�ضي� ،إذ عر�ض حينها الق�صر لقاء 37.5
مليون دوالر.
لكنه رب��ح يف �صفقة البيع  7ماليني دوالر� ،إذ ك��ان ق��د ا�شرتى
الق�صر بنحو  23مليون دوالر قبل � 4سنوات.

املمثلة الأمريكية ديانا �سيلفرز ت�صل �إىل حفل توزيع جوائز  Instyleال�سنوي يف لو�س �أجنلو�س  -ا ف ب

البلوفر بال �أكمام ت�صريح مثري من فاوت�شي ب�ش�أن املح�صنني �ضد كورونا البوت الفرو لإطاللة �شتوية
قال كبري م�ست�شاري الرئي�س الأمريكي للأمرا�ض املعدية �أنتوين فاوت�شي
جنم مو�ضة ال�شتاء
دافئة وفخمة
�أم�س اخلمي�س �إن التعريف الر�سمي للأ�شخا�ص امللقحني بالكامل رمبا

مي �ث��ل ال �ب �ل��وف��ر ب�ل�ا �أك� �م ��ام جنم
املو�ضة الن�سائية يف �شتاء -2021
 2022ل �ي �م �ن��ح امل � � � ��ر�أة �إط�ل�ال ��ة
�أنيقة بنمط ()Preppy Chic
امل���س�ت��وح��ى م��ن �إط�ل�ال��ة املدار�س
الإعدادية الأمريكية الفاخرة.
و�أو� � �ض � �ح� ��ت م �� �س �ت �� �ش��ارة املظهر
الأملانية �إنكا مولر-فينكلمان �أن
البلوفر بال �أكمام يطل هذا املو�سم
بوجه ع�صري؛ حيث يزدان بنقو�ش
ال ��ورود املفعمة ب��ال��رق��ة والأنوثة
�إىل جانب �شكل املعني الكال�سيكي
املميز له ،كما ت�أتي بع�ض املوديالت
ب�ي��اق��ة ع��ال�ي��ة �أو ذات ��س� ّ�ح��اب �إىل
ج��ان��ب ف�ت�ح��ة ال��رق �ب��ة ع�ل��ى �شكل
حرف  Vاملميزة له.
و�أ�ضافت مولر-فينكلمان �أن بع�ض
املوديالت تت�سم بطابع جريء من
خ �ل��ال ال �ق �� �ص��ة ال �ق �� �ص�ي�رة فوق
ال �� �س��رة ( ،)Croppedيف حني
ت �ت ��أل��ق م ��ودي�ل�ات �أخ � ��رى بطابع
متحرر من خ�لال الق�صة الأكرب
من املقا�س "."Oversized
وع ��ن كيفية ال�ت�ن���س�ي��ق� ،أو�ضحت
خ �ب�يرة امل��و��ض��ة الأمل��ان �ي��ة مادلني
داجنمان �أنه ميكن ارتداء البلوفر
بال �أكمام فوق ف�ستان ،مع مراعاة
اللعب على وتر اختالف اخلامات؛
ع�ل��ى ��س�ب�ي��ل امل �ث��ال مي�ك��ن تن�سيق
ف���س�ت��ان م��ن ال��دان�ت�ي��ل م��ع بلوفر
بال �أك�م��ام من الرتيكو ذي الغرز
ال�ضخمة.

يتغري يف الواليات املتحدة.
و�أ�ضاف فاوت�شي يف مقابلة مع �شبكة "�سي �إن �إن" الأمريكية �أن تعريف
امللقحني بالكامل رمبا ي�شمل فقط من تلقوا فقط اجلرعات املعززة ،نتيجة
تف�شي املحتور اجلديد "�أوميكرون".
واع�ت�بر �أن الأم��ر م�س�ألة وق��ت ال �أك�ث�ر ،لكن �أك��د �أن ذل��ك ل��ن يح�صل يف
امل�ستقبل القريب .و�صرح" :يف الوقت الراهن� ،أن ال �أرى تغيريا يف الغد �أو
يف الأ�سبوع املقبل" ،م�ؤكدا �أن اخليار مطروح على الطاولة.
وق��ال" :اجلرعات الإ�ضافية �ستكون مطلوبة للأ�شخا�ص ال��ذي��ن جرى
تلقيحهم بال�سابق للمحافظة على حالة التطعيم بالكامل".
وت��أت��ي ت�صريحات فاوت�شي يف وق��ت �سجلت  20والي��ة �أمريكية �إ�صابات
باملتحور اجلديد �أوميكرون ،وفقا ملراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض والوقاية
منها .ويف العامل� ،سجلت �إ�صابات باملتحور اجلديد يف نحو  40دولة.
وم��ا يثري القلق يف املتحور اجل��دي��د ،ال��ذي اكت�شف يف جنوب �إفريقيا هو
�أعداد الطفرات الكبرية املوجودة فيها وتقدر بـ  32طفرة ،وتبني بح�سب
املعطيات الأولية �أن هذه الطفرات متنح املتحور قدرة �أكرب على االنت�شار.

