� 83إ�صابة جديدة بكورونا
و 75حالة �شفاء وال وفيات

�ص 09

منظمة ال�صحة العاملية تتبنى منوذج امل�رسعات

احلكومية الإماراتي لتحقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية

� •• أبوظبي-وام

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�صات
يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد
كوفيد  19 -واملخالطني لهم وعزلهم � ..أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء 278,933
فح�صا ج��دي��دا خ�لال ال���س��اع��ات ال �ـ  24املا�ضية على ف�ئ��ات خمتلفة يف املجتمع
با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات
على م�ستوى ال��دول��ة يف الك�شف ع��ن  83حالة �إ�صابة ج��دي��دة بفريو�س كورونا
امل�ستجد.
و�أع�ل�ن��ت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��دم ت�سجيل �أي ح��ال��ة وف��اة يف الأربع
والع�شرين �ساعة املا�ضية ،كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  75حالة جديدة مل�صابني
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد ."19 -
(التفا�صيل �ص)2
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�أخبار الإمارات

عربي ودويل

�ص 15

�صحوة داع�ش  ..خماوف
»
«
عراقية يف ذكرى «الن�رص»
�ص 19

الفجر الريا�ضي

تنفيذية االحتاد العربي لل�شطرجن ت�شيد بتنظيم
« »
وا�ست�ضافة الإمارات للفعاليات الكربى الأخرية

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

 36صفحة -الثمن درهمان
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فاطمة بنت مبارك تفوز بجائزة ال�شخ�صية
الأكرث ت�أثري ًا يف جمال حقوق املر�أة لعام 2021

•• �أبوظبي-وام

رئي�س الدولة يتلقى ر�سالة من الرئي�س
الأذربيجاين ب�ش�أن تعزيز العالقات

•• �أبوظبي -وام

تلقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" ر�سالة خطية من فخامة الرئي�س الأذربيجاين �إلهام
علييف تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني و�سبل دعمها.
ومتنى فخامة الرئي�س الأذربيجاين يف ر�سالته دوام التقدم واالزدهار
لدولة الإمارات العربية ،معرباً عن تطلعه �إىل تطوير ال�شراكات ودفع
التعاون بني البلدين يف خمتلف املجاالت.
يُذكر �أن الإمارات و�أذربيجان ترتبطان بعالقات �صداقة وتعاون وثيق يف
العديد من املجاالت منها التبادل التجاري واال�ستثماري وال�سياحي.

حممد بن را�شد وحممد بن زايد وويل عهد البحرين خالل ح�ضورهم اجلولة اخلتامية للفورموال( 1-وام)

حممد بن را�شد وحممد بن زايد وويل عهد البحرين وال�شيوخ
ي�شهدون اجلولة اخلتامية لبطولة العامل للفورموال ـ 1
•• �أبوظبي-وام

�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد

�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر �سلمان بن
حمد �آل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س
الوزراء يف مملكة البحرين ال�شقيقة.
 .مناف�سات جائزة االحتاد للطريان الكربى
للفورموال  1ـــ اجلولة اخلتامية لبطولة

العامل يف مو�سم  2021التي �أقيمت على
حلبة مر�سى يا�س يف العا�صمة �أبوظبي ..
وذل��ك بح�ضور ر�ؤ� �س��اء ال��وف��ود م��ن الدول
ال�شقيقة وال�صديقة �ضيوف الدولة و�سمو
ال�شيوخ
(التفا�صيل �ص)2

بريطانيا لإيران� :أمامكم فر�صة �أخرية لإنقاذ االتفاق النووي
•• لندن-وكاالت

�أب�ل�غ��ت بريطانيا �إي� ��ران ،الأحد،
ب��أن��ه ال ي��زال �أم��ام�ه��ا مت�سع من
ال��وق��ت لإن �ق��اذ االت �ف��اق النووي
لكن ه��ذه ه��ي الفر�صة الأخرية
ل�ل�م�ف��او��ض�ين الإي��ران �ي�ي�ن لطرح
م� �ق�ت�رح ��ات ج� � ��ادة ع �ل��ى طاولة
التفاو�ض.
وق � � ��ال � � ��ت وزي � � � � � ��رة اخل� ��ارج � �ي� ��ة
ال�بري �ط��ان �ي��ة ل �ي��ز ت ��رو� ��س ،التي
ت� �ت ��وىل ب �ل�اده� ��ا ح��ال �ي��ا رئا�سة
جم� �م ��وع ��ة ال� ��� �س� �ب ��ع :ه� � ��ذه هي
ال � �ف ��ر� � �ص ��ة الأخ � � �ي� � ��رة لإي � � � ��ران
للجلو�س �إىل ط��اول��ة املفاو�ضات
بحل ج��اد ل�ه��ذه الق�ضية والذي
يجب �أن يتوافق مع �شروط خطة
العمل ال�شاملة امل�شرتكة (االتفاق
النووي).
و� �ش��ددت ع�ل��ى �أن ��ه ال ي ��زال هناك
وقت لإي��ران كي ت�أتي وتقبل هذا
االت �ف��اق ،لكن ه��ذه ه��ي الفر�صة
الأخرية" وح �ث��ت ط �ه ��ران على
تقدمي اقرتاح جدي.
وت��اب�ع��ت ه��ذه فر�صتهم الأخرية
وم��ن ال�ضروري �أن يفعلوا ذلك.
لن ن�سمح لإيران بامتالك �سالح

جمموعة ال�سبع حتذر رو�سيا من
عواقب وخيمة ب�ش�أن �أوكرانيا
•• عوا�صم-وكاالت

ح��ذر وزراء خارجية دول جمموعة
ال �� �س �ب��ع� ،أم ����س الأح � ��د ،رو� �س �ي��ا من
عواقب وخيمة �إذا قامت ب�أي عدوان
ع�سكري على �أوكرانيا ،وفقاً مل�سودة
بيان للمجموعة اطلعت عليه وكالة
رويرتز .و�أف��ادت م�سودة البيان التي
�أكدت حمتواها م�صادر من جمموعة
ال�سبع" :يجب �أال يكون لدى رو�سيا
�أي �شك م��ن �أن �أي ع��دوان ع�سكري
على �أوك��ران�ي��ا �سيكون ثمنه باهظاً
وع ��واق� �ب ��ه وخ� �ي� �م ��ة .ك �م��ا اعتربت
جمموعة ال�سبع �أن��ه على رو�سيا �أن
تخف�ض الت�صعيد وت�ل�ج��أ للقنوات
الدبلوما�سية ب�ش�أن �أوكرانيا ،جمدد ًة
التزامها ب�سيادة �أوكرانيا وحقها يف
اختيار م�ستقبلها.
يف ال �� �س �ي��اق ن �ف �� �س��ه ،ق ��ال ��ت وزي � ��رة
اخل��ارج�ي��ة الربيطانية ليز ترو�س
خالل م�ؤمتر �صحايف يف ختام اجتماع
ملجموعة ال�سبع يف ليفربول �أم�س �إن
"كافة اخليارات مطروحة للتعامل
مع رو�سيا �إذا دخلت �أوكرانيا".

وزيرة اخلارجية الربيطانية يف لقطة تعك�س املوقف املوحد ملجموعة ال�سبع من ق�ضية النووي الإيراين
نووي.
ال�سالح الذري .وتهدف حمادثات و�أت � ��اح االت �ف��اق رف ��ع ال�ك�ث�ير من
وا�� �س� �ت� ��ؤن� �ف ��ت امل� �ف ��او�� �ض ��ات غري فيينا �إىل �إع ��ادة العمل باالتفاق العقوبات املفرو�ضة على �إيران،
امل �ب��ا� �ش��رة ب�ي�ن �إي � ��ران والواليات امل�برم بني �إي��ران و 6قوى كربى يف مقابل تقييد �أن�شطتها النووية
املتحدة بو�ساطة من الأوروبيني (ال� � ��والي� � ��ات امل� �ت� �ح ��دة وفرن�سا و�ضمان �سلمية برناجمها.
خ���ص��و��ص��ا ،يف ن�ه��اي��ة ن��وف�م�بر يف وب��ري �ط��ان �ي��ا ورو�� �س� �ي ��ا وال�صني �إال �أن مفاعيل االت �ف��اق ب��ات��ت يف
فيينا يف حماولة لإن�ق��اذ االتفاق و�أملانيا) عام  2015ب�ش�أن برنامج حكم الالغية مذ قررت الواليات
ال� � �ن � ��ووي امل � �ب ��رم ع� � ��ام  2015ط�ه��ران ال �ن��ووي ،بعد �أع ��وام من املتحدة االن�سحاب �أحاديا منه عام
 2018يف عهد الرئي�س ال�سابق
والهادف ملنع طهران من امتالك التوتر واملفاو�ضات ال�شاقة.

رغم �صعود �أ�سهمها يف ا�ستطالعات الر�أي:

�سباق الإليزيه :جت�سد فالريي بيكري�س �أملاً ه�ًشا لليمني!...
•• الفجر –خرية ال�شيباين

بعد �صعود �أ�سهمها يف ا�ستطالعات
نوايا الت�صويت �إث��ر االنتخابات
ال�ت�م�ه�ي��دي��ة لليمني الفرن�سي،
�ستواجه مر�شحة اجلمهوريني
احللقة الأكرث تعقيدًا يف حملتها
الرئا�سية.
ث�لاث نقاط �أخ��رى يف "هاري�س
التفاعلية" ،و�أرب��ع نقاط �أخرى
وفقًا لـ "�إيب�سو�س" ،و�سبع نقاط
�أخ��رى ل�ـ "ايفوب" ،و 11نقطة
�أخ� ��رى ح���س��ب "ايالب" ...من
يقول �أف�ضل؟ ما ان مت تعيينها
م ��ن ق �ب��ل م ��ا ي �ف ��وق ع ��ن 110
�أل� ��ف ن��اخ��ب م��ن ب�ي�ن م��ا يقرب
م��ن � 140أل� ��ف ع���ض��و م�سج ّل
يف ح ��زب "اجلمهوريون" (مت
ت�سجيل حوايل � 70ألف ع�ضوية
جديدة بني نهاية �سبتمرب و16
نوفمرب) ،دخلت فالريي بيكري�س
ب�شكل مذهل ا�ستطالعات نوايا

نالت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام
رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ�سرية "�أم الإمارات" ،جائزة ال�شخ�صية الأكرث ت�أثرياً يف
جم��ال حقوق امل��ر�أة لعام  ،2021من املجل�س العربي للم�س�ؤولية
املجتمعية .وا�ستلمت اجلائزة نياب ًة عن �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك� ،سعادة نورة ال�سويدي ،الأمينة العامة لالحتاد الن�سائي العام،
يف جناح جمهورية م�صر العربية يف �إك�سبو  2020دبي  ،حيث كان
قد مت الإعالن عن فوز �سموها باجلائزة ال�شهر املا�ضي ،وذلك خالل
م�ؤمتر العمل الإن�ساين والتطوعي يف ع�صر الريادة املجتمعية ،الذي
نظمه املجل�س العربي للم�س�ؤولية املجتمعية ،حتت رعاية الأمانة
(التفا�صيل �ص)3
العامة جلامعة الدول العربية.

اجلمهوريون حول الفائزة يف االنتخابات التمهيدية  ،فالريي بيكري�س
الت�صويت الرئا�سية  10و 24من الأ�صوات امل��دىل بها) مقابل
�أبريل .2022
� 44412صو ًتا ( 39فا�صل 05
ت �غ �ي�ير يف امل� �ك ��ان ��ة� ،سيع ّر�ضها باملائة) ل�صالح �إري��ك �سيوتي ،يف
الآن الن �ت �ق��ادات ح ��ادّة م��ن �أ�شد م�ؤمتر للحزب اليميني يف مطلع
خ���ص��وم�ه��ا ال��ذي��ن ي �ق �ف��ون على دي�سمرب –والذي كان ،يف الواقع،
ميينها ولي�س على ي�سارها ،فهذا ان� �ت� �خ ��اب ��ات مت �ه �ي ��دي ��ة مغلقة
االخري نف�سه يف ازمة.
خم�ص�صة لـ الأ�شخا�ص امل�سجلني
ل �ق ��د ح �� �ص �ل��ت ع �ل ��ى  69326ودفعوا معلوم انخراطهم.
��ص��و ًت��ا ( 60ف��ا��ص��ل  95باملائة
(التفا�صيل �ص)13

دونالد ترامب ،الذي �أعاد فر�ض
عقوبات قا�سية على طهران.
م� ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ق ��ام ��ت الأخ� �ي ��رة
ب �ع��د ن �ح��و ع� ��ام م ��ن االن�سحاب
الأم �ي�رك ��ي ،ب��ال�ت�راج��ع تدريجا
ع��ن ت�ن�ف�ي��ذ غ��ال�ب�ي��ة التزاماتها
الأ�سا�سية مبوجبه.
وبح�سب ليز ترا�س ،ف��إن اجتماع
وزراء خارجية جمموعة ال�سبع
ع� �ب��ر ع� � ��ن ج� �ب� �ه ��ة م� � ��وح� � ��دة يف
م��واج�ه��ة م��و��س�ك��و ،ال�ت��ي يتهمها
الغربيون منذ �أ�سابيع بالتح�ضري
الجتياح حمتمل لأوك��ران�ي��ا رغم
نفي الكرملني ذلك.
وق��ال��ت ال��وزي��رة ال�بري�ط��ان�ي��ة �إن
اجتماع ليفربول �أظ�ه��ر ال�صوت
امل��وح��د ل ��دول جم�م��وع��ة ال�سبع
التي متثل  50باملئة من �إجمايل
الناجت الداخلي العاملي وهو وا�ضح
جدا حول واقع انه �ستكون هناك
عواقب هائلة على رو�سيا يف حال
غزو �أوكرانيا.
وك � ��ان ال �ت �ه��دي��د ب �ع �ق��وب��ات غري
م�سبوقة �صدر يف الأي��ام املا�ضية
عن وا�شنطن وخ�صو�صا الرئي�س
جو بايدن الذي حتدث هاتفيا مع
نظريه الرو�سي فالدميري بوتن.

�شرطة �أبوظبي تطلق حملة �شتا�ؤنا �آمن وممتع

•• �أبوظبي-وام

�أطلقت �شرطة �أبوظبي حملة توعوية حتت �شعار "�شتا�ؤنا �آمن وممتع"
اعتباراً من  12دي�سمرب اجلاري وملدة �شهر بهدف تعزيز الأمن والأمان
وال�سالمة والإي�ج��اب�ي��ة للجمهور وتوعيتهم ب�أهمية املحافظة على
�سالمتهم و�سالمة الآخرين واالبتعاد عن ال�سلوكيات ال�سلبية التي قد
ت�ؤدي لوقوع احلوادث خالل ف�صل ال�شتاء .
وتت�ضمن التوعية تقييم م�ستوى ال�سالمة يف املخيمات والتدريب من
خ�لال الور�ش واملحا�ضرات  ،بجانب توعية �أول�ي��اء الأم��ور بعدم ترك
الأبناء يف املخيمات دون رقابة وحثهم على االلتزام بالقوانني والأنظمة
وع��دم ا�ستخدام ال��دراج��ات ال�ن��اري��ة ب�صورة �سلبية �أو القيام ب�أعمال
ا�ستعرا�ضية قد تت�سبب يف �إزعاج الآخرين(.التفا�صيل �ص)3

ال�سي�سي� :أزمة كورونا متثل تهديدا مت�صاعدا
•• القاهرة-وكاالت

�أكد الرئي�س امل�صري ،عبد الفتاح
ال�سي�سي ،الأحد� ،أن �أزمة كورونا
مت �ث��ل ت �ه��دي��دا م �ت �� �ص��اع��دا على
الأم��ن واال�ستقرار يف كل الدول
الإفريقية.
و� �ش��دد ال���س�ي���س��ي ع �ل��ى �أن جناح
منظومة العمل الأم �ن��ي متعدد
الأط ��راف حت��ت مظلة (�سي�سا)،
�سي�ساعد يف خدمة �أهداف الأمن
الإقليمي والدويل.
وجاء حديث ال�سي�سي خالل كلمة
�ألقاها عرب الفيديو على ر�ؤ�ساء
جلنة �أجهزة الأمن واال�ستخبارات
الأف��ري �ق �ي��ة (��س�ي���س��ا) ،وذل� ��ك يف
�إط��ار �أعمال اجلل�سة االفتتاحية
ل�ل�م��ؤمت��ر الـ 17ل�ل�ج�ن��ة ،الذي
يعقد حاليا بالقاهرة.
و�أعرب عن �أمله يف �أن ي�ساهم تويل
م�صر رئ��ا��س��ة اللجنة يف حتقيق
التكامل الأمني والتن�سيق ،ورفع
ال �ق��درات للم�ساعدة يف التغلب
على املخاطر الأمنية التي حتيط
بالدول الإفريقية.

وث� � ّم ��ن ال���س�ي���س��ي ال � ��دور ال ��ذي
ت� � ��ؤدي � ��ه ال� �ل� �ج� �ن ��ة يف م ��واج �ه ��ة
خمتلف التحديات التي ت�شهدها
ال� �ق ��ارة ،وع �ل��ى ر�أ� �س �ه��ا مكافحة
الإرهاب العابر للحدود مبختلف
�أ�شكاله ،والذي يعمل على تفتيت
املجتمعات وهدم مفاهيم الدولة
ال��وط�ن�ي��ة ل���ص��ال��ح ت��روي��ج �أفكار
متطرفة تدعو لكراهية الآخر.
و�أك � ��د ال��رئ �ي ����س امل �� �ص��ري ال ��دور
امل� �ح ��وري ل�ل�ج�ن��ة ��س�ي���س��ا وكافة
الأج � �ه� ��زة الأم� �ن� �ي ��ة الإفريقية

اجلي�ش العراقي يقتحم املنطقة
الوعرة ..وي�ضرب مالذ داع�ش

التحالف ينفذ  35عملية يف
م�أرب و 3يف ال�ساحل الغربي

•• بغداد-وكاالت

•• بغداد-وكاالت

�أع �ل��ن حت��ال��ف دع��م ال�شرعية يف
اليمن �أم�س الأح��د �أن��ه نفذ 35
عملية ا�ستهداف �ضد امليلي�شيات
احل��وث��ي يف م� ��أرب خ�ل�ال الـ24
�ساعة املا�ضية.
و�أ� � � �ض� � ��اف ال� �ت� �ح ��ال ��ف �أن ه ��ذه
اال� �س �ت �ه��داف��ات دم ��رت � 21آلية
ع�سكرية ،و�أوقعت خ�سائر ب�شرية
ل �ل �م �ي �ل �ي �� �ش �ي��ات جت � � ��اوزت 200
عن�صر �إرهابي.
و�أ� � �ض� ��اف �أن � ��ه ن �ف��ذ  3عمليات
ا� �س �ت �ه��داف ب��ال �� �س��اح��ل الغربي،
ل��دع��م ق� ��وات ال �� �س��اح��ل وحماية
املدنيني.
و�أو� � �ض� ��ح �أن ع �م �ل �ي��ات ال�ساحل
ال � �غ ��رب ��ي ا�� �س� �ت� �ه ��دف ��ت �آل �ي �ت�ي�ن
ع�سكريتني للميلي�شيات ،و�أوقعت
 15قتي ً
ال بني احلوثيني.
وت��اب��ع ال�ت�ح��ال��ف :ن��دع��م القوات
ال �ي �م �ن �ي��ة ب ��ال �� �س ��اح ��ل الغربي
خ � ��ارج م �ن��اط��ق ن �� �ص��و���ص اتفاق
�ستوكهومل.

للإ�سهام ب��دور فعال يف مواجهة
�أزم � � ��ة ف�ي�رو� ��س ك � ��ورون � ��ا ،التي
اعترب �أنها �أ�صبحت متثل تهديدا
مت�صاعدا على الأمن واال�ستقرار
يف كل دول القارة.
ول� � �ف � ��ت �إىل دور الأج � � �ه � � ��زة
اال�ستخبارية يف متابعة ور�صد
ب�ق�ي��ة ال �ت �ح��دي��ات الأم �ن �ي��ة التي
تفر�ض نف�سها على القارة ،ومنها
مو�ضوعات الهجرة غري ال�شرعية
وال �ب �ط��ال��ة والأم � ��ن ال�سيرباين
واجلرمية املنظمة.

جو بايدن واخلط�أ اجل�سيم

ال�ضرر حلق باحلزب الدميقراطي �أي�ضا:

هكذا �أطلق جو بايدن النار على كاماال هاري�س!...

•• الفجر -روموالد �سيورا* -ترجمة خرية ال�شيباين

"اجلواب نعم� ،أخطط للرت�شح لإعادة انتخابي ...هذه هي اخلطة"،
قال جو بايدن م�ؤخ ًرا ،م�ؤكدًا� ،أمام ده�شة اجلميع� ،أنه يفكر يف الرت�شح
لل�سباق الرئا�سي .2024
ي�أتي هذا الإعالن بعد ع�شرة �أ�شهر من توليه من�صبه ،وقد خ�سر الرئي�س
الأمريكي احلايل �شعبيته مثل دونالد ترامب خالل نف�س الفرتة من
واليته .بل �أن بع�ض ا�ستطالعات الر�أي ،تقدّمه خا�سراً بفارق كبري امام
�سلفه يف حال متت مواجهة جديدة بينهما.
�إذن ،على �أمل �إعادة الروح لرئا�سته ،و�أال ينظر �إليه جانب من مع�سكره
بعد الآن على �أنه بطة عرجاء ،وك�شخ�ص يُعتقد �أنه يتجه نحو التقاعد
قبل املوعد النهائي لعام  ،2024والذي مل تعد �سلطته حمرتمة حقًا،
على هذا الأمل� ،أ�صدر بايدن هذا الإعالن املفاجئ(.التفا�صيل �ص)15

�أط�ل��ق اجلي�ش ال�ع��راق��ي ،الأحد،
عملية ع�سكرية �ضد فلول تنظيم
داع�ش الإرهابي يف �سل�سلة جبال
ح�م��ري��ن�� ،ش�م��ال ��ش��رق��ي البالد،
بعد ت��زاي��د هجمات التنظيم يف
الآونة الأخرية.
وذك��رت خلية الإع�لام الأمني يف
بيان �أن قيادة عمليات حمافظة
دي ��اىل ،حيث تقع �سل�سلة جبال
حمرين ،بالإ�ضافة �إىل عنا�صر
يف ميلي�شيات احل���ش��د ال�شعبي
�شرعت يف تنفيذ العملية.
وقالت خلية الإع�لام الأمني �إن
العملية تنفذ من  5حم��اور من
�أجل تفتي�ش املناطق اجلبلية.
وت�أتي ه��ذه العملية بعد �سل�سلة
غ��ارات جوية عراقية ا�ستهدفت
جتمعات م�سلحي داع�ش يف هذه
اجلبال يف الأيام الأخرية.
وك ��ان ��ت ال � �ق� ��وات ال �ع��راق �ي��ة قد
�أطلقت يف نوفمرب املا�ضي عملية
ع�سكرية يف جبال حمرين ،وقالت
خلية الإع�ل�ام الأم�ن��ي حينها �إن
الق�صف �أدى �إىل تدمري � 8أوكار
للم�سلحني يف املنطقة.
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� 83إ�صابة جديدة بكورونا و 75حالة �شفاء وال وفيات
••�أبوظبي-وام

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد  19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت الوزارة عن �إجراء  278,933فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
ال �ـ  24املا�ضية على ف�ئ��ات 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  83حالة �إ�صابة

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وبذلك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  742,802حالة.
 و �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة يف
الأربع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة
 2,151حالة.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  75حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك
يكون جمموع حاالت ال�شفاء  737,896حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  22,003رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد
جرعات من لقاح كوفيد 19 -يهنئون رئي�س كينيا بذكرى ا�ستقالل بالده

•• �أبوظبي-وام

•• �أبوظبي-وام

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  22,003جرعات من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى �أم�س  22,172,176جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  224.18جرعة 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

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل برقية تهنئة �إىل فخامة الرئي�س �أوهورو موقاي كنياتا رئي�س جمهورية
كينيا وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده .كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل
فخامة الرئي�س �أوهورو موقاي كنياتا.

حممد بن را�شد وحممد بن زايد وويل عهد البحرين وال�شيوخ ي�شهدون اجلولة اخلتامية لبطولة العامل للفورموال ـ 1
•• �أبوظبي-وام

�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد العهد رئــــي�س جملــــ�س الــــــوزراء يف مملكــــة البحـــــــرين ال�شقيقــــــة ..مر�سى يا�س يف العا�صمــــة �أبوظبي.
بن زاي��د �آل نهيان ولـــــي عهــــد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقـــــوات مناف�ســـــــات جــــائزة االحتاد للطريان الكربى للفــــــــورموال  1ـــ اجلـــــــــولة وذل��ك بح�ضور ر�ؤ��س��اء الوفود من ال��دول ال�شقيقة وال�صديقة �ضيوف
امل�سلحة و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل اخلتامية لبطــــــولة العــــــــامل يف مو�ســــــم  2021التي �أقيمت على حلبة الدولة و�سمو ال�شيوخ

�أبوظبي للتنمية ميول م�شروع حتويل النفايات �إىل طاقة يف املالديف بقيمة  51.4مليون درهم
•• �أبوظبي-وام

وق ��ع � �ص �ن��دوق �أب��وظ �ب��ي للتنمية
ات� �ف ��اق� �ي ��ة ق� ��ر�� ��ض م � ��ع حكومة
امل��ال��دي��ف لتمويل م���ش��روع �إن�شاء
حم �ط��ة ل �ت �ح��وي��ل ال �ن �ف��اي��ات �إىل
طاقة بقيمة  51.4مليون درهم
حيث �ستعمل املحطة على �إنتاج
 1.5ميغاواط من الطاقة لتغذية
ج��زي��رة �أدو واجل ��زر املحيطة عن
ط��ري��ق ح��رق ال�ن�ف��اي��ات وحتويلها
�إىل طاقة كهربائية.
و ّق � � � ��ع االت � �ف� ��اق � �ي� ��ة م� � ��ن ج ��ان ��ب
ال �� �ص �ن��دوق� � ،س �ع��ادة حم�م��د �سيف
ال �� �س��وي��دي م��دي��ر ع� ��ام �صندوق
�أب��وظ �ب��ي للتنمية ،وع ��ن حكومة
امل��ال��دي��ف ،م�ع��ايل �إب��راه�ي��م �أمري،
وزي� � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ،وذل� � ��ك بح�ضور
��س�ع��ادة خليفة ع �ب��داهلل القبي�سي
نائب مدير عام �صندوق �أبوظبي
للتنمية وع��دد م��ن امل���س��ؤول�ين يف
كال اجلانبني.
ويت�ضمن امل���ش��روع ال ��ذي ي�ساهم
ال�صندوق يف متويل ن�سبة 50%
م��ن ت�ك�ل�ف�ت��ه الإج �م��ال �ي��ة البالغة

 102.8مليون درهم �إن�شاء وحدة
�إدارة حت��وي��ل ال �ن �ف��اي��ات وتوليد
ال �ك �ه��رب��اء وحت �ل �ي��ة امل� �ي ��اه ،حيث
ي�ستفيد من امل�شروع �أك�ثر من 6
�آالف �أ�سرة.
وقال �سعادة حممد �سيف ال�سويدي:
"يوا�صل ال�صندوق دوره الريادي
يف ن�شر وا�ستخدام حلول الطاقة
املتجددة على م�ستوى عاملي ،حيث
ت�سهم االتفاقية التي مت التوقيع
عليها اليوم يف متكني املالديف من
تزويد جزيرة �أدو واجلزر املجاورة
ب��ال �ط��اق��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة وحتقيق
م�ستقبل م�ستدام لل�سكان ،الفتاً
�إىل �أن متويل امل�شروع ميثل التزام
ال �� �ص �ن��دوق ب��دع��م ق �ط��اع الطاقة
امل �ت �ج��ددة يف ال� ��دول ال�ن��ام�ي��ة مبا
ينعك�س ايجاباً على حتقيق التنمية
االقت�صادية امل�ستدامة".
و�أ�ضاف �سعادته �أن م�شروع حتويل
النفايات �إىل طاقة ي�شكل خطوة
مهمة ويدعم ا�سرتاتيجية حكومة
املالديف الهادفة �إىل زي��ادة ن�سبة
�إنتاج الطاقة النظيفة �ضمن ناجت
الطاقة املحلي وتقلي�ص االعتماد

ع�ل��ى �إن �ت��اج ال�ك�ه��رب��اء م��ن الوقود
الأح �ف��وري بن�سبة ك�ب�يرة ،م�شرياً
�إىل �أن هذا امل�شروع هو الثاين من
ن��وع��ه ال ��ذي مي � ّول��ه ال���ص�ن��دوق يف
جمال حتويل النفايات �إىل طاقة
يف املالديف.
ومن جانبه ،ث ّمن معايل �إبراهيم
�أمري ،وزير املالية يف املالديف دور
دول� ��ة الإم � � ��ارات يف دع ��م ومتكني
حكومة بالده من حتقيق التنمية
امل�ستدامة يف قطاع الطاقة� ،إ�ضافة
�إىل �أهمية ال�شراكة اال�سرتاتيجية
م ��ع � �ص �ن��دوق �أب��وظ �ب��ي للتنمية
ودوره البارز يف تطوير العديد من
م�شاريع البنية التحتية يف مناطق
خمتلفة من املالديف.
و�أ�� �ض ��اف" :يتمتع ه ��ذا امل�شروع
ب�أهمية كبرية حلكومة املالديف
ول �ل �� �س �ك��ان يف ج ��زي ��رة �أدو ،حيث
ي�ساهم يف اع�ت�م��اد ح�ل��ول مبتكرة
يف �إدارة ال �ن �ف��اي��ات واال�ستفادة
منها يف �إنتاج الطاقة ،وتخفي�ض
االن �ب �ع ��اث ��ات ال �ك��رب��ون �ي��ة ،ودع ��م
االقت�صاد املحلي ،وت��وف�ير فر�ص
ال �ع �م ��ل ،وزي � � ��ادة االع� �ت� �م ��اد على

م�صادر الطاقة املتجددة".
وي�ساهم امل���ش��روع يف التقليل من
ح �ج��م ال �ن �ف��اي��ات ب�ن���س�ب��ة 10%
تقريباً ،وحتقيق ال�سيا�سة الوطنية
لإدارة النفايات ال�صلبة ومواجهة
ت��داع�ي��ات التغري امل�ن��اخ��ي� ،إ�ضافة
�إىل م��ا �سيوفره م��ن ف��ر���ص عمل
دائ �م��ة لل�سكان نتيجة العمليات
الإن�شائية والت�شغيلية وال�صيانة
للم�شروع ،و�سي�ساهم امل�شروع على
تقليل ن�ف�ق��ات ال��دع��م احلكومية
ع �ل��ى ال �ط��اق��ة م��ن خ�ل�ال تعرفة
ا�ستهالك الكهرباء واملاء.
وي�ع��د ه��ذا امل���ش��روع ال �ث��اين الذي
يتم تطويره بتمويل من �صندوق
�أبوظبي للتنمية يف املالديف ،حيث
�ساهم ال�صندوق يف ع��ام 2015
ب�ت�م��وي��ل م �� �ش��روع حم�ط��ة حتويل
النفايات �إىل طاقة بقدرة �إنتاجية
 4م �ي �غ��اواط ،وال� ��ذي ح ��از على
�شهادة االعتماد من املعهد العاملي
ل�لاب �ت �ك��ار  /GINI/كم�شروع
م�ب�ت�ك��ر ،وذل� ��ك مل���س��اه�م�ت��ه املهمة
يف حت�ق�ي��ق ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة الدولة
لإدارة النفايات ال�صلبة وتخفي�ض

ح�ج��م ال �ن �ف��اي��ات بن�سبة .10%
وم��ن ه��ذا املنطلق ،وب�ن��ا ًء على ما
حققه امل�شروع من نتائج �إيجابية
على االقت�صاد واملجتمع املالديفي
يدعم ال�صندوق اليوم من خالل
ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة ت� �ك ��رار امل�شروع
خل��دم��ة م�ن��اط��ق وج ��زر �أخ ��رى يف
املالديف.
وت��اب��ع ال���س��وي��دي" :و�ضعت دولة
الإم � ��ارات ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة طموحة
خل�ف����ض االن �ب �ع��اث��ات الكربونية
حم �ل �ي �اً ،و��س��اه�م��ت ب��ال �ت �ع��اون مع
ال �� �ش��رك��اء يف امل�ج�ت�م��ع ال� ��دويل يف
تعزيز �أمن الطاقة العاملي وت�سريع
ن�شر حلول الطاقة النظيفة دعماً
م�ن�ه��ا ل�ل�ج�ه��ود ال �ع��امل �ي��ة الرامية
مل��واج�ه��ة ظ��اه��رة ال�ت�غ�ير املناخي،
حيث كانت الإم��ارات �ضمن �أوائل
ال��دول التي �صادقت على اتفاقية
باري�س للتغري املناخي".
ك� �م ��ا ن� � ��وه ب � � ��دور ا�سرتاتيجية
الإمارات للطاقة  2050ور�ؤيتها
ال �ه��ادف��ة �إىل تخفي�ض الب�صمة
الكربونية لتوليد الطاقة بن�سبة
 .70%م ��ؤك��داً ال �ت��زام �صندوق

�أب��وظ�ب��ي للتنمية مب���س��ان��دة هذه
ال��ر�ؤي��ة اال�سرتاتيجية من خالل
دعم م�شاريع الطاقة املتجددة على
امل�ستويني العاملي واملحلي.
وي�شار �إىل �أن املالديف تعترب من
�أوىل ال � ��دول ال �ت��ي ب� ��د�أ �صندوق
�أبوظبي للتنمية ن�شاطه التنموي
فيها يف ع��ام  ،1976ح�ي��ث قدّم
ال�صندوق متويالت بلغت قيمتها
الإج�م��ال�ي��ة ح ��وايل  751مليون

دره� ��م �إم� ��ارات� ��ي ،ل�ت�م��وي��ل ع�شرة
م�شاريع تنموية يف ع��دة قطاعات
خمتلفة �ساهمت يف حتقيق النمو
االق � �ت � �� � �ص ��ادي واالج � �ت � �م ��اع ��ي يف
البالد.
وي��ويل �صندوق �أبوظبي للتنمية
مت��وي��ل م �� �ش��اري��ع ق �ط��اع الطاقة
امل �ت �ج��ددة �أه �م �ي��ة خ��ا� �ص��ة وذل ��ك
ل� � ��دوره� � ��ا امل � � �ح� � ��وري يف ت ��وف�ي�ر
الطاقة ب�أ�سعار معقولة وحتقيق

التنمية امل���س�ت��دام��ة ،ح�ي��ث �ساهم
يف متويل  90م�شروعاً يف قطاع
ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة يف  65دول ��ة
حول العامل� ،شملت تلك امل�شاريع
خمتلف م�صادر الطاقة الطبيعية
كالطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح
وال� �ط ��اق ��ة امل ��ائ� �ي ��ة ،واحل� ��راري� ��ة،
و�ساهمت امل�شاريع يف توفري �أكرث
من � 9آالف ميغاواط من الطاقة
املنتجة.

حتقيق �أمنية تكرم من�صة تويرت على دعمها املتوا�صل للم�ؤ�س�سة �سفري الدولة غري املقيم يقدم �أوراق اعتماده �إىل رئي�س �آي�سلندا

•• �أبوظبي-وام

ك��رم��ت م�ؤ�س�سة "حتقيق �أمنية" �صباح �أم����س من�صة ت��وي�تر على دعمها
امل�ت��وا��ص��ل لأع �م��ال وم �ب��ادرات امل��ؤ��س���س��ة ومُ�ساهماتها امل ُ�ت�م� ّي��زة يف حتقيق
ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة الإن�سانية النبيلة .وق��ام ه��اين ال��زب�ي��دي الرئي�س
التنفيذي مل�ؤ�س�سة "حتقيق �أمنية" بتكرمي جورج �سالمة رئي�س ال�سيا�سات
العامة وال�ع�لاق��ات احلكومية والعمل اخل�يري يف تويرت ال�شرق الأو�سط

و�شمال �أفريقيا وجواهر عبد احلميد مدير ال�سيا�سات العامة والعالقات
احلكومية والعمل اخلريي يف تويرت ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وبهذه
توجه هاين الزبيدي بال�شكر والتقدير والعرفان �إىل فريق تويرت
املنا�سبة ّ
على جهودهم املبذولة لدعم مُبادرات وفعاليات م�ؤ�س�سة "حتقيق �أمنية"
وموا�صلتهم الإ��س�ه��ام يف ن�شر ر�سالتها الإن�سانية النبيلة وتعزيز الوعي
ب�أعمالها و�أهدافها الرامية �إىل حتقيق �أمنيات الأطفال املُ�صابني ب�أمرا�ض
خطرية ُتهدّد حياتهم.