خ�صوبة الرجال يف خطر ..وال�سبب �سلعة �إلكرتونية

لطاملا ارتبطت و�سائل التدخني التقليدية بال�ضعف اجلن�سي و�أمرا�ض
القلب والأوع �ي��ة الدموية ،لكن درا��س��ة حديثة وج��دت �أن هناك ارتباطا
مماثال بني م�ستخدمي ال�سجائر الإلكرتونية.
وبح�سب ال��درا� �س��ة ال�ت��ي ُن���ش��رت ق�ب��ل �أ ّي ��ام يف "املجلة الأم�يرك �ي��ة للطب
الوقائي" و�أجراها باحثون من جامعتي بجامعة نيويورك وجونز هوبكنز،
ف�إن الرجال بني �أن الرجال بني  20و 65عامًا الذين يدخنون ال�سجائر
الإل�ك�ترون�ي��ة �أك�ثر م��ن مرتني ( 2.4م��رة) ه��م الأك�ث�ر عر�ضة للإ�صابة
ب�ضعف االنت�صاب .ويقول الباحثون �إنهم وج��دوا �أنّ ا�ستخدام ال�سجائر
الإلكرتونية يرتبط ب�ضعف االنت�صاب ،ب�صرف النظر عن عوامل العمر
والأمرا�ض القلبية ،وخماطر ال�ضعف اجلن�سي ال�شائعة ،م�شريين �إىل �أنّ
واحد من كل  5رجال يت�أثر بال�ضعف اجلن�سي ،ب�سبب ا�ستخدام ال�سجائر
الإلكرتونية .من جانبه ،يقول عمر ال�شهاوي� ،أ�ستاذ م�ساعد بكلية الطب
يف جامعة نيويورك وامل�ؤلف الرئي�سي للدرا�سة" :بالنظر �إىل �أن العديد
من الأ�شخا�ص ي�ستخدمون ال�سجائر الإلكرتونية ك�شكل من �أ�شكال احل ّد
من �أ�ضرار التدخني �أو مل�ساعدتهم يف الإقالع عن التدخني ،كنا بحاجة �إىل
التحقيق الكامل يف العالقة بني منتجات ال�سجائر الإلكرتونية و�ضعف

�أوردت جملة "� "Elleأن البوت الفرو ()Furry Boots
يرتبع على عر�ش مو�ضة الأحذية الن�سائية هذا ال�شتاء
ليمنح امل��ر�أة �إح�سا�سا بالدفء من ناحية وي�ضفي على
املظهر طابعاً فخماً من ناحية �أخرى.
و�أو�ضحت املجلة املعنية باملو�ضة واجلمال �أن البوت الفرو
ال ي�أتي مبطناً بالفرو من الداخل فح�سب ،بل يكت�سي
بالفرو من اخلارج �أي�ضاً لإبراز طابع الأناقة والفخامة.
و�أ� �ش��ارت "� "Elleإىل �أن ال �ب��وت ال �ف��رو مي�ت��از بتنوع
�إمكانيات تن�سيقه؛ حيث ميكن احل�صول على �إطاللة
كاجوال من خالل تن�سيقه مع �سروال جينز وبلوفر ذي
ياقة عالية ،بينما ميكن احل�صول على �إطاللة ريا�ضية
من خالل تن�سيقه مع ليجنز وجاكت مبطن ق�صري.
وبح�سب دار �أزي��اء �شانيل العريقة ،ف�إنه ميكن تن�سيق
البوت الفرو مع ف�ستان مر�صع بالرتتر ومعطف من
التويد للح�صول على �إطاللة فاخرة تنا�سب احلفالت.