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 166546 :
با�ســم� :سـالم زيـاد حـمزة
وع�ن��وان��ه :روي�ـ��ال مـارينا فـيالز ،مـقابـل مـارينا مـول ،فيـال � ،36#أبوظبي،
الإمارات العربية املتحدة وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة41 :
بتاريخ2014/04/16 :
وامل�سجلة حتت رقم166546 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
احلماية يف  2021/12/14وحتى تاريخ2031/12/14 :

املودعة بالرقم 166545 :
با�ســم� :سـالم زيـاد حـمزة
وعنوانه :رويـال مـارينا فـيالز ،مـقابـل مـارينا مـول ،فيـال � ،36#أبوظبي،
الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة36 :
بتاريخ2014/04/16 :
وامل�سجلة حتت رقم166545 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
احلماية يف  2021/12/14وحتى تاريخ2031/12/14 :

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

•• �أبوظبي-وام

قدم �سعادة من�صور عبداهلل خلفان بالهول �سفري الدولة لدى
اململكة املتحدة� ،أوراق اعتماده �إىل فخامة جودين جوهان�سن
رئي�س جمهورية �آي�سلندا� ،سفريا غري مقيم لدولة الإمارات
لدى اجلمهورية.
ونقل �سعادته حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأعلى
للقوات امل�سلحة �إىل فخامته ومتنياتهم لبالده و�شعبه باملزيد
م��ن ال�ت�ق��دم واالزده� � ��ار .م��ن ج��ان�ب��ه ح�م��ل ف�خ��ام��ة الرئي�س
الآي�سلندي �سعادة ال�سفري حتياته �إىل �صاحب ال�سمو رئي�س
ال��دول��ة "حفظه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة،
ومتنياته لدولة الإم��ارات حكومة و�شعبا باملزيد من التطور
وال�ن�م��اء .ومتنى فخامته ل�سعادة ال�سفري التوفيق يف مهام
ع�م�ل��ه ،وت�ط��وي��ر ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة وت�ع��زي��زه��ا يف خمتلف
املجاالت التي جتمع البلدين ،م�ؤكدا ا�ستعداد بالده لتقدمي
كل دعم ممكن لت�سهيل مهامه.
م��ن جانبه �أع��رب �سعادة ال�سفري ع��ن اع �ت��زازه بتمثيل دولة
الإم� � ��ارات ل ��دى ج�م�ه��وري��ة �آي���س�ل�ن��دا ،وح��ر� �ص��ه ع�ل��ى تعزيز
العالقات الثنائية بني البلدين وتفعيلها يف �شتى املجاالت ،مبا
ي�سهم يف دعم �أوا�صر ال�صداقة بني البلدين.
ومت خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ا��س�ت�ع��را���ض جم ��االت ال �ت �ع��اون ب�ين دولة
الإمارات وجمهورية �آي�سلندا وبحث �سبل تنميتها وتطويرها،
مبا يحقق م�صالح وطموحات البلدين وال�شعبني ال�صديقني.
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جمل�س حكماء امل�سلمني يقيم حفل توقيع
كتاب بجناحه يف معر�ض �إندوني�سيا للكتاب

•• جاكرتا-وام

�أقام جمل�س حكماء امل�سلمني �أم�س يف جناحه مبعر�ض �إندوني�سيا الدويل للكتاب حفل توقيع كتاب
نف�سا" للكاتب امل�صري م�صطفى اخلطيب.
"�ألي�ست ً
ويلقي الكتاب ال�ضوء على احل�ضارة الإ�سالمية باعتبارها منوذجا م�شرقا للتعاي�ش بني كل مكوناتها
الإن�سانية ،مربزا قيمة التعاي�ش يف هذه احل�ضارة التي تعدت جمرد التعاي�ش بني الب�شر وبع�ضهم
البع�ض ،لت�شمل التعاي�ش مع كل ما يف الأر���ض من كائنات .و�أع��رب الدكتور حممد قري�ش �شهاب،
ع�ضو جمل�س حكماء امل�سلمني ،عن �إعجابه بالكتاب ،و�أكد �ضرورة �أن ي�صل �إىل املثقفني وال�شباب؛
ليتعرفوا من خالل على �سماحة التاريخ الإ�سالمي ،داع ًيا �إىل ترجمته �إىل عدة لغات.

�شرطة �أبوظبي تطلق حملة �شتا�ؤنا
�آمن وممتع
•• �أبوظبي-وام

�أط �ل �ق��ت ��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ح�م�ل��ة ت��وع��وي��ة حت��ت �شعار
"�شتا�ؤنا �آم ��ن وممتع" اع �ت �ب��اراً م��ن  12دي�سمرب
اجل � ��اري ومل� ��دة ��ش�ه��ر ب �ه��دف ت �ع��زي��ز الأم � ��ن والأم � ��ان
وال���س�لام��ة والإي�ج��اب�ي��ة للجمهور وتوعيتهم ب�أهمية
املحافظة على �سالمتهم و�سالمة الآخ��ري��ن واالبتعاد
عن ال�سلوكيات ال�سلبية التي قد ت�ؤدي لوقوع احلوادث
خالل ف�صل ال�شتاء .
وتت�ضمن التوعية تقييم م�ستوى ال�سالمة يف املخيمات
وال �ت��دري��ب م��ن خ�ل�ال ال��ور���ش وامل�ح��ا��ض��رات  ،بجانب
توعية �أولياء الأمور بعدم ترك الأبناء يف املخيمات دون
رقابة وحثهم على االلتزام بالقوانني والأنظمة وعدم
ا�ستخدام ال��دراج��ات النارية ب�صورة �سلبية �أو القيام
ب�أعمال ا�ستعرا�ضية قد تت�سبب يف �إزع��اج الآخرين �إىل
جانب توعية �أولياء الأمور مبراقبة الأطفال حلمايتهم
من ح��وادث ال�سقوط من البنايات �أو املباين ال�سكنية

أي�ضا توعيتهم مبخاطر االختناق �أثناء التدفئة اً
و� ً
ليل
 .كما تت�ضمن احلملة ن�صائح و�إر� �ش��ادات ح��ول �أهمية
ال �ت��زام م�ستخدمي ال ��دراج ��ات ال�ه��وائ�ي��ة يف امل�سارات
املخ�ص�صة ل�ه��ا ،ويف امل�ن�ت��زه��ات ،واالب�ت�ع��اد ع��ن املناطق
املزدحمة باملركبات ،وعدم ال�سري عك�س االجتاه.
وت���س�ت�ه��دف احل�م�ل��ة ف�ئ��ات امل�ج�ت�م��ع ك��اف��ة وت��رك��ز على
ال �ت��وع �ي��ة ع�ب�ر م�ن���ص��ات � �ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي للتوا�صل
االج�ت�م��اع��ي وو� �س��ائ��ل �إع�لام �ي��ة خمتلفة  ،م��ن خالل
ن�شر �أخ �ب��ار �صحفية ،و ل �ق��اءات تلفزيونية و�إذاعية
تت�ضمن ر�سائل مرئية و�صوتية ،وت��وزي��ع مطبوعات
وكتيبات تثقيفية وعمل جمال�س يتم ا�ست�ضافة خرباء
وخمت�صني يف هذا املجال .
وت�شارك يف احلملة مديرية املرور والدوريات ومديرية
�شرطة العني ومديرية �شرطة الظفرة  ،و�إدارة ال�شرطة
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة يف ق �ط��اع �أم� ��ن امل�ج�ت�م��ع ،و�إدارة الإع �ل�ام
الأم�ن��ي يف ق�ط��اع ��ش��ؤون ال�ق�ي��ادة� ،إىل ج��ان��ب ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني.
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فاطمة بنت مبارك تفوز بجائزة ال�شخ�صية الأكرث ت� ً
أثريا يف جمال حقوق املر�أة لعام 2021
•• �أبوظبي-وام

نالت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد
ال �ن �� �س��ائ��ي ال �ع ��ام رئ �ي �� �س��ة امل �ج �ل ����س الأع� �ل ��ى للأمومة
والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
"�أم الإمارات" ،ج��ائ��زة ال�شخ�صية الأك�ث�ر ت��أث�يراً يف
جم��ال حقوق امل��ر�أة لعام  ،2021من املجل�س العربي
للم�س�ؤولية املجتمعية.
وا�ستلمت اجلائزة نياب ًة عن �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك� ،سعادة نورة ال�سويدي ،الأمينة العامة لالحتاد
الن�سائي ال�ع��ام ،يف ج�ن��اح جمهورية م�صر العربية يف
�إك�سبو  2020دبي  ،حيث كان قد مت الإعالن عن فوز
�سموها باجلائزة ال�شهر املا�ضي ،وذل��ك خ�لال م�ؤمتر
العمل الإن�ساين والتطوعي يف ع�صر الريادة املجتمعية،
الذي نظمه املجل�س العربي للم�س�ؤولية املجتمعية ،حتت
رعاية الأمانة العامة جلامعة الدول العربية.
و قالت �سعادة نورة ال�سويدي  -بهذه املنا�سبة � -إن هذا
التكرمي هو و�سام فخر وتقدير ي�ضاف �إىل الأو�سمة
العديدة التي ح�صلت عليها �سموها اع�تراف�اً وت�أكيداً
مل�سريتها امل�م�ت��دة خلم�سة ع�ق��ود م��ن ال�ع�ط��اء والعمل
الن�سائي الرائد واملميز ،والذي �أثمر عن �إجنازات ن�سائية

تباهي دولة الإمارات بها العامل يف املجاالت كافة ،وجعل
جتربة متكني املر�أة ق�صة جناح عاملية ملهمة.
و�أ�ضافت �سعادتها" :ي�سعدنا �أن ن�شكر املجل�س العربي
للم�س�ؤولية املجتمعية على هذا االختيار الذي �صادف
�أهله ،ون�شيد بجهوده الرثية يف دعم امل��ر�أة العربية يف
�شتى املجاالت ،مبا ي�ضمن م�شاركتها الفاعلة يف خمتلف
مناحي احلياة".
من جانبها �أو�ضحت الدكتورة ران��دا رزق الأم�ين العام
للمجل�س ال�ع��رب��ي ل�ل�م���س��ؤول�ي��ة املجتمعية� ،أن جلنة
التحكيم امل�س�ؤولة ،ت�ضم نخبة من اخلرباء واملخت�صني،
والتي تولت بحيادية ونزاهة اختيار الفائزين �سواء من
امل�ؤ�س�سات �أو الأفراد امل�ؤثرين يف جمال العمل اخلريي
على م�ستوى العامل العربي.
و�أ��ض��اف��ت" :جاء منح اجل��ائ��زة ل�سمو ال�شيخة فاطمة
بنت م �ب��ارك ،ت�ق��دي��راً للم�شاريع وال�برام��ج واخلطط
اال�سرتاتيجية التي �أطلقتها �سموها ،وم�سرية عطائها
الكبري منذ قيام احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة،
والتي �آمنت خاللها ب�أهمية �إ�شراك املر�أة يف ا�ست�شراف
و�صناعة امل�ستقبل وال�سري يف عملية التنمية امل�ستدامة،
لتتمكن امل � ��ر�أة م��ن ت �ق��دمي �إ� �ض��اف��ة ن��وع�ي��ة يف جميع
القطاعات واملجاالت التي عملت و�أبدعت فيها".

مركز �أبوظبي للإيواء والرعاية الإن�سانية يحتفي باليوم العاملي حلقوق الإن�سان
•• دبي-وام

احتفى مركز �أبوظبي للإيواء والرعاية الإن�سانية – �إيواء ،التابع لدائرة
تنمية املجتمع يف �أب��وظ�ب��ي بال�شراكة م��ع جمموعة �أب��وظ�ب��ي للثقافة
والفنون ..باليوم العاملي حلقوق الإن�سان ،يف �إك�سبو  2020دبي ،للتوعية
بدوره يف حتقيق امل�ساواة على م�ستوى الكرامة الإن�سانية وتوفري الفر�ص
التي تبني جمتمعات �أكرث عدال و�شموال.
ونظم املركز جل�سة بعنوان "مركز �أبوظبي للإيواء والرعاية الإن�سانية –
�إيواء :منوذج يف �إنفاذ امل�ساواة وتعزيز حقوق الإن�سان" حتدث فيها ممثلو
املركز عن عملهم يف �إطار املعاهدات واملواثيق الدولية التي تلتزم بها دولة
الإمارات والد�ستور الإماراتي و�أف�ضل املمار�سات العاملية يف دعم ومتكني
الفئات امل�ست�ضعفة لرت�سيخ حقوق الإن�سان.
وقالت �سعادة �سارة �شهيل ،املدير العام ملركز �أبوظبي للإيواء والرعاية

الإن�سانية – �إيواء " ..يعد تكاتف املجتمع الدويل وال�شعوب واحلكومات يف
يوم كهذا ،ل�صون كرامة الإن�سان وحقوقه ،واجبا �إن�سانيا ،وهذا ي�ستوجب
حماية الفئات امل�ست�ضعفة ورفدها ب�سبل الرعاية والت�أهيل والتمكني،
فاحلفاظ على حقوق جميع الأفراد يعفينا جميعا من �أعباء قا�سية على
�شتى الأ�صعدة ،مبا يت�ضمن اجل��وان��ب االجتماعية واالقت�صادية ،على
م�ستوى العامل".
و�أ�ضافت " لطاملا كانت �إم��ارات اخلري على وعي بتلك القيم اجلوهرية،
وانطلقت م�سريتها الإن�سانية مع الوالد امل�ؤ�س�س املغفور له ،ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" حني �أكد على مدار فرتة حكمه
بالأقوال والأفعال �أن الإن�سان هو حمور جميع املجهودات التي تبذلها
دولة الإمارات".
وقالت " لأن ق�ضايا حقوق الإن�سان تت�سم ب�أبعاد قانونية ،كانت قيم زايد
الإن�سانية النبيلة حا�ضرة دائما يف الد�ستور الإماراتي ونحن اليوم� ،ضمن

عملنا يف دعم ومتكني �ضحايا العنف والإيذاء ،نلتزم بالأطر واملعايري التي
و�ضعها لنا امل�شرع الإماراتي ،و�أولها امل�ساواة وعدم التمييز بني النا�س،
بالإ�ضافة �إىل ال�سرية واملحافظة على كرامة الإن�سان والأمن وال�سالمة
واالحرتافية يف العمل".
وتطرق ممثلو املركز خ�لال جل�ستهم �إىل دوره كع�ضو فاعل يف اللجنة
الدائمة ملتابعة التقرير الدوري ال�شامل حلقوق الإن�سانواللجنة الوطنية
ملكافحة االجت��ار بالب�شر ،وم�ساهماته امل�ستمرة يف املحافل الإقليمية
والدولية ملزاولة دوره الوقائي يف مكافحة العنف والإيذاء.
وناق�شوا �أهم الن�صو�ص القانونية التي يعمل املركز يف �إطارها بالتعاون
م��ع �أ� �ص �ح��اب امل�صلحة املعنيني ع�ل��ى �شتى امل���س�ت��وي��ات لتمكني الفئات
امل�ست�ضعفة على اختالفها ،و�أ�شادوا بالنموذج الإماراتي يف متكني املر�أة
والطفل و�أ�صحاب الهمم.
وا�ستعر�ض املركز منوذجه ال�شامل لرعاية الفئات واحلاالت امل�ست�ضعفة،

بغ�ض النظر عن اجلن�س �أو العرق �أو الدين �أو اللون �أو غريهم ،التزاما
ب�شعاره "الإن�سانية ك��رام��ة ال مهانة" ،حيث يعمل على تقدمي الدعم
الفوري وال�ضروري حلاالت العنف والإيذاء بجميع �أنواعها ،والذي ي�شمل
العالج النف�سي و�إعادة الت�أهيل والإجراءات القانونية والرعاية الالحقة
لدمج الأفراد يف جمتمعاتهم من جديد و�ضمان �سالمتهم يف امل�ستقبل.
وانطلق موظفو مركز �أبوظبي للإيواء والرعاية الإن�سانية – �إيواء،مع
نهاية الفعاليات ،يف زيارة ميدانية �إىل "قطع البولنغ" ،العمل الفني الذي
و�ضعه املركز يف "منطقة اليوبيل" بـ "�إك�سبو  2020دبي" ،وهو م�صنوع
ب�أيد الناجني من االجت��ار بالب�شر ،بعد �أن �شملهم املركز برعايته وقدم
لهم الدعم النف�سي والقانوين و�إع��ادة الت�أهيل وغريها من اخلدمات
الإن�سانية.
ويعد العمل الفني اليوم م��زارا جلميع رواد املعر�ض للتوعية بحقوق
الإن�سان ودور العمل الإن�ساين يف حمايتها وتعزيزها.

�إطالق دليل اال�ستثمار الزراعي يف �أبوظبي 2022 - 2021
•• �أبوظبي-وام

�أط �ل �ق��ت ه�ي�ئ��ة �أب��وظ �ب��ي للزراعة
وال�سالمة الغذائية دليل اال�ستثمار
الزراعي يف �إمارة �أبوظبي 2021
  2022ل�ل�ت�ع��ري��ف باخلياراتاال�ستثمارية املتنوعة واملتاحة يف
الإمارة والإر�شادات املت�صلة بكيفية
اال�ستفادة منها مبا يحقق القيمة
امل�ضافة لالقت�صاد وامل�ستثمرين
ويعود بالنفع على اجلميع.
ويعترب الدليل خارطة توجيهية
ال�ست�شراف واق��ع ال�سوق الزراعي
يف �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي وال�ت�ع��رف على
م�لام��ح وف��ر���ص اال�ستثمار و�أهم
املمكنات التي جتعل من �أبوظبي
امل �ح �ط��ة الأم� �ث ��ل ل �ب �ن��اء �شراكات
ا�ستثمارية واع��دة و�أك�ث�ر طموحا
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

فقدت �شهادات ا�سهم با�سم ال�سيد/
را� � �ش� ��د خ �ل �ي �ف��ة ح �م �ي��د الرميثي
��ص��ادرة م��ن �شركة م�ن��ازل العقارية
رق� ��م ال �� �ش �ه��ادة  101888بعدد
� �س �ه��م  200000و�� �ش� �ه ��ادة رقم
 104778بعدد � 15000سهم
ال��رج��اء ع�ل��ى م��ن ي�ج��ده��ا ارجاعها
اىل ال���ش��رك��ة امل��ذك��ورة او الإت�صال
على الرقم 0506626661

مع القطاع احلكومي.
كما يعترب الدليل مبثابة بو�صلة
�إر� �ش��ادي��ة لأب� ��رز اال� �س �ت �ث �م��ارات يف
ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي وال�غ��ذائ��ي التي
ي�ح�ت��اج�ه��ا ال �� �س��وق امل�ح�ل��ي يف ظل
النمو املت�سارع الذي ت�شهده �إمارة
�أبوظبي يف كافة القطاعات وذلك
موا�صلة جلهودها يف دع��م النمو
االقت�صادي امل�ستدام.
وق� � ��ال �� �س� �ع ��ادة � �س �ع �ي��د البحري
العامري مدير عام هيئة �أبوظبي
ل �ل��زراع��ة وال �� �س�لام��ة الغذائية..
" ن �� �س �ع��ى دائ � �م� ��ا ن �ح ��و حتقيق
الريادة واالبتكار يف اال�ستثمارات
ال��زراع�ي��ة ل�ضمان تنمية زراعية
وغذائية م�ستدامة ب�إمارة �أبوظبي
ونحر�ص على توطيد عالقاتنا مع
جميع ال�شركاء املعنيني بامل�ساهمة

يف حتقيق منو وا�ستدامة القطاع
الزراعي يف �إم��ارة �أبوظبي وتلبية
تطلعات قيادتنا الر�شيدة وبلوغ
م�ستويات جديدة من التميز".
و�أ�� �ض ��اف يف ك�ل�م��ة ل��ه يف مقدمة
الدليل �إن �إم��ارة �أبوظبي �شهدت
على مدى العقود املا�ضية تطورات
اق �ت �� �ص��ادي��ة � �س��ري �ع��ة غ�ي��رت من
م�لاحم�ه��ا �إىل ح��د ك�ب�ير ويرجع
ال �ف �� �ض��ل وراء ه � ��ذه ال �ت �غ�ي�رات
املذهلة �إىل الر�ؤية الثاقبة للقيادة
ال��ر� �ش �ي��دة وامل � �ب ��ادئ التوجيهية
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ال �ت��ي ر��س�م�ه��ا الوالد
امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه"
وال �ت��ي ي ��أت��ي ع�ل��ى ر�أ��س�ه��ا رفاهية
الإن �� �س��ان وحت���س�ين ج ��ودة احلياة
واالرتقاء بها.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو � /شكيل حممد
ي ��و�� �س ��ف حم� �م ��د  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق� ��م ()T9239339
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0566123997

ف �ق��د امل ��دع ��و  /اجم� ��د ح�سني
جافيد حممد �صديق الرحمن،
ب �ن �غ�ل�ادي ����ش اجل �ن �� �س �ي��ة ج ��واز
�سفره رقم ()EB0424518
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه
بال�سفارة البنغالدي�شية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

و�أو�ضح �أن هيئة �أبوظبي للزراعة
وال�سالمة الغذائية عملت بتوجيه
ومتابعة من �سمو ال�شيخ من�صور
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئي�س
جم �ل ����س ال � � � ��وزراء وزي� � ��ر �� �ش� ��ؤون
ال��رئ��ا� �س��ة رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة
الهيئة على �إعداد دليل اال�ستثمار
ال� � ��زراع� � ��ي يف �إم � � � � ��ارة �أب ��وظ� �ب ��ي
ك��وث�ي�ق��ة مت�ك��ن امل���س�ت�ث�م��ري��ن من
التعرف على جمموعة كبرية من
اخل �ي��ارات اال��س�ت�ث�م��اري��ة املتنوعة
وكيفية اال�ستفادة بالإ�ضافة �إىل
اق�ت�راح م��زاي��ا وح��واف��ز الأن�شطة
اال�ستثمارية بهدف جذب وتوطني
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة.
و�أكد �سعادته حر�ص هيئة �أبوظبي
للزراعة وال�سالمة الغذائية على
حت�ف�ي��ز ر�ؤو� � ��س الأم� � ��وال املحلية
والأجنبية لال�ستثمار يف امل�شاريع
ال �ت��ي ت���س�ه��م يف ت �ع��زي��ز منظومة
الأم� � � � ��ن ال � �غ� ��ذائ� ��ي وا�� �س� �ت ��دام ��ة
القطاع ال��زراع��ي ب�شقية النباتي
واحل�ي��واين وال�صناعات الغذائية
واخل� ��دم� ��ات ال �ل��وج �� �س �ت �ي��ة وبناء
�شراكة وثيقة مع القطاع اخلا�ص
لإقامة �صناعات حملية متكاملة
وق ��ادرة على املناف�سة يف الأ�سواق
املحلية والإقليمية والعاملية.
وي �ه��دف ال��دل�ي��ل �إىل ع��ر���ض حزم
من احلوافز لكافة الباحثني عن

ال �ف��ر���ص اال� �س �ت �ث �م��اري��ة وتوفري
املعلومات ال���ض��روري��ة للم�ستثمر
ع� ��ن �أه � � ��م ال� �ف ��ر� ��ص امل� �ت ��اح ��ة يف
اال�ستثمار الزراعي و�أهم ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني حيث ا�ستعر�ض
بع�ضا من احلقائق والنتائج التي
ح�ق�ق�ت�ه��ا الإم � � ��ارة خ�ل�ال الفرتة
الأخ �ي�رة ب��اع�ت�ب��اره��ا رك��ائ��ز بالغة
الأه� �م� �ي ��ة ل �ت �ح �ف �ي��ز اال�ستثمار
ال� � ��زراع� � ��ي وال � �ت� ��ي جت� �ع ��ل منها
املكان الأم�ث��ل الحت�ضان الأعمال
والأن�شطة اال�ستثمارية يف املجاالت
ال��زراع �ي��ة وال�غ��ذائ�ي��ة وتطويرها
والتو�سع فيها.
وجن�ح��ت هيئة �أب��وظ�ب��ي للزراعة
وال � �� � �س �ل�ام� ��ة ال � �غ� ��ذائ � �ي� ��ة خ�ل�ال
ع��ام��ي  2020و 2021يف بناء
�شراكة م��ع العديد م��ن ال�شركات
اال�ستثمارية �أ��س�ف��رت ع��ن اعتماد
 13م�شروعا ا�ستثماريا يف جمال
اال�� �س� �ت ��زراع ال �� �س �م �ك��ي والنباتي
واحل�ي��واين بقيمة �إجمالية بلغت
ح ��وايل  1.2م�ل�ي��ار دره ��م الأم ��ر
ال� ��ذي م ��ن � �ش ��أن��ه �أن ي��دع��م منو
وازدهار الإمارة.
و�أو�ضح الدليل �أنه بف�ضل الر�ؤية
الثاقبة للقيادة الر�شيدة جنحت
�أب��وظ �ب��ي يف ت��ر��س�ي��خ م�ك��ان�ت�ه��ا يف
�صدارة م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية
يف الكثري م��ن القطاعات ال�سيما

قطاعي الزراعة والغذاء لت�ساهم
يف تر�سيخ امل�ك��ان��ة ال��ري��ادي��ة التي
باتت حتتلها دولة الإمارات كوجهة
�إقليمية رئي�سية لال�ستثمار.
وي�ق��دم دل�ي��ل اال�ستثمار الزراعي
 2022-2021حزمة من فر�ص
اال�ستثمار ال�ت��ي تعر�ضها الهيئة
على امل�ستثمرين حمليا وعامليا يف
�أربعة قطاعات رئي�سية ت�شمل 54
جماال ا�ستثماريا مل�شاريع متنوعة
يف الإن � �ت ��اج ال �ن �ب��ات��ي واحل� �ي ��واين
واال� �س �ت��زراع ال�سمكي بالإ�ضافة
�إىل م�شاريع ال�صناعات الغذائية
وم���ش��اري��ع اخل��دم��ات اللوج�ستية
ح�ي��ث ي �ق��دم يف ك��ل جم ��ال حزمة
من امل�شاريع التي ت�ضمن ا�ستدامة
اال�ستثمارات الزراعية والغذائية
واحل � ��د م ��ن خم��اط��ر اال�ستثمار
وج� � ��ذب اال�� �س� �ت� �ث� �م ��ارات املحلية
والأجنبية املبا�شرة التي ت�ساعد
على توطني التكنولوجيا احلديثة
يف قطاع الزراعة.
وي � � �ق� � ��دم ال� ��دل � �ي� ��ل  13جم� ��اال
ا�ستثماريا يف قطاع الإنتاج النباتي
و 9يف ق �ط��اع الإن� �ت ��اج احليواين
واال�ستزراع ال�سمكي بالإ�ضافة �إىل
 12يف قطاع ال�صناعات الغذائية
و 21جم��ال ا�ستثماري يف قطاع
اخلدمات اللوج�ستية التي تخدم
قطاع الزراعة و�إنتاج الغذاء.

ك �م��ا ي �� �س �ت �ع��ر���ض ال ��دل �ي ��ل رحلة
امل�ستثمر لإقامة �شراكة ا�ستثمارية
ن��اج �ح��ة م��ع ال�ه�ي�ئ��ة واال�ستفادة
م��ن امل ��زاي ��ا ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا وعلى
ر�أ� �س �ه��ا ع �ق��ود امل���س��اط�ح��ة وعقود
الإيجار بالإ�ضافة �إىل الت�سهيالت
ال� �ت ��ي ي �ق��دم �ه��ا �� �ش ��رك ��اء الهيئة
اال��س�ترات�ي�ج�ي�ين ويف مقدمتهم

مكتب �أبوظبي لال�ستثمار والتي
ت �� �س �ه��ل ع �ل��ى امل �� �س �ت �ث �م��ري��ن �ضخ
ا� �س �ت �ث �م��ارات يف م �� �ش��اري��ع طويلة
الأج��ل وتعود بالنفع عليهم وعلى
�إمارة �أبوظبي ،كما ي�ستعر�ض �آلية
ت�سجيل ع �ق��ود ت ��أج�ي�ر الأرا�ضي
ال��زراع �ي��ة ال �ت��ي ت �ق��وم ب �ه��ا دائ ��رة
البلديات والنقل.
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موا�صالت الإمارات تطلق تطبيقا لإدارة وت�سجيل دخول وخروج �أ�سطول مركباتها
•• دبي-وام

04

اطلقت م��وا��ص�لات الإم� ��ارات تطبيقا داخ�ل�ي��ا ج��دي��دا خم�ص�صا لإدارة
عمليات دخ��ول وخ ��روج �أ��س�ط��ول م��رك�ب��ات ال�شركة  ،وذل��ك متا�شيا مع
ا�سرتاتيجيتها يف تعزيز الأمتتة والتحول الرقمي يف خمتلف العمليات
واخلدمات التي تقدمها.
وق��ال��ت ح�ن��ان ��ص�ق��ر ،امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي لإدارة الأ� �س �ط��ول مبوا�صالت
الإمارات؛ �إن التطبيق اجلديد ي�أتي يف �سياق عمليات التطوير والتح�سني
امل�ستمر التي تنتهجها ال�شركة ،ويعد خطوة �إ�ضافية نوعية على طريق
�سيا�سة حتديث العمليات واخلدمات ب�شكل عام ،من خالل حتقيق املزيد
من الكفاءة والرقمنة يف عملية �إدارة الأ�سطول ال�ضخم لل�شركة والذي

يناهز تعداد املركبات فيه � 32ألف مركبة متنوعة.
ون��وه��ت �صقر بالعديد م��ن ال�ف��وائ��د الت�شغيلية والتنظيمية والبيئية
التي �سيوفرها التطبيق على حد �سواء� ،إذ �سي�سهم �إىل جانب العديد
من الأنظمة والتطبيقات التي جرى �إطالقها م�ؤخرا وكذلك الأنظمة
التي �سيتم �إطالقها يف وقت قريب يف تعزيز املواقع الريادية والتناف�سية
لل�شركة ،الف�ت��ة �إىل ال�سعي امل�ستمر ل��دي ال�ق�ي��ادة التنفيذية لل�شركة
نحو تبني �أحدث التطبيقات والأنظمة على ال��دوام يف خمتلف جماالت
العمل .و�أو�ضحت نوال الزرعوين ،مديرة تخطيط الأ�سطول والكفاءة
الت�شغيلية؛ �أن التطبيق يغطي جميع مركبات الأ�سطول مبختلف �أنواعها
با�ستثناء مركبات اخلدمة اخلا�صة بال�شركة ،م�ؤكدة �أنه �سيعود بالكثري
من املنافع� ،أهمها املحافظة على موجودات و�أ�صول ال�شركة وا�ستثماراتها،

وتوفري جهد املوظفني ووقتهم مقارنة بالأعمال الإداري ��ة التقليدية
ال�سابقة ،وتاليف الت�أخري يف ت�سجيل العمليات وحوادث الإهمال والأخطاء
الب�شرية ،ف�ضال عن توفري ا�ستهالك الأوراق ب�شكل كبري نتيجة �إنهاء
الأعمال الورقية التي كانت جتري �سابقا� ،إذ بينت الدرا�سات التقديرية
املحلية التي �أجرتها ال�شركة �أن التطبيق �سيوفر نحو � 320ألف �ساعة
عمل ،ف�ضال عن حتقيق وفر مايل بنحو  4.6مليون درهم �سنويا ،كما
�سيخف�ض زمن الت�سليم واال�ستالم.
و�أ�ضافت �إن التطبيق اجلديد يتيح املزيد من ال�شفافية واحلوكمة من
خ�لال �إج��راء عمليات ت�سجيل دخ��ول وخ��روج املركبات رقميا ،وبالتايل
حت��دي��د اجل�ه��ة ال�ت��ي حت��وز امل��رك�ب��ة �آن�ي��ا ويف ال��وق��ت احلقيقي ،وكذلك
حالتها من الناحية الفنية ،وذلك من خالل تغطيته لأربع عمليات ت�شمل

التفتي�ش وال�صيانة والت�أجري والنقل ،حيث �سي�سمح مبتابعة حيازة املركبة
يف كل مرحلة منذ ا�ستالمها من املورد وانتهاء بت�سليمها �إىل مركز البيع
يف نهاية املطاف ،م��رورا بجميع املراحل البينية والتعاقدية كالت�سليم
للمتعامل واال�ستالم منه يف ح��االت احل��وادث والأع�ط��ال واال�ستبدال،
وكذلك يف حاالت �إنهاء العقود �أو تخفي�ضها �أو حتويل املركبة من عقد
لآخر.
وقالت �إن التطبيق �سيتكامل مع نظام تخطيط املوارد امل�ؤ�س�سية ERP
يف ال�شركة ،و�سيكون متاحا على نحو  200جهاز لوحي خم�ص�صني لهذا
الغر�ض ومزودين بتقنية التوقيع الرقمي ،و�سيجري ت�شغيله من قبل
موظفني م�ؤهلني ومدربني على التعامل مع التطبيق واال�ستفادة من
مزاياه الفنية كاملة.

برعاية حمدان بن زايد ..مهرجان ال�سلع البحري يختتم فعالياته وم�سابقاته

تتويج الفائزين يف م�سابقات الكريم للرجال والن�ساء ..الدومينو  ..الألعاب ال�شاطئية
•• الظفرة -الفجر:

اخ ُتتمت م�ساء �أم�س الأول ال�سبت،
فعاليات مهرجان ال�سلع البحري،
ال �ت��ي �أق �ي �م��ت حت ��ت رع ��اي ��ة �سمو
ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان،
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة،
وبتنظيم جلنة �إدارة املهرجانات
وال�برام��ج الثقافية وال�تراث�ي��ة يف
�أبوظبي ونادي �أبوظبي للريا�ضات
ال �ب �ح��ري��ة ،خ�ل�ال ال �ف�ت�رة م��ن 9
ولغاية  11دي�سمرب اجلاري ،على
��ش��اط��ئ م��دي�ن��ة ال���س�ل��ع يف منطقة
الظفرة ب�إمارة �أبوظبي.
ق � ��ال ع � �ب� ��داهلل ب �ط��ي القبي�سي،
مدير �إدارة الفعاليات واالت�صال،
�أن فعاليات وم�سابقات مهرجان
ال���س�ل��ع ال�ب�ح��ري ت ��أت��ي ه ��ذا العام
ب��ال�ت��زام��ن م��ع اح �ت �ف��االت الدولة
بعام اخلم�سني ،وي�سعى املهرجان
م��ن خ�ل�ال ال�ف�ع��ال�ي��ات والأن�شطة
التي يحت�ضنها �إىل احلفاظ على
امل��وروث الرتاثي الربي والبحري
لدولة الإمارات ،مع الرتكيز بوجه
خ ��ا� ��ص ع �ل��ى احل� � ��رف القدمية،
والأ� � �ش � �غ� ��ال ال� �ي ��دوي ��ة ،والفنون
ال �� �ش �ع �ب �ي��ة ،وال� �ت� �ع ��ري ��ف ب� �ع ��ادات
وتقاليد ال�شعب الإماراتي ،ونقلها
للأجيال املتعاقبة.
تتويج الفائزين يف م�سابقات الكريم
ل�ل��رج��ال وال �ن �� �س��اء ..ال��دوم�ي�ن��و ..
والقدم والطائرة ال�شاطئية
ت� ��وج م �ه��رج��ان ال �� �س �ل��ع البحري
ال �ف��ائ��زي��ن يف م �� �س��اب �ق��ات الكريم
ل �ل��رج��ال وال �ن �� �س��اء ،والدومينو،
وب�ط��ول�ت��ي ك��رة ال �ق��دم ال�شاطئية
وكرة الطائرة ال�شاطئية ،بح�ضور
زاي��د ��س��اري امل��زروع��ي م��دي��ر ق�سم
الفعاليات بلجنة �إدارة املهرجانات
وال�برام��ج الثقافية وال�تراث�ي��ة يف
�أبوظبي ،والرائد عبداهلل الرا�شدي
من جهاز حماية املن�ش�آت واملرافق
احليوية ،وخليفة حممد البلو�شي
من اللجنة.
و�أ�سفرت م�سابقة ال�صيد بال�صنارة
عن فوز "عبداهلل جمعة احلمادي"
ب��امل��رك��ز الأول ،ويف امل��رك��ز الثاين
جاء �إبراهيم جمعة احلمادي ،ويف
املركز الثالث �ألفني هرييا �أبيجو.
وح �� �ص��د ال �ل �ق��ب يف ب �ط��ول��ة كرة

• �أهايل مدينة ال�سلع :املهرجان عيد وفرحة ملا يقدمه من فعاليات متنوعة
• املجل�س ..ذكريات ناب�ضة بالرتاث
• بيت النوخذة  ..رحلة �إىل املا�ضي اجلميل
• الطفلة مرمي املن�صوري ...موهبة �إعالمية يكت�شفها م�سرح مهرجان ال�سلع البحري
القدم ال�شاطئية فريق "االحتاد"،
ف�ي�م��ا ج ��اء ب��امل��رك��ز ال �ث��اين فريق
"�أبناء النيل"� ،أما يف كرة الطائرة
ال�شاطئة فقد ن��ال لقب البطولة
ف��رق "الطوا�ش" ،وج��اء يف املركز
الثاين فريق "زايد اخلري".
�أم� � ��ا يف ب �ط��ول��ة ال � �ك �ي�رم – فئة
ال��رج��ال ف�ق��د ذه ��ب امل��رك��ز الأول
�إىل ب�ط��ي � �س��ال ب�ط��ي املن�صوري،
ويف امل ��رك ��ز ال� �ث ��اين ع ��ام ��ر حمد
املن�صوري ،ويف بطولة ال�ك��رمي –
فئة ال�سيدات ح�صلت على املركز
الأول مرمي حممد املن�صوري ،ويف
امل��رك��ز ال�ث��اين ال�ي��ازي��ة املن�صوري،
ويف املركز الثالث عائ�شة احلمادي،
ويف املركز الرابع �آالء يو�سف.
ويف ب� �ط ��ول ��ة ال ��دوم � �ي � �ن ��و ذه ��ب
امل��رك��ز الأول �إىل ط��اه��ر �أبوزيد
عبدالعاطي ،وجاء يف املركز الثاين
تامر حممد عام.
�أه ��ايل م��دي�ن��ة ال���س�ل��ع :املهرجان

عيد وفرحة ملا يقدمه من فعاليات
متنوعة
�أ�شاد �أه��ايل مدينة ال�سلع بتنظيم
م�ه��رج��ان ال�سلع ال�ب�ح��ري والذي
و�صفوه ب�أنه عيد وفرحة ملا يقدمه
من فعاليات تراثية وعرو�ض فنية
و�أن�شطة ترفيهية متنوعة ،والتي
كان لها الدور الكبري يف زيادة �إقبال
الأه� ��ايل م��ن خم�ت�ل��ف اجلن�سيات
ع�ل��ى امل�ه��رج��ان ب�شكل ع��ام و�سوق
ال�شعبي على وجه اخل�صو�ص.
ورف��ع الأه��ايل �أ�سمى �آي��ات ال�شكر
وال�ع��رف��ان للقيادة الر�شيدة التي
ال ت��دخ��ر ج �ه��داً يف ت �ق��دمي �أرق ��ى
اخل� ��دم� ��ات مب ��ا ف �ي �ه��ا اخل ��دم ��ات
ال�ت�رف �ي �ه �ي��ة ،و�إىل م� �ق ��ام راع ��ي
امل �ه��رج��ان � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حمدان
ب��ن زاي��د �آل نهيان ممثل احلاكم
يف منطقة ال �ظ �ف��رة ،وتوجيهاته
امل�ستمرة ل��دع��م خمتلف امل�شاريع
التنموية يف منطقة الظفرة.