ي �ع��د ع �ي��د امل �ي�ل�اد ال�ك��ري���س�م��ا���س ح ��دث ك �ب�ير يف بلدة
الو�شا الأملانية ال�صغرية .ت�ت�ل�ألأ الأ��ض��واء على �شجرة
ال�ك��ري���س�م��ا���س وت �ت��دىل احل �ل��ى ال�لام �ع��ة ف ��وق الهدايا
امللفوفة ب�شكل جميل .وهذا م�شهد م�ألوف خالل املو�سم
االحتفايل .ولكن هنا يف غابة تورينجن يف قلب �أملانيا ،ال
يتم االحتفال بالكري�سما�س يف دي�سمرب "كانون الأول"
فح�سب ،ولكن �أي�ضاً يف عيد الف�صح وال�صيف ومو�سم
احل�صاد.
ً
وه ��ذا ه��و احل ��ال �أي �� �ض �ا ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ه�ل�م��وت بارتهوملز،
مالك ور�شة النفخ يف الزجاج "تورينجر فايناخت" �أي
الكرمي�سا�س يف تورينجر .ويقول "نحن نبد�أ التخطيط
للكري�سما�س املقبل يف وق��ت مبكر للغاية اع�ت�ب��ارا من
بداية العام يف يناير".
وك ��ان ي�ت��م ان �ت��اج احل �ب��ات ال��زج��اج�ي��ة امل�ف��رغ��ة يف طريق
رين�شتايج يف غ��اب��ة ت��وري�ن�ج��ن ال��واق�ع��ة ب�ج�ن��وب البالد
يف ق��راب��ة ال �ع��ام  1755وال �ت��ي ك��ان��ت ت�ستخدم ك�ألعاب
للأطفال �أو جموهرات .واعتباراً من  ،1820بعد �إدخال
املنفاخ متكن القرويون من نفخ قطع �أكرب.
ويف وق��ت الح��ق ،ت�ق��ول الأ��س�ط��ورة �إن ن��اف��خ زج��اج فقري
اب�ت�ك��ر ك ��رات الكري�سما�س ،يف ظ��ل ان �ع��دام امل ��ال ل�شراء
ال�ل��وز وال�ت�ف��اح ال�غ��ال�ي�ين .وب��داف��ع احل��اج��ة زي��ن �شجرة
الكري�سما�س خا�صته بكرات نفخها بنف�سه وبغريها من
الزينة الزجاجية.

خطة حكومية ملحا�صرة النمل الأبي�ض ..ما ال�سبب؟
و��ض�ع��ت ال�سلطات امل���ص��ري��ة خ�ط��ة حمكمة
مل��واج�ه��ة النمل الأب�ي����ض ،ب�سبب م��ا ميثله
م��ن خ�ط��ورة بالغة على ال�ث�روات وامل ��وارد،
خا�صة ال�ث�روة العقارية وال��زراع�ي��ة .وقال
ال��دك �ت��ور حم �م��د � �س �ل �ي �م��ان ،رئ �ي ����س املركز
ال �ق��وم��ي امل �� �ص��ري ل�ل�ب�ح��وث ال��زراع �ي��ة� ،إن
ح�شرة النمل الأب�ي����ض لها خ�ط��ورة كبرية
على الرثوة العقارية وخ�صو�صا التي تعتمد
ب�شكل كبري على اخل�شب �أو �أي مكونات من
مادة ال�سليلوز التي توجد يف كل املحتويات
النباتية.
و�أ� �ض��اف يف ت�صريحات مل��وق��ع "�سكاي نيوز
عربية" �أن ح�شرة النمل الأب�ي����ض تتغذى
ع �ل��ى م� ��ادة ال���س�ل�ي�ل��وز وت���س�ت�ط�ي��ع اخ�ت�راق
اخلر�سانات وتدمري �أ�سالك الكهرباء ،مما
ميثل خطورة بالغة على الرثوة العقارية.
و�أ�شار كذلك �إىل �أن تلك احل�شرة اخلطرية

ميغان فوك�س تتعر�ض للتنمر
ب�سبب �أ�صابع قدميها
ن�شرت النجمة العاملية ميغان فوك�س جمموعة من ال�صور عرب �صفحتها
اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي ،من جل�سة ت�صوير جديدة لها.
�إال �أن هذه ال�صور مل تنل ا�ستح�سان املتابعني بعد �أن علق العديد منهم على
�شكل قدميها ،حيث بدت ك�أقدام "ال�شباب" بح�سب و�صفهم ،وه��ذا ما دفع
ق�سم من متابعي فوك�س بالرد على تلك االتهامات م�شريين �إىل �أنها من
�أكرث النا�س �إثارة يف العامل ،وم�شددين على �ضرورة عدم التعر�ض لأي �إن�سان
مبثل هذه الأمور التي ت�صنف حتت عنوان التنمر.
م��ن ناحية �أخ��رى ،ظهرت فوك�س وه��ي ت��رت��دي ت�ن��ورة ق�صرية ��س��وداء ،كما
عمدت للك�شف ع��ن ج��زء كبري م��ن ��ص��دره��ا ،وحملت حقيبة �صغرية نالت
�إعجاب املتابعني.