و�أكد عبداهلل احلمادي �أن فعاليات
امل�ه��رج��ان املتنوعة لفتت الأنظار
ب�شدة وعلى ر�أ�سها امل�سابقات التي
تخ�ص ال�ت�راث وف�ع��ال�ي��ات ال�سوق
ال���ش�ع�ب��ي وال �ف �ع��ال �ي��ات التثقيفية
املوجهة للأطفال ،م�شرياً �إىل �أن
الإق� �ب ��ال مل ي�ق�ت���ص��ر ع�ل��ى �أه ��ايل
م��دي �ن��ة ال �� �س �ل��ع ف �ق ��ط ،ب ��ل �شهد
�إقباال من امل��دن امل�ج��اورة وال�سياح
م��ن خ��ارج�ه��ا ،م��ا ي�شري �إىل جناح
ف �ع��ال �ي��ات امل �ه��رج��ان يف الرتويج
للمنطقة.
وقالت �سالمه املن�صوري �إن قرية
الطفل يف املهرجان تعترب من�صة
ج��ذب ل�ل�أ��س��ر ال�سيما م��ع تفاعل
الأط �ف��ال م��ع الأل �ع��اب التعليمية
امل� �ق ��دم ��ة ل� �ه ��م ،م �� �ش�ي�رة �إىل �أن
ع�شرات الفعاليات ال�شيقة واملميزة
ل�ل��أط� �ف ��ال ي���س�ت�م�ت��ع ب �ه��ا الكبار
وال�صغار ومنها م�سابقات ثقافية
وور� ��ش ر��س��م و�أل �ع��اب وم�سابقات،

وج �م �ي �ع �ه��ا ي �� �س �ت �ه��دف تعريف
الأط� � �ف � ��ال ب� ��ال�ت��راث الإم � ��ارات � ��ي
العريق.
وق��ال �إبراهيم جمعة احلمادي �إن
�إج ��ازة نهاية الأ��س�ب��وع والإج ��ازات
امل��در��س�ي��ة ت�ع�ت�بر ف��ر��ص��ة منا�سبة
ل ��زي ��ارة امل �ه��رج��ان ب���ش�ك��ل يومي،
حيث ي�ستمتع اجلميع بالفعاليات
املتنوعة ال�ت��ي يقدمها املهرجان،
والتي تتنا�سب مع جميع الأعمار
وخمتلف الفئات.
و�أع � ��رب � ��ت م � ��رمي احل � �م � ��ادي عن
�سعادتها البالغة بامل�شهد الرائع
ل �ل �ج �م��اه�ير ال� �ت ��ي ت� �ت ��واف ��د على
امل�ه��رج��ان ،وك��ذل��ك ال��زخ��م املتميز
ال��ذي يحظى ب��ه امل�ه��رج��ان ب�شكل
ع � ��ام ،م � ��ؤك� ��د ًة �أن دع� ��م القيادة
الر�شيدة وراء كل هذه النجاحات.
و�أ�� �ض ��اف ع �ب��داهلل ��س�ي��ف امل� ��رر �أن
امل� �ه ��رج ��ان �أت � � ��اح ال� �ف ��ر� ��ص �أم � ��ام
الكثري من الأ��س��ر املنتجة لعر�ض

م�ن�ت�ج��ات�ه��م يف ال �� �س��وق ال�شعبي،
وكذلك �أت��اح املجال �أم��ام امل�شاريع
ال �ن��ا� �ش �ئ��ة ل �ت �ث �ب��ت ذات� �ه ��ا وت�سوق
ملنتجاتها �أمام زوار املهرجان.
و�أكد مبارك املن�صوري �أن املهرجان
يعترب فرحة وعيد لأه��ايل ال�سلع
مل��ا يت�ضمنه م��ن �أج �ن �ح��ة وطنية
تعرفهم مب���س�يرة ال��وط��ن ومدى
ارتباطها برحلة من العطاء والعمل
ال� ��د�ؤوب لتحقيق امل�ك��ان��ة الرائدة
التي و�صلت �إليها ال��دول��ة حالياً.
ومت�ن��ى ح�سن اح�م��د احل �م��ادي �أن
ي�ق��ام ه��ذا امل�ه��رج��ان ك��ل ع ��ام ،و�أن
يكون هناك املزيد من املهرجانات
ع �ل��ى م� ��دار ال �ع ��ام مل ��ا ل �ه��ا الأك �ث�ر
الكبري يف دع��م الأه��ايل والرتويح
عنه كونها تعترب من�صة ترفيهية
وترويجية ملا تت�ضمنه املنطقة من
معامل و�أماكن �سياحية متنوعة.
املجل�س ..ذكريات ناب�ضة بالرتاث
ع �ن ��د دخ � � ��ول ال � ��زائ � ��ر للمجل�س

واجللو�س فيه� ،سرعان ما يقدم له
فنجان القهوة العربية ،حيث ترمز
القهوة العربية �إىل الكرم وح�سن
ال�ضيافة التي يتميز بها املجتمع
مم��ا جعلها مت�أ�صلة
الإم ��ارات ��ي؛ ّ
بقوة يف التقاليد الإم��ارات�ي��ة ،كما
ي���س�ت�م�ت��ع ال ��زائ ��ر ب �ح �ك��اي��ات كبار
امل ��واط �ن�ي�ن ال �ت��ي جت �م��ل املجل�س
بذكريات ناب�ضة بالرتاث.
ويعك�س جمل�س م�ه��رج��ان ال�سلع
البحري �صورة حية عن املجال�س
ال�شعبية املتنوعة التي تتميز بها
دول��ة الإم ��ارات ب�شكل ع��ام ،و�إمارة
�أب��وظ �ب��ي ع �ل��ى وج ��ه اخل�صو�ص،
ح� �ي ��ث ي� �ع ��د امل �ج �ل �� ��س بوظائفه
الثقاف ّية واالجتماع ّية تقليداً حياً
حر�ص احلكام و�أفراد املجتمع على
ا�ستمراريته واملحافظة على دوره،
بو�صفه ج�سر للتوا�صل واحلوار
وبناء العالقات االجتماع ّية.
بيت النوخذة  ..رحلة �إىل املا�ضي

اجلميل
ي ��أخ��ذ ب �ي��ت ال �ن��وخ��ذة ،ال ��زائ ��ر يف
رحلة �إىل املا�ضي اجلميل يطلعهم
خ�لال�ه��ا ع�ل��ى ال �ع��ادات والتقاليد
الإم� ��ارات � �ي� ��ة و�أح � ��ادي � ��ث الفريج
وذكريات الغو�ص وال�صيد ودكاكني
زم��ان ،والأدوات املنزلية القدمية
مروراُ ببع�ض الأجهزة الكهربائية
ال �ق��دمي��ة م�ث��ل ال�ت�ل�ف��از والهاتف
وجهاز اال�ستقبال الهوائي وبع�ض
الألعاب القدمية وخ�صو�صاً التي
ظ� �ه ��رت يف ح �ق �ب��ة ال�سبعينيات
وال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ،وي �ت �ح��دث للزوار
ال�شاب �أحمد ح�سن احل�م��ادي عن
تفا�صيل هذا البيت الرتاثي الذي
�ساهم يف جمع ذكرياته.
الطفلة مرمي املن�صوري ...موهبة
�إعالمية يكت�شفها م�سرح مهرجان
ال�سلع البحري
يحت�ضن مهرجان ال�سلع البحري
امل ��واه ��ب ال �ن��ا� �ش �ئ��ة ،وي �� �س �خ��ر لها
الإمكانيات وفر�ص الظهور ،حيث
مت �ي��زت ال �ط �ف �ل��ة "مرمي حممد
�سامل املن�صوري" بثيابها التقليدية
من بني الأطفال املتواجدين على
امل �� �س��رح ،ل�ت�ك���ش��ف ل�ل�ج�م�ه��ور عن
موهبتها الإع�لام�ي��ة يف التقدمي،
وتلفت احل�ضور ب�أدائها املميز.
وخ� �ط� �ف ��ت "مرمي املن�صوري"
الأ�ضواء ب�أدائها املتميز وح�ضورها
القوي على خ�شبة امل�سرح ،وتفاعلها
م ��ع الأط � �ف� ��ال وذوي� �ه ��م ب�أ�سلوب
عفوي ،حيث �أتيحت لها الفر�صة
لتثبت ذات �ه��ا م��ن خ�ل�ال م�شاركة
الإع�ل�ام��ي "جا�سم احلمادي" يف
�إدارة الفقرات على امل�سرح ،ومنها
فقرة الأ�سئلة والأجوبة وامل�سابقات
الرتاثية املتنوعة التي �شارك بها
الأطفال وذويهم.
وقالت مرمي املن�صوري �أنها كانت
دوم� �اً تطمح يف �أن ت�ك��ون مقدمة
ب��رام��ج ت�ف��اع�ل�ي��ة ،ح �ي��ث ت ��رى �أن
لديها موهبة يف ذل��ك ،ولكنها مل
جتد الفر�صة املنا�سبة لتقدم نف�سها
وتك�شف عن موهبتها ،معرب ًة عن
فرحتها الكبرية بتنظيم مهرجان
ال���س�ل��ع ال�ب�ح��ري وال� ��ذي ق ��دم لها
ال �ف��ر� �ص��ة ل�ت�ك���ش��ف ع��ن موهبتها
م��ن خ�ل�ال اع �ت�لاء خ�شبة امل�سرح
و�إطالق العنان ملوهبتها.

مدينة ال�شيخ خليفة الطبية وم�ست�شفى توام يعلنان قبول جمموعة وا�سعة من مز ّودي الت�أمني الطبي
•• �أبوظبي -وام

�أعلنت �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة" ، ،عن
ب��دء قبول مدينة ال�شيخ خليفة الطبية وم�ست�شفى توام
ملجموعة وا�سعة من مز ّودي الت�أمني الطبي.
وت�أتي هذه اخلطوة متا�شياً مع ر�ؤية �إمارة �أبوظبي لتوفري
رعاية �صحية عالية اجل��ودة جلميع �سكانها من مواطنني
ومقيمني.
و�أ�صبح ب�إمكان املواطنني واملقيمني يف دولة الإم��ارات على
ح��د � �س��واء اال��س�ت�ف��ادة م��ن خ��دم��ات م��دي�ن��ة ال���ش�ي��خ خليفة
الطبية وم�ست�شفى توام.
وقالت الدكتورة �صفاء عزت امل�صطفى ،الرئي�س التنفيذي
بالإنابة يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية  -بهذه املنا�سبة : -
" ن�شهد اليوم خطوة جديدة ومهمة �ست�ساعدنا على حتقيق
ر�ؤية �أبوظبي الرامية �إىل تقدمي رعاية �صحية ا�ستثنائية

جلميع �أبنائها مواطنني ومقيمني .وبهذا الإعالن �ستكون
خ��دم��ات م��راك��ز التميز يف م��دي�ن��ة ال�شيخ خليفة الطبية
كخدمات ط��ب الأط �ف��ال املتخ�ص�صة ذات امل�ستوى العاملي
متاحة �ضمن تغطية املزيد من �شركات الت�أمني .و�إىل جانب
تعزيز من��وذج الرعاية ال�صحية املتكامل ل�شركة "�صحة"،
�سنتمكن من تو�سيع نطاق الو�صول �إىل الرعاية ال�صحية
للبالغني والأطفال على حد �سواء يف جميع �أنحاء الإمارة
" .ب ��دوره ،ق��ال �سعيد جابر كويتي ،الرئي�س التنفيذي
مل�ست�شفى توام" :نثني علي حر�ص دائرة ال�صحة يف �أبوظبي
لتمكني م�ست�شفى ت ��وام يف ا��س�ت�ق�ب��ال امل��ر��ض��ى م��ن جميع
�أن��واع الت�أمني .فبهذه اخلطوة� ،سنتمكن من تو�سيع نطاق
الو�صول �إىل خدمات "�صحة" ذات امل�ستوى العاملي ،مثل
مركز الأورام يف م�ست�شفى ت��وام لنعالج املزيد من املر�ضى
من جميع �أنحاء �أبوظبي ،وبالتايل �سنوا�صل تنفيذ مهمتنا
بتح�سني م�ستوى الرعاية ال�صحية املتوفرة للجميع وتلبية

احتياجات كافة املر�ضى ".يذكر �أن مدينة ال�شيخ خليفة
الطبية هي م�ست�شفى لرعاية احلاالت ال�صعبة ي�ضم 498
�سريراً ،ويقدم خدمات طبية وجراحية ا�ستثنائية وكاملة
للمر�ضى من خالل  16عيادة خارجية تغطي تخ�ص�صات
متعددة مثل طب الأ�سنان وطب الأع�صاب وطب الطوارئ
والأمرا�ض اجللدية والرعاية احلرجة.
ويفتخر امل�ست�شفى �أي�ضاً مبركزه ال�شهري واملتميز يف طب
الأطفال ،والذي يقدم خدمات طب الأطفال املتخ�ص�صة مع
اتباع نهج عالج متعدد التخ�ص�صات.
ومتتلك مدينة ال�شيخ خليفة الطبية �أك�بر وح��دة رعاية
ح��رج��ة ل�ل�أط�ف��ال و�أك�ب�ر ق�سم ط ��وارئ ل�ل�أط�ف��ال يف دولة �أما م�ست�شفى توام فيقدم العديد من اخلدمات الطبية ،مبا م��ري �� �ض �اً ب�ي�ن ع��ام��ي  2019و 2021وي �ع��د م ��ن �أك�ب�ر
الإمارات العربية املتحدة .ومن � 2019إىل  ،2021قدّمت يف ذلك التخدير ،وطب الطوارئ ،والطب العام ،وخدمات امل�ست�شفيات يف دول��ة الإم� ��ارات ب�سعة �� 531س��ري��راً و48
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية العالجات ال�ضرورية لأكرث ط��ب الأورام ،وط��ب الأط �ف ��ال ،و�إدارة ال��رع��اي��ة احلرجة� ،سرير ط��وارئ و 9غ��رف عمليات و 81عيادة متخ�ص�صة.
من  525,648مري�ضاً من كافة الأعمار من جميع �أنحاء وال�ت��ول�ي��د و�أم��را���ض ال�ن���س��اء ،والأ� �ش �ع��ة واجل��راح��ة ،وطب كما يحتوي على مركز عاملي لل��أورام وه��و املركز الوطني
الأ�سنان وغريها .وعالج امل�ست�شفى �أك�ثر من  744,833الرئي�سي لعالج ال�سرطان ومركز �إقليمي للإحالة الطبية.
الدولة.
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هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص تعلن تعديل معدل الن�ضج الرقمي بطرق دبي يحقق نتيجة  3.2من  5م�ستويات خالل العام 2020
دوام الأيام الدرا�سية يف املدار�س اخلا�صة

•• ال�شارقة-وام

بنا ًء على توجيهات املجل�س التنفيذي ب��إم��ارة ال�شارقة مت تعديل الدوام
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�صة يف �إمارة ال�شارقة لي�صبح �أربعة �أيام عمل
ابتدا ًء من يوم الإثنني حتى يوم اخلمي�س وت�صبح عطلة نهاية الأ�سبوع �أيام
اجلمعة وال�سبت والأحد.
ي�ب��د�أ تطبيق ال ��دوام اجل��دي��د م��ن  1يناير  2022و�سيتم الإع�ل�ان عن
التفا�صيل الحقاً.

•• دبي-وام

حقق معدل الن�ضج الرقمي يف هيئة الطرق واملوا�صالت يف دب��ي نتيجة
" "3.2من " "5م�ستويات خالل العام � 2020أي بزيادة بلغت 0.5
وارت �ف��اع بن�سبة  18.5%م�ق��ارن��ة بنتيجة " "2.7يف ال �ع��ام 2019
وذل��ك ح�سب امل�ستويات اخلم�سة املعتمدة وه��ي :ب�ن��اء ال��ر�ؤي��ة الرقمية
ت�ط��وي��ر امل�م�ك�ن��ات ال��رق�م�ي��ة وت�ب�ن��ي ال �ق ��درات ال��رق�م�ي��ة وت�ط�ب�ي��ق مناذج
الأعمال الرقمية والريادة الرقمية واال�ستدامة .وتطمح الهيئة الو�صول
�إىل امل�ستوى ال��راب��ع م��ن الن�ضج يف نهاية ال�ع��ام  .2023وق��ال مو�سى
الرئي�سي م��دي��ر �إدارة ا�سرتاتيجية وحوكمة التقنيات بقطاع خدمات
الدعم التقني امل�ؤ�س�سي يف هيئة الطرق واملوا�صالت " ..يف عام 2017
�أطلقت هيئة الطرق واملوا�صالت يف دبي ا�سرتاتيجيتها الرقمية وكانت

من �أوىل اجلهات احلكومية التي تبنت ا�سرتاتيجية رقمية تخ�ص�صية
ت�شمل خ��ارط��ة ط��ري��ق م���ش��اري��ع وب��رام��ج ت �ت��واءم م��ع ال�ت��وج�ه��ات املحلية
والعاملية يف جمال التحول الرقمي مما قاد الهيئة �إىل الو�صول ملرحلة
مكنتها من قيا�س م�ستويات ن�ضج التحول الرقمي وحتديد التوجهات
امل�ستقبلية يف ه��ذا املجال" .و�أ� �ض��اف " يف ع��ام  2019خ��رج��ت الهيئة
بنموذج لقيا�س معدل ن�ضج التحول الرقمي فيها وكان فريدا من نوعه
على م�ستوى حكومة دبي حيث مت ت�صميمه بناء على �أهم �أرق��ى املعايري
و�أف�ضل املمار�سات واملرجعيات اال�ست�شارية العاملية مثل ""Granter
و" ."Deloitteوقد مت حتديد خم�سة م�ستويات للن�ضج يف الهيئة وهي
بناء الر�ؤية الرقمية وتطوير املمكنات الرقمية وتبني القدرات الرقمية
وتطبيق مناذج الأعمال الرقمية والريادة الرقمية واال�ستدامة" .و�أو�ضح
الرئي�سي �أن الر�ؤية اال�سرتاتيجية الرقمية يف هيئة الطرق واملوا�صالت

التي تتمحور حول حتقيق الريادة العاملية يف التقنيات احلديثة والرقمية
خلدمة البنية التحتية والنقل ترتجم من خالل  6حماور ا�سرتاتيجية
و 11م�سارا تن�سجم كلها مع توجهات التحول الرقمي وتقنيات الثورة
ال�صناعية الرابعة وللموائمة مع وترية التحول الرقمي املت�سارعة فقد مت
العمل على حتديث منوذج هذا التحول واخلروج ب�إ�صدار ثان �أكرث فاعلية
وك�ف��اءة يف قيا�س ن�ضج التحول الرقمي وتبني �أب��رز التقنيات الرائدة
عامليا" .ويحتوي الإ�صدار الثاين على  23مقيا�سا فرعيا مقارنة بـ13
مقيا�سا يف الإ�صدار الأول ومن �أهم مميزات الإ�صدار اجلديد ال�شمولية
يف عملية التقييم خا�صة فيما يخ�ص ن�ضج جتربة رحلة املتعامل الداخلي
واخل��ارج��ي والرتكيز على التميز يف تقدمي اخل��دم��ات م��ن خ�لال زيادة
معدالت تبني القنوات الرقمية وخف�ض معدل الزيارات �إىل مراكز تقدمي
اخلدمات �إ�ضافة اىل تعزيز ثقافة االبتكار الرقمي بني موظفي الهيئة.
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خالل كلمة رئي�سية يف منتدى املواطن العاملي املنعقد يف الإمارة

�سعود بن �صقر :ر�أ�س اخليمة �شريك رئي�سي يف جهود �إطالق حوار فاعل يعزز مفهوم املواطنة العاملية
حاكم ر�أ�س اخليمة ي�شيد بانعقاد املنتدى بالتزامن مع احتفاالت دولة الإمارات بعيد االحتاد اخلم�سني

•• ر�أ�س اخليمة-وام

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة� ،أن ر�أ�س اخليمة �شريك رئي�سي يف جهود �إطالق حوار
فاعل يعزز مفهوم املواطنة العاملية مبا ين�سجم مع توجهات دولة الإمارات
يف هذ املجال.
جاء ذلك خالل �إلقاء �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ،كلمة رئي�سية
يف افتتاح "منتدى املواطن العاملي" املنعقد يف ر�أ�س اخليمة �أم�س بح�ضور
�سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة،
وم�شاركة نخبة من �صانعي القرار مبن فيهم ،فخامة �إيفان دوكي ماركيز،
رئي�س جمهورية كولومبيا ،ومعايل جويل تايلور ،نائب رئي�س جمهورية

ليبرييا ،وماثيو رينزي ،رئي�س الوزراء الإيطايل الأ�سبق.
و�أ�شار �سموه �إىل �أن املنتدى ي�أتي بالتزامن مع حمطات فارقة وحمورية
يف م���س�يرة الإم� � ��ارات ،ح�ي��ث حت�ت�ف��ل ال��دول��ة ب�ع�ي��د االحت� ��اد اخلم�سني،
وت�ست�ضيف دبي معر�ض �إك�سبو العاملي ،وت�ستعد الإمارات �أي�ضاً ال�ست�ضافة
م�ؤمتر " "COP28يف العام .2023
وق��ال ��س�م��وه�" :إن ر�أ� ��س اخليمة ملتزمة بتعزيز ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون مع
كافة ال�شــــــركاء العــــــامليني ،وهـــــو الأمـــــر الـــذي يعك�س املعنى احلقيقي
لـ "منتدى امل��واط��ن العاملي" ،ال��ذي ي�سعى �إىل �أن يكون من�صة جامعة
للعقول الب�شرية التي تهدف �إىل �إيجاد حلول م�شرتكة وعملية للتحديات
العاملية".
و�أ�ضاف �سموه" :فخور ب�أننا يف دولة الإمارات م�ساهمون بارزون للتغيري

الإيجابي يف العامل ،وب�أننا �شركاء فاعلون يف اجلهود العاملية الهادفة �إىل
بناء م�ستقبل �أكرث �أماناً وا�ستدامة".
و�أكد �سموه �أن اال�ستدامة ركيزة �أ�سا�سية يف نهج ر�أ�س اخليمة التنموي،
و�أن الإم��ارة ت�ؤمن كل الإميان بتعزيز التنقل الب�شري امل�ستدام ،ويعك�س
ذل��ك حر�صها على الرتحيب باجلميع للعي�ش والعمل وحتقيق النمو
والتطور فيها.
و�أ� �ش��ار ��ص��اح��ب ال�سمو ح��اك��م ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة �إىل �أن �إط�ل�اق الإم� ��ارة لـ
"ا�سرتاتيجية ر�أ�س اخليمة لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة ،"2040
و"ا�سرتاتيجية الوجهة ال�سياحية امل�ستدامة" ،يعك�س طموحها وتوجهها
ل�صناعة م�ستقبل مزدهر وم�ستدام.
و�سلط �سموه ال�ضوء على "تعهد ر�أ�س اخليمة لال�ستدامة" ،الذي وقعت

عليه  21جهة حكومية وغري حكومية يف الإمارة خالل "منتدى املواطن
العاملي" ،م�ؤكداً �أنها خطوة �إ�ضافية نحو تعزيز وتر�سيخ مبادئ ومفاهيم
اال�ستدامة يف جميع امل�ؤ�س�سات ،والدوائر ،والهيئات ،وال�شركات اخلا�صة.
ويعقد "منتدى امل��واط��ن العاملي"  2021يف ر�أ���س اخليمة ،على مدار
يومي  12و 13دي�سمرب اجل��اري ،يف مركز احلمرا العاملي للمعار�ض
وامل�ؤمترات ،وي�شهد م�شاركة العديد من امل�شاهري وال�شخ�صيات املعروفة
يف خمتلف امل �ج��االت مب��ن فيهم ك�لارن����س ��س�ي��دورف ،الع��ب ك��رة القدم
الهولندي ال�سابق .
.و�سيقدم العرو�ض املو�سيقية كل من ،املغنية الأمريكية نيكول �شريزينغر،
واملغني ووايكلف جني من هايتي ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركة املمثلة الأمريكية
�إيفا النغوريا ،التي �ستت�سلم جائزة "املواطن العاملي".

دبي تخف�ض انبعاثاتها الكربونية بنحو  % 33خالل 2020
•• دبي-وام

�أعلن معايل �سعيد حممد الطاير
ن ��ائ ��ب رئ �ي �� ��س امل �ج �ل ����س الأع� �ل ��ى
للطاقة يف دبي �أن الإم��ارة حققت
خف�ضا يف االن�ب�ع��اث��ات الكربونية
ب� �ن� ��� �س� �ب ��ة  33%خ � �ل� ��ال ع � ��ام
 2020لتتخطى بذلك الن�سبة
امل�ستهدفة يف ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة دبي
للحد م��ن االن�ب�ع��اث��ات الكربونية
 2021ب�أكرث من ال�ضعف حيث
تهدف اال�سرتاتيجية �إىل خف�ض
االنبعاثات بن�سبة  16%بحلول
عام .2021
و�أ� � �ش� ��اد م �ع ��ايل ال �ط��اي��ر بجميع
امل�ؤ�س�سات التي �أ�سهمت يف حتقيق
هذا الإجناز ..

و�أ�ضاف  " :تت�ضافر جهود جميع
امل��ؤ��س���س��ات املن�ضوية حت��ت مظلة
امل�ج�ل����س الأع �ل��ى ل�ل�ط��اق��ة يف دبي
لتحقيق ر�ؤي��ة وتوجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه
اهلل" يف �أن ت �ك��ون دب ��ي عا�صمة
عاملية لالقت�صاد الأخ�ضر والتنمية
امل� ��� �س� �ت ��دام ��ة وحت� �ق� �ي ��ق �أه� � � ��داف
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ل�ل�ط��اق��ة النظيفة
 2050ومبادرة احلياد الكربوين
لإم��ارة دب��ي لتوفري  100%من
ال� �ق ��درة الإن �ت��اج �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة من
م�صادر الطاقة النظيفة بحلول
ال � �ع ��ام  2050وا�سرتاتيجية
دب��ي لإدارة ال�ط�ل��ب ع�ل��ى الطاقة

وامل�ي��اه ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل تخفي�ض
الطلب بن�سبة  30%بحلول عام
.2030
و�أ�� �ض ��اف  " :ي ��ؤك��د ه ��ذا الإجن ��از
امل�ت�م�ث��ل يف تخفي�ض االنبعاثات
الكربونية يف الإمارة بن�سبة 33%

خ �ل�ال ع� ��ام � 2020أن� �ن ��ا ن�سري
بخطى حثيثة لتحقيق الأهداف
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة ل �ل �ت �ح��ول �إىل
اقت�صاد حم��اي��د للكربون بحلول
ع ��ام  2050ل �� �ض �م��ان م�ستقبل
�أك�ثر �إ�شراقا وا�ستدامة لأجيالنا
القادمة ".و�أو�ضح معايل الطاير
�أن امل� �ب ��ادرات وال�ب�رام ��ج الرائدة
التي تنفذها الهيئات وامل�ؤ�س�سات
امل �ن �� �ض��وي��ة حت ��ت م �ظ �ل��ة املجل�س
الأع �ل��ى ل�ل�ط��اق��ة يف دب ��ي �أ�سهمت
يف حت�ق�ي��ق ه ��ذا اخل�ف����ض الكبري
يف االن �ب �ع��اث��ات ال�ك��رب��ون�ي��ة .ومن
العوامل التي حققت هذا الإجناز
زي � ��ادة ن���س�ب��ة ال� �ق ��درة الإنتاجية
ل �ل �ط��اق��ة امل � �ت � �ج ��ددة والنظيفة
وال �ت ��ي ت�ب�ل��غ ح��ال �ي��ا 11.38%

م ��ن �إج � �م ��ايل م ��زي ��ج ال �ط��اق��ة يف
دبي والتو�سع يف ا�ستخدام �أنظمة
ت�بري��د امل�ن��اط��ق وال�ت��ي �أ�سهمت يف
توفري  650جيجاوات �ساعة من
الكهرباء يف عام  2020واحلوافز
التي �شجعت على زي��ادة ا�ستخدام
ال� ��� �س� �ي ��ارات ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة وغ�ي�ر
ذل��ك م��ن م �ب��ادرات رائ��دة خلف�ض
االنبعاثات الكربونية يف دبي.
من جهته �أك��د �سعادة �أحمد بطي
امل� �ح�ي�رب ��ي �أم� �ي ��ن ع � ��ام املجل�س
الأع �ل ��ى ل�ل�ط��اق��ة يف دب ��ي �أن هذا
الإجناز ي�ؤكد �أهمية ت�ضافر جهود
الأف��راد وامل�ؤ�س�سات لدعم اجلهود
ال��وط�ن�ي��ة وال �ع��امل �ي��ة ال �ه��ادف��ة �إىل
احلد من ظاهرتي التغري املناخي
واالح�ت�ب��ا���س احل� ��راري  ..م�شريا

�إىل �أن دبي لديها خطة للثالثني
عاما املقبلة ت�شمل قطاع الطاقة

نور دبي تفوز باملركز الأول جلائزة الأمري حممد بن فهد لأف�ضل �أداء خريي عربيا
•• دبي-وام

فازت م�ؤ�س�سة نور دبي باملركز الأول لـــ"جائزة الأمري حممد بن فهد لأف�ضل
�أداء خ�يري يف ال��وط��ن العربي" ،ع��ن فئة امل�ؤ�س�سات املتو�سطة ،وذل��ك عن
جممل �إجنازاتها يف جمال مكافحة العمى وكل �أ�شكال الإعاقة الب�صرية على
م�ستوى العامل� ،إىل جانب متيز "نور دبي" بجودة الأداء ،وتوافقها يف الوقت
نف�سه مع املعايري املقررة للفوز باجلائزة ،واملرتبطة با�سرتاتيجيات العمل
الناجحة ،والقيادة ،ور�ضا امل�ستفيدين .جاء تكرمي امل�ؤ�س�سة بهذه املنا�سبة،
حتت رعاية جامعة الدول العربية ،ويف مقرها بالقاهرة ،وبح�ضور نخبة من

فقدان �شهادات ا�سهم
العدد  13415بتاريخ 2021/12/13

ف �ق��دت � �ش �ه��ادات ا��س�ه��م � �ص��ادرة م��ن ال���ش��رك��ة العاملية
القاب�ضة ���ش.م.ع (ا�سماك) با�سم كل من م��روان مراد
جمعه ح�سن رحمه �شهادة رقم ASMAK 1710660
بعدد � 1200سهم و مراد جمعه ح�سن رحمه �شهادة رقم
 ASMAK 1710656و م�ه��ره م��راد جمعه ح�سن
رحمه �شهادة رقم  ASMAK 1710658و مروه مراد
جمعه ح�سن رحمه �شهادة رقم ASMAK 1710659
بعدد � 1200سهم نوره داد حممد �سليمان �شهادة رقم
 ASMAK 1710657بعدد � 1200سهم على من
يجدها ارجاعها اىل ال�شركة ااملذكورة او االت�صال على
الرقم 0504899941

كبار ال�شخ�صيات وامل�س�ؤولني .وقال �سعادة عو�ض �صغري الكتبي املدير العام
لهيئة ال�صحة بدبي ،رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة نور دبي� ..إن ما حققته
مبادرات حممد بن را�شد العاملية يف ال�سنوات املا�ضية ،وال�سيما م�ؤ�س�سة نور
دب��ي ،يعد نقلة نوعية وا�ستثنائية على �صعيد العمل الإن�ساين واخلريي،
حيث جنحت "نور دبي" ،يف تر�سيخ ون�شر جمموعة مفاهيم وقيم العطاء
واخلري وال�سالم ،امل�ستمدة من فكر ور�ؤى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه
اهلل" .ولفت �سعادته �إىل �أن "نور دبي" ومنذ انطالقتها الأوىل كمبادرة
�إن�سانية متخ�ص�صة يف العام  ،2008وهي ت�أخذ على عاتقها مكافحة العمى،
و�إنقاذ الفقراء واملعوزين يف خمتلف �أنحاء العامل من كل م�سببات و�أ�شكال
الإعاقة الب�صرية� ،إمياناً منها بقيمة الإن�سان و�ضرورة املحافظة على �صحته
وحياته ،بغ�ض النظر عن لونه وجن�سيته وثقافته .و�أو�ضح �أن �أكرث من 27
مليون �إن�سان يف �شتى بقاع الأر�ض ،ا�ستفادوا من م�ؤ�س�سة نور دبي ،من خالل
براجمها العالجية والوقائية املتكاملة  ،التي وفرت كل العالجات املتقدمة،
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13415بتاريخ 2021/12/13

00000

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
�سيف عبداهلل �سامل �سيف الطنيجي حمم�صه �شوكو روز مديرها� /سيف عبداهلل �سامل �سيف الطنيجي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � SHCEXCICPL2021 /0005200أمر اداء
�إىل املحكوم عليه � :سيف عبداهلل �سامل �سيف الطنيجي
حمم�صه �شوكو روز مديرها � /سيف عبداهلل �سامل �سيف الطنيجي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ عبيد ا�سحاق ا�سماعيل املازمي  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
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  166337درهم
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

�إىل جانب �إج��راء العلميات اجلراحية الدقيقة ،وغ�ير ذل��ك من اخلدمات
الطبية عالية اجل��ودة ،والربامج الوقائية ،التي حفظت لكل هذه املاليني
نعمة الإب�صار .واعترب �سعادته تكرمي وتقدير امل�ؤ�س�سة وفوزها بهذه اجلائزة
الرفيعة امل�ستوى ،حافزاً �إ�ضافياً للقائمني على "نور دبي" ،وف��رق العمل
الطبية والإدارية التي ال تدخر و�سعاً يف خدمة مر�ضى العيون ،وفتح طاقة
�أمل �أمامهم حلياة جديدة خالية من الإعاقات الب�صرية والعمى ،فيما �أ�شار
�إىل ما قامت به امل�ؤ�س�سة خالل العام املا�ضي على وجه التحديد ،حيث مل
تثنيها جائحة كوفيد -19العاملية عن �أداء ر�سالتها الإن�سانية� ،إذ ا�ستمرت
"نور دبي" يف ت�سيري خدماتها الطبية املقررة �إىل ال�سودان وغانا ونيجرييا،
وغريها من البلدان ،بال�شكل املعتاد .من جانبها �أبدت الدكتورة منال ترمي
املدير التنفيذي وع�ضو جمل�س الأمناء يف م�ؤ�س�سة نور دب��ي� ،سعادتها مبا
حققته امل�ؤ�س�سة من �إجنازات يف الأعوام الأخرية و�أكدت على �أهمية التقدير
ال��ذي توليه جائزة الأم�ير حممد بن فهد لأف�ضل �أداء خ�يري يف الوطن
العربي ،ملا يف ذلك من دعم وحتفيز للم�ؤ�س�سات اخلريية والإن�سانية لتبني
�أ�سلوب اجلودة ال�شاملة والتنمية امل�ستدامة يف ن�شاطاتها.
وقالت " حر�صت نور دبي منذ ت�أ�سي�سها على اتباع معايري اجلودة والتميز
يف كافة �أن�شطتها الإدارية والت�شغيلية فقد ح�صلت على العديد من �شهادات
التميز منها املركز الأول يف برنامج دب��ي لل��أداء احلكومي املتميز يف عام
 2016عن فئة امل�شروع احلكومي امل�شرتك ،وح�صلت على � 3شهادات االيزو
اخلا�صة بنظام �إدارة اجل��ودة ونظام ا�ستمرارية االعمال ونظام امل�س�ؤولية
املجتمعية .كما ح��ازت امل�ؤ�س�سة يف  2019على ج��ائ��زة امل�ؤ�س�سة اخلريية
الرائدة �ضمن جوائز التميز امل�ؤ�س�سي يف دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل
اخل�يري يف ام��ارة دب��ي .وعلى امل�ستوى الوظيفي ،ح�صد م��ؤخ��را ع��دد من
موظفي م�ؤ�س�سة نور دبي جوائز دولية من الوكالة الدولية ملكافحة العمى
عن فئات االبتكار و�صناعة التغيري".
ح�ضر تكرمي م�ؤ�س�سة نور دبي ،بهذه املنا�سبة ،جمموعة من كبار ال�شخ�صيات
وامل�س�ؤولني ،منهم �سعادة الدكتورة هيفاء ابو غزالة الأم�ين العام امل�ساعد
جلامعة الدول العربية ،و�سعادة الدكتور عي�سى بن ح�سن االن�صاري الأمني
العام مل�ؤ�س�سة الأم�ير حممد بن فهد للتنمية االن�سانية و�سعادة الدكتور
نا�صر القحطاين م��دي��ر ع��ام املنظمة العربية للتنمية الإداري� ��ة التابعة
اجلامعة العربية ..كما ح�ضر التكرمي عدد من ال��وزراء وال�سفراء العرب
و�سعادة عبداهلل احلمادي القائم بالأعمال يف �سفارة الدولة يف م�صر وممثلو
امل�ؤ�س�سات اخلريية والنفع العام العربية.

وامل �ي��اه وق �ط��اع ال�ن�ق��ل وال�صناعة
وامل � �ب� ��اين وال� �ن� �ف ��اي ��ات وتت�ضمن

اخلطة املمكنات والنظم والبحوث
والتطوير.

جامعة الإمارات حتتفي باليوم
الدويل للتغطية ال�صحية ال�شاملة

•• العني -الفجر

�شاركت جامعة الإم� ��ارات ال�ع��امل �أم����س الأح ��د باالحتفاء باليوم العاملي
للتغطية ال�صحية ال�شاملة والذي قامت اجلمعية العامة للأمم املُتحدة
بتكري�س يوم  12دي�سمرب حلثّ البلدان على ت�سريع وترية التقدّم املُحرز
� �ص��وب حت�ق�ي��ق ال�ت�غ�ط�ي��ة ال�صحية
ال �� �ش��ام �ل��ة .وب� �ه ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة قالت
الدكتورة فاطمة امل�سكري ،الأ�ستاذة
مبعهد ال�صحة العامّة يف كلية الطب
والعلوم ال�صحية بجامعة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة" :يت ّم االحتفال
ب��ال �ي��وم ال �ع��امل��ي للتغطية ال�صحية
ال�شاملة ه��ذا ال�ع��ام حت��ت �شعار (ال
ت�ت�رك � �ص� ّ�ح��ة �أح � ��دٍ خ �ل��ف الركب:
ا�ستثمر يف ال ُنظم ال�صحية ال�شاملة
للجميع) ،بهدف بناء م�ستقبل �أكرث
�أم ��ان �اً و��ص�ح��ة ل�ل�ج�م�ي��ع ،م��ن خالل
ت �ع��زي��ز الأن �ظ �م��ة ال���ص�ح�ي��ة للت�أ ّكد
م��ن �أن �ه��ا ع��ادل��ة وم��رن��ة وق ��ادرة على
تلبية احتياجات املجتمع ،خا�صة بعد �أن ك�شفت جائحة كورونا عن مدى
�ضعف معظم الأنظمة ال�صحية يف العامل" .و�أردف��ت" :نفتخر جميعاً ب�أن
توفري الرعاية ال�صحية على م�ستوى عاملي يُعترب �إح��دى الركائز ال�ست
يف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية املتحدة ،حيث تبذل احلكومة
جهوداً م�ستمرة لتعزيز الرفاهية والرعاية ال�صحية لل�سكان من مواطنني
ومقيمني .ووفقاً لتقييم مقيا�س التنمية االقت�صادية املُ�ستدامة ال�صادر
عن جمموعة بو�سطن اال�ست�شارية ،ف�إن معايري الرعاية ال�صحية يف دولة
الإم��ارات العربية املتحدة تتف ّوق على مثيالتها �إقليمياً وعاملياً يف �أبعاد
متعددة مثل الرفاه والتعليم ".واختتمت الدكتورة امل�سكري ت�صريحها
بالقول" :يُ�سعدنا �أن جامعة الإم ��ارات العربية املتحدة ُتك ّر�س جهودها
لتقدمي �أعلى نوعية �صح ّية جلميع الطلبة والطالبات ،حيث يلتزم الكادر
الطبي بتوفري الرعاية ال�صحية ال�شاملة للجميع ،وتقدمي خدمات �صحية
�شاملة وق ّيمة وفقاً لأعلى املعايري الدولية".
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�أخبـار الإمـارات

Monday

•• �أبوظبي-وام

�أعلنت �شركة مياه وكهرباء الإمارات �أم�س عن �إ�صدار تقدمي طلبات الت�أهيل
لل�شركات وائتالف ال�شركات امل�ؤهلة لتطوير م�شروع حمطة ال�شويهات S4
لتحلية املياه بتقنية التنا�ضح العك�سي يف �أبوظبي.
ويهدف م�شروع ال�شويهات  S4لتعزيز �أمن �إمدادات املياه من خالل حتلية
م�ي��اه البحر با�ستخدام تقنية التنا�ضح العك�سي ،وه��ي تقنية منخف�ضة
الكربون ،لتوفري  70مليون جالون �إمرباطوري من املياه يومياً ،ما يكفي
لتلبية احتياجات � 125ألف منزل.
وي�ؤكد ا�ستمرارية ال�شركة يف حتقيق ا�سرتاتيجيتها الرامية لال�ستثمار يف
تقنيات التنا�ضح العك�سي املبتكرة لتحلية املياه حيث �أعلنت ال�شركة م�ؤخراً
ع��ن �إ� �ص��دار طلب ت�ق��دمي ال�ع��رو���ض مل�شروع امل��رف��أ  2لتحلية امل�ي��اه بتقنية
التنا�ضح العك�سي ب�سعة  80جالون �إمرباطوري من املياه يومياً.
و�سيوفر كال امل�شروعني  150مليون جالون �إمرباطوري من املياه يومياً،
مما يعزز �أمن �إم��دادات املياه ويُ�سهم ب�شكل �أ�سا�سي يف دعم مبادرات خف�ض
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يوفر  70مليون جالون �إمرباطوري من املياه يومي ًا

مياه وكهرباء الإمارات ت�صدر تقدمي طلبات الت�أهيل لتطوير م�شروع ال�شويهات
التكاليف امل�ستمرة يف القطاع من خالل ف�صل عملية حتلية و�إنتاج املياه عن
�إنتاج الطاقة الكهربائية.
مت �إ�صدار تقدمي طلبات الت�أهيل لل�شركات امل�ؤهلة والتي �سبق و�أن تقدمت
بطلبات �إب��داء االهتمام بامل�شروع .وفور االنتهاء من عملية الت�أهيل� ،ستتم
دعوة ال�شركات وائتالف ال�شركات امل�ؤهلة لتقدمي العرو�ض .وكانت �شركة
مياه وكهرباء الإمارات قد تلقت  35طلب �إبداء اهتمام من جمموعة �شركات
وائ�ت�لاف �شركات .وق��ال عثمان �آل علي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة مياه
وكهرباء الإم��ارات�" :إن العمل على رفع �سعة حتلية املياه بتقنية التنا�ضح
العك�سي يعترب من الأولويات اال�سرتاتيجية ل�شركة مياه وكهرباء الإمارات.

و�ست�سهم م�شاريع حتلية املياه با�ستخدام تقنيات منخف�ضة الكربون يف دعم
اجلهود الرامية للف�صل بني عملية حتلية املياه و�إنتاج الطاقة الكهربائية.
تعترب تقنية التنا�ضح العك�سي من التقنيات الأكرث كفاءة من حيث التكلفة
وال �ك��رب��ون� ،إذ ُت���س�ه��م يف خف�ض االن�ب�ع��اث��ات ال�ك��رب��ون�ي��ة ب �ح��وايل ،95%
بالإ�ضافة �إىل تعزيز �أمن املياه يف �أبوظبي .ونتطلع ال�ستكمال عملية تقدمي
طلبات الت�أهيل واالنتقال �إىل مرحلة تقدمي العرو�ض ب�أ�سرع وقت ممكن".
�سيقع م�شروع حمطة ال�شويهات  S4بجانب حمطة ال�شويهات  S3احلالية
داخل جممع ال�شويهات للماء والكهرباء ،والتي تقع على بعد حوايل 250
كم غرب مدينة �أبوظبي .وي�شمل امل�شروع تطوير ومتويل و�إن�شاء وت�شغيل

و�صيانة وامتالك حمطة حتلية مياه البحر ب�سعة �إنتاج  50مليون جالون
من املياه يومياً من القدرة االنتاجية ،بالإ�ضافة �إىل �أعمال البنية التحتية
ذات ال�صلة.
وت�ستهدف �شركة مياه وكهرباء الإم ��ارات �إمت��ام الإغ�ل�اق امل��ايل للم�شروع
بنهاية العام 2022على �أن يبد�أ الت�شغيل التجاري للم�شروع يف الربع الثالث
من عام  .2025و�ستكون ح�صة املطور �أو ائتالف املطورين الذين �سيتم
اختيارهم  40يف املائة كحد �أق�صى من ال�شركة ذات الغر�ض املحدد ،فيما
�ستمتلك حكومة �أبو ظبي ب�شكل غري مبا�شر احل�صة املتبقية من امل�شروع.
وي�ت��وج��ب على جميع اجل�ه��ات ال��راغ�ب��ة بامل�شاركة ت�ق��دمي طلبات الت�أهيل
بالعطاء �إىل �شركة مياه وكهرباء الإمارات يف موعد �أق�صاه ال�ساعة 12:00
ظهراً بالتوقيت املحلي ملدينة �أبوظبي يف  31دي�سمرب  ،2021عرب �إر�سال
ن�سخة �إلكرتونية �إىل ال�بري��د الإل �ك�تروين امل��رف��قewec.S4RO@ :
 .ewec.aeوبعد مراجعة طلبات الت�أهيل من قبل �شركة مياه وكهرباء
الإمارات� ،ستقوم ال�شركة ب�إ�صدار طلب تقدمي العرو�ض لل�شركات �أو ائتالف
ال�شركات امل�ؤهلة.

مكتوم بن حممد ي�ستقبل رئي�س �شبكة
ِ(�سي �إن �إن) العاملية

•• دبي -وام

ا��س�ت�ق�ب��ل ��س�م��و ال���ش�ي��خ م�ك�ت��وم بن
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،نائب
ح��اك��م دب ��ي ن��ائ��ب رئ �ي ����س جمل�س
ال��وزراء وزير املالية ،بح�ضور �سمو
ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،رئي�س جمل�س دبي للإعالم،
�أم� �� ��س يف م �ق��ر م��رك��ز دب� ��ي امل ��ايل
العاملي ،جيف زوكر ،رئي�س جمل�س
�إدارة �شركة "وارنر ميديا نيوز �آند
�سبورت�س" ،رئي�س �شبكة "�سي �إن
�إن" العاملية ،و�أل�ي���س��ون غول�ست،
نائب الرئي�س التنفيذي لل�شركة.
ومت خ�لال اللقاء ا�ستعرا�ض �أبرز
م�ستجدات امل�شهد الإعالمي العاملي

يف �ضوء الثورة ال�صناعية الرابعة
وم ��ا ق��دم�ت��ه م��ن ت�ق�ن�ي��ات �أ�سهمت
يف ت �ب��دي��ل ال �ع��دي��د م ��ن املفاهيم
وامل �م��ار� �س��ات ،وم�ن��اق���ش��ة الفر�ص
التي تطرحها دبي �أم��ام امل�ؤ�س�سات
الإع�ل�ام� �ي ��ة ال �ع��امل �ي��ة وم� ��ا توفره
من مقومات دع��م ل�ل�إع�لام� ،سواء
للم�ؤ�س�سات �أو امل��واه��ب الفردية،
مبا متتلكه الإمارة من بنية حتتية
م �ت �ط ��ورة ور�ؤي� � � ��ة م �ن �ف �ت �ح��ة على
ال�ع��امل ت�ع��زز م��ن موقعها كمن�صة
من ��وذج� �ي ��ة الن� �ط�ل�اق م�ؤ�س�سات
الأع�م��ال على تنوع �أن�شطتها ،مبا
يف ذل��ك الإع�لام�ي��ة منها ،للتو�سع
يف �أ� �س��واق ج��دي��دة واال��س�ت�ف��ادة من
فر�ص النمو املتاحة فيها .و�أعرب

�سمو ال�شيخ مكتوم ب��ن حممد بن
را�شد �آل مكتوم عن تقديره ل�شبكة
"�سي �إن �إن" وما متثله من قيمة
�إع�لام �ي��ة ك ��إح��دى �أه ��م ال�شبكات
الإخبارية يف العامل ،منوها �سموه
ب�ع�لاق��ات ال �ت �ع��اون ال�ط��وي�ل��ة التي
ج�م�ع��ت دب ��ي بال�شبكة ال �ت��ي كانت
من �أوائل امل�ؤ�س�سات العاملية املبادرة
لت�أ�سي�س مقر لها يف مدينة دبي
للإعالم ،واعتزاز دبي بهذا التعاون
الذي ي�أتي يف �إطار حر�صها الدائم
على توثيق ال��رواب��ط م��ع جمتمع
الإعالم العاملي .و�أ�شار �سموه �إىل �أن
ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را��ش��د �آل م�ك�ت��وم ،ن��ائ��ب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم �ل ����س ال� � ��وزراء

ح��اك��م دب � ��ي ،رع � ��اه اهلل ،واهتمام
�سموه بقطاع الإع�ل�ام ك��ان��ت وراء
التطور الكبري ال��ذي �شهدته دبي
ع �ل��ى م � ��دار ال �ع �ق��دي��ن املا�ضيني
ل�ت���ص�ب��ح ال� �ي ��وم م ��رك ��زاً �إعالمياً
عاملياً مرموقاً مبجتمع ي�ضم �أبرز
امل�ؤ�س�سات الإع�لام�ي��ة ،م�ستقطب ًة
�أف�ضل املواهب املبدعة من خمتلف
�أنحاء العامل .ح�ضر اللقاء معايل
حممد بن عبداهلل القرقاوي ،وزير
� �ش ��ؤون جم�ل����س ال� � ��وزراء ،و�سعادة
ه�ل��ال � �س �ع �ي��د امل� � ��ري ،م ��دي ��ر عام
دائ��رة االقت�صاد وال�سياحة بدبي،
و� �س �ع��ادة م�ن��ى غ ��امن امل� ��ري ،نائب
الرئي�س والع�ضو امل�ن�ت��دب ملجل�س
دبي للإعالم ،املدير العام للمكتب

الإع�لام��ي حلكومة دب��ي ،و�سعادة
مالك �آل مالك ،الرئي�س التنفيذي
ملجموعة تيكوم ،وعدد من القيادات
التنفيذية يف �شبكة "�سي �إن �إن".
من جانبه� ،أكد رئي�س "�سي �إن �إن"
العاملية ت�ق��دي��ره للنموذج الناجح
للتعاون بني القطاعني احلكومي
واخل��ا���ص يف دب��ي وال� ��ذي جت�سده �آف � ��اق ج��دي��دة خل��دم��ة تغطياتها
رواب � � ��ط ال� �ت� �ع ��اون ال �ط��وي �ل��ة بني وعملياتها ال�ت�ج��اري��ة يف املنطقة.
الإم��ارة وال�شبكة العاملية ،والدعم ُي��ذك��ر �أن �شبكة  CNNالعاملية
الكبري الذي تقدمه دبي للمجتمع كانت من �أوائ��ل امل�ؤ�س�سات العاملية
الإعالمي عموماً ،الأمر الذي جعل التي �سارعت بت�أ�سي�س مقار لها يف
منها م��رك��زاً م�ت�ط��وراً ل�ل�إع�لام يف مدينة دب��ي ل�ل�إع�لام ،كما �أطلقت
منطقة ال�شرق الأو�سط ،م�شرياً �إىل من مكاتبها فيها خدمة CNN
�أن "�سي �إن �إن" توا�صل اال�ستفادة ال �ع��رب �ي��ة يف ال� �ع ��ام  ،2002وما
م��ن ق��اع��دت�ه��ا يف دب��ي ال�ستك�شاف لبثت �أن ق��ام��ت بتو�سيع �أعمالها

وتواجدها يف دبي ب�صورة تدريجية منطقة ال�شرق الأو��س��ط انطالقاً
و�صو ًال �إىل العام  2016حيث قام م��ن مقرها يف دب��ي ،حيث �أطلقت
�سمو ال�شيخ مكتوم ب��ن حممد بن ال �ع ��ام اجل � ��اري ب��رن��ام��ج CNN
را��ش��د �آل مكتوم بافتتاح ا�ستوديو Marketplace Middle
��س��ي �إن �إن" اجل��دي��د يف الذكرى  Eastبحلته اجلديدة يف ال�شرق
ال��راب �ع��ة ع���ش��رة لإط �ل�اق خدمتها الأو�� �س ��ط ،ع�ب�ر ب�ث�ه��ا التلفزيوين
الإخ �ب��اري��ة ب��ال�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة .كما واملن�صات الرقمية ،للرتكيز على
عزّزت ال�شركة الإعالمية العمالقة ك��ل م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��االق�ت���ص��اد و�إدارة
ت �غ �ط �ي �ت �ه��ا ل� �ق� �ط ��اع الأع � � �م� � ��ال يف الأعمال يف املنطقة.

بلدية احلمرية ت�شارك يف مهرجان �ضواحي  10وتعرف الزوار بالرتاث وتعر�ض البيئة البحرية
•• ال�شارقة –الفجر:

ت�شارك بلدية احلمرية يف فعاليات مهرجان �ضواحي ع�شرة لدائرة �ش�ؤون
ال�ضواحي وال�ق��رى بجناح يقام �ضمن �أجنحة بلديات املنطقة الو�سطى
لإمارة ال�شارقة ليتخ�ص�ص جناح احلمرية يف التعريف بالبيئة البحرية .
و ُتعرف بلدية احلمرية الزوار واجلمهور وب�شكل مبا�شر بالرتاث ومعطياته
وتفا�صيل احلياة يف املا�ضي وذلك خالل الفعاليات املقامة يف حديقة القرائن
 5مبدينة ال�شارقة وتتوا�صل حتى نهاية �شهر دي�سمرب اجلاري.
وخ�ص�صت بلدية احلمرية م�شاركتها لهذا العام بتقدمي منوذج من �أمناط
احلياة يف املا�ضي وخا�صة البيئة البحرية بهدف تكامل الأدوار مع بلديات
املنطقة الو�سطى والتي �ست�سلط ال�ضوء على البيئة ال�صحراوية الإماراتية.
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و�أك��د �سعادة م�ب��ارك را��ش��د ال�شام�سي مدير بلدية احلمرية ب ��أن م�شاركة
بلدية احلمرية يف فعاليات "مهرجان �ضواحي  "10ج��اءت انطالقا من
حر�ص البلدية على تكامل �أدوارها مع كافة امل�ؤ�س�سات وخا�صة دائرة �ش�ؤون
ال�ضواحي والقرى لتعزيز الرتابط االجتماعي والتما�سك الأ�سري ،وتنمية
الروابط اال�سرية وتقاربهم يف فعاليات تعك�س و�شائج التقارب بينهم وتر�سيخ
�أجواء املحبة والرتابط وال�سعادة بني �أفراد الأ�سرة ،و�إطالق فعاليات وبرامج
تن�سجم مع قيمنا وعاداتنا وهويتنا الوطنية.
و�أ�شار ب�أن جناح البلدية يقدم �شروحا عملية عن احلياة يف املا�ضية ويعرف
الأه ��ايل ب ��أن��واع ال�صيد وفنونه يف املا�ضي وب��أن�ه��ا مهنة م�ت��وارث��ه يف �إطار
تخ�صي�ص م�شاركة بلدية احلمرية يف هذا املجال و�إتاحة البيئة ال�صحراوية
لبلديات املنطقة الو�سطى .

من ناحيته �أفاد �سامل عبيد ال�شام�سي مدير �إدارة التفاعل امل�ؤ�س�سي يف بلدية
احلمرية ب ��أن ف��رق العمل املخت�صة بتنظيم و�إدارة الفعاليات يف البلدية
حر�صت على حم��اك��اة بيئة مدينة احل�م��ري��ة �ضمن امل���ش��ارك��ة يف فعاليات
"مهرجان �ضواحي  "10وتنظيم معر�ض بحري متكامل يحتوي على
جميع الأدوات الرتاثية امل�ستخدمة يف البيئة البحرية مثل الأنري والألياخ
والدوابي و�أدوات الغو�ص و�أدوات فلق املحار ،بالإ�ضافة �إىل �صور ولوحات
بحرية وعر�ض للأ�سماك املجففة واملتداولة باملنطقة.
م�شرياً �إىل �أن��ه مت توفري رك��ن للحرف اليدوية البحرية �ضمن م�شاركة
البلدية وال��ذي يت�ضمن توفري عدد من احلرفيني بهدف تقدمي عرو�ض
حية لعدد من احلرف يف الهواء الطلق ،لتعريف اجليل احلا�ضر باحلرف
القدمية ورب��ط النا�شئة مبوروثهم ال�شعبي والرتاثي مثل حرفة �صناعة

ال���ش��ا��ش��ة ،و��ص�ن��اع��ة ال �ق��وارب اخل�شبية ،و��ص�ن��اع��ة ال�ق��راق�ير وف�ل��ق املحار
وا��س�ت�خ��راج ال �ل ��ؤل ��ؤ ،وح��رف��ة �صناعة ال �ي��اخ ال�صيد وغ�يره��ا م��ن احلرف
التقليدية وال�شعبية والرتاثية التي تعرب عن البيئة البحرية التي متتاز بها
مدينة احلمرية .وك�شف �سامل عبيد ال�شام�سي عن �إطالق برنامج للقاءات
املبا�شرة مع اجلمهور من كبار املواطنني زوار املهرجان الذين مار�سو مهنة
ال�صيد بالبحر مثل الغو�ص ،و�صيد ال�ضغوة ،والنوخذة ،وغريها من املهن،
وذلك لتعريف النا�شئة بجهودهم املبذولة قدمياً� ،إىل جانب ذلك مت توفري
لوحات تعريفية للجمهور ت�شتمل على �صور ومعلومات عن الرثوة ال�سمكية
يف دول��ة االم��ارات و�صور تو�ضيحية للمهن الرتاثية امل�ستخدمة قدميا يف
عملية ال�صيد ،ع�لاو ًة على جم�سم �سفينة ول��وح��ات تعريفية تبني �أجزاء
�سفينة "البوم"
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70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7289/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  8/2021جتاري كلي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )67.595.934.99درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك اال�ستثمار �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري � -شارع ال�سعادة  -مبنى ا�سبكت
 �شقة  - 3401ابراج رجال االعمال  -الرقم املكاين2527587343:املطلوب �إعالنه  -1 :اني�س وديع ن�صار � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وق��دره ( )67595934.99درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13415بتاريخ 2021/12/13

حماكم دبي االبتدائية
70197

اعالن بالن�شر
 8828/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما� -1/شري بهاغوان للخدمات الفنية ���ش.ذ.م.م  -2بالغري �سينغ
رامي�شوار الل  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/وود �ستوك للتجارة �ش.ذ.م.م
وميثله:مع�صومة ح�سن نا�صر ال�صايغ
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )96662.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13415بتاريخ 2021/12/13
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 910/2021/18:عقاري جزئي

70392

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليهما والزام املدعي عليهما بالت�ضامن مببلغ وقدره
( )750.000درهم �سبعمائة وخم�سون الف درهم والتعوي�ض عن ال�ضرر امل��ادي مبلغ ( )300.000درهم ثالثمائة
الف دره��م والفائدة بواقع  %12من تاريخ املطالبة والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ
املعجل بال كفالة.
املدعي:حممد ح�سن ن�صريي
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -املجاز  -ال�شارقة � -شارع اخلان  -مبنى الربج االول � -شقة  - 1202قناة الق�صباء
 وميثله�:سامل خمي�س �سعيد ح�سن اليماحياملطلوب �إعالنه  -1 :كيه ام بروبر تيز ذ.م.م � -صفته  :اخل�صم املدخل
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليهما والزام
املدعي عليهما بالت�ضامن مببلغ وقدره ( )750.000درهم �سبعمائة وخم�سون الف درهم والتعوي�ض عن ال�ضرر
امل��ادي مبلغ ( )300.000درهم ثالثمائة الف درهم والفائدة بواقع  %12من تاريخ املطالبة والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2022/1/5
ال�ساعة � 10.00ص 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

70197

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :ج�سر ال�سوي�س للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي �:شركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م فرع دبي
طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/10/4:بالزام
املطلوب �ضدها االوىل بان ت�ؤدي للطالبة مبلغ ( )32720.70درهم فقط مبلغ وقدره
(اثنني وثالثني الف و�سبعمائة ع�شرين درهما و�سبعني فل�سا) والفائدة القانونية
ب��واق��ع  %5م��ن ت��اري��خ امل�ط��ال�ب��ة وح�ت��ى مت��ام ال���س��داد وال��زام �ه��ا ال��ر��س��وم وامل�صاريف
وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ,ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
العدد  13415بتاريخ 2021/12/13

العدد  13415بتاريخ 2021/12/13
اعالن بالن�شر
 6353/2021/60امر �أداء

حماكم دبي االبتدائية

اعالن بالن�شر
 8275/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ليفيل �آب لرتكيب امل�صاعد وال�سالمل املتحركة
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/لطيفة را�شد عبيد الكعبي وميثلها قانونا  -عبداهلل �صبيح
عبداهلل الرا�شدي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )143495درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليهما  -1 :ابراهيم حممد عبا�س حممد  -2رايز ادمريال لنقل البرتول ومنتجاته
بوا�سطة ناقالت البرتول �ش.ذ.م.م  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان املدعي �:شركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م وميثله:مع�صومة ح�سن نا�صر ال�صايغ
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/11/8:الزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا
للمدعية مبلغ وقدره ( )87.570درهم �سبعه وثمانون الف وخم�سمائة و�سبعون درهم  -والفائدة
 %5من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل
اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات وتنوه املحكمة ان طلب �شمول االم��ر بالنفاذ
املعجل ال مربر له لذا ق�ضت برف�ضه ولكم احلق يف ا�ستئناف االم��ر خالل  15يوم من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف
70197

العدد  13415بتاريخ 2021/12/13
اعالن بالن�شر
 7164/2021/60امر �أداء

70197

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13415بتاريخ 2021/12/13
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1115/2021/305:ا�ستئناف جتاري

70533

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثانية رقم 85
مو�ضوع اال�ستئناف  :ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2251/2020:جتاري جزئي والزام
امل�ست�أنف �ضده بالر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:ر�شاد جان الريا�شى
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي � -أبراج مركز االعمال بلوك  - Aمكتب الطابق العا�شر -
 - 1004مدينة دبي لالعالم  -وميثله:رو�ضة ح�سني ال�سيد حم�سن العطار
املطلوب �إعالنه  -1 :فايب ميدل اي�ست � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أ��س�ت��أن��ف/احل�ك��م ال���ص��ادر ب��ال��دع��وى رق� � ��م 2251/2020:جت��اري جزئي
ب�ت��اري��خ .2021/4/28:وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د املوافق  2021/12/26ال�ساعة � 10.00ص
بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

العدد  13415بتاريخ 2021/12/13

70533

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  17/2020/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/161طعن عقاري  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )15727500درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :دافيد وليام برويز
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع رقم  - 8مبنى �سيتي �أفينو �شقة
 - 208بوملان هوتيل
املطلوب �إعالنه  -1 :ذا ديفلوبر للعقارات �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي املنطقة اخلليج التجاري -
رقم االر�ض  - 86ا�سم املبنى برج التماين  - 1رقم العقار1561+1553+1552+1401+1156+1157:
 - 1635+1601+1563+1562+وفاء للمبلغ املطالب به وذلك للعلم املطالب به وذلك للعلم مبا جاء
فيه ونفاذ مفعوله قانونا بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ.2021/12/9:
رئي�س ال�شعبة

االثنني  13ديسمبر  2021م  -العـدد 13415
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كانتني ال�شاطئ تختتم فعالياتها
بنجاح الفت
•• دبي-وام

�سجلت فعالية "كانتني ال�شاطئ  "2021التي اختتمت �أم�س ونظمتها م�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات
والتجزئة برعاية "�إت�صاالت" جناحا الفتا واقباال من �سكان دبي وزواره��ا .و�أقيمت الفعالية
بالتزامن مع االحتفاالت بعيد االحت��اد اخلم�سني وا�ستمرت ثالثة �أ�سابيع على �شاطئ جمريا
خلف "�صن �ست مول".
و�أتاحت هذه االحتفالية الفريدة للزوار فر�صة اال�ستمتاع مبجموعة من العرو�ض احلية والور�ش
التفاعلية والألعاب وامل�سابقات والأن�شطة املمتعة للأطفال بالإ�ضافة �إىل تقدمي �أ�شهى الأطباق
وامل�أكوالت من مطابخ الإمارات والعامل.

�سفارة الدولة لدى البحرين حتتفل بعيد االحتاد اخلم�سني
•• املنامة-وام

�أقام �سعادة ال�شيخ �سلطان بن حمدان
بن زايد �آل نهيان �سفري الدولة لدى
مملكة البحرين اجلمعة املا�ضية حفل
ع�شاء مبنا�سبة عيد االحتاد اخلم�سني،
ح �� �ض��ره ك �ب��ار امل �� �س ��ؤول�ي�ن يف مملكة
البحرين ،و��س�ف��راء ال ��دول ال�شقيقة
وال�صديقة املعتمدة يف املنامة.
ورفع �سعادة ال�سفري  -بهذه املنا�سبة
ال��وط �ن �ي��ة امل �ج �ي��دة � -أ� �س �م��ى كلمات
ال �ت �ه��اين وال �ت�ب�ري �ك��ات �إىل �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي� ��د �آل
ن�ه�ي��ان رئ�ي����س ال��دول��ة "حفظه اهلل"
و��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ �ي ����س جم�ل����س ال� � ��وزراء ح��اك��م دبي
"رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة  ،و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ
�أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام
الإم� ��ارات ول�شعب الإم� ��ارات الكرمي
واملقيمني على �أر�ضها ،مبنا�سبة عيد
االحت � ��اد اخل �م �� �س�ين وامل �� �س�ي�رة التي
ح �� �ص��دت خ�لال �ه��ا ال ��دول ��ة �إجن � ��ازات
ر�سم مالحمها الأوىل م�ؤ�س�س الدولة
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
ن�ه�ي��ان "طيب اهلل ثراه" ،و�إخوانه
الآب � ��اء امل ��ؤ� �س �� �س��ون و� �س��ار ع �ل��ى دربه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".
و�أك ��د �سعادته  -يف ت�صريح �صحفي
ب�ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة � -أن دول ��ة الإم� ��ارات
ت��رت�ب��ط ب�ع�لاق��ات �أخ��وي��ة مم�ت��دة مع

مم �ل �ك��ة ال� �ب� �ح ��ري ��ن ،جت ��د الرعاية
وال��دع��م امل�ستمر من كل من �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،و�صاحب
اجل�ل�ال��ة امل �ل��ك ح�م��د ب��ن ع�ي���س��ى �آل
خليفة ملك مملكة البحرين.
و�أو�ضح �أن هذه العالقات �شهدت دفعة
ق��وي��ة خ�ل�ال ال��زي��ارة الر�سمية التي
قام بها �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد
رئي�س جمل�س ال��وزراء البحريني �إىل
�أبوظبي يوم  9نوفمرب  2021والتي
��ش�ه��دت ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى  16اتفاقية
ومذكرة تفاهم متهد لتعاون م�ؤ�س�سي
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،ي �ع��زز ك��اف��ة املجاالت
ويدفع بعالقات البلدين ال�شقيقني
و�شعبيهما ل�ت��وا��ص��ل �أرح ��ب وتعاون
م�ستمر متطور ومزدهر.
و�أ� �ض ��اف � �س �ع��ادة ال���ش�ي��خ ��س�ل�ط��ان بن
حمدان بن زايد �آل نهيان �أن العالقات

االق �ت �� �ص��ادي��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ترتكز
ع�ل��ى �أ� �س��ا���س ال �ت �ع��اون ب�ي�ن الأ�شقاء
م ��ن �أج � ��ل ت��وف�ي�ر احل� �ي ��اة ال�سعيدة
ل�شعبي البلدين ،ولقد لعبت اللجنة
الإماراتية  -البحرينية امل�شرتكة التي
انبثقت يف عام  ،2000دورا كبريا يف
ت�ع��زي��ز وت �ط��وي��ر ال �ت �ع��اون امل�شرتكة
يف كافة امل �ج��االت ،وال�ت��ي م��ن �أبرزها
امل� �ج ��االت االق �ت �� �ص��ادي��ة والتجارية
واال�ستثمارية وال�ش�ؤون االجتماعية
وال�صحية والبيئية والطاقة والنقل
واملوا�صالت.
وق��ال �إن دول��ة الإم ��ارات منذ قيامها
يف ال� �ث ��اين م ��ن دي �� �س �م�بر م ��ن العام
 ،1971ت���س�ير ع�ل��ى م �ب��د�أ تعزيز
الأم��ن وال�سالم والتنمية امل�ستدامة
يف خمتلف �أرج� ��اء املنطقة والعامل،
متخذ ًة م��ن ه��ذا امل�ب��د�أ ب�ع��داً �أ�سا�سياً
يف �سيا�سة الإم ��ارات العربية املتحدة
اخل��ارج �ي��ة ،وه��و امل �ب��د�أ ال ��ذي �أر�سى

دع��ائ�م��ه امل�غ�ف��ور ل��ه ال���ش�ي��خ زاي ��د بن
�سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه"،
وت�سري على خطاه القيادة احلكيمة
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
يف الت�أكيد على ه��ذا البعد وتعميقه
وتطويره عرب م�ساهمات جليلة قامت
بها دولة الإمارات على خمتلف ال�صعد
الإن�سانية وال�سيا�سية واالقت�صادية،
م�ستلهم ًة ه��ذه ال�سيا�سات م��ن فكر
و�شيم و�أخ�ل�اق حكام دول��ة الإمارات،
ال� ��ذي� ��ن ن� �ه� �ل ��وا م� ��ن م �ن �ه��ج ال ��دي ��ن
الإ� �س�لام��ي ال ��ذي يت�سم بال�سماحة
وروح الإخ ��اء وامل�ح�ب��ة وم��راع��اة حكم
اجلوار .
وذك��ر ال�شيخ �سلطان ب��ن ح�م��دان بن
زاي��د �آل نهيان �أن املغفور ل��ه ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل
ثراه" ر�سخ اللبنة الأوىل لنهج �سيا�سة
الدولة اخلارجية وهو الذي قال�" :إن

ال�سيا�سة اخلارجية لدولة الإمارات
ت�ستهدف ن�صرة الق�ضايا وامل�صالح
العربية والإ�سالمية ،وتوثيق �أوا�صر
ال�صداقة والتعاون مع جميع الدول
وال���ش�ع��وب على �أ��س��ا���س ميثاق الأمم
املتحدة والأخالق واملثل الدولية .و�إن
دول�ت�ن��ا الفتية حققت على ال�صعيد
اخلارجي جناحاَ كبرياً حتى �أ�صبحت
تتمتع الآن مب�ك��ان��ة م��رم��وق��ة عربياً
ودولياً بف�ضل مبادئها النبيلة .ولقد
ارتكزت �سيا�ستنا ومواقفنا على مبادئ
احلق والعدل وال�سالم ،منطلقني من
�إمي��ان �ن��ا ب � ��أن ال �� �س�لام ح��اج��ة ملحة
للب�شرية جمعاء ".
و�أ�ضاف �أن دولة الإمارات �سجلت خالل
عامي  2020و� 2021إجن ��ازات يف
جم��االت ع��دة على امل�ستوى الوطني
كما على امل�ستويني الإقليمي والدويل
حيث انتخب �أع�ضاء اجلمعية العامة
ل �ل ��أمم امل �ت �ح��دة يف ي��ون �ي��و 2021
دول � ��ة الإم � � � ��ارات ل �ع �� �ض��وي��ة جمل�س
الأم��ن �إىل ج��ان��ب �ألبانيا والربازيل
وال �غ��اب��ون وغ��ان��ا ل �ل �ف�ترة -2022
 .2023و�أك��دت دولة الإم��ارات على
�إميانها الرا�سخ ب�أهمية بناء اجل�سور
لتعزيز العالقات بني �أع�ضاء املجل�س،
وجتديد ثقة الدول الأع�ضاء يف قدرة
جمل�س الأم��ن على اال�ستجابة ب�شكل
فعّال للتحديات الدولية التي تواجه
ال�سلم والأمن الدوليني.
و�أ�شار �سعادة ال�شيخ �سلطان بن حمدان
بن زايد �إىل �أن دولة الإمارات �ستعمل
من خالل جمل�س الأم��ن يف املواجهة
الإي� �ج ��اب� �ي ��ة ال �ف �ع ��ال ��ة جت � ��اه بع�ض
التحديات احلا�سمة يف ع�صرنا مثل

تعزيز الت�سامح ،ومكافحة الإرهاب
والتطرف ،وا�ستدامة ال�سالم ،و�إعطاء
الأولوية للإغاثة الإن�سانية ،وتعزيز
امل�ساواة بني اجلن�سني ،ودع��م القدرة
على م��واج�ه��ة تغري امل �ن��اخ ،ومعاجلة
الأزمات ال�صحية العاملية.
وقال �إن دولة الإمارات فازت بع�ضوية
جمل�س ح�ق��وق الإن �� �س��ان ع��ن الفرتة
 2024-2022للمرة الثالثة منذ
ت��أ��س�ي����س ال ��دول ��ة .و�أت� ��ي ه ��ذا الفوز
ت�ت��وي�ج�اً ل�ل���س�ي��ا��س��ات احل�ك�ي�م��ة التي
تنتهجها ال��دول��ة يف تر�سيخ احلقوق
واحل ��ري ��ات وال � ��ذي ي�ع�ك����س جهودها
احلثيثة على ال�صعيدين الإقليمي
وال��دويل ،ونهجها الثابت يف التعاون
مع الأمم املتحدة وخمتلف �أجهزتها
م��ن �أج ��ل م��واج�ه��ة ك��اف��ة التحديات
ال � �ت� ��ي ت � �ع�ت��ري امل� �ج� �ت� �م ��ع ال � � ��دويل
والتو�صل �إىل م�ستقبل �أك�ثر ازدهاراً
جل�م�ي��ع دول و��ش�ع��وب ال �ع��امل .ويعد
ان �ت �خ��اب دول ��ة الإم� � ��ارات م��ن ال ��دول
الأع���ض��اء يف جمل�س ح�ق��وق الإن�سان
ل�ل ��أمم امل �ت �ح��دة دل �ي�ل ً�ا ع �ل��ى ال ��دور
الذي تنه�ض به يف الدفاع عن حقوق

الإن�سان يف جميع دول العامل .و�أو�ضح
�أن امل��ر�أة الإماراتية كانت يف املقدّمة،
��ش��ري�ك��ة يف م���س�يرة ت�ن�م��وي��ة حت�صد
النجاحات بعزمية ال ت�ضاهى .و�ش ّكلت
امل � ��ر�أة الإم ��ارات� �ي ��ة ج � ��زءاً �أ� �ص �ي�ل ً�ا يف
�أب��رز الإجن��ازات التي حققتها الدولة
خ�ل�ال ال �ف�ترة امل��ا��ض�ي��ة ،ت�شهد على
حجم احل�ضور الفاعل ال��ذي ت�سجله
ابنة الإم ��ارات يف �ش ّتى امليادين حيث
برهنت على حجم القدرات والكفاءات
التي باتت ت�ؤهلها لتويل قيادة و�إدارة
�أه ��م امل���ش��اري��ع احل �ي��وي��ة و�أب ��رزه ��ا يف
ق�ط��اع��ات ال�ع�ل��وم املتقدمة والف�ضاء
وال�ط��اق��ة وال�صحة وال�ت��ي متثلت يف
و� �ص��ول "م�سبار الأمل" �إىل مدار
كوكب املريخ ،وبداية الت�شغيل الناجح
والآمن لأوىل حمطات براكة للطاقة
النووية ال�سلمية ،ف� ً
ضال عن جناحها
وري��ادت �ه��ا يف جم��ال ج�ه��ود الت�صدي
ل �ف�يرو���س ك ��ورون ��ا امل���س�ت�ج��د حملياً
وعاملياً .و�أكد �سعادة ال�شيخ �سلطان بن
حمدان بن زاي��د �أن امل��ر�أة الإماراتية
تبو�أت مكانة مميزة يف م�ضمار العمل
ال��دب�ل��وم��ا��س��ي ف�ساهمت بفاعلية يف
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ن�سج �شبكة العالقات الوا�سعة للدولة
وتعزيز �شراكاتها الإقليمية والدولية
وكان لها دوراً جوهرياً يف مثابرة وزارة
اخلارجية والتعاون الدويل منذ بداية
تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد حول
ال�ع��امل برت�سيخ النهج الدبلوما�سي
الذي لطاملا اعتمدته الدولة والقائم
على ال�ت�ع��اون م��ع جميع دول العامل
وم � � ّد ي ��د ال �ع ��ون ل�ل�م�ج�ت�م�ع��ات التي
حت�ت��اج �إىل ال��دع��م وامل���س��اع��دة� ،ضمن
ت��وط �ي��د �أوا� � �ص� ��ر ال� �ت� �ع ��اون ال� ��دويل
واملتعدد الأط ��راف وتر�سيخه يف ظل
ال�ظ��روف اال�ستثنائية ال�ت��ي مي��ر بها
العامل اليوم .وقال �إن وزارة اخلارجية
وال �ت �ع��اون ال� ��دويل يف ال��دول��ة تبقى
العني ال�ساهرة على �سالمة املواطنني
يف اخل ��ارج على م��دار ال�ساعة و�صلة
الو�صل بينهم وبني القيادة احلكيمة
م��ن خ�لال �إدارات �ه��ا ك��اف��ة و�سفاراتها
وبعثاتها التمثيلية حول العامل �سعياً
م�ن�ه��ا �إىل ت�ع��زي��ز �أوا�� �ص ��ر ال�صداقة
والتعاون مع البلدان الأخرى ،ورعاية
ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة والثقافية،
وال�سالم يف العامل.