ت�ه��اج��م خم ��ازن احل �ب��وب وم��راك��ز ت�شوين
العلف والنباتات واملحا�صيل الزراعية حتى
�أنها كذلك تق�ضي على فلنكات ق�ضبان ال�سكة
احل��دي��د ،مم��ا يجعلها يف غ��اي��ة اخلطورة،
وكذلك تهاجم النباتات والزراعات نف�سها.
و�أو� �ض ��ح �أن �ه��ا ��س�ب��ق �أن ق���ض��ت ع�ل��ى منازل
كاملة يف حمافظتي �أ�سوان والوادي اجلديد،
و�سببت �ضررا كبريا هناك.
و�أك � ��د ��س�ل�ي�م��ان �أن ع �ل �م��اء وب��اح �ث��ي املركز
القومي للبحوث الزراعية نظرا لتقديرهم
اخل �ط��ورة ال�ب��ال�غ��ة لتلك احل���ش��رة وكذلك
ن�ت�ي�ج��ة ال �ت �غ�يرات امل�ن��اخ�ي��ة واال�ست�صالح
امل�ستمر لل�صحراء وا�ستغاللها يف الزراعة
مما ي�سبب هجرة النمل الأبي�ض �إىل املدن
امل ��أه��ول��ة ب��ال �� �س �ك��ان" ،فقد و� �ض �ع��وا خطة
حمكمة مل��واج�ه��ة ت�ل��ك احل���ش��رة ال�ت��ي باتت
معروفة با�سم دودة اخل�شب".

حار�س بايدن ي�شغل
بال ماليني الأمريكيني
مل ين�شغل الأم�يرك�ي��ون يف الأيام
الأخ� �ي� ��رة � �ص �ح��ة رئ �ي �� �س �ه��م ،جو
ب��اي��دن ،ب�ق��در ان�شغالهم بحار�سه
ال�شخ�صي ،وت��داول��وا فيديوهات
له �شاهدها املاليني .وانت�شر على
ت�ط�ب�ي��ق ال �ف �ي��دي��وه��ات الق�صرية
"تيك توك" ف �ي��دي��و ب �ع �ن��وان "
ان�سوا �أمر الرئي�س .يبدو احلار�س
يف جهاز اخلدمة ال�سرية على ما
يرام" .ويظهر الفيديو الذي نال
ن�ح��و  3م�لاي�ين م���ش��اه��د وح�صد
�أك� �ث ��ر م� ��ن � 300أل � � ��ف �إع� �ج ��اب
احل��ار���س ال�شخ�صي �أث�ن��اء وجوده
م� ��ع ال ��رئ �ي �� ��س ب� ��اي� ��دن يف والي� ��ة
وك� � � � � � � � ��ان
ما�سات�شو�ست�س.
ب��اي��دن يف م��ا��س��ات���ش��و��س�ت����س ،قبل
نحو �أ�سبوعني ،لق�ضاء عطلة عيد
ال�شكر ،حيث �شوهد وه��و يت�سوق
يف ج��زي��رة نانتوكيت برفقة عدد
من �أح�ف��اده ،مما دف��ع ح�شودا �إىل
التجمع يف املكان لر�ؤية الرئي�س.
وهناك ر�صد احلار�س الذي و�صفه
البع�ض بـ"الو�سيم" و�شبهه �آخرون
باملمثل ال�شهري توم ك��روز ،خا�صة
يف فيلمه ال�شهري "توب غان".
وذك � � � ��رت � �ص �ح �ي �ف��ة "نيويورك
بو�ست" �أن ال�سكان الذين ح�ضروا
�إىل املكان مل يكونوا �شغوفني فقط
بر�ؤية الرئي�س فقط ،بل �إن العديد
منهم على ما يبدو مهتمني بر�ؤية
احل ��ار� ��س .وك� ��ان احل ��ار� ��س الذي
ارتدى نظارة �شم�سية �سوداء اللون
ومعطفا طويال يتوىل م��ع غريه
من عنا�صر جهاز اخلدمة ال�سرية
ت��أم�ين احل��را��س��ة للرئي�س يف ظل
وجود احل�شود يف املحيط ،فيما مل
تعرف هوية هذا احلار�س بعد.