مدراء عامون  :حتول حكومة دبي �إىل �أول حكومة ال ورقية يف العامل يظهر مدى قدرة الإمارة على حتقيق �أهدافها الطموحة
•• دبي-وام

�أكد �سعادة �أحمد حمبوب م�صبح الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة املوانئ واجلمارك
واملنطقة احلرة املدير العام جلمارك دبي �أن جناح حكومة دبي يف التحول �إىل
حكومة ال ورقية بالكامل لت�صبح بذلك الأوىل من نوعها على م�ستوى العامل
�أجمع يُظهر مدى ق��درة الإم��ارة على حتقيق �أهدافها يف املواعيد املقررة دون
ت�أخري فقد جاء اعالن �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل
عهد دب��ي رئي�س املجل�س التنفيذي عن حتقيق الإم ��ارة لهذا االجن��از النوعي
ليتوج حتول دبي �إىل عا�صمة رقمية وميثل تنفيذاً �أميناً للهدف اال�سرتاتيجي
الذي حدّده قبل �أربع �سنوات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" .
وق ��ال ��س�ع��ادت��ه " ت���ض��اف��رت ج�ه��ود ك��اف��ة ال��دوائ��ر وامل��ؤ��س���س��ات يف ح�ك��وم��ة دبي
لتحقيق ه��ذا ال�ه��دف وب��دورن��ا و�ضعنا يف ج�م��ارك دب��ي التحول �إىل حكومة ال
ورق�ي��ة يف مقدمة اهدافنا لن�شارك بفعالية يف اجن��از ه��ذا التحول التاريخي
ال��ذي يحفزنا الآن نحو امل�ضي قدماً نحو تنفيذ املرحلة اجلديدة يف م�سرية
دبي والتي رقمنة احلياة بكافة جوانبها ا�ستناداً �إىل مفاهيم االبتكار والإبداع
وا�ست�شراف امل�ستقبل معاهدين القيادة احلكيمة على �أن نعمل بكامل طاقتنا
لتحقيق ه��دف امل��رح�ل��ة اجل��دي��دة م��ن م�سرية ال�ت�ط��ور واالجن ��از املت�صاعد يف

التقدم بتجربة دبي التي �أ�صبحت منوذجا رائداً تقتدي به كافة دول العامل يف
التنمية والتحول الرقمي" .من جانبه قال �سعادة �سلطان بطي بن جمرن مدير
عام دائرة الأرا�ضي والأم�لاك يف دبي� " ..إننا نرفع �أ�سمى التهاين والتربيكات
لقيادتنا الر�شيدة على هذا الإجناز الفريد عاملياً املتمثل يف حتقيق م�ستهدفات
ا�سرتاتيجية دبي للمعامالت الالورقية بالكامل وفق اجل��دول الزمني املحدد
لها ليكون ذلك داللة على التوافق بني توجيهات القيادة ور�ؤيتها الثاقبة وبني
�أداء اجلهات احلكومية وخططها وعمل اجلميع بروح الفريق الواحد للو�صول
�إىل غاية وطنية �سامية واحلر�ص على ا�ست�شراف امل�ستقبل" و�أ�ضاف " �إننا يف
�أرا��ض��ي دب��ي نعتز ب�إ�سهامنا يف �إجن��اح ه��ذه اال�سرتاتيجية بعد �أن فزنا بختم
" 100%ال ورقية" من دبي الرقمية يف وقت �سابق من هذا العام و�إن الأرقام
التي ك�شف عنها �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي تدعو للفخر حقاً و�ست�ضع مدينتنا يف مرتبة خا�صة بها
لتحتذي بها دول ومدن العامل يف جمال تطوير �آليات العمل احلكومي مبا يعود
بالنفع على كافة قطاعات الأعمال واالرتقاء بكفاءة خدمات املتعاملني".
ويف ال�سياق ذاته �أع��رب الفريق حممد �أحمد املري املدير العام ل�ل�إدارة العامة
للإقامة و�ش�ؤون الأجانب بدبي عن �سعادته بهذا الإجن��از ال��ذي ي�أتي يف وقت
احتفت فيه ال��دول��ة بيوبيلها اخلم�سني و�أع�ل�ن��ت ا��س�ت�ع��داده��ا نحو اخلم�سني
املقبلة ..معترباً �إي��اه مقدمة للعديد من املنجزات التاريخية التي �ستحققها

الدولة خالل ال�سنوات املقبلة.
و�أك��د �أن �إع�ل�ان جكومة دب��ي �أول حكومة الورق�ي��ة يف ال�ع��امل ي��أت��ي مت�سقاً مع
مكانتها ال�ت��ي ر�سختها ع�بر ح��زم��ة م��ن تطلعاتها وط�م��وح��ات�ه��ا وم��ن خالل
ا�ست�شرافها للم�ستقبل لت�ضيف �إىل �سجلها �إجن��ازاً تاريخياً �آخ��ر ،قادته ر�ؤى
وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" مما يعزز من ح�ضور �إمارة دبي
ك��إح��دى �أك�ثر اجل�ه��ات العاملية الداعمة واملنفذة ملخططات التحول الرقمي
و�صو ًال �إىل حتويلها �إمارة ذكية �شاملة.
ً
و�أ��ض��اف �إن الإدارة العامة للإقامة و��ش��ؤون الأج��ان��ب بدبي عملت مبكرا على
تنفيذ توجيهات القيادة الر�شيدة و�سخرت �أحدث التقنيات املتطورة املت�ضمنة
تعزيز ا�ستخدامات الذكاء اال�صطناعي لبناء منظومة متكاملة توفر خدمات
ذكية للجمهور وت��واك��ب توجهات ال��دول��ة ور�ؤاه ��ا الثاقبة نحو تعظيم امل�سار
النه�ضوي لتتحول �إىل منوذج عاملي حتتذي به الأمم وتنقل جتربتها امل�شرفة
واملراعية يف الوقت ذاته ملعايري احلفاظ على البيئة خالل م�سريتها الطموحة
وال�ساعية �إىل حتقيق تنمية م�ستدامة.
و�أك��د �سعادة عبد اهلل علي بن زاي��د الفال�سي مدير عام دائ��رة امل��وارد الب�شرية
حلكومة دبي �أن جناح �إمارة دبي يف التحول �إىل حكومة ال ورقية بالكامل لت�صبح
بذلك �أول حكومة يف العامل يف هذا املجال هو اجناز تاريخي جاء نتاجاً للر�ؤية

الثاقبة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي"رعاه اهلل" يف حتويل دبي �إىل مدينة ذكية تقدم
خدماتها على مدار ال�ساعة.
وقال �إن املتابعة احلثيثة ل�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي كان لها �أكرب الأثر يف �سرعة حتول حكومة
دبي �إىل حكومة ال ورقية.
و�أ�ضاف �إن حكومة دبي ا�ست�شعرت مبكراً �أهمية ت�سخري التقنيات املتطورة خلدمة
النا�س فوظفت حكومة دبي �أح��دث التقنيات املتطورة لبناء منظومة متكاملة
للعمل احلكومي وحر�صت على حتويل خدماتها �إىل الكرتونية وذكية من �أجل
الت�سهيل على املتعاملني واتاحة الفر�صة لهم الجناز معامالتهم والو�صول �إىل
اخلدمات يف �أي وقت ومن �أي مكان فتميزت وجنحت وحققت املركز الأول كما
هي العادة دائماً وان �شاء اهلل �ستبقى دبي �صاحبة املركز الأول يف كل املجاالت.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن دائ��رة امل ��وارد الب�شرية حلكومة دب��ي تعاونت م��ع دب��ي الرقمية
ومتكنت من تطبيق متطلبات ا�سرتاتيجية دبي للمعامالت الالورقية بن�سبة
 100%عرب درا�سة التحول الرقمي للعمليات الإدارية والتقليل من ا�ستخدام
الأوراق والأحبار و�إزالة جميع الطابعات يف الإدارات والأق�سام والتوعية امل�ستمرة
للموظفني م��ن �أج��ل اجن��از جميع امل�ع��ام�لات ال�ك�ترون�ي�اً بعيداً ع��ن ا�ستخدام
الورق.

ي�ؤكد �أن اجلماعة تنحدر يف م�سار تراجع حاد وتع�صف بها �صـراعات داخلية وانق�سامات

العدد ال�ساد�س من «مو�سوعة تريندز» يك�شف �أ�سرار متدد وانح�سار جماعة الإخوان يف م�صر
�أ�صدر «مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات» الكتاب ال�ساد�س �ضمن "مو�سوعة
تريندز حول جماعة الإخوان امل�سلمني" الإرهابية ،ويحمل عنوان" :جماعة
الإخوان امل�سلمني ما بني التمدد واالنح�سار :احلالة امل�صرية".
وي�ستعر�ض الكتاب �أه��م املتغريات التي �أ�سهمت يف مت��دد جماعة الإخوان
امل�سلمني وانت�شارها ومن ثم انح�سارها ،وي�ضع �إطاراً ت�أ�صيلياً ملاهية التمدد
واالنت�شار ،كما يتعقب تطورات اجلماعة خالل املراحل الزمنية املختلفة،
وذلك عرب ت�سعة ف�صول متنوعة وثرية.
ويو�ضح الإ� �ص��دار �أن جماعة الإخ ��وان امل�سلمني عرفت منحنى ت�صاعدياً
�سـريعاً يف التو�سع والتمدد خالل �سنوات قليلة بعد ت�أ�سي�سها عام ،1928
فبعد فرتة وجيزة من انتقالها �إىل القاهرة عام � ،1932أ�صبح لديها �أكرث
من  100فرع عام  1936لي�صل العدد �إىل  400فرع يف نهاية الثالثينيات،
وت�ضاعفت وترية التو�سع والنفوذ خالل الأربعينيات لي�صل عدد الفروع �إىل
 2000فرع عام  1949و ُقدّر عدد املنتمني �إىل اجلماعة ما بني � 300ألف
و� 600ألف ع�ضو.
وي�ستعر�ض الكتاب عوامل عدة �ساعدت اجلماعة على متددها داخل املجتمع
امل�صـري بفئاته ومكوناته املختلفة منها :ا�ستغالل الفر�ص ال�سـيا�سـية التي
�أتاحتها الأنظمة ال�سـيا�سـية املتعاقبة على حكم م�صـر ،وابتداعها نظاماً
�إدارياً حمكماً يتميز مبركزية القرار ويقوم على الوالء وال�سـرية ،ويربط ما
بني الأيديولوجيا واملمار�سة.
وي��ذك��ر الإ� �ص��دار �أن جماعة الإخ ��وان تب ّنت هند�سة اجتماعية عملت من
خاللها على اكت�ساب عقول الفئات ال�شعبية وقلوبها ما �ساعد على ح�شدها
وجتنيدها لأه��داف اجلماعة ،م�ستخدمة يف ذلك و�سائل عدة من �أهمها:
الدعوة ،والرتبية والتعليم ،والإع�لام ،واخلدمات االجتماعية ،وامل�ؤ�س�سات

االقت�صادية ،وحتى العنف.
وي�ؤكد الكتاب �أن اجلماعة ا�ستطاعت توظيف اجلمعيات الأهلية خلدمة
�أهدافها ال�سـيا�سـية ،وا�ستقطاب عنا�صـر جديدة من ناحية ،وحتقيق احل�شد
اجلماهريي والتعبئة يف عملية االنتخابات التي خا�ضتها اجلماعة �سواء على
م�ستوى االنتخابات املحلية �أو الربملانية �أو الرئا�سـية من ناحية �أخرى.
وي�شري �إىل �أن اجلماعة تب ّنت �سـيا�سة الوجود بالقرب من النا�س يف الأحياء
ال�سكنية ومراكز العمل والأ��س��واق ،لرت�سـيخ عالقات الت�ضامن والتكافل،
وم��لء ال�ف��راغ ال��ذي تركته ال��دول��ة ،وذل��ك بت�أ�سـي�س �شبكة م��ن اجلمعيات
اخلريية يف جماالت التعليم وال�صحة واخلدمات االجتماعية.
ون��وه الكتاب ب��أن ن�شاطات جماعة الإخ��وان ت�صاعدت خالل عهد الرئي�س
الراحل حممد �أن��ور ال�سادات يف املجالني ال�سـيا�سـي واالقت�صادي ،يف وقت
ب��ا��ش�ـ��رت ف�ي��ه ال�ع�م��ل ع�ل��ى ب�ن��اء �شبكة وا��س�ع��ة م��ن امل��ؤ��س���س��ات االجتماعية
اخلريية ،مبا يف ذلك املدار�س وامل�شـروعات اخلدمية واخلريية وامل�ست�شفيات
وامل�ستو�صفات.
ويبني �أن ن�شاط الإخوان خالل حكم الرئي�س الراحل حممد ح�سني مبارك
متيز بالتحرك ِ�ضـمن قواعد حم�دّدة ،وعلى الرغم من �أنهم كانوا جماعة
حمظورة ،ف�إنهم متكنوا من ال�سـيطرة على قطاعات وا�سعة يف املجتمع ،ما
جعل منهم القوة الأوىل واملناف�س الأقـوى للحزب الوطني الدميقراطي،
ومتكنوا من اكت�ساب �شـرعية الإجناز اخلدمي والت�أثري يف ال�شارع امل�صـري.
ويذكر الكتاب �أن ثمة مالحظات �سلبية عديدة ظهرت خالل حكم الإخوان
امل�سلمني مل�صـر ،من بينها الفئوية وغياب امل�شـروعات التنموية� ،إذ مل ت�سعفهم
جتربة الأعمال اخلريية والتطوعية التي قدمتها اجلماعة لقطاعات �شعبية
وا�سعة ،يف حت�سـني الأداء احلكومي ،والقيام بعملية تر�شـيد وطنية للموارد

الب�شـرية واملادية ،وذلك عندما توىل حزبهم "احلرية والعدالة" ال�سلطة
الكاملة ،كما اتهمهم املعار�ضون بال�سعي �إىل �أخونة الدولة واملجتمع ،و�إبداء
احلر�ص على مت�سكهم ب�أغلب منا�صب الدولة احل�سا�سة.
وت�صاعدت املعار�ضة ال�شعبية يف م�صر �ضد حكم الإخوان امل�سلمني ،الفتقارهم
�إىل الر�ؤية واخلربة يف حكم البالد ،وعجزهم عن تفهم احلاجة �إىل احلرية
لل�شعب والتنوع يف املجتمع ،لت�شهد البالد يف  20يونيو  - 2013الذكرى
الأوىل لليوم ال��ذي توىل فيه حممد مر�سـي من�صبه  -احتجاجات وا�سعة
النطاق انتهت بتدخل اجلي�ش وعزل الرئي�س الإخواين من مهامه ،بح�سب
الكتاب.
وي�شري الإ�صدار �إىل �أنه عقب �سقوط اجلماعة يف  30يونيو  ،2013اتجّ هت
�إىل ما ي�سمى "فقه اال�ست�ضعاف"؛ وهي مرحلة يتح ّول فيها التنظيم من
"اخلاليا الهيكلية" �إىل "اخلاليا العنقودية"� ،سعياً �إىل تفكيك اجلبهة
الداخلية للدولة امل�صـرية ،وزع��زع��ة ا�ستقرارها ،ع�بر ثالثة م���س��ارات" :
العمل امل�سلح ،و ال�سـيا�سـي ،و الإعالمي".
وخل�ص الكتاب �إىل �أن جماعة الإخ��وان منذ �إ�سقاط حكمها يف م�صـر عام
 2013تعي�ش على وقع �أحداث متالحقة ت�شـري يف جمملها �إىل �أنها ت�سـري
يف م�سار ال�تراج��ع واالن�ح���س��ار ،وم��ا ي��زي��د م��ن ح��ال��ة ال�تراج��ع واالنح�سار
التغريات الإقليمية التي �شهدتها املنطقة من حيث بوادر التقارب امل�صـري
 الرتكي وما ترتب عليه من فقدان اجلماعة م�لاذاً �آمناً كانت تعمل منخالله ،وكذلك ال�صـراعات واالنق�سامات التي �ضـربت اجلماعة �سواء بني
جيل ال�شباب واحلر�س القدمي ،وات�ساع الرف�ض يف �أو�ساط ال�شباب لتعيني
�إبراهيم منري على ر�أ���س قيادتها� ،أو بني القيادات التاريخية ذاتها بعدما
تبني تراجع دور تيار حممود ح�سـني ،يف عملية �صنع القرار ،مقابل تنامي

قوة �إبراهيم منري.
وي�ؤكد الإ�صدار �أن جماعة الإخ��وان لن تكون قادرة على العودة من جديد
على الأق ��ل يف امل��دى ال�ق��ري��ب ،ورمب��ا ت��دخ��ل يف ه��ذه امل��رح�ل��ة ،مرحلة من
الكمون حت��اول خاللها احلفاظ على ما تبقى لها من مقدرات يف انتظار
فر�صة حقيقية للعودة مرة �أخرى ،لكن يف حال ف�شلت اجلماعة يف الدخول
يف هذا الأمر وجنحت الدولة امل�صـرية يف املقابل مبطاردتها ،وا�ستمرت يف
الوقت نف�سه �سـيا�سات الت�ضـييق عليها يف اخلارج ،وفقدان فروعها اخلارجية
للوجود على ال�ساحة ،ف�إن اجلماعة قد تدخل مرحلة ت�شهد خاللها مزيداً
من الرتاجع واالنح�سار الذي قد يحولها �إىل كيان فاقد للت�أثري.
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ملكة الدمنارك ت�ستقبل �سفرية الإمارات
•• �أبوظبي -وام

ا�ستقبلت جاللة مارغريت الثانية ملكة ال��دمن��ارك� ،سعادة فاطمة
خمي�س خلفان املزروعي �سفرية الدولة لدى اململكة ،مبنا�سبة انتهاء
فرتة مهامها لدى الدمنارك .ونقلت �سعادتها حتيات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى للقوات
امل�سلحة � ،إىل جاللتها ومتنياتهم لبالدها و�شعبها باملزيد من التقدم
واالزدهار.

08

من جانبها حملت جاللتها �سعادة ال�سفرية حتياتها �إىل �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة "حفظه اهلل"و�صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ومتنياتها لدولة الإمارات حكومة
و�شعبا باملزيد من التطور والنماء.
و�أثنت جاللتها على اجلهود التي بذلتها �سعادة ال�سفرية خالل فرتة
عملها يف تعزيز العالقات بني دولة الإمارات ومملكة الدمنارك ،متمنية
لها التوفيق يف مهامها اجلديدة .من جانبها �أعربت �سعادة ال�سفرية
عن تقديرها للتعاون الذي حظيت به من قبل حكومة الدمنارك خالل
فرتة عملها مما كان له بالغ الأثر يف �إجناز مهمتها ،م�ؤكدة حر�ص دولة
الإمارات على موا�صلة تطوير العالقات بني البلدين ال�صديقني.

موارد ال�شارقة تعزز املهارات واخلربات يف املجال املايل عرب براجمها التدريبية
•• ال�شارقة-وام

نفذت دائرة املوارد الب�شرية بال�شارقة برناجماً ت�أ�سي�سياً ملوظفي حكومة ال�شارقة
حتت عنوان " كيفية �إعداد املوازنات الفعالة والتحكم يف التكاليف الت�شغيلية".
عقد الربنامج افرتا�ضياً عرب برنامج مايكرو�سوفت تيمز  ،وا�ستهدف املوظفني
ال�ع��ام�ل�ين يف امل �ج��ال امل ��ايل م��ن ر�ؤ� �س��اء ال���ش�ع��ب وم� ��دراء الإدارات واملحللني
واملحا�سبني واملن�سقني.
و�شهد الربنامج �إقبا ًال كبرياً من املوظفني امل�ستهدفني من خمتلف اجلهات
وامل�ؤ�س�سات بكافة مدن الإم��ارة يف ال�شارقة واملنطقة الو�سطى وال�شرقية على
اعتباره برناجماً خمت�صاً باملجال املايل.
و�أقيم الربنامج بهدف تعريف امل�شاركني بالأطر العامة للموازنات ومفهومها
و�أهميتها و�أبعادها االقت�صادية واالجتماعية واملالية والرقابية وكيفيات �إعدادها

وف��ق �أح��دث املنهجيات وامل�م��ار��س��ات العاملية بالإ�ضافة �إىل �إك���س��اب امل�شاركني
مهارات �إعدادها  ،والتعرف على �أ�س�س تقدير عنا�صر امليزانيات من الإيرادات
وامل�صروفات وتبويبها ،ودرا�سة الرتابط بني اال�سرتاتيجيات والأه��داف وبناء
املوازنات وترجمتها �إىل �أرقام كمية .وتناول العديد من املو�ضوعات الرئي�سية ،
�أبرزها املهارات الالزمة للتحليل والتخطيط والرقابة املالية  ،و�أنواع املوازنات
بالقطاع العام واخلا�ص ،وامليزانية العمومية وبيان الدخل والتدفقات النقدية،
والعنا�صر الرئي�سية ل�ل�م��وازن��ات الت�شغيلية وال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ،وحتليل التكلفة
واحلجم وال��رب��ح يف اتخاذ ال�ق��رارات املتعلقة بامليزانية ،والعنا�صر الرئي�سية
للموازنات الت�شغيلية والر�أ�سمالية .وتركز الدائرة على تنفيذ الربامج املخت�صة
ب��ال���ش��أن امل��ايل �سعياً للو�صول �إىل جمموعة وا��س�ع��ة م��ن اخل�ب�رات واملهارات
االحرتافية يف هذا املجال ؛ مبا يدعم ا�ست�شراف م�ستقبله ويعزز ري��ادة قطاع
العمل احلكومي وكفاءة منجزاته.

جمموعة خرباء الإمارات ملكافحة غ�سل الأموال تعزز تعاونها مع ال�شركاء الدوليني

•• �أبوظبي -وام

اختتمت جمموعة خ�براء الإم ��ارات العربية املتحدة ملكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإره ��اب �سل�سلة من االجتماعات على امل�ستوى الفني مع �شركائها
الدوليني الرئي�سيني خالل �شهري �أكتوبر ونوفمرب  ،2021حيث اجتمعت
امل�ج�م��وع��ة م��ع ك��ل م��ن :امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ،و�أ� �س�ترال �ي��ا ،والنم�سا،
والدمنارك ،واالحتاد الأوروبي ،وفرن�سا ،و�أملانيا ،و�أي�سلندا ،وهولندا.
و�ضمت جمموعة اخل�براء والوفد الإماراتي امل�شارك يف االجتماعات ممثلني
عن املكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،ووزارة اخلارجية
والتعاون الدويل ،وم�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي ،ووحدة املعلومات
امل��ال�ي��ة ،ووزارة االق�ت���ص��اد ،ووزارة امل��ال�ي��ة ،ووزارة ال �ع��دل ،ووزارة الداخلية،
وال�شرطة ،والنيابة العامة ،واملكتب التنفيذي للجنة ال�سلع وامل��واد اخلا�ضعة

لرقابة اال�سترياد والت�صدير.
وت ��أت��ي اج�ت�م��اع��ات ��ش�ه��ري �أك�ت��وب��ر ون��وف�م�بر ا��س�ت�ك�م��ا ًال ل�سل�سلة �سابقة من
اجتماعات جمموعة اخل�براء على امل�ستوى الثنائي ومتعدد الأط��راف ،والتي
�شملت مباحثات م��ع الأرج�ن�ت�ين ،وال�برازي��ل ،وال�صني ،ومنطقة هونغ كونغ
الإدارية اخلا�صة ،/والهند ،و�إ�سرائيل ،و�إيطاليا ،ومالطا ،واملك�سيك ،ونيوزيلندا،
و�سنغافورة ،وال�سويد ،والواليات املتحدة ،واململكة املتحدة.
وق ��د مت ت�سليط ال���ض��وء خ�ل�ال االج �ت �م��اع��ات ع�ل��ى ال�ت�ق��دم امل �ح��رز م��ن قبل
دول��ة الإم��ارات يف �إط��ار مكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب ،مبا يف ذلك
الإ�صالحات القانونية والفنية لتعزيز جهود الدولة على هذا ال�صعيد .كما
ناق�شت دول��ة الإم ��ارات مع نظرائها التعاون الثنائي بني اجلهات وال ��وزارات
املعنية من اجلانبني� ،إ�ضافة �إىل �سبل تعزيز قنوات التوا�صل وم�أ�س�سة من�صات
تبادل �أف�ضل املمار�سات واخلربات.

وقد �شملت اجتماعات جمموعة اخل�براء �إج��راء حمادثات فنية حول التقدم
امل�ح��رز يف ال�شراكة ب�ين القطاعني ال�ع��ام واخل��ا���ص لتعزيز الأدوات الالزمة
ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
وتقود جلنة ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص جهود دولة الإمارات يف هذا
املجال ،حيث ت�ضم اللجنة �أع�ضا ًء من  17جهة حكومية و 22جهة من القطاع
اخل��ا���ص ،يف حت��ال��ف ي�ه��دف �إىل الرتكيز ب�شكل جماعي على تطوير فعالية
التحقيق واملالحقة الق�ضائية ،وتبادل املعلومات اال�ستخبارية والتحليلية يف
جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
وقد �أولت اللجنة اهتماماً خا�صاً بالتوا�صل الذي مت �إجرا�ؤه مع امل�ؤ�س�سات املالية
وال�شركات واملهن غري املالية املحددة ،ال �سيما القطاعات التي مت حتديدها على
�أنها الأكرث عر�ضة ملخاطر غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
ومتا�شياً مع منهجية دول��ة الإم��ارات القائمة على تعزيز التعاون ال��دويل مع

ال�شركاء ،وقعت وحدة املعلومات املالية �أكرث من  65مذكرة تفاهم مع �شركائها
ونظرائها الدوليني ،فيما �شاركت ال��وح��دة بفعالية يف املناق�شات البناءة مع
ال�شركاء بهدف �إح��راز تقدم يف التحقيقات واملالحقات احل�سا�سة واملعقدة يف
جمال مواجهة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب داخل دولة الإمارات وخارجها.
وق��ال��ت �آم �ن��ة ف �ك��ري ،م��دي��رة �إدارة ال �� �ش ��ؤون االق�ت���ص��ادي��ة وال�ت�ج��اري��ة ب ��وزارة
اخلارجية والتعاون الدويل � " :إن التعاون الدويل بروح ال�شراكة العاملية هو
حجر الزاوية للحفاظ على ا�ستدامة النظام املايل العاملي .نثمن تبادل الأفكار
و�أف�ضل املمار�سات ،يف ظل التقدم الذي حترزه دولة الإمارات يف تطوير الهياكل
الإ�شرافية وتعزيز االمتثال يف مواجهة اجلرائم املالية .وي�ؤكد هذا التوا�صل
ال�ت��زام دول��ة الإم ��ارات بالنهو�ض بالإمكانيات اجلماعية واجل�ه��ود امل�شرتكة
لك�شف عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب والوقاية منها والتحقيق فيها
وتعزيز فهمها يف جميع �أنحاء العامل ".

�آلية م�شرتكة بني وزارة تنمية املجتمع ووحدة املعلومات املالية ملواجهة غ�سل الأموال
اجلمعيات ،وحفزها نحو املزيد من ال�شراكة التنموية الهادفة والإيجابية على
•• دبي-وام
نطاق املجتمع.
�أعلنت وزارة تنمية املجتمع  -بح�ضور معايل ح�صة بنت عي�سى بو حميد وزيرة
من جانبه �أكد �سعادة علي في�صل باعلوي رئي�س وحدة املعلومات املالية لدولة
تنمية املجتمع ،ومعايل �أحمد بن علي حممد ال�صايغ وزي��ر دول��ة ..عن �آلية
الإمارات يف ت�صريح له� ،أهمية �إبراز اجلهود الوطنية لدولة الإمارات وحر�صها
م�شرتكة بني الوزارة ووحدة املعلومات املالية لدولة الإمارات العربية املتحدة
على مواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب ومتويل التنظيمات غري
لتن�سيق جهود مواجهة جرائم غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب ومتويل
امل�شروعة ،مبا يتما�شى مع معايري جمموعة العمل املايل "فاتف"  .وقال " �إن
التنظيمات غري امل�شروعة يف قطاع اجلمعيات غري الهادفة للربح ،وت�سهيل
وزارة تنمية املجتمع ووحدة املعلومات املالية لدولة الإمارات العربية املتحدة
تبادل املعلومات حـول اجلمعيات غري الهادفة للربح واملتعلقة باحلـاالت ذات
�ستعمالن مع جميع اجلهات املعنية التي تلعب دوراً فعا ًال يف اقت�صادنا وحماية
ال�صلة بغ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب ومتويل التنظيمات غيـر امل�شروعة،
امل�ت�برع�ين و�أم��وال �ه��م م��ن خم��اط��ر اال��س�ت�غ�لال يف مت��وي��ل الإره� ��اب ومتويل
و�إن�شاء ربـط �إلكرتوين �آمن بغـر�ض تبادل املعلومات.
التنظيمات غري امل�شروعة ،لتمكني الإنفاذ الف ّعال يف جمال مكافحة اجلرائم
و�أكد �سعادة نا�صر �إ�سماعيل الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون الرعاية االجتماعية بوزارة
املالية بكافة �أنواعها و�أ�شكالها".
تنمية املجتمع حر�ص ال ��وزارة على التكامل م��ع خمتلف اجل�ه��ات الرقابية
من جانبه ،قال �سعادة حامد الزعابي ،مدير عام املكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل
املخت�صة بالإ�شراف والرقابة على اجلمعيات ذات النفع العام غري الهادفة
الأموال ومتويل االرهاب " ..كجزء �أ�سا�سي من م�س�ؤوليتنا والتزامنا العميق
للربح على م�ستوى الدولة ،ت�أكيدا لاللتزام باملعايري الدولية ملواجهة غ�سل
مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ب�شكل فعال ،من ال�ضروري �أن تلتزم
الأموال ومتويل الإرهاب وانت�شار الت�سلح ال�صادرة عن جمموعة العمل املايل
جميع م�ؤ�س�ساتنا املحلية ب�أعلى معايري ال�شفافية .ويعد هذا الإعالن امل�شرتك
"فاتف"  ،- FATF -مبا ي�ضمن ع��دم ح��دوث �أي��ة جت��اوزات �أو �أخطاء �أو
بني وحدة املعلومات املالية الإماراتية ووزارة تنمية املجتمع ،خطو ًة جديد ًة
ممار�سات غري مقبولة يف هذا الإطار.
وت�شريعياً ورقابياً ل��دى اجلهات املخت�صة بالرقابة على اجلمعيات ،م�ؤكداً واللوائح والأنظمة اخلا�صة ب�إجراءات مواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل نحو تعزيز �سيا�ساتنا الوطنية للتنمية االجتماعية وتطبيقها ب�صور ٍة فعالة،
و�أ� �ش��ار �إىل �أن معايري ال ��وزارة يف ه��ذا ال���ش��أن تعد �أ��س��ا��س�اً و�ضابطاً قانونياً �سعي ال � ��وزارة للعمل م��ع اجل�م�ي��ع يف �إط ��ار ال�ت�ع��ري��ف وال�ت��وع�ي��ة بالقوانني الإرهاب ،حتقيقاً ل�سالمة و�سال�سة الإجراءات ال�ضابطة والناظمة لعمل هذه دعماً للتنمية امل�ستمرة التي ت�شهدها دولة الإمارات العربية املتحدة".

وزارة الثقافة وال�شباب تك�شف عن تفا�صيل مهرجان الربدة يف �إك�سبو دبي
التاريخ.
•• �أبوظبي-وام
و�أكدت معاليها �أن دولة الإمارات ومنذ قيامها ال زالت حا�ضنة للثقافة والتنوع
ك�شفت وزارة الثقافة وال�شباب عن تفا�صيل الن�سخة الثانية من مهرجان الربدة الإن�ساين واحل�ضاري خ�صو�صا مع وجود �أكرث من  200جن�سية تعي�ش على
الذي يقام يف مركز دبي للمعار�ض ب�إك�سبو  2020دبي خالل الفرتة من � 19أر�ضها وما "جائزة الربدة" �إال منوذج مهم ي�ؤكد على دور الإمارات يف تكري�س
حتى  21دي�سمرب احلايل برعاية �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير فكرة التالقي الإن�ساين �إذ ت�ستقطب اجلائزة يف ن�سختها ال�ساد�سة ع�شرة اليوم
اخلارجية والتعاون الدويل وحتت �شعار "م�ساحات للعبور ..عوامل لالكت�شاف" �أكرث من  1557م�شاركة �إبداعية من �أكرث من  56دولة حول العامل واحتفت
ويتزامن مع اليوبيل الذهبي للدولة.
منذ ت�أ�سي�سها ب��أك�ثر م��ن  300فنان على م�ستوى ال�ع��امل يف �أل ��وان الفنون
وقالت معايل ن��ورة بنت حممد الكعبي وزي��رة الثقافة وال�شباب �إن مهرجان الإ�سالمية وجم��االت�ه��ا الرئي�سية وت�شكل اجل��ائ��زة �أ�سا�سا مهما يف الرتويج
الربدة ي�سعى �إىل �إب��راز الفنون الإ�سالمية و�أهمية احل�ضارة الإ�سالمية التي والتعريف برتاثنا الإ�سالمي الإن�ساين الأ�صيل ،وت�شهم يف بناء جيل يعرف
تعظم من قيم الت�سامح والتفاعل الإن�ساين واحل�ضاري عرب هذه الفنون التي متاما ما�ضيه ملم بالفنون واجلماليات والرتاث العربي والإ�سالمي الأ�صيل.
تعد تراثا غنيا �سواء من الناحية الإن�سانية �أو احل�ضارية �أو القيمية.
ي�شارك يف مهرجان ال�بردة يف ن�سخته الثانية وعلى م��دار الأي��ام الثالثة من
و�أو�ضحت معاليها �أن وزارة الثقافة وال�شباب ت�سعى لأن يكون التوا�صل الفني ان�ع�ق��اده �أك�ث�ر م��ن  74متحدثا م��ن ح��ول ال �ع��امل م��ن خ�ل�ال  65برناجما
والثقايف امللهم بني ال�شعوب من �أج��ل �صنع م�ستقبل م�شرق وه��و ما طمحت ويت�ضمن حلقات نقا�شية وور�ش عمل وجل�سات حوارية.
�إليه جائزة ال�بردة منذ ت�أ�سي�سها قبل نحو  17عاما وت�سعى �إليه حتى اليوم و�سيتاح للح�ضور فر�صة التعرف على �أ��ش�ك��ال الفن الإ��س�لام��ي واال�ستمتاع
وك��ذل��ك مهرجان ال�ب�ردة ال��ذي ت�أ�س�س ع��ام  2018ع�بر �إل�ق��اء ال�ضوء على بالعرو�ض امل�ستوحاة من الثقافات املختلفة يف العامل الإ��س�لام��ي ،ويت�ضمن
الفنون الإ�سالمية �إذ �أثبت املهرجان �أنه من �أهم الفعاليات على م�ستوى العامل املهرجان �أي�ضا على  15معر�ضا للأعمال الفنية الإ�سالمية �إ�ضافة �إىل 10
يف املجال الثقايف عموما وجمال الفنون الإ�سالمية على وجه اخل�صو�ص ،لدوره عرو�ض مبا�شرة من خمتلف �أنحاء العامل مبا يف ذلك ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا
الكبري يف التعريف باحل�ضارة والثقافة والفنون الإ�سالمية الأ�صيلة على مدى و�أفريقيا.

ويت�ضمن املهرجان ال��ذي تنظمه وزارة الثقافة وال�شباب بال�شراكة مع �أكرث
من � 30شريكا ا�سرتاتيجيا جل�سات ح��واري��ة ت�ست�ضيف ق��ادة فكر عامليني يف
جم��ال الفنون والثقافة الإ�سالمية وتناق�ش موا�ضيع جوهرية وتقدم ر�ؤى
جديدة حول �أحدث التوجهات والأفكار التي تر�سم مالمح امل�ستقبل و"جمل�س
الأفكار" الذي يت�ضمن حوارات ونقا�شات يف املو�ضوعات الرئي�سية التي تتقاطع
فيها التقاليد والرتاث الثقايف والتكنولوجيا املتطورة وريادة الأعمال ،والفنون
والثقافة الإ�سالمية الأ�صيلة.
وت�ق��ام �ضمن املهرجان ع��رو���ض �أدائ�ي��ة و�أخ ��رى لأف�ل�ام م�ستوحاة م��ن العامل
الإ�سالمي حتكي ق�ص�صا ملهمة ومتجذرة يف تاريخ املنطقة ،وت�ستهدف جماهري
م��ن خمتلف االهتمامات والفئات العمرية مب��ن يف ذل��ك الأط�ف��ال وتت�ضمن
جمموعة من الر�سوم املتحركة والأفالم الوثائقية والأفالم الروائية الطويلة
�إ�ضافة �إىل ان املهرجان يحتفي بالزخرفة الإ�سالمية واخلط العربي وال�شعر
النبطي �أو الف�صيح وفنون الت�صميم.
ويعلن خالل فعاليات املهرجان عن �أ�سماء الفائزين بـ "جائزة الربدة" ،باعتبارها
واحدة من �أرفع اجلوائز الثقافية العاملية يف جمال الفنون الإ�سالمية.
ي�شار �إىل �أن جائزة الربدة �أطلقت عام  2004بهدف �إحياء الفنون ذات الطابع
الإ�سالمي وزيادة التعريف بها واحلر�ص على متكني وتطوير ودعم املواهب يف
هذا املجال من خمتلف دول العامل.

واتخذت اجلائزة منظورا خا�صا بها قوامه �إيجاد حالة من التالقي املعريف
وتعزيز املفاهيم الثقافية التنويرية والتوعية بها وتنمية م�شاعر االعتزاز
بالثقافة الأ�صيلة والرتاث العريق والهوية الثقافية الإ�سالمية املت�ساحمة.
وانطلق ا�سم اجلائزة من هذه املفاهيم؛ فالربدة – هي الق�صيدة التي �ألفها
الإم��ام البو�صريي يف مدح النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف القرن الثاين ع�شر
امليالدي – والتي �شكلت �إ�ضاءة مهمة على الإب��داع الثقايف والفني الإ�سالمي
الذي توا�صل يف العديد من املجاالت الرئي�سية ،ومنها الزخرفة الإ�سالمية،
واخلط العربي ،وال�شعر �سواء النبطي �أو الف�صيح ،والت�صميم الطبوغرايف وقد
�شكلت كلها منطلقات للجائزة وفئاتها.
ود�أب��ت جائزة الربدة  -التي احتفت منذ ت�أ�سي�سها ب�أكرث من  300فنان على
م�ستوى العامل يف �ألوان الفنون الإ�سالمية وجماالتها الرئي�سية  -على �أن يكون
لها �سفراء مبدعون يف خمتلف دول العامل ،لرتكز على �ألوان �إبداعية يف التاريخ
الإ�سالمي ،وت�سهم يف بناء جيل يعرف متاما ما�ضيه وحا�ضره.
وتهدف ال��وزارة من خ�لال �إقامة اجلائزة �إىل تعزيز �شراكاتها على امل�ستوى
املحلي والإقليمي وال��دويل لت�شمل  3فئات رئي�سة �أولها التعاون امل�ستمر مع
ال�شركاء امل�ؤ�س�سني بهدف تطوير �أعمال و�إنتاجات فنية �إىل جانب املطبوعات
ذات ال�صلة باملهرجان وثانيها التعاون امل�شرتك مع �شركاء املعرفة يف تنظيم
جل�سات املهرجان وم�شاركات املتحدثني وامل�شاركني يف الدورات القادمة.

يحمل �شعار «الإلهام نحو الإبداع»

دبي للثقافة تدعو الأطفال �إىل �أ�سبوع من املعارف واملتعة والإلهام يف خميمها ال�شتوي 2021
•• دبي –الفجر:

تعود هيئة الثقافة والفنون يف دبي
"دبي للثقافة" بن�سخة جديدة من
خميمها ال�شتوي ،بالتزامن مع �إجازة
ال���ش�ت��اء ل �ل �م��دار���س ،داع �ي � ًة الأطفال
وال �ي��اف �ع�ي�ن م ��ن � 5إىل  16عاماً
للم�شاركة يف برنامج زاخ��ر ب�أن�شطة
ت�ف��اع�ل�ي��ة ه��ادف��ة وم �ت �ن��وع��ة ،موزعة
على جميع فروع مكتباتها العامة يف
دب��ي ،وال�ت��ي �ست�ستقبلهم على مدار
�أ�سبوع كامل ميتد من  19حتى 23
دي�سمرب .2021
وتتوزع فعاليات وبرامج املخيم الذي
يحمل �شعار "الإلهام نحو الإبداع"،
ع�ل��ى مكتبات دب��ي ال�ع��ام��ة :الطوار،
والرا�شدية ،واملنخول ،وال�صفا للفنون
والت�صميم ،و�أم �سقيم ،وه��ور العنز
وحتا� ،ضمن �أجوا ٍء ترفيهية وثقافية
ت �ه��دف �إىل ت�ع��زي��ز م �ع��ارف ال�صغار
واالرت� � �ق � ��اء مب �ه��ارات �ه��م الإب ��داع� �ي ��ة
وتعزيز قيم الإلهام يف نفو�سهم ،عرب

طيف متنوع من الور�ش املتخ�ص�صة
واملبتكرة ،مبا ي�سهم يف ترجمة �شعار
املخيم "الإلهام نحو االبداع" لي�صبح
واق�ع�اً ملمو�ساً ،وذل��ك بالتزامن مع
املرحلة الثالثة من فعاليات االحتفال
ب��ال �ي��وم ال��وط �ن��ي اخل �م �� �س�ين لدولة
الإم ��ارات العربية املتحدة ،التي تع ّم
خمتلف �أنحاء الدولة ،وت�ستمر حتى
الثالثني من دي�سمرب اجل��اري ،ويع ّد
"الإلهام" ع�ن��وان�ه��ا الأب � ��رز ،بهدف
�إل� � �ه � ��ام خم �ت �ل��ف �� �ش ��رائ ��ح املجتمع
للتخطيط مل�ستقبل مزهر.
و�ستزخر الفعاليات التي ت�ست�ضيفها
املكتبات العامة بور�ش فنية وقرائية
ب��ال �ل �غ �ت�ين ال �ع��رب �ي��ة والإجن �ل �ي ��زي ��ة
مرتبطة بعيد االحتاد اخلم�سني منها:
ور�شة �أدب��اء من الإم��ارات التي تهدف
�إىل تعريف امل�شاركني على كتب و�أدباء
من دولة الإم��ارات وق��راءة ق�ص�صهم،
بالتزامن مع جل�سات تفاعلية ،وور�شة
فنون �إماراتية با�ستخدام ال�صل�صال
احل � ��راري ،وال �ت��ي ت �ه��دف �إىل تنمية

مواهب الأط�ف��ال الفن ّية ،فيما ت�أخذ
ور� �ش��ة "�إجنازات الإم� � ��ارات :م�سرح
العرائ�س" الأطفال يف رحلة تعريفية
ب ��أب��رز �إجن � ��ازات ال��دول��ة يف مكافحة
جائحة كوفيد ،-19وت�شجّ عهم على
االلتزام بالإجراءات االحرتازية �ضد
ال �ف�يرو� �س��ات ،ليكتبوا ب�ع��ده��ا تهنئة
باليوم الوطني اخلم�سني.
�أم� ��ا ور� �ش��ة "الإمارات ب�ي�ن املا�ضي
واحلا�ضر" ،ف���س��وف تنقل الأطفال
ع�ب��ر ال� ��زم� ��ن يف رح� �ل ��ة ت�شويقية
ل�ل�اط�ل�اع ع�ل��ى من��ط ح �ي��اة الأج� ��داد
ق�ب��ل االحت� ��اد ،و�أه� ��م الأح� ��داث التي
�ش ّكلت نقلة نوعية ل��دول��ة الإم ��ارات،
و�ست�شجع ور��ش��ة "الزي الإماراتي"
الأطفال على ارت��داء الزي الإماراتي
وال �ت �ع��ري��ف ب ��ه ،ب�ي�ن�م��ا �سي�ستمتعون
خ�لال ور��ش��ة "�ألوان علم الإمارات"
مب�ج �م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة م ��ن الأن�شطة
امل �ت �ع �ل �ق��ة مب��رح �ل��ة الإل � �ه � ��ام �ضمن
احتفاالت اليوم الوطني؛ مثل الر�سم
ع�ل��ى ال�ق�م��ا���ش وت�ل��وي�ن��ه ب ��أل��وان علم

الإمارات ،فيما �ستلهمهم ور�شة "علم
حب القراءة
الإمارات :فوا�صل كتب" ّ
واكت�ساب امل�ع�ل��وم��ات ،و�صنع فوا�صل
كتب خا�صة من �إبداعاتهم.
وتتوا�صل ور���ش العمل ال�ت��ي حتتفي
بعيد االحتاد اخلم�سني وتعزز مهارات
الأ�شغال اليدوية لدى ال�صغار يف �آن
معاً ،لت�ضم �أي�ضاً ور�شة اخلياطة التي
�سيتعلم خ�لال�ه��ا الأط �ف��ال التطريز
على القما�ش با�ستخدام خيوط ب�ألوان
علم الإمارات� ،إىل جانب ور�شة خا�صة
ب�ف��ن الأوري �غ��ام��ي ي�صنعون خاللها
جم�سمات عن البيئة الرتاثية لدولة
الإم��ارات ،ع�لاو ًة على جل�سة حوارية
ملهمة بعنوان "معامل دولة الإمارات"
ي�ن��اق����ش خ�لال�ه��ا الأط� �ف ��ال �إجن� ��ازات
دولة الإم��ارات خالل اخلم�سني عاماً
املا�ضية .وعرب برنامج املخيم الزاخر
بالعلوم وال�ف�ن��ون والأدب والأ�شغال
اليدوية وامل�سابقات ،ومبا ين�سجم مع
مو�ضوع املخيم "الإلهام نحو االبداع"،
�ستوفر املكتبات بيئة فن ّية وتثقيفية

وترفيهية خ�صبة تعزز مفهوم الإلهام
ل��دى الأط �ف��ال ،حيث �سيح ّلقون مع
ور��ش��ة "اخرتاعات وعلوم" يف ف�ضاء
ال �ع �ل��وم ال��وا� �س��ع ل�ي�ت�ع��رف��وا �إىل �أهم
االخرتاعات العلمية ،بينما ت�صحبهم
ور�شة "�ألغاز وذكاء" يف رحلة ذهنية
ي�ستك�شفون خاللها �أ�صعب الأ�سئلة
يف العامل ،يف الوقت ال��ذي �ستع ّرفهم
ال��ور� �ش��ة االف�ترا� �ض �ي��ة "بناء قلعتنا
اخل��ا��ص��ة :دع�ن��ا نكتب ع��ن �أف���ض��ل ما
نعرف" ع�ل��ى �أث ��ر ال�ك�ت��اب��ة وقدرتها
ع�ل��ى تغيري ال �ع��امل �أو �صناعة عامل
خمتلف كلياً ،و�ستغر�س ور�شة "�أعتز
حب اللغة العربية يف
بلغتي العربية" ّ
نفو�سهم .و�سينطلق الأطفال يف ور�ش
�إبداعية �أخرى يتعرفون خاللها على
ك�ي�ف�ي��ة ل��ف ورق ال �ه��داي��ا ،و�صناعة
ال ��دم ��ى م ��ن امل�ل�اع ��ق ،وف� ��ن الر�سم
ال�ك��اري�ك��ات��وري ،و�سيبحرون يف عامل
الر�سم مبختلف �أ�شكاله ،م��ن خالل
ور���ش "الر�سم ال�ضوئي" با�ستخدام
جهاز العر�ض ،و"الر�سم احلر مع ر�سم

�شخ�صيات �إك�سبو  ،2020و"الفنان
ال�صغري" ال �ت��ي ي���ص��اح�ب�ه��ا جل�سة
ق��رائ�ي��ة يف كتب ال��ر��س��م� .إ��ض��اف��ة �إىل
ذلك ،ت�ست�ضيف املكتبات ور�شاً ملهمة
�أخ ��رى م��ن قبيل "ور�شة "كاهوت"
ينمي الأطفال خاللها معارفهم عن
ط��ري��ق امل���س��اب�ق��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ،وور�شة
خ��ا��ص��ة ل�ع��ر���ض ف�ي�ل��م ح��ول املكتبات
و�إثراء املحتوى مبناق�شة تفاعلية.
ويحر�ص الربنامج �أي�ضاً على تنمية
ال �ع��دي��د م ��ن ال �ق �ي��م والأخ�ل�اق� �ي ��ات
ل��دى الأط �ف��ال م��ن خ�ل�ال جمموعة
من ال��ور���ش التفاعلية ،كور�شة "يوم
�صحي" التي تهدف �إىل تعزيز وعي
الأطفال بالطعام ال�صحي� ،إىل جانب
ممار�سة ت��دري�ب��ات ريا�ضية متنوعة،
وال��ور� �ش��ة االف�ترا��ض�ي��ة "كيف نكوّن
�أ�صدقاء" ال �ت��ي � �س �ت��زوّده��م ب�أهم
مهارات اكت�ساب الأ�صدقاء ،بالإ�ضافة
�إىل ور�شة متخ�ص�صة ت�ستهدف �أولياء
بحب"،
الأم��ور حتت عنوان "الرتبية ّ
ت�ت�ن��اول م��و��ض��وع ال�ترب�ي��ة يف واقعنا

احلا�ضر ،و�أهمية تعزيز وعي الوالدين
يف تربية الأبناء ،وغريها الكثري من
الور�ش الإبداعية وامللهمة.
و�أك� � � ��دت �إمي � � ��ان احل � �م� ��ادي ،رئي�سة
ق�سم ��ش��ؤون املكتبات بالإنابة يف دبي
ً
ل�ل�ث�ق��اف��ة ح��ر���ص ال�ه�ي�ئ��ة ع�ل��ى ت�أدية م ��ع ال�ت�رك �ي��ز �أي� ��� �ض� �ا ع �ل��ى التطور
دوره � ��ا االج �ت �م��اع��ي وال �ث �ق��ايف جتاه ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي وا��س�ت���ش��راف امل�ستقبل
�أج� �ي ��ال امل���س�ت�ق�ب��ل ع�ب�ر ا�ستمرارية والإب��داع واالبتكار ،وكل ذلك يف بيئة
الأن �� �ش �ط ��ة وال �ف �ع ��ال �ي ��ات الثقافية م�ث��ال�ي��ة ت�ن��ا��س��ب ف�ئ��ات�ه��م العمرية،
وال�ف�ن�ي��ة ال �ت��ي ت�ث�ري ب�ه��ا �إجازاتهم وت�سهم يف تعزيز روح الإبداع والإلهام
امل��در� �س �ي��ة ك ��ي ي���س�ت�ث�م��روا �أوقاتهم داخلهم ،مبا ين�سجم مع �شعار املخيم
يف �أن���ش�ط��ة مفعمة باملتعة والفائدة (الإلهام نحو االبداع)".
ترتكز على تعزيز قدراتهم الذهنية وي��أت��ي تنظيم املخيم ال�شتوي �ضمن
والإب� ��داع � �ي� ��ة .و�أ�� �ض ��اف ��ت" :نتطلع ج�ه��ود "دبي للثقافة" ال��رام�ي��ة �إىل
�إىل ا� �س �ت �ق �ط��اب امل� ��واه� ��ب العلمية تعزيز امل�شهد ال�ث�ق��ايف يف �إم ��ارة دبي
والأدب�ي��ة والفنية املتميزة مل�ساعدتها ع�ب�ر ت ��أه �ي��ل �أج� �ي ��ال م ��ن الباحثني
ع�ل��ى ال�ت�ط��ور امل���س�ت�م��ر ،والإ� �س �ه��ام يف والعلماء وامل�ؤلفني واملبدعني ،وابتكار
�صقلها م��ن خ�لال طيف متنوع من ط��رق جديدة للتعليم الواقعي توفر
الفعاليات التي من �ش�أنها �أن ت�سهم ب�ي�ئ��ة تعليمية ت�ف��اع�ل�ي��ة م��ن �ش�أنها
يف االرت �ق��اء ب�ث�ق��اف��ة ال�ط�ف��ل الأدبية �أن ت���س�ه��م يف ت �ط��وي��ر الأج� �ي ��ال من
والعلمية والتقنية والبيئية والرتاثية خالل املعرفة ومتكينهم من املهارات
والفنية� ،إ�ضاف ًة �إىل املهارات احلياتية ،احلياتية ال�ضرورية.
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�شرطة �أبوظبي والإمارات لقيادة ال�سيارات تطلقان برنامج القيادة اخل�ضراء
•• �أبوظبي-وام

�أطلقت �شركة الإم��ارات لتعليم قيادة ال�سيارات ومديرية ترخي�ص
ال�سائقني والآليات ب�شرطة �أبوظبي برناجما تدريبيا للقيادة قليلة
االنبعاثات "اخل�ضراء" وبالتن�سيق مع مركز الوقاية من احلوادث
يف هولندا "."CEPA
وي�شمل ال�برن��ام��ج امل��رك�ب��ات ال�ع��ادي��ة وامل��رك�ب��ات الكهربائية �ضمن
منظومة ت��دري��ب يعد ف��ري��داً م��ن نوعه على م�ستوى دول املنطقة
التباعه �أ�صول التدريب لقيادة �آمنة و�سليمة من �أجل بيئة خ�ضراء
وذات جدوى اقت�صادية.
ويهدف �إىل تعزيز اخلطة امل�شرتكة بني مديرية ترخي�ص ال�سائقني

والآل �ي��ات وال�شركة يف توفري ت��دري��ب م�ستدام وع�صري قائم على
تطوير مهارات ال�سائق يف القيادة الآمنة واخل�ضراء.
و�أكدت �شركة الإمارات لتعليم قيادة ال�سيارات �أن الربنامج يتما�شى
مع ا�سرتاتيجية الإم��ارات يف التنمية اخل�ضراء واحلفاظ على بيئة
م�ستدامة تدعم النمو االقت�صادي على املدى الطويل.
ومت توزيع �شهادات على املتدربني جلهودهم املتميزة يف الربنامج
بح�ضور العقيد حممد الربيك العامري مدير مديرية ترخي�ص
ال�سائقني والآل�ي��ات بقطاع العمليات املركزية يف �شرطة �أبوظبي ،
وال�سيد خالد ال�شميلي الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�شركة الإمارات
لتعليم قيادة ال�سيارات و ال�سيد باتريك هيكريت رئي�س مركز الوقاية
من احلوادث.
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رعاية الإن�سان واملكان مو�ضوع جناح نيوزيلندا يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام

حتت�ضن �أماكن ا�ست�ضافة الفعاليات يف جناح نيوزيلندا امل�شارك مبعر�ض �إك�سبو
 2020دبي والتي ت�ضم القاعة التعاونية ،والكورتيارد ،ومطعم "تياكي"..
عدداً من العالمات التجارية امل�ستدامة للإ�ضاءة واملفرو�شات و�أدوات املائدة
والأثاث.
وقامت �شركة  Jasmaxامل�س�ؤولة عن عمليات الهند�سة املعمارية للجناح
باختيار وتن�سيق قطع الت�صميم املتف ّردة واملميزة لتعك�س املو�ضوع الرئي�سي
جلناح نيوزيلندا يف �إك�سبو وهو "رعاية الإن�سان واملكان" ،والذي مي ّثل الروح
البيئية "كايتياكيتانغا  - kaitiakitanga -ل�شعب امل��اوري الأ�صليني،
وفكرة وجود عالقة وم�س�ؤولية عميقة ومت�أ�صلة بني النا�س والبيئة.
وم��ن قلب منطقة اال�ستدامة يف �إك�سبو  2020دب��ي ،تبد�أ ق�صة الت�صميم
من الواجهة احلركية للجناح من  ،Kaynemaileحيث تتح ّرك بفاعلية
و�صوت م�سموع ،يُحدث ت�أثرياً متموجاً وناب�ضاً باحليوية .وي�شري ذلك �إىل روح
امل��اروي� ،أو قوة احلياة داخل اجلناح ،والتي ت�صوّر وجهة نظر امل��اوري ب�أن كل
�شيء يرتكز على مبد�أ احلياة.
ومتثل اخلطوط وال�شقوق واملنحنيات اخلا�صة بالت�صميم �سعفة ال�سرخ�س
الطويلة ،وغال ًبا ما يُنظر �إليها باعتبارها مت ّثل �أ�ضالع الأولني التي ترمز �إىل
احلماية والرعاية واالت�صال بالأر�ض.

وي�برز هذا النوع من الت�صميم �ضمن خمتلف امل�سارات داخ��ل اجلناح ،وعلى
كرا�سي مطعم "تياكي" امل�صنوعة ح�سب الطلب من  Jasmaxبالتعاون مع
 Residentو  .Simon Jamesوت�ش ّكل املقاعد امل�صنوعة من خ�شب
البلوط من م�صادر م�ستدامة جمموعة حمدودة الإ�صدار ،وم�ص ّممة خ�صي�صاً
ملعر�ض �إك�سبو  2020دبي ،تكرمياً لكر�سي "معر�ض �أو�ساكا" الذي �ص ّممه
مايكل باين جلناح نيوزيلندا يف معر�ض �إك�سبو � 1970أو�ساكا .وميتاز املقعد
وم�سند الظهر ملعر�ض  2020بخفة الوزن من حيث ال�شكل والب�صمة املرئية،
ويظهر ذلك عرب انحناءاته املُرهفة والرحبة.
وعند الدخول �إىل "تياكي" ،ت�برز على الفور تركيبات الإ��ض��اءة املعلقة من
الأك��وام��اري��ن لديفيد ت��روب��ري��دج "نافيكوال" كلم�سات مم�ي��زة يف املطعم.
وا�س ُتلهمت الت�صاميم من الدياتومات املجهرية� ،أو الطحالب ،التي تعي�ش يف
امل��اء و ُتنتج  50يف املائة من الهواء ال��ذي نتنف�سه .ويعترب ديفيد تروبريدج
رائداً معروفاً يف جمال الت�صميم امل�ستدام للإ�ضاءة عالية اجلودة ،والتي يتم
�إنتاجها ب�أقل ت�أثري على البيئة.
وتجُ �سد تركيبات الإ�ضاءة املعلقة يف ردهة اال�ستقبال باملطعم ال��روح املبتكرة
وامل�ستدامة ل�ل�ب�لاد ،وه��ي ع�ب��ارة ع��ن بوليمر ح�ي��وي خم�ص�ص م�صنوع من
�أ�صداف ب��اوا النادرة ،وهو اال�سم امل��اوري ال��ذي يُطلق على جمموعة متنوعة
وفريدة من نوعها من �أ�صداف  Black Foot Abaloneالتي تعي�ش
يف مياه نيوزيلندا .ومت ت�صميم تركيبات تروبريدج البال�ستيكية احليوية

للإ�ضاءة بوا�سطة  ،Scionوهو معهد �أبحاث تابع للحكومة النيوزيلندية اال�ستخدام �إىل نايلون مجُ دد ي�ستخدمونه يف �صناعة الأثاث.
وت�ضفي ع��وار���ض  Abodoاخل�شبية البيئية ،واجلنيحات والأل ��واح مل�سة
يهدف �إىل تعزيز و�إن�شاء اقت�صاد حيوي م�ستدام.
وي�سعى فريق الت�صميم امل�ب��دع  Cittàال��ذي ابتكر �أدوات امل��ائ��دة والأثاث ن��اع�م��ة وداف �ئ��ة ع�ل��ى ال��دي �ك��ورات ال��داخ�ل�ي��ة للمطعم .وي�ت��م ح���ص��اد �أخ�شاب
والإ� �ض ��اءة يف "تياكي" ،لإن���ش��اء ق�ط��ع ف��ري��دة م�صنوعة بطريقة م�س�ؤولة  Abodoب�شكل م�ستدام من مزارع نيوزيلندا املتجددة ب�سرعة ،وتعديلها
وم���س�ت��دام��ة ،ت��راع��ي م���ص��ادر امل ��واد اخل ��ام .وت��وف��ر �أري �ك��ة  Aikoاملريحة حرارياً باحلرارة والبخار بد ًال من العمليات الكيميائية ،مما يعني �أنها �آمنة
وال �ط��اوالت الطولية الأن�ي�ق��ة ،ال�ت��ي �صممها  David Morelandو للنا�س والبيئة .وق��ال كاليتون كيمبتون ،املفو�ض العام جلناح نيوزيلندا يف
 ،Nikolai Sorensenم�ساحة رحبة داخل منطقة الكورتيارد يف املطعم� .إك�سبو  2020دب��ي� " ..إن ت�صميم �أم��اك��ن اال�ست�ضافة ال يعبرّ عن �أفكارنا
�أما تركيبات الإ�ضاءة املعلقة  ABب�شكلها الب�سيط والعفوي ،فقد جاءت نتيجة وثقافتنا وح�سب ،ب��ل ي�صوّر روح ال�براع��ة والإب ��داع يف نيوزيلندا .وب�صفتنا
تعاون مُثمر بني فريق  Cittàوامل�صمم النيوزيلندي � Alex Buckmanأو�صياء /كايتياكي ،/يعتقد النيوزيلنديون �أن هناك م�س�ؤولية تقع على عاتقنا
جلعل العامل يف مكان �أف�ضل للأجيال القادمة  -وميكننا ر�ؤي��ة ذلك يف روح
احلائز على جائزة.
وحت�ت�ف��ل م�ق��اع��د  Tim Webber Designs Nixonاملرتفعة اال�ستدامة امل�شرتكة ل�شركات الت�صميم التي حددتها  .Jasmaxو ُتبدع هذه
ومقاعد  - Duffleبالت�صميم الأنيق والب�سيط والعملي ،وهي قطع �أثاث ال�شركات دائماً يف كل خطوة من خطوات الت�صميم لتح�سني النتائج بالن�سبة
للبيئة ولنا جميعاً".
�ستحظى باالعتزاز الآن و�إىل الأبد.
وخارج منطقة تناول الطعام الرئي�سية ،تقدم  Nohoكرا�سي مميزة ملنطقة وق��ال��ت ��س��ارة دي�لام��ور ،م��دي��رة الت�صميم واملهند�سة املعمارية للم�شروع يف
الكورتيارد املفتوحة يف "تياكي" – وتعني بلغة امل ��اوري "اجللو�س والبقاء  " ..Jasmaxمت ّثلت ر�ؤيتنا يف �إن�شاء م�ساحة ترحيبية ومعا�صرة جت�سد حقاً
وال�سكن والعي�ش" .ويتم ت�صنيع الكرا�سي  "noho move" -و " lightlyروح "كايتياكيتانغا"  -م�ساحة تعود بالفائدة على املجتمع والبيئة .وكان من
 - "chairمن نفايات بال�ستيكية �أعيد تدويرها .وتتعاون  Nohoمع دواعي �سروري العمل جنباً �إىل جنب مع فرق الت�صميم التي ت�شاركنا الفكر
مبتكرين بيئيني مثل  ،Aquafilوال�ت��ي حت��ول عملية جتديد الإيكونيل نف�سه ،والتي لي�ست فقط واعية مبتطلبات البيئة ،ولكن لديها م�ستويات ال
اخلا�صة بها مواد النفايات امل�ستعادة مثل �شباك ال�صيد وال�سجاد عند نهاية مثيل لها من الإبداع واالبتكار".

منظمة ال�صحة العاملية تتبنى منوذج امل�سرعات احلكومية الإماراتي لتحقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية
•• دبي -وام

�أط�ل�ق��ت ح�ك��وم��ة دول ��ة الإم� ��ارات
ومنظمة ال�صحة العاملية �شراكة
ل��دع��م ال�ق�ط��اع ال�صحي العاملي،
تتبنى املنظمة مبوجبها منوذج
امل�سرعات احلكومية الإماراتية
ل� �ت� ��� �س ��ري ��ع حت� �ق� �ي ��ق �أه� ��داف � �ه� ��ا
وم � �ب� ��ادرات � �ه� ��ا اال�سرتاتيجية
ال �ه��ادف��ة ل�ت�ع��زي��ز ق �ط��اع ال�صحة
والرعاية ال�صحية وجودة احلياة
وتو�سيع نطاق اخلدمات ال�صحية
املقدمة يف خمتلف دول العامل.
ج��اء �إط�ل�اق ال�شراكة م��ن خالل
مذكرة تفاهم وقعها معايل حممد
بن عبد اهلل القرقاوي وزير �ش�ؤون
جمل�س ال��وزراء ،و�سعادة الدكتور
ت�ي��درو���س �أده��ان��وم غيربي�سو�س
م� ��دي� ��ر ع� � ��ام م �ن �ظ �م��ة ال�صحة
ال�ع��امل�ي��ة ،ب�ح���ض��ور م �ع��ايل عهود
بنت خلفان ال��روم��ي وزي��رة دولة
للتطوير احل�ك��وم��ي وامل�ستقبل،
و� �س �ع��ادة ع �ب��د اهلل ن��ا� �ص��ر لوتاه
مدير ع��ام مكتب رئا�سة جمل�س
ال� � ��وزراء ب � ��وزارة � �ش ��ؤون جمل�س
ال��وزراء ،و�سعادة ه��دى الها�شمي
م �� �س��اع��د وزي � ��ر � � �ش � ��ؤون جمل�س
ال ��وزراء ل���ش��ؤون اال�سرتاتيجية،
وع��دد م��ن امل���س��ؤول�ين يف حكومة
دول��ة الإم ��ارات ومنظمة ال�صحة
العاملية.
وت� �ه ��دف ال �� �ش��راك��ة �إىل تعزيز
م � �ب� ��ادرات ت �ق ��دمي اخل ��دم ��ات يف

جم� � ��االت ال �� �ص �ح ��ة ،وال ��رع ��اي ��ة
ال�صحية على امل�ستوى العاملي ،من
خ�لال تبني من��وذج حكومة دولة
الإم��ارات يف امل�سرعات احلكومية
لت�سريع تنفيذ املبادرات وتطوير
احل� �ل ��ول وامل �� �ش��روع��ات الهادفة
ل�ل�ارت� �ق ��اء ب ��ال �ق �ط ��اع ال�صحي
وق �ط��اع ال��رع��اي��ة ال�صحية حول
ال �ع��امل ،وب �ن��اء ال �ق��درات و�إع ��داد
الكفاءات.
و� �س �ي �ع �م��ل اجل ��ان� �ب ��ان ع �ل��ى دعم
ت�ن�ف�ي��ذ ب��رن��ام �ـ��ج ع �م �ـ��ل منظمة
ال� ��� �ص� �ح ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة -2019
 ،2023وحتقيق هدف "املليارات
الثالثة" ،الذي يركز على تعزيز
ا�� �س� �ت� �ف ��ادة م� �ل� �ي ��ار � �ش �خ ����ص من
التغطية ال�صحية ال�شاملة ،ومتتع
مليار �شخ�ص �آخر ب�صحة �أف�ضل،
وحماية مليار �شخ�ص على نحو
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Declaration By Publication
Claim No.: 16/ 2021/4487- Partial Commercial
Considered by: Fifth Case Management Department No.: 404
The subject of claim : Claim of pay an amount of AED 292,821.00 (two hundred
ninety two thousand eight hundred and twenty one dirhams) in addition to the legal
interest at 12% from the date of the judicial claim till the final payment.
The claimant : Oryx Mix Concrete Industry LLC, represented by Mr. Nasser Abdulaziz
 Mahmoud Ibrahim. Address : Chosen address: United Arab Emirates - Dubai EmirateBusiness BayArea Dubai - Marassi Drive Street - Buhaira Central Building -flat no 14 1405
represented by: Ibrahim Mahmoud Mohamed Abdel Rahman
The respondent : 1- Royal Knight Building Contracting LLC, represented by Mrs. Bon
Dip Sand, is his capacity: Defendant.
The subject of the Declaration : The case was filed against you and its subject matter
is the claim of pay an amount of AED 292,821.00 (two hundred ninety two thousand
eight hundred and twenty one dirhams) in addition to the legal interest at 12% from
the date of the judicial claim till the final payment. The hearing for this claim was
decided to be on Wednesday, 15-12-2021, at 09:00AM in the remote litigation room
BUILDING DESC&, so, you are assigned to show up or your legal representative
and submit what you have of memos and documents to the court at least three days
before the hearing.
Prepared by : Nada Abdulqader Al-Khamri

حماكم دبي

�أف���ض��ل م��ن ال �ط��وارئ ال�صحية،
مبا ي�ضمن حتقيق الهدف الثالث
من �أهداف التنمية امل�ستدامة.
و�أك� � ��د م� �ع ��ايل حم �م��د ع �ب��د اهلل
القرقاوي �أن دولة الإمارات تتبنى
تر�سيخ �أ�س�س العمل امل�شرتك بني
احل�ك��وم��ات وامل�ن�ظ�م��ات الدولية،
و�أن حكومة دولة الإمارات بقيادة
� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة رئ�ي����س جم�ل����س ال� ��وزراء
حاكم دبي "رعاه اهلل"  ،حتر�ص
ع� �ل ��ى م� ��� �ش ��ارك ��ة من � � ��اذج العمل
ال �ن��اج �ح��ة ال �ت��ي ط��ورت �ه��ا خالل
ال�سنوات املا�ضية لدعم اجلهود
الدولية لتحقيق �أهداف التنمية
امل �� �س �ت��دام��ة ال �ع��امل �ي��ة والأه� � ��داف
ال ��داع� �م ��ة ل� �ه ��ا ،و�أن منهجية
ع �م��ل ح �ك��وم��ة دول � ��ة الإم� � � ��ارات

�أ�صبحت من��وذج�اً عاملياً لت�سريع
حتقيق امل�ب��ادرات و�إي�ج��اد احللول
للتحديات ال�ت��ي ت��واج��ه خمتلف
املجتمعات.
وق��ال معاليه �إن دول��ة الإم ��ارات
ت � � ��ؤم� � ��ن مب � �ح� ��وري� ��ة ال � �ت � �ع� ��اون
ال� � � ��دويل ل �ت �ع��زي��ز ج � � ��ودة حياة
الأج�ي��ال املقبلة وت�صميم خطط
وا�سرتاتيجيات �صحية �شاملة،
تلبي متطلبات الأفراد يف خمتلف
دول العامل ،وحتفزهم وتلهمهم
ومت�ك�ن�ه��م م��ن ال�ع�م��ل والإجن� ��از،
م�شرياً �إىل �أن التعاون متوا�صل
مع منظمة ال�صحة العاملية لدعم
اجلهود الدولية للنهو�ض بقطاع
الرعاية ال�صحية يف كل مكان يف
العامل ،من خالل الأفكار املبتكرة
واحل �ل��ول ال �ت��ي مت � ّك��ن املنظمات
الدولية ،من العمل ور�سم م�سار
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Notification by Publication for a Defendant
Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2021/0007922 Civil/ Partial
To Defendant : Hareet Namo Jambi
Unknown Place of Residence: Sharjah, Guard in Mtajer Algrina, UAE
Notification by Publication in Arabic & English
The Plaintiff/ Muataz Ali Atieh Ali, in his capacity as the father of Abdel
Rahman Mutaz against Harbeet Namo Jambi, nationality: Uganda, requesting
the following: Bind the two defendants jointly to compensate the plaintiff an
amount of (AED 600.000) AED Four Million against the physical, financial
and punitive damage happened to him and his family) Bind the defendant to
pay costs, charges and attorney fees
You are requested to attend the hearing on 20/12/2021 before case management
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office No.4) 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
Hamda Mohamed Hassan Ali Al Ali

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13415بتاريخ 2021/12/13

العدد  13415بتاريخ 2021/12/13
اعالن بالن�شر
 4514/2021/16جتاري جزئي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8800/2021/209تنفيذ عمايل

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم  7281/2021عمايل جزئي ,
ب�سداد املبالغ املنفذ به وقدره ( )135286.5درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :جاني�ش كومار موروجان موروجان
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -القرهود  -بناية اجلمعية التعاونية لال�سكان والتعمري -
مكتب  - 316وميثله:را�شد عبدالرحمن حممد عبداهلل ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  -1 :الطائر ال�صديف لالعمال الكهروميكانية �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )135286.50درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

وا�ضح للتغري الإيجابي.
و�أ� � �ض ��اف م �ع��ايل ال� �ق ��رق ��اوي �أن
� �ش��راك��ة ح �ك��وم��ة الإم � � � ��ارات مع
منظمة ال�صحة ال�ع��امل�ي��ة ،متثل
خطوة جديدة يف تعزيز ومتكني
ر�أ� ��س امل ��ال ال�ب���ش��ري ال�ع��امل��ي من
و�ضع توجهات جديدة للم�ستقبل،
وب ��داي ��ة لت�شكيل م �ع��امل ميثاق
ع��امل��ي متكامل يحتفي باالبتكار
من �أج��ل ال�صحة ،وتعزيز تعاون
ال��دول ،واحل�ك��وم��ات ،واملنظمات،
م� � ��ن �أج � � � � ��ل ب� � �ن � ��اء جم� �ت� �م� �ع ��ات
م�ستدامة.
م��ن جانبه� ،أك��د �سعادة الدكتور
ت�ي��درو���س �أده��ان��وم غيربي�سو�س
م� ��دي� ��ر ع� � ��ام م �ن �ظ �م��ة ال�صحة
ال �ع��امل �ي��ة �أه� �م� �ي ��ة احل� ��اج� ��ة �إىل
تعاون عاملي �شامل بني املنظمات
ال� ��دول � �ي� ��ة واحل � �ك� ��وم� ��ات لدعم

ت��وظ �ي��ف ال �ب �ي��ان��ات ال �ع �ل �م �ي��ة يف
�إيجاد احللول ملختلف التحديات
التي تواجه املجتمعات وحتديداً
ج��ائ�ح��ة "كوفيد ،"-19م�شرياً
�إىل �أن منظمة ال�صحة العاملية
م �ل �ت ��زم ��ة ب �ت �ح ��دي ��ث منظومة
عملها وتطوير كفاءاتها ،وتعزيز
اال�ستعانة بالبيانات لإحداث �أثر
�إيجابي على حياة الأفراد.
وق��ال �إن املنظمة فخورة بتعزيز
ال� ��� �ش ��راك ��ات م ��ع ح �ك��وم��ة دول ��ة
الإمارات التي متكنت من تطوير
من� ��وذج ع�م�ل�ه��ا خ�ل�ال ال�سنوات
املا�ضية ،باالعتماد على عدد من
املبادرات يف بناء القدرات وتعزيز
اجل��اه��زي��ة وامل ��رون ��ة احلكومية
وو� �ض��ع خ�ط��ط وا�سرتاتيجيات
م �ت �ك��ام �ل��ة ،و�أن ه� ��ذه ال�شراكة
ت�سهم يف تر�سيخ ج�ه��ود املنظمة

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13415بتاريخ 2021/12/13
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6986/2021/60:امر اداء
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املطلوب االمر �ضدهما بان ي�ؤديا بالتكافل والت�ضامن فيما بينهما مبلغ
وقدره ( )1.354.000درهم اماراتي لطالبة االمر مع الفائدة بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد
و�شمول االمر بالنفاذ املعجل بقوة القانون ا�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
املدعي:ايه جي كار�س �سريفي�سي�س �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -عود ميثا  -بردبي  -دبي � -شارع ام هرير  -مبنى املخاوي � -شقة 215
املطلوب �إعالنهما � -1 :شركة ال�شرفاء خلدمات الت�أمني ذ.م.م  -2عالء الدين حممد �سعيد حممد ال�شرفاء
 �صفتهما  :مدعي عليهمامو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/10/31:الزام
املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغا وق��دره ( )1.354.000درهم اماراتي مليون وثالثمائة
واربعة وخم�سون الف درهم اماراتي  -مع الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة قيد الدعوى احلا�صل
يف 2021/10/24:وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت
ماعدا ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :اميريت�س اندو للتجارة العامة ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :ايه ون لتجارة قطع غيار ال�سيارات �ش.ذ.م.م
وميثله:نا�صر يو�سف علي نا�صر اخلمي�س
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وق��دره ()255358.45
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.
وح��ددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/12/19ال�ساعة � 09:00صباحا يقت�ضي ح�ضوركم
امام ادارة الدعوى االبتدائية الثانية ع�شر عن بعد التي ميكن الو�صول اليها من خالل موقع
حماكم دبي االلكرتوين  -خداماتنا االلكرتونية العامة  -جداول جل�سات الق�ضايا,لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

البيت متوحد تنظم الن�سخة
الرابعة من مبادرة رحلة االحتاد
•• �أبوظبي-وام

تنظم جمعية البيت متوحد مبادرة "رحلة االحتاد" يف ن�سختها الرابعة
للعام  2021بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم بهدف تعزيز الوعي
مب�سرية التقدم التي قادتها دولة الإمارات والإجنازات التي حققتها خالل
اخلم�سني عاما املا�ضية .وتنمي املبادرة يف جيل ال�شباب الهوية الوطنية
والقيم الإماراتية الأ�صيلة من خالل الرتكيز على حماور �إك�سبو 2020
دبي لهذا العام وهي اال�ستدامة والتنقل والفر�ص.
ويح�ضر  30م��ن نخبة الطلبة املتفوقني م��ن جميع �أن �ح��اء ال��دول��ة يف
رحلتهم التعليمية التثقيفية التي بد�أت �أم�س الفعاليات والأن�شطة املتنوعة
وامل�شاركة يف �إك�سبو  2020كمتطوعني.
واختارت جلنة "رحلة االحتاد" الطالب امل�شاركني بعناية بعد مقابلتهم
وتقييمهم وفق معايري الأداء الأكادميي واملهارات والإجن��ازات ال�شخ�صية
واملواهب املتميزة الطموحة والواعدة .وتعترب هذه الرحلة مبثابة مكاف�أة
له�ؤالء الطالب على اجتهادهم وعملهم اجل��اد واحتفاء بهم لتحفيزهم
على التفوق والنجاح لي�صبحوا روادا يف م�ساعيهم امل�ستقبلية يف خدمة
وطنهم وجمتمعهم .وقالت منى احلمادي املدير التنفيذي جلمعية البيت
متوحد �إن هذه الن�سخة من مبادرة "رحلة االحتاد" ت�شكل جتربة ا�ستثنائية
بتزامنها مع اليوبيل الذهبي لالحتاد وهو العام الذي ت�ست�ضيف فيه دولة
الإمارات �إك�سبو العاملي لأول مرة يف تاريخ املنطقة .و�أ�ضافت �ستكون رحلة
ف��ري��دة ال تتكرر م��ن حيث رف��ع معنويات الطلبة وت�ع��زي��ز ح�س الإجناز
والتميز لديهم بالإ�ضافة �إىل تر�سيخ قيم االحتاد الإماراتية.
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وتعزيز عملها مبا ي�ضمن حتقيق
�أهدافها ور�ؤاها امل�ستقبلية.
و�ستعمل حكومة دول��ة الإمارات
ب��ال���ش��راك��ة م��ع منظمة ال�صحة
ال �ع��امل �ي��ة ع �ل��ى ت �ع��زي��ز التعاون
ال �ث �ن��ائ��ي يف جم � ��االت ال�صحة،
وال� ��رع� ��اي� ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة ،وج � ��ودة
احلياة ،وتكثيف اجلهود امل�شرتكة
يف ت �� �س��ري��ع ت� �ق ��دمي اخل ��دم ��ات
يف جم ��االت ال���ص�ح��ة ،والرعاية

ال�صحية على امل�ستوى العاملي.
ويركز التعاون بني اجلانبني على
تعزيز ال�شراكات الداعمة لتبني
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات منظمة ال�صحة
العاملية ك�أولوية ق�صوى وتنفيذها
ع� �ل ��ى ن � �ط� ��اق �أو� � � �س� � ��ع ،ويغطي
جم ��االت ب�ن��اء ال �ق��درات ،و�إع ��داد
ال� �ق� �ي ��ادات ال � �ق ��ادرة ع �ل��ى تنفيذ
اخلطط اال�سرتاتيجية ،و�إحداث
التغيري الإي�ج��اب��ي يف امل�ؤ�س�سات
التابعة ملنظمة ال�صحة العاملية،
م��ن خ�لال ت��زوي��د ك��وادره��ا ب�أهم
امل�ه��ارات و�إط�ل�اق برامج الدبلوم
املهني املعتمد ،وتعزيز دور حتليل
البيانات يف �صناعة القرار و�إعداد
ال�سيا�سات الفاعلة .و�سيتم خالل
املرحلة املقبلة ت�شكيل فرق عمل
م�شرتكة ،وعقد جل�سات ت�شاورية،
لت�سهيل تبادل املعرفة واخلربات،
وتنفيذ برامج تدريبية ،وت�سريع
�إجن � ��از امل � �ب� ��ادرات ال �ت��ي تقودها
منظمة ال�صحة العاملية� ،إ�ضافة
�إىل اختبار وتطبيق امل�شروعات
االبتكارية امل�شرتكة.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8331/2021/209تنفيذ عمايل
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم  14463/2020عمايل جزئي  ,ب�سداد
املبالغ املنفذ بها وقدرها ( )95110درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :عباده جعفر حممد ف�ؤاد القريني
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -اخلان  -ال�شارقة � -شارع ال�شارقه اخلان � -شقة  - 308وميثله:ابراهيم
حممد علي حداد
املطلوب �إعالنه  -1 :ت��وب لينك للمقاوالت والنقليات العامة ���ش.ذ.م.م  -ف��رع دب��ي � -صفته  :منفذ
�ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )95110درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13415بتاريخ 2021/12/13

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8924/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/2079جتاري جزئي القا�ضي بالزام املنفذ
�ضده االول  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )19996.25درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف  +القا�ضي بالزام
املنفذ �ضده االول وال�ث��اين بالت�ضامن ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره ( )197900.5دره��م �شامال للر�سوم
وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :عبدالغفور وعامل خان للنقل بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -را�س اخلور ال�صناعية  -بالقرب من دوار العبار  -كراج �شركة عبدالغفور وعامل خان
للنقل  -مكاين - 2971793616:متحرك0507166284:
بريد الكرتوينgafoor_alam@yahoo.com:
املطلوب �إعالنهما � -1 :شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ���ش.ذ.م.م  -2يو�سف حنا زه��رة � -صفتهما :
منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )19996.25درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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لوفيغارو :ملاذا �س ّرع ماكرون فتح �أر�شيف حرب اجلزائر؟
•• باري�س-وكاالت

10
•• وا�شنطن-وكاالت

مل ي �ت �ف��اج ��أ ال �ب��اح �ث��ان ال� �ب ��ارزان
يف م� � ��ؤ�� � �س� � ��� � �س � ��ة ال � � � ��دف � � � ��اع ع ��ن
الدميوقراطيات بهنام بن تالبلو
و�أندريا �سرتيكر من ف�شل انطالقة
اجل��ول��ة ال���س��اب�ع��ة م��ن املحادثات
النووية التي بد�أت �أواخ��ر نوفمرب
ت�شرين الثاين املا�ضي.ط �ه��ران م��رت��اح��ة ب���ش�ك��ل متزايد
مع تقلي�ص الرقابة الدولية على
ن�شاطاتها ال��ذري��ة وحتقيق تقدم
ن��ووي م�ي��داين ال ميكن الرتاجع
ع �ن ��ه ت �ق ��دم ��ت �إي � � � ��ران مبطالب
ق�صوى و�أل�غ��ت االتفاقات الأولية
التي تو�صلت �إليها خ�لال جوالت
�سابقة من املحادثات .بذلك ،باتت
وا�شنطن تواجه اليوم حتدياً �صعباً
يف احتواء برنامج طهران النووي
امل �ت ��و� �س ��ع يف وق � ��ت ت �ع �ي��د �ضبط
�سيا�ستها الإيرانية.
تعجيل ال ت�أ�سي�س
ك� �ت ��ب ال� �ب ��اح� �ث ��ان يف م ��وق ��ع “ذا
دي�سبات�ش” �أن ط �ه��ران مرتاحة
ب�شكل متزايد مع تقلي�ص الرقابة
ال��دول �ي��ة ع�ل��ى ن���ش��اط��ات�ه��ا الذرية
وحت�ق�ي��ق ت �ق��دم ن ��ووي م �ي��داين ال
مي�ك��ن ال�ت�راج��ع ع �ن��ه .وق ��د مييل
النظام لدفع تخ�صيب اليورانيوم
�إىل ن�سب ذات غايات ع�سكرية� .إن
ج��ر�أة طهران الأح��دث تنبع ب�شكل
كبري من الإ� �ش��ارات التي �أر�سلتها
وا�� �ش� �ن� �ط ��ن ع� �ل ��ى م � � ��دار 2021
وم�ف��اده��ا �أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال
تريد حما�سبة النظام.
تظهر ن�ظ��رة فاح�صة �إىل التقدم
الإي� � � ��راين ال � �ن ��ووي ال � ��ذي حتقق
خالل ال�سنتني والن�صف الأخرية
�أن االن �ت �ه��اك��ات ال �ن��ووي��ة الأك�ث�ر
فظاعة حدثت حتت �أنظار بايدن.
يعرتف الكاتبان ب�أن ان�سحاب �إدارة
ت��رام��ب م��ن االت�ف��اق ال�ن��ووي �أمّن
و�سيلة وحجة للت�صعيد النووي.
عجل فقط الأمر
لكن االن�سحاب ّ
ال��واق��ع ل�ق��درة �إي ��ران التخ�صيبية
امل �ت��زاي��دة .ه��و مل ي��ؤ��س���س�ه��ا .لقد
�سمح اتفاق � 2015أ�سا�ساً بتو�سع
�إيراين نووي بارز بعد .2026

بعنوان “فرن�سا ت�س ّرع فتح �أر�شيفها املتعلق باحلرب اجلزائرية”،
كتبت �صحيفة “لوفيغارو” الفرن�سية عن حماولة فرن�سية �أخرى
للتحرك يف اجتاه امل�صاحلة مع الذاكرة املتعلقة بحرب اجلزائر.
ف��رغ��م ع��دم حتقيق ت�ق��دم ملمو�س يف م�ساعيه لإ� �ص�لاح الذاكرة
“املت�صدعة” بني �ضفتي البحر الأبي�ض املتو�سط ،ر�أت ال�صحيفة
�أن الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون ال يي�أ�س من حتقيق الهدف
الطموح الذي حدده لنف�سه بو�ضع حد لنحو �ستني عاماً من انعدام
الثقة املتبادل بني اجلزائر وفرن�سا.
وو�صفت ال�صحيفة العالقة بني فرن�سا واجلزائر باملعقدة وب�أنها
ت�شهد ت�صاعداً منتظماً للتوتر على ال�ساحة الدبلوما�سية ،كما

ت�صعيد خجول
جت �ل��ت ردود �إي� � � ��ران الأ�سا�سية
ع�ل��ى ح�م�ل��ة ال���ض�غ��ط الأق �� �ص��ى يف
ا�ستيعاب ما �أملت �أن تكون حماولة
ق �� �ص�يرة الأم � ��د ل �ف��ر���ض عقوبات
�أح��ادي��ة اجل��ان��ب .يف م��اي��و (�أي ��ار)
� ،2019أط �ل �ق��ت �إي � ��ران �سيا�سة
ت�صعيد متدرج انتهكت من خاللها
ت��دري�ج�ي�اً وع�ل�ن�ي�اً ح ��دود االتفاق
ال �ن��ووي .واع�ت�ن��ق ال�ن�ظ��ام �أ�شكا ًال
�أخ��رى من الت�صعيد خ�صو�صاً يف
املجاالت الإقليمية والبحرية على
�أم��ل توليد م��ا يكفي م��ن اخلوف
وال�ن�ف��وذ ل��دف��ع ت��رام��ب �إىل �إنهاء
�سيا�سته ال�ضاغطة .بالرغم من
امل� �خ ��اوف امل �ب �ك��رة ب �� �ش ��أن احتمال
ا�ستخدام �إيران االن�سحاب لت�صنيع
�سالح ن��ووي ،اع�ترف حتى خرباء
احلد من االنت�شار الذين ي�ؤيدون
االتفاق النووي ب�أن �إي��ران مل تكن
تو�سع برناجمها ال�ن��ووي مبقدار
�إم �ك��ان��ات �ه��ا .ك ��ان ال �ت �ق��دم النووي
ال��ذي حققته حتى �أواخ��ر 2020
��ض�ئ�ي� ً
لا ب��امل �ق��ارن��ة م ��ع املخاطرة
النووية التي اتخذتها الحقاً.
ح�سا�سيات مت�ضاربة
ت��اب��ع ال�ب��اح�ث��ان �أن��ه خ�لال حملته
ال��رئ��ا��س�ي��ة� ،ســـــعى املر�شـــــح جو
ب ��اي ��دن �إىل � �س �ي��ا� �س��ة متناق�ضة
ب �� �ش �ك��ل ح � ��اد م ��ع � �س �ي��ا� �س��ة �إدارة
ت��رام��ب ال�ت��ي ان�ت�ق��ده��ا باعتبارها
حم �ف ��وف ��ة ب ��امل �خ ��اط ��ر وقابلـــــة
لإ��ش�ـ�ـ�ـ�ـ�ع��ال احل�ـ�ـ�ـ��رب .ع�بر التعهد
ب�إعــــادة �إحيـــــاء االت �ف��اق النووي
م ��ن ح �ي��ث ت��رك��ه ت ��رام ��ب� ،أر�سل
فريق بايـــــدن �إ��ش��ارة �ضمنية �إىل
�أنـــــــه ل��ن يطرح ال�ق��وة الع�سكرية
على الطاولة ك�أداة ملواجهة انت�شار
الأ� �س �ل �ح��ة ال �ن��ووي��ة .ب�ع��د �أ�سابيع
م��ن انتخاب ب��اي��دن ،واف��ق جمل�س
� �ص �ي��ان��ة ال ��د� �س �ت ��ور ع �ل��ى قانون
ب ��رمل ��اين ج��دي��د ي �ف��و���ض ت�صعيد
ال �ن �� �ش��اط��ات ال �ن��ووي��ة الإيرانية.
ك ��ان م��ن � �ش ��أن ك�ل�ا احل��دث�ي�ن �أن
ينذر باحل�سا�سيات املت�ضاربة التي
كانت تقــــود وا�شنطن وطهران يف
 :2021النفـــــور م��ن املخاطرة
و�ضبط النف�س لدى الأمريكيني،

ك��ان احل ��ال م��رة �أخ ��رى يف ب��داي��ة �شهر �أك�ت��وب��ر (ت���ش��ري��ن الأول)
املا�ضي ،مع ا�ستدعاء ال�سفري اجلزائري وحظر حتليق الطائرات
الع�سكرية الفرن�سية فوق الأج��واء اجلزائرية .ولكن تداعيات هذا
الت�صدع تظهر ب�شكل رئي�سي على امل�ستوى املحلي .فمن جهة ،لأن
رف�ض اجلزائر ا�ستقبال مهاجريها غري النظاميني يف فرن�سا مينع
عمليات الرتحيل �إىل احل ��دود ،ويفاقم حت��دي الهجرة بالن�سبة
لفرن�سا .وخف�ضت باري�س م�ؤخراً �إ�صدار الت�أ�شريات �إىل الن�صف
كرد انتقامي .ومن جهة �أخرى ،لأن اجلزائر تكر�س ،بح�سب كلمات
امل ��ؤرخ بنجامني �ستورا التي �أع��اد ا�ستخدامها �إميانويل ماكرون،
�سيا�سة “ريع الذاكرة” يف عالقاتها مع فرن�سا ،والتي تعزز �صعوبات
اندماج املواطنني املهاجرين ،ورف�ض اجليل الثالث لأبناء املهاجرين
اجلزائريني االندماج مع بع�ض قيم اجلمهورية الفرن�سية.

على ه��ذا الأ��س��ا���س ،ت��رى ال�صحيفة �أن الرئي�س الفرن�سي اختار،
يف الأ�شهر الأخ�يرة ،ت�شديد لهجته� ،إذ �شجب “التاريخ الر�سمي”
الذي ر�أى �أنه “�أعيدت كتابته بالكامل” من قبل “النظام ال�سيا�سي
الع�سكري” اجل ��زائ ��ري ،وات �ه��م ن �ظ��راءه � �س��راً “بعدم االعتماد
على احلقائق” ولكن على “اخلطاب ال��ذي يقوم على كراهية”
فرن�سا .وك��ل ذل��ك بعد �أ�سبوع فقط من طلبه “ال�صفح”علنا من
“احلركيني” ،وبعدما وعدهم بن�ص قانون “تعوي�ض».
ويف الوقت نف�سه ،قرر الرئي�س الفرن�سي �أال يتوقف عند هذا احلد،
ووافق اجلمعة على الن�شر املبكر “لأر�شيف التحقيقات الق�ضائية
من قبل الدرك وال�شرطة املتعلقة باحلرب اجلزائرية “-1954
� ،”1962سعيا منه �إىل �إعادة التوازن لنهجه وعدم ال�سماح لنف�سه
بالوقوع يف و�ضع فريد .وقالت وزي��رة الثقافة روزل�ين با�شلو �إنه

من دون لكمات م�ضادة ...هذا ما يح�صل

ما جناه الرئي�س الأمريكي بايدن من �إيران يف 2021

والت�صعيــــد وحتمــــل املخاطر لدى
الإيرانيني.
انطالق الت�صعيد اجلدي
ب ��دءاً م��ن ي�ن��اي��ر (ك��ان��ون الثاين)
 ،2021ا�ست�أنفت �إي��ران تخ�صيب
اليورانيوم �إىل ن�سبة نقاء 20%
وهي ن�سبة تعد مرتفعة ج��داً على
امل�ستوى التقني .وكانت �إي��ران قد
�أوق�ف��ت ه��ذا الن�شاط يف .2014
وا� �س �ت ��أن �ف��ت �أي �� �ض �اً ال�ت�خ���ص�ي��ب يف
من�ش�أة ف ��وردو العالية التح�صني
وال �ت��ي ف���ش��ل ال �غ��رب يف �إغالقها
خالل جوالت �سابقة من املحادثات
ال �ن��ووي��ة .ويف ف�براي��ر (�شباط)،
ان�سحب النظام من اتفاق تفتي�ش
م ��ع ال ��وك ��ال ��ة ال ��دول� �ي ��ة للطاقة
ال��ذري��ة يعطيها رقابة �أعظم على
ن�شاطاتها النووية وه��ددت مبحو
ت�سجيالت الوكالة يف املن�ش�آت ذات
ال�صلة .يف �أب��ري��ل (ني�سان) ،بد�أت
�إي ��ران تخ�صب ال�ي��وران�ي��وم بن�سبة

نقاء و�صلت �إىل  60%يف �سابقة
تاريخية بالن�سبة �إىل النظام ،وقد
و�ضعته على بعد مرمى حجر من
ن�سبة الـ� 90%أي امل�ستوى املثايل
لت�صنيع الأ�سلحة الذرية.
يف � 2021أي �� �ض �اً ،ب � ��د�أت �إي� ��ران
ب�ت���ش�غ�ي��ل �أج � �ه� ��زة ط� ��رد مركزي
م �ت �ط��ورة �أك �ث�ر ف��اع�ل�ي��ة م��ن تلك
ال�ق��دمي��ة ال�ت��ي �سمح ب�ه��ا االتفاق
ال� �ن ��ووي .وه ��ذه الآالت املتطورة
�أ� �س��ا� �س �ي��ة ل �� �ص �ن��ع ق �ن �ب �ل��ة نووية
بطريقة �سرية .يف �أغ�سط�س (�آب)،
�أن �ت �ج��ت �إي� � ��ران  200غ� ��رام من
معدن اليورانيوم املخ�صب بن�سبة
 .20%مي �ك��ن ا�� �س� �ت� �خ ��دام هذا
امل�ع��دن يف ج��وه��ر �صناعة ال�سالح
النووي .و�صعدت �إيران �أي�ضاً �إنتاج
�أج��زاء من �أج�ه��زة الطرد املركزي
امل�ت�ط��ورة قبل �أي��ام م��ن ا�ستتئناف
امل �ح��ادث��ات ال �ن��ووي��ة الأخ� �ي��رة .يف
اليوم الثالث من املفاو�ضات ،بد�أت
ط �ه��ران بتخ�صيب ال�ي��وران�ي��وم يف

من�ش�أة ف��وردو م�ستخدمة �سل�سلة
م� ��ن �أج� � �ه � ��زة ال � �ط� ��رد امل� �ت� �ط ��ورة
املعروفة با�سم �آي �آر  6التي ميكنها
تخ�صيب اليورانيوم ب�سرعة �أكرب
بخم�س م ��رات م��ن ��س��رع��ة اجليل
الأول من تلك الآالت.
كيف كان رد بايدن؟
ت�ف��ر���ض ه��ذه اخل �ط��وات تداعيات
على برنامج م�ستقبلي للأ�سلحة
ال� �ن ��ووي ��ة وت � �ق� ��دم م� ��زاي� ��ا تقنية
وهند�سية لإيران ال ميكن �إلغا�ؤها
ب �� �ص��رف ال �ن �ظ��ر ع ��ن �أي ات �ف ��اق.
و�أو��ض��ح الباحثان �أن رد الواليات
امل �ت �ح��دة ع �ل��ى ت �ق��دم �إي � � ��ران كان
�شبه غ��ائ��ب� .إىل ج��ان��ب �شركائها
الأوروب� �ي�ي�ن ،ف�شلت وا��ش�ن�ط��ن يف
دع ��م وح �م��اي��ة ال��وك��ال��ة الدولية
ل�ل�ط��اق��ة ال��ذري��ة ح�ت��ى ح�ي�ن �شبه
م��دي��ره��ا ال� �ع ��ام خ �ف ����ض طهران
�إم�ك��ان�ي��ة م��راق�ب��ة ب��رن��اجم�ه��ا ب�أنه
و�ضع الوكالة يف موقع “الطريان

و�سط �سماء كثيفة الغيوم».
يف ك� ��ل اج� �ت� �م ��اع دوري ملجل�س
امل �ح��اف �ظ�ي�ن ه� ��ذه ال �� �س �ن��ة ،ف�شل
الأفرقاء يف �إدانة طهران النتهاكها
��ض�م��ان��ات ع ��دم االن �ت �� �ش��ار .عالوة
على ذل��ك ،ويف غياب �إن�ف��اذ �صارم
للعقوبات الأم��ري�ك�ي��ة والغرامات
الإ�ضافية على ال�صادرات النفطية
الإي ��ران� �ي ��ة ،وا� �ص �ل��ت ط �ه��ران بيع
ال� �ن� �ف ��ط �إىل ال� ��� �ص�ي�ن مم� ��ا وف ��ر
ل�ه��ا ح��اف��زاً م��ال�ي�اً �أع �ظ��م ملقاومة
املنا�شدات الديبلوما�سية الداعية
�إىل � �ض �ب��ط ال� �ن� �ف� �� ��س .و�أ� � �ض� ��اف
الباحثان �أن��ه يف  ،2021قاومت
�إدارة بايدن اتخاذ موقف مت�شدد
� �ض��د الإره� � ��اب امل ��دع ��وم �إيرانياً.
ل�ق��د رف�ع��ت وا��ش�ن�ط��ن امليلي�شيات
احلوثية املدعومة من �إي��ران عن
الئحة الإره��اب ،وردت ب�شكل �شبه
� �ص��ام��ت ع �ل��ى حم ��اول ��ة اختطاف
مواطنة �أمريكية تعي�ش يف الواليات
املتحدة ،و�سحبت �صواريخ دفاعية

“يجب �أن نتحلى بال�شجاعة للنظر �إىل احلقيقة التاريخية يف
وجهها” .لكن “لوفيغارو” تقول �إن حميط الرئي�س ماكرون يف
الإليزيه ال ينكر البعد ال�سيا�سي لهذا القرار .وتوقعت ال�صحيفة
الفرن�سية �أن تكون ه��ذه امل�ب��ادرة هي ما قبل الأخ�يرة على جدول
�أعمال ال�سلطة التنفيذية .ومن املقرر �أن يكون االحتفال التايل
هو الذكرى ال�ستني التفاقات �إيفيان يف  19مار�س �-آذار .2022
و�سيجري االحتفال ،ال��ذي �سري�أ�سه رئي�س ال��دول��ة ،قبل �أق��ل من
�شهر من اجلولة الأوىل من االنتخابات الرئا�سية .و�ستكون كلمات
�إميانويل م��اك��رون ،ال��ذي وع��د بعدم اال�ست�سالم لـ “االعتذار”�أو
“التوبة” يف مقاربته للحرب اجلزائرية ،بعد �أن و�صف اال�ستعمار بـ
“جرمية �ضد الإن�سانية” يف عام  ، 2017حتت املجهر وخ�صو�صاً
املعار�ضة من اليمني ،ولكن �أي�ضاً من جانب جزء من الناخبني.

من ال�شرق الأو�سط يف وقت كانت
ال �ق��درات ال���ص��اروخ�ي��ة الإيرانية
تتطور ب�سرعة.
هذا ما يح�صل
ط � ��وال  ،2021وا� �ص �ل ��ت �إدارة
بايدن ت�شويه فكرة ال�ضغط على
�إي � ��ران ومل ت�ظ�ه��ر م ��ؤ� �ش��راً جدياً
�إىل “خطة باء” م��ا ع ��دا �إلقاء
اللوم على ترامب .بعبارة �أخرى،
عززت حملة بايدن والحقاً كلمات
و�أفعال الإدارة انطباعاً لدى القادة
الإيرانيني ب��أن �أمريكا كانت غري
مرتاحة مع الت�صعيد وتواقة لأي
ات �ف��اق ح�ت��ى ول��و ك��ان �أق ��ل ت�شدداً
م��ن الأ� �س��ا� �س��ي .وع ��زز االن�سحاب
ال�ف��ا��ش��ل ل�ب��اي��دن م��ن �أفغان�ستان
وجهة النظر ه��ذه .ففي �سبتمرب
(�أيلول) ،قال قائد احلر�س الثوري
الإي��راين �إن “�أمريكا اليوم لي�ست
�أمريكا ال�سنوات الع�شر ،الع�شرين
�أو حتى الثالثني املا�ضية” .من
دون لكمات م�ضادة من وا�شنطن،
�أثبت النظام الإيراين مرة جديدة
�أن��ه ي�صعب التخل�ص من العادات
القدمية :و�ضع النظام كل تنازل
يف جيبه ووا�صل الت�صعيد.
�أ�� �ش ��ار ال �ك��ات �ب��ان �إىل �أن اجل ��دول
الزمني للتقدم ال�ن��ووي الإيراين
�أو�� �ض ��ح ك �ي��ف واج� �ه ��ت ال�سيا�سة
الأمريكية ب�إدارة اخلد الآخر دعوة
للمزيد من الت�صعيد .مع ذلك ،ال
يزال اقت�صاد طهران املتعرث بفعل
ع�ق��وب��ات ت��رام��ب ع��ر��ض��ة للعطب
يف ح ��ال �إع � ��ادة ف��ر���ض ال�ضغوط
ال��دول�ي��ة .لتغيري ح�سابات �إيران،
ي�ج��ب ع�ل��ى وا��ش�ن�ط��ن والعوا�صم
الأوروبية قلب ال�سيناريو.
خطوات مقرتحة
تقت�ضي اخلطوة الأوىل الدعوة �إىل
اجتماع خا�ص ملجل�س املحافظني
يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لإدان� ��ة ال�ت�ق��دم يف ب��رن��ام��ج �إي ��ران
النووي وانتهاكات طهران اتفاقات
ال���ض�م��ان��ات ور� �س��م م��وع��د نهائي
لعودتها �إىل االمتثال ملوجباتها.
�إذا �أخفقت �إي��ران يف االلتزام بهذا
امل��وع��د ف���س�ي�ت��وج��ب ع�ل��ى املجل�س

نقل امللف �إىل جمل�س الأمن .حني
ي���ص��ل امل �ل��ف �إىل امل�ج�ل����س ،ينبغي
على وا�شنطن وجمموعة الثالث
الأوروب� � �ي � ��ة �إط �ل��اق �آل� �ي ��ة الزناد
وفر�ض عقوبات دولية على طهران
�سبق �أن مت تعليقها مبوجب القرار
الأمم� � � ��ي  2231ال � � ��ذي كر�س
االتفاق .قد تقوم رو�سيا وال�صني
ب ��ا�� �س� �ت� �خ ��دام ح� ��ق ال �ن �ق ����ض �ضد
ال�ع�ق��وب��ات اجل��دي��دة ع�ل��ى �إي� ��ران،
ل�ك��نْ ثمة بند يف االت �ف��اق النووي
يحرمهما م��ن م�ن��ع �إع� ��ادة العمل
بقرارات �سابقة وبعقوباتها.
وح�ض الكاتبان ال��والي��ات املتحدة
و�أوروبا على الت�صرف �أي�ضاً ب�شكل
م�ن�ف��رد ل��دع��م ال���ض�غ��ط ال� ��دويل.
ينبغي عليهما الإع� ��داد ملجموعة
جديدة من العقوبات التي ميكن
�إط�لاق�ه��ا يف غ�ي��اب �ضبط النف�س
الإيراين والرتاجع عن خطواتها.
ك��ذل��ك ،على �أمريكا تعزيز ردعها
الع�سكري �ضد �إي��ران .يجب عليها
ال�ت�ع�ب�ير ع��ن �إرادة غ�ير ملتب�سة
ب��ا� �س �ت �خ��دام ال� �ق ��وة مل �ن��ع طهران
م��ن تطوير �سالح ن��ووي .ب�إمكان
الإدارة حم��اول��ة تغيري االنطباع
الإي � ��راين ع��ن الإرادة الأمريكية
ع�ب�ر ال� ��رد ب��ال �ق��وة ع �ل��ى هجمات
ال��درون��ز وال���ص��واري��خ التي ت�شنها
ميلي�شيات مدعومة من �إي��ران يف
العراق و�سوريا وعرب متكني “قوة
امل �ه��ام الـ ”59امل��ؤ��س���س��ة حديثاً
والتابعة للقيادة املركزية البحرية
والتي ميكن �أن ت�صبح �أداة فعالة
�ضد الت�صعيد الإي��راين البحري.
يف نهاية املطاف ،من غري املرجح
�أن يغري النظام الإيراين �سلوكه �إال
حني ي��درك �أن املزيد من ال�سلوك
اخلبيث �سي�ستدعي الدمار.
ا� �س �ت ��ذك ��ر ال� �ب ��اح� �ث ��ان ت�صريحاً
لبايدن يف مناظرة ن��واب الر�ؤ�ساء
�سنة  2012حني ق��ال عن �إيران
�إن “الوقائع مهمة” .وعلقا
كاتبني �أنه يجب على �إدارة بايدن
االع � �ت ��راف ب ��واق ��ع �أن �سيا�سته
الإي ��ران� �ي ��ة ت �خ��اط��ر ب � ��والدة دول ��ة
�إيرانية على العتبة النووية .على
وا�شنطن اعتناق �سيا�سة ال�ضغط
قبل فوات الأوان.

هونغ كونغ بال كورونا ..لكن ه�ؤالء يدفعون ثمنا باهظا انتخابات ليبيا« ..اخلطوة الأخرية» تزيد امل�شهد تعقيدا
•• هونغ كونغ-وكاالت

قبل وب��اء كورونا ،كانت هونغ كونغ
م��رك��زا ي���س�ت�ق�ط��ب ال �ط �ي��اري��ن من
ك��ل �أرج � ��اء ال �ع��امل ،ل�ك��ن اجلائحة
�صارت ا�سما م��رادف��ا للمعاناة التي
ال ت �ن �ت �ه��ي .وب �ع��د ع ��ام�ي�ن� ،أ�صبح
الطيارون ،الذين يهبطون يف هونغ
كونغ يعانون من الإرهاق واالكتئاب
من العمل ،يف ظل واح��دة من �أكرث
�أنظمة احلجر ال�صحي �صرامة يف
العامل.
وذك � � � ��رت � �ش �ب �ك��ة “�سي �إن �إن”
الأم�ي�رك �ي��ة �أن ب�ع����ض الطيارين،
ال��ذي��ن يعملون م��ع ��ش��رك��ة “كاثي
با�سيفيك” ،الناقل الوطني لهونغ
ك� ��ون� ��غ ،و� �ص �ل ��ت ب �ه ��م احل� � ��ال �إىل
ن�ق�ط��ة االن �ه �ي��ار .وت�ك��اف��ح ال�شركة
حاليا مع انخفا�ض ال��روح املعنوية
ل ��دى ط �ي��اري �ه��ا ،وارت� �ف ��اع م�ستوى

اال� �س �ت �ق��االت والإح � �ب� ��اط املتزايد
ب�ي�ن امل��وظ �ف�ين ،ال��ذي��ن يخ�ضعون
لإجراءات حجر �صارمة .وقال طيار
رف�ض الك�شف ع��ن ا�سمه“ :الروح
املعنوية تال�شت لدى اجلميع وكل
غا�ضب».
وك��ان��ت “كاثي با�سيفيك” ،مثل
غ�يره��ا م��ن � �ش��رك��ات ال �ط�ي�ران قد
ت �ع��ر� �ض��ت ل �� �ض��رب��ة ق ��وي ��ة يف عام
 2020من ج��راء جائحة كورونا،
�إذ ا��ض�ط��رت ل��وق��ف  99ب��امل�ئ��ة من
رحالتها.
وك ��ان ��ت ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي تواجها
ال���ش��رك��ة �أك�ب��ر ،لأن م�ق��ره��ا هونغ
كونغ ،حيث القيود م�شددة للغاية.
وتتبنى هونغ كونغ وال�بر ال�صيني
الرئي�سي حتى الآن ،ا�سرتاتيجية
“�صفر كوفيد ،”19-وه��ذه �آخر
الأم��اك��ن يف �آ��س�ي��ا ال�ت��ي تتبنى هذه
اال�سرتاتيجية ،ويعني الإ�صرار على

بقاء املدينة خالية من كورونا اتباع
حجر �صحي هو الأط��ول على وجه
الأر���ض ،كما يهدد املتحور اجلديد
“�أوميكرون” بت�شديد الإج��راءات
ال�صارمة �أ�صال يف هونغ كونغ.
وقال طيار يف ال�شركة ل�شبكة “�سي
�إن �إن” الأمريكية �إن  4من زمالئه
الطيارين ا�ستقالوا يف اليوم نف�سه،
م�شريا �إىل �أن اال��س�ت�ق��االت كبرية
للغاية مقارنة بال�سنوات املا�ضية.
و�أ��ض��اف �أن “كثريا” م��ن الزمالء
� �س �ع��وا ل �ل �ح �� �ص��ول ع �ل��ى م�ساعدة
نف�سية.
ويف رده��ا على ��ش�ك��اوى الطيارين،
قالت ال�شركة “�إنها تدرك متاما �أن
هذه القواعد ال�صارمة وطول املدة
التي ت�سري فيها ت�ضع �أعبا ًء كبرية
على طاقمنا اجل��وي ،ال��ذي��ن كانوا
م�ت�م�ي��زي��ن يف ��س�ل��وك�ه��م ومهنيتهم
خالل هذه الفرتة ال�صعبة».

وب�سبب قيود هونغ كونغ امل�شددة،
علقت خطوط الطريان ال�سوي�سرية
رح�لات�ه��ا �إىل ه��ذه امل��دي�ن��ة ،نتيجة
ت �� �ش��دي��د ال �ق �ي��ود امل �ف��رو� �ض��ة على
ال �ط��اق��م ال � ��ذي ي �� �ص��ل �إىل املطار
هناك.
وم � �ن ��ذ ب� ��داي� ��ة ج ��ائ� �ح ��ة ك� ��ورون� ��ا،
ت�ب�ن��ت � �ش��رك��ة “كاثي با�سيفيك”
ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة “احللقة املغلقة
للرحالت” ،خ��ا��ص��ة ل �ل��دول التي
ت���ص�ن�ف�ه��ا ه ��ون ��غ ك ��ون ��غ ع �ل��ى �أنها
“عالية اخلطورة” ،مثل الواليات
املتحدة والهند.
وه ��ذا ي�ع�ن��ي �أن ال �ط �ي��اري��ن الذين
ي �ق��ودون رح�ل�ات ل�ع��دة لأ��س��اب�ي��ع ال
ي���س�ت�ط�ي�ع��ون اخل � ��روج م��ن الغرف
الفندقية يف الوجهات التي ي�صلون
�إل �ي �ه��ا ،ول ��دى ع��ودت �ه��م يخ�ضعون
للحجر ال�صحي يف هونغ كونغ ملدة
�أ�سبوعني.

•• طرابل�س-وكاالت

ي ��و ًم ��ا ت �ل��و الآخ � � ��ر ،ي� � ��زداد امل�شهد
ال �� �س �ي��ا� �س��ي ال �ل �ي �ب��ي ت �ع �ق �ي �دًا حول
اخلطوة املقبلة للبالد التي عانت من
ال�صراع امل�سلح والفو�ضى على مدار
� 10سنوات ،حيث �أعلنت املفو�ضية
الوطنية العليا لالنتخابات ت�أجيل
ن���ش��ر ال �ق��ائ �م��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ملر�شحي
الرئا�سة ،قبل �أ�سبوعني من موعد
اال�ستحقاق احلا�سم.
ومل حتدد املفو�ضية موعدًا جديدًا
لن�شر القائمة ،وهي اخلطوة الأخرية
ق�ب��ل ان �ط�لاق احل�م�ل��ة االنتخابية
لال�ستحقاق املقرر �إج ��را�ؤه يف 24
دي���س�م�بر اجل� ��اري ،ل�ك��ن املفو�ضية
قالت يف بيان� ،إن��ه “ال ي��زال يتعني
عليها �أن تتبنى بع�ض الإج ��راءات
الق�ضائية و�أخ��رى قانونية» .بيان
املفو�ضية جاء يف ظل م�ساعي بع�ض
القوى لتعطيل االنتخابات ،فمنذ �أيام طالب �أع�ضاء مبلتقى احلوار ال�سيا�سي
مم املتحدة وال��دول الراعية مل�ؤمتر برلني ،بـ”التدخل لت�صحيح
الليبي الأ َ
م�سار العملية ال�سيا�سية التي ت�سري يف اجتاه عودة االنق�سام والتفكك” �إىل
البالد ،و�إنقاذ خريطة الطريق التي تو�شك على االنهيار.
جاء ذلك يف بيان وجَّ هه  17ع�ضوًا مبلتقى احلوار ال�سيا�سي �إىل الأمني العام
للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش ،كما وجَّ هوا انتقادًا �إىل رئي�س احلكومة
عبداحلميد الدبيبة لتجاوزه خريط َة الطريق ،التي �أقرها امللتقى فيما يتعلق
مبهام احلكومة كجهة راعية وحمايدة و�ضامنة للعملية االنتخابية ،وجتاوزه
كذلك للتعهدات ال�ضامنة حلياد هذه ال�سلطة.
يف ��س�ي��اق امل�شهد ال���س�ي��ا��س��ي ،ق��ال الإع�ل�ام��ي الليبي ف��رج ��س��امل الكرميي:
“احلكومة الليبية امل�ؤقتة دارت حولها ال�شبهات منذ اليوم الأول ،وذلك ات�ضح
جل ًّيا للجميع يف ظل زيادة نفوذ رئي�س احلكومة عبداحلميد الدبيبة» .و�أو�ضح
الكرميي ،خالل حديثه لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،أن��ه رغم تعهدات احلكومة
امل�ؤقتة بااللتزام بتوحيد امل�ؤ�س�سات ومعاجلة الأزم��ات الرئي�سية يف البالد
مثل جائحة كورونا والكهرباء ،وعدم تر�شح الدبيبة يف االنتخابات الرئا�سية
املقبلة� ،ضرب بكل ذلك عر�ض احلائط.
واتهم الكرميي احلكوم َة امل�ؤقتة با�ستغالل موارد الدولة وم�ؤ�س�ساتها خلدمة
مر�شح بعينه ،وا�ستغالل رئي�س احلكومة للمن�صب ،بح�سب قوله.
يف ال�سياق ذاته ،قالت النا�شطة احلقوقية حورية بومامه� ،إن احلكومة الليبية
احلالية دوره��ا ت�سيري الأعمال ،ولي�س ت�سخري امل�ؤ�س�سات خلدمة �شخ�صيات
بعينها �أو لأهداف معينة ،بعيدًا عن امل�صلحة الوطنية.
وتابعت بومامه ،خالل حديثها لـ”�سكاي نيوز عربية”“ :احلكومة احلالية

تن�صاع للأوامر اخلارجية وم�صالح دول بعينها بدون م�صلحة ال�شعب .كما
تعمل على عرقلة اال�ستحقاق االنتخابي» .و�أكدت النا�شطة احلقوقية الليبية
�أن ال�شعب بالكامل يريد �إج��راء اال�ستحقاق االنتخابي؛ لأنه املخرج الوحيد
للأزمات التي تعانيها البالد من انق�سام وفو�ضى وتدخالت خارجية و�إرهاب.
غمو�ض يف امل�شهد ال�سيا�سي و�سط �ضغوط دولية ومطالب �شعبية باال�ستحقاق
االنتخابي ،وهنا ق��ال الباحث ال�سيا�سي الليبي حممد ال�ه�لاوي �إن��ه “حال
�إرجاء االنتخابات فعلى احلكومة امل�ؤقتة تقدمي ا�ستقالتها ف��و ًرا ..فهي جزء
من امل�شكلة احلالية» .و�أو��ض��ح ال�ه�لاوي ،خ�لال ت�صريحاته لـ”�سكاي نيوز
عربية”� ،أن احلكومة احلالية على ر�أ�س امل�ستفيدين من ت�أجيل االنتخابات؛
لأن ذلك يعني مكوثها و�سيطرتها على مقدرات وخريات الدولة لأطول وقت
ممكن.
و�أكد الباحث ال�سيا�سي الليبي �أن �إرجاء االنتخابات لن يجنب البالد ال�صراع،
بل �سيُعيد البالد للمربع الأول حا َل مت�سك الدبيبة باحلكومة وعدم اال�ستقالة
�إذا مت ت�أجيل االنتخابات املقرر �إجرا�ؤها يف  24من ال�شهر اجلاري .و�أ�ضاف
الهالوي �أن احلكومة امل�ؤقتة عملت على الوقيعة بني م�ؤ�س�سات الدولة من
�أجل عرقلة االنتخابات ،وهذا ما يظهر حال ًّيا من قرار املفو�ضية ت�أجيل ن�شر
القائمة النهائية ملر�شحي الرئا�سة ،مما ي�ؤكد �أن اخلالفات القانونية بني
املع�سكرات املتناف�سة والتوترات على الأر�ض تهدد م�ستقبل البالد بالكامل.
وحت��اول ليبيا جت��اوز �أزم��ة �سيا�سية كبرية م�ستمرة منذ �سقوط نظام معمر
ال �ق��ذايف ع ��ام  ،2011ح�ي��ث دخ �ل��ت ال �ب�لاد يف م��وج��ة م��ن ال �� �ص��راع امل�سلح
والفو�ضى ،وي�أمل ال�شعب يف �إج��راء اال�ستحقاق االنتخابي الأول يف تاريخه،
لبناء م�ؤ�س�سات الدولة والدفع نحو اال�ستقرار.
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عبا�س ي�ضغط ملفاو�ضات مع �إ�سرائيل تبد�أ بـ «تر�سيم احلدود»
•• رام اهلل-وكاالت

ق ��ال م���ص��در فل�سطيني م�ط�ل��ع �إن الرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س اقرتح على الواليات
املتحدة وم�صر والأردن و�أطراف �أخرى �أن يبد�أ
الطرفان الفل�سطيني والإ�سرائيلي مبفاو�ضات
ف ��وري ��ة لـ”تر�سيم احلدود” ،يف � �ض��وء �أن
التو�صل �إىل حدود وا�ضحة للدولتني �سي�سمح
بت�سوية بقية الق�ضايا النهائية.
و�أ�� �ض ��اف امل �� �ص��در ،يف ت���ص��ري�ح��ات ل�صحيفة
“ال�شرق الأو�سط” اللندنية� ،أن “الرئي�س

•• عوا�صم-وكاالت

ع �ب��ا���س � �س �ي �ط��رح ذل� ��ك ع �ل��ى وزي � ��ر اجلي�ش
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ،ب�ي�ن��ي غ��ان �ت ����س ،ال� ��ذي يلتقيه
الأ� �س �ب��وع امل�ق�ب��ل يف رام اهلل ،م��ن ب�ين ق�ضايا
�أخرى مهمة �ست�شملها املباحثات».
وتابع “�سيقول الرئي�س لغانت�س �إن �إجراءات
ب�ن��اء الثقة ودع��م ال�سلطة لي�ست ب��دي� ً
لا ب�أي
ح��ال م��ن الأح � ��وال ع��ن م�ف��او��ض��ات �سيا�سية،
و�إنه �سي�ضطر فع ً
ال �إىل اتخاذ �إجراءات �إذا مل
تنخرط احلكومة الإ�سرائيلية يف مثل هذه
املفاو�ضات».
و�أك��د امل�صدر الفل�سطيني �أن عبا�س “�سيبلغ

غانت�س ب ��أن خطتـــه ال�ت��ي �أطلقها يف خطابه
يف الأمم املتحدة �ســــتكون مو�ضـــع تنفيـذ �إذا
�أ��ص��رت احلكومـــــة الإ�سرائيلية احلالية على
اتبــاع م�ســـــار بعيــــد عن مفاو�ضـات �ســـــيا�ســـية،
لأن��ه ال ميكن ا�ســـــتمرار الو�ضع على م��ا هو
عليه ،وال مبــــــرر لبقــــاء ال�ســــلطة بهـــــذه
الطريقة».
وك ��ان ع�ب��ا���س ق��د �أط �ل��ق م� �ب ��ادرة ،يف �سبتمرب
�أي�ل��ول املا�ضي ،يف خطابه يف الأمم املتحدة،و�أع�ط��ى خاللها �إ�سرائيل مهلة ع��ام من �أجل
�إنهاء احتاللها� ،أو �إنه �سيتخذ �إجراءات.

�أتباع �إمام مايل يقاطعون م�ؤمترا لالنتقال �إىل احلكم املدين

•• باماكو�-أ ف ب

�أعلن �أن�صار �إمام مايل نافذ �أنهم �سيقاطعون م�ؤمترا وطنيا ب�ش�أن �إ�صالحات تعتربها احلكومة التي
يهيمن عليها اجلي�ش �شرطا لالنتقال �إىل احلكم امل��دين .وم��ن املتوقع �أن تنطلق �أعمال “امل�ؤمتر
الوطني لإعادة البناء” والذي ي�ستمر ثالثة �أيام ،يف  27كانون الأول/دي�سمرب يف البلد الذي متزقه
النزاعات والواقع يف منطقة ال�ساحل .دعت احلكومة املوقتة يف مايل للحوار و�سط �ضغوط دولية
للعودة �إىل احلكم املدين ب�سرعة ،يف �أعقاب �سيطرة اجلي�ش على مقاليد احلكم يف �آب�/أغ�سط�س 2020
ثم �أطاحته حكومة مدنية �أخرى يف �أيار/مايو .وقال اجلي�ش �إنه لن يحدد موعدا لتنظيم انتخابات
�إال بعد انعقاد امل�ؤمتر .غري �أن �أن�صار الإمام حممود ديكو �أعلنوا اجلمعة قرار عدم امل�شاركة يف احلوار
احتجاجا على ما يعتربونه تفردا باحلكم .وقالوا �إنها �أ�صبحت “ع�شائرية ب�شكل متزايد ما قد ي�ؤدي
�إىل ا�ستبعاد بع�ض ال�شخ�صيات املعروفة» .ويعترب الإمام ديكو �شخ�صية رئي�سية يف موجة االحتجاجات
عام � 2020ضد الرئي�س �إبراهيم بوبكر كيتا والتي �أدت للإطاحة به يف انقالب ع�سكري.

�صحف عربية� :صرب �أوروبا و�أمريكا على �إيران ينفد

ع� ��اد ال�ب�رن ��ام ��ج ال� �ن ��ووي الإي� � ��راين
لي�شعل ت��وت��راً ج��دي��داً ب�ين �إ�سرائيل
وال� � ��والي� � ��ات الأم ��ري� �ك� �ي ��ة املتحدة
و�سعت وا�شنطن ملحاولت تهدئة تل �أبيب املحبطة من
�إج��راءات املفاو�ضات وعدم و�ضوح �أي م�ؤ�شرات قريبة
ب�ع��ودة الأط ��راف لالتفاق ال�ن��ووي وت��وق��ف �إي ��ران عن
تخ�صيب اليورانيوم ال��ذي يقربها يوماً بعد �آخ��ر من
�إنتاج �سالح نووي.
وبح�سب �صحف عربية ��ص��ادرة �أم�س الأح��د ،حتولت
اخلالفات املزمنة ح��ول كيفية التعامل مع الربنامج
النووي الإي��راين �إىل توترات جديدة بني �إدارة بايدن
و�إ�سرائيل ،حيث غ��ادر م�س�ؤوالن �إ�سرائيليان كبريان
وا�شنطن قلقني من �أن ال�ت��زام الأمريكيني با�ستعادة
االتفاق النووي لعام .2015
اتفاق معيب
من جانبها حتدثت �صحيفة “ال�شرق الأو�سط” عن
خماوف �إ�سرائيلية من �أن ت�سفر املباحثات يف فيينا عن
“اتفاق معيب” ي�سمح لطهران بالإ�سراع يف برناجمها
لتخ�صيب اليورانيوم .وبينت ال�صحيفة �أن التوترات
كانت وا�ضحة طيلة نحو �أ�سبوع ،حيث �سعت �إدارة بايدن
�إىل و�ضع التحالف مع �إ�سرائيل يف جبهة موحدة ب�ش�أن
كيفية التعامل مع �إيران على مدى العام املقبل.
و�أو� �ض �ح ��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة �أن امل �� �س ��ؤول�ي�ن الأمريكيني
ن�ف��وا م��ا ورد يف تقرير م�ف��اده �أن��ه قبل �شهرين طلب
الرئي�س الأم��ري�ك��ي ج��و ب��اي��دن م��ن م�ست�شاره للأمن
ال�ق��وم��ي ،جيك �سوليفان ،مراجعة خطة البنتاغون
املنقحة التخاذ �إج��راء ع�سكري يف حال انهيار اجلهود
الدبلوما�سية .كما ح��دد م�س�ؤولو الإدارة الأمريكية
اجلهود اجلديدة لت�شديد العقوبات على �إي��ران بد ًال
من تخفيفها.

ولفتت ال�صحيفة �إىل �أن تركيز بايدن على اخليارات
الع�سكرية والعقوبات يف حماولة لإع�لام طهران ب�أن
�صرب الواليات املتحدة بد�أ ينفد مع تقاع�س �إي��ران يف
املفاو�ضات النووية بفيينا .غري �أن اخلط الأكرث ت�شدداً
كان يهدف �أي�ضاً �إىل تهدئة امل�س�ؤولني الإ�سرائيليني
املحبطني على نحو متزايد .ورغ��م �أنهم مل ينتقدوا
بايدن علناً .وذكرت ال�صحيفة �أن اخلالف ب�ش�أن �إيران
لي�س �سوى ق�ضية واحدة من ق�ضايا عدة تق�ض م�ضاجع
العالقة بني بايدن وبنيت� ،إذ حتدث بايدن مع بنيت
بعد �ساعات من توليه من�صبه يف يونيو(حزيران) ،يف

�إ�شارة داعمة على اعتبار �أن بايدن قد ا�ستغرق �أ�سابيع
بعد تن�صيبه ليتحدث مبا�شرة مع �سلف بنيت ،بنيامني
نتانياهو .لكن يف قلب التوترات بني �إ�سرائيل والواليات
املتحدة يكمن اخل�ل�اف اجل��وه��ري ح��ول كيفية وقف
الربنامج الإيراين .وهي لي�ست حجة جديدة� :إذ حارب
احلليفان مبرارة ب�ش�أن اتفاق  ،2015الذي عار�ضته
�إ�سرائيل وو ّقع عليه الرئي�س الأ�سبق �أوباما.
تهديدات �إ�سرائيلية
وتناولت �صحيفة “القب�س” ت�سارع التطورات ب�ش�أن

امل� �ل ��ف ال� � �ن � ��ووي الإي � � � � ��راين ب�شكل
درام��ات�ي�ك��ي ،م��ع ا�ستحكام العقد يف
حم ��ادث ��ات ف �ي �ي �ن��ا ،وت�لا� �ش��ي الأم ��ل
ب �ت �ح �ق �ي��ق �أي اخ� �ت� ��راق للتو�صل
�إىل ت���س��وي��ة ،ت��زام�ن�اَ م��ع ح��دي��ث تل
�أب�ي��ب ع��ن �أن ط�ه��ران تلعب يف امل�ف��او��ض��ات ،وت�ستغلها
لالقرتاب �أكرث من العتبة النووية ،م�شددة على بدئها
تدريبات لتوجيــه �ضربة ع�سكرية �إىل املن�ش�آت النووية
الإيرانية.
وت �ط��رق��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة �إىل ت �� �ص��ري �ح��ات وزي � ��ر دف ��اع
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ب�ي�ن��ي غ��ان�ت����س ،خ�ل�ال م ��ؤمت��ر �صحايف
م�صغر بوالية فلوريدا حيث �أ�صدر تعليماته للجي�ش
الإ�سرائيلي باال�ستعداد والتح�ضري ع�سكرياً للتح�ضري
ل�سيناريو توجيــــــــه �ضربة ع�سكرية لإي ��ران ،و�أبلغه
ذلك لنظريه الأمريكي لويد �أو�سنت ووزير اخلارجية
الأمريكي �أنتوين بلينكن ،خالل لقائه معهما..
و�أ�ضاف غانت�س �أن��ه �أو�ضح لهما كيف تنظر تل �أبيب
�إىل احتمالية اللجوء للخيار الع�سكري ،يف حال ف�شل
احل�ل��ول الدبلوما�سية ،م�ضيفاً �أن ال��والي��ات املتحدة
والـــــــدول الأوروب �ي��ة تتفهــــــم جيــــــــداً م��ا يجــــــري،
وبــــــد�أوا يفقـــــدون �صربهــــــم �إزاء املفاو�ضات النووية
يف فيينا.
يف املقابل� ،أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن و�سائل �إعالم �إيرانية
ر�سمية نقلت عن م�س�ؤول ع�سكري �إي��راين توعّده من
و�صفهم “املعتدين بدفع ثمن غال” .وحتدث م�س�ؤول
ع�سكري مق ّرب من الأم��ان��ة العامة للمجل�س الأعلى
للأمن القومي� ،إن �أي حماولة ا�ستفزازية �ست�ؤدي لـ
“جتربة �صواريخ �إيرانية ب�أهداف حقيقية ،و�ستكلف
املعتدين على �إيران ثمناً غالياً”.
ول�ف��ت مراقبـــون لل�صحيفة �إن “تغريـدة �آ��ش�ن��ا تعد
حت��ذي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��راً ل �ل �م �� �س ��ؤول�ين ال�ع���س�ـ�ك��ري�ين الإيرانيني
م��ن خم�ط��ط تـــل �أب �ي��ب ل�ضــرب املن�شـــــ�آت النووية
الإيرانية».

بعد «�سنوات العراق» ..التحالف الدويل يوجه بو�صلته نحو �إفريقيا
•• بغداد-وكاالت

�ش َّكل التحالف الدويل �ضد داع�ش
“جمموعة ع �م��ل م ��رك ��زة حول
�إفريقيا” ،و�سط ت��زاي��د املخاوف
م��ن ت�ن��ام��ي �أن���ش�ط��ة ال�ت�ن�ظ�ي��م يف
ال �ق��ارة ال �� �س �م��راء وب��ال �ت��وازي مع
ان�سحابه من العراق بعد � 7سنوات
من احلرب �ضد الإرهاب.
ووف � � ��ق � �ص �ح �ي �ف��ة “�ستارز �آن� ��د
�سرتايب�س” ال� �ت ��ي ت �� �ص��در عن
اجلي�ش الأم�يرك��ي ،ف ��إن بروك�سل
ا� �س �ت �� �ض ��اف ��ت اج � �ت � �م ��ا ًع ��ا مه ًّما
ل�ل�ت�ح��ال��ف ال � ��دويل ��ش�ه��د �إط�ل�اق
جم�م��وع��ة م��رك��زة ح ��ول �إفريقيا
تابعة للتحالف ،ترت�أ�سها  4دول
ب��امل���ش��ارك��ة ه��ي ال��والي��ات املتحدة
و�إيطاليا واملغرب والنيجر.
وتهدف جمموعة العمل اجلديدة
�إىل “درا�سة ال��ره��ان��ات املرتبطة
بهذا التهديد يف �إفريقيا ،وتعزيز
ت� �ب ��ادل امل �ع �ل��وم��ات والتحليالت
ح ��ول ه ��ذا ال �ت �ه��دي��د ،وامل�ساهمة
يف التن�سيق وف��اع�ل�ي��ة اجل �ه��ود يف
حماربة هذه اجلماعات الإرهابية،
وال�سيما يف جم��ال تعزيز قدرات

الدول الإفريقية».
االجتماع عقد عرب تقنية الفيديو،
مب�شاركة ممثلي الدول الإفريقية
الأع� ��� �ض ��اء يف ال �ت �ح��ال��ف ،و�شهد
مداخالت الر�ؤ�ساء الأرب�ع��ة لهذه
املجموعة ،ومنهم وزي��ر ال�ش�ؤون
اخل��ارج �ي��ة وال �ت �ع��اون الإفريقي
وامل� � �غ � ��ارب � ��ة امل� �ق� �ي� �م�ي�ن ب� ��اخل� ��ارج
نا�صر بوريطة ووزي ��ر اخلارجية
الأم�يرك��ي �أن�ت��وين بلينكن ووزير
ال� ��� �ش� ��ؤون اخل ��ارج� �ي ��ة وال �ت �ع��اون
الدويل الإيطايل لويجي دي مايو،
وك� ��ذا ��س�ف�ير ال�ن�ي�ج��ر بربوك�سل
احل�سن �إيدي.
وت���ض��اع�ف��ت ال�ه�ج�م��ات الإرهابية
يف منطقة ال�ساحل الإف��ري�ق��ي 7
م ��رات ت�ق��ري� ًب��ا م�ن��ذ ع��ام ،2017
ووف � � ًق� ��ا ل �ل ��أمم امل �ت �ح ��دة يحتاج
�أك�ثر من  29مليون �شخ�ص �إىل
م�ساعدات �إن�سانية وه��و تاريخ ًّيا
�أعلى م�ستوى على الإطالق.
خربات املغرب
ووفق بيان للخارجية املغربية ،ف�إن
رئي�سا م�شار ًكا لهذه
اختيار الرباط ً
امل�ج�م��وع��ة اجل��دي��دة ي ��ؤك��د الدور

ال��ري��ادي للمملكة على امل�ستويني
الإق� �ل� �ي� �م ��ي وال � � � ��دويل يف جم ��ال
مكافحة الإره� ��اب ودع ��م ال�سالم
والأم ��ن واال��س�ت�ق��رار يف �إفريقيا.
كما يكر�س االخ�ت�ي��ار م��رة �أخرى
ال�ث�ق��ة وال�ت�ق��دي��ر ال �ل��ذ ْي��ن حتظى
بهما املقاربة املتفردة التي طورها
املغرب ،حتت القيادة النرية للملك
حممد ال�ساد�س يف جمال مكافحة
الإرهاب.
و�أكدت �أنه “�شهادة قوية للتحالف
يف ح � ��ق امل � � �غ � ��رب ،ك� ��� �ش ��ري ��ك ذي
م�صداقية وداع��م لل�سالم والأمن
الإق�ل�ي�م��ي ،ت��وىل على اخل�صو�ص
ال ��رئ ��ا� �س ��ة امل �� �ش�ت�رك��ة للمنتدى
ال�ع��امل��ي ملكافحة الإره � ��اب لثالث
والي��ات متتالية ،ويحت�ضن مكتب
الأمم امل�ت�ح��دة مل�ك��اف�ح��ة الإره ��اب
والتكوين يف �إفريقيا ،وك��ان البلد
الإف��ري �ق��ي ال ��ذي ن �ظ��م ،يف يونيو
 ،2018اجتماع التحالف الدويل
لهزمية داع�ش املخ�ص�ص للتهديد
الإرهابي يف �إفريقيا».
و�أ��ش��ارت �إىل �أن��ه “�سيكون ب�إمكان
امل �ج �م��وع��ة االع �ت �م��اد ع �ل��ى خربة
امل�غ��رب وف� ًق��ا لنف�س النهج ونف�س

امل�ب��ادئ التي وجهت دو ًم��ا املقاربة
امل �غ��رب �ي��ة يف ه � ��ذا امل � �ج� ��ال ،وهي
مقاربة تعاونية وت�ضامنية ،وكذا
وف ��ق روح امل �� �س ��ؤول �ي��ة اجلماعية
وال� �ث� �ق ��ة امل� �ت� �ب ��ادل ��ة ب� �ه ��دف دع ��م
اجلهود و�أو�سع م�شاركة ممكنة من
قبل الدول الإفريقية».

وباتت تنذر باخلطر ب�صفة عامة
يف ال� �ق ��ارة الإف��ري �ق �ي��ة ،ويف قلب
�إف��ري�ق�ي��ا وم�ن�ط�ق��ة ال���س��اح��ل على
وج��ه اخل���ص��و���ص ،وع�ل��ى املجتمع
ال� � � ��دويل ت� �ق ��دمي ال� ��دع� ��م امل� ��ايل
وال �ت �ق �ن��ي ،وخ�ب�رات ��ه يف مكافحة
الإرهاب ب�سوريا والعراق.

تهديدات داع�ش
وي� �ق ��ول ال� �ب ��اح ��ث ال� ��� �س ��وداين يف
ال�ش�ؤون الإفريقية� ،صالح حميي
ال��دي��ن� ،إن فكرة �إن�شاء املجموعة
ج��اءت يف االجتماع ال�سابق الذي
عقد يف يونيو امل��ا��ض��ي ،حيث دعا
�آن��ذاك وزي��ر اخلارجية الإيطايل
ل��وي �ج��ي دي م ��اي ��و �إىل ت�شكيل
جم �م ��وع ��ة ع �م ��ل مل ��راق� �ب ��ة مت ��دد
التنظيم يف القارة ال�سمراء.
و�أ� � � � �ض� � � ��اف حم � �ي� ��ي ال � � ��دي � � ��ن ،يف
ت�صريحات لـ”�سكاي نيوز عربية”،
�أن وا� �ش �ن �ط��ن ت���س�ع��ى �إىل تعزيز
التعاون ال��دويل املتعدد الأطراف
يف �إف ��ري� �ق� �ي ��ا؛ مل ��واج� �ه ��ة النفوذ
الرو�سي ،ويف الوقت نف�سه ،لت�أكيد
التزامها مبكافحة الإرهاب.
و�أك��د �أن تهديدات داع�ش تتو�سع،

خربات التحالف
و�أو� �ض��ح �أن ��ه ع�ل��ى م ��دار ال�سنوات
املا�ضية ،كثف التحالف هجماته
على �سوريا والعراق ،وبعد �سحب
ق��وات��ه م��ن ب �غ��داد ��س�ي�ك��ون عليه
النظر �إىل مواقع �أخ��رى تتواجد
فيها تلك املنظمة الإرهابية ،ولن
ي�ك��ون ه�ن��اك �أ� �س��و�أ مم��ا ي�ح��دث يف
�إفريقيا ،وبالأخ�ص دول ال�ساحل.
و�أ��ش��ار �إىل �أن��ه ال مير �أ�سبوع دون
ه�ج�م��ات دام �ي��ة يف ح��و���ض بحرية
ت���ش��اد ،وال �ت��ي تغطي �شمال �شرق
ن�ي�ج�يري��ا وال �ك��ام�ي�رون والنيجر
وت�شاد ،وباتت هناك ح��االت نزوح
ب� � ��الآالف ،و�إج� � ��رام داع ����ش هناك
يفوق اخليال.
ول �ف��ت �إىل �أن� ��ه م��ن �أج� ��ل تعزيز
املكا�سب واال��س�ت�ف��ادة م��ن خربات

التحالف يجب هزمية داع�ش على
ال�صعيد العاملي ،و�ستكون مالحقة
ف � ��روع ال �ت �ن �ظ �ي��م يف �أفغان�ستان
و�إفريقيا الوجهة املقبلة بال �شك.
ودع� � ��ا حم �ي��ي ال ��دي ��ن �إىل وقف
اخ � �ت �ل�اف امل � �ق ��ارب ��ات اخلارجية
و� �ص��راع��ات ال�ف��اع�ل�ين الدوليني؛
ك��ون �ه��ا � �س �ب �ب��ا رئ �ي �� �س �ي��ا يف تعرث
� �س �ي��ا� �س��ات م �ك��اف �ح��ة الإره � � ��اب يف
�إفريقيا حاليا.
واخلمي�س� ،أعلن م�ست�شار الأمن
القومي العراقي قا�سم الأعرجي
ان �ت �ه��اء امل� �ه ��ام ال �ق �ت��ال �ي��ة لقوات
للتحالف ال��دويل يف البالد ب�شكل
ر�سمي ،والتي كانت قد ب��د�أت قبل
� 7سنوات.
وج��اء الإع�ل�ان عقب �سل�سلة من
االجتماعات امل�شرتكة ب�ين غرف
ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ع���س�ك��ري��ة العراقية
وق �ي��ادات ق��وات التحالف الدويل
ال �ت��ي ج ��رت ع�ل��ى م ��دار �أك�ث�ر من
ع��ام�ي�ن .وك��ان��ت ق� ��وات التحالف
الدويل بد�أت باالن�سحاب تدريج ًّيا
ب��إخ�لاء مقارها ال�ت��ي تتخذها يف
العراق ،وت�سليم جزء من املعدات
للقوات امل�شرتكة.

�أزمة اجلفاف يف العراق ت�شتد ..احلكومة تلج�أ لـ «احلل امل�ؤقت»
•• بغداد-وكاالت

يف خطوة ملواجهة حالة اجلفاف التي ت�ضرب العراق،
�أعلنت احلكومة املركزية يف بغداد �إطالق مياه ال�سدود
لتغذية الأرا�ضي الزراعية واالحتياجات الأخرى ،و�سط
حتذيرات من �أن يكون الو�ضع الراهن هو الأخطر على
العراق مائيا.
وق�ط�ع��ت �إي� ��ران ط ��وال ال���ش�ه��ور امل��ا��ض�ي��ة معظم مياه
الأنهار املتدفقة من �أرا�ضيها نحو العراق ،الأمر الذي
ت�سبب بجفاف �شديد يف معظم مناطق �شرقي البال.
وج��اء ق��رار ط�ه��ران ،رغ��م �أن قرابة  40نهرا متدفقا
من �إيران نحو العراق ،هي �أنهار دولية عابرة للحدود،
وثمة اتفاقيات دولية تنظم حقوق الدول امل�شرتكة يف
تلك الأنهار.
ك�م��ا ت��راج�ع��ت ك�م�ي��ات امل ��اء امل�ت��دف�ق��ة م��ن ن�ه��ري دجلة
وال �ف ��رات ،وامل �ئ��ات م��ن ف��روع�ه��ا امل�ت��دف�ق��ة م��ن تركيا،
على مدار الأ�شهر املا�ضية ،وهو ما دق ناقو�س اخلطر
جتاه املخاطر التي تواجهها الزراعة ،واحتياجات مياه
ال�شرب.
�سنة �شحيحة
ويف �آخر تطورات هذا امللف ،قال املتحدث با�سم وزارة
املوارد املائية العراقية ،علي را�ضي� :إن “املعطيات ت�شري
�إىل �أن هذه ال�سنة �شحيحة ،وكل الإيرادات املائية التي
ترد �إىل �سدودنا وخزاناتنا غري كافية لتغطية حاجاتنا،
لذلك ن�ضطر �إىل �إط�لاق اخلزين املتوفر يف �سدودنا
وخزاناتنا ،لكي نلبي االحتياجات وفق هذه اخلطة».
و�أ�ضاف امل�س�ؤول العراقي ،وفق ما نقلت وكالة الأنباء
الر�سمية “واع”� :إن “الوزارة �ستلتزم بالإطالقات
املائية لتغطية احلاجة ح�سب اخلطة الزراعية� ،إ�ضافة
�إىل الإط�لاق��ات املائية لت�أمني االحتياجات الأخرى،
منها حمطات الإ�سالة (مياه ال�شرب) ،وكذلك الأهوار،

ول�سان ملح الب�صرة ،اً
ف�ضل عن اال�ستخدامات ال�صحية
والكهرومائية».
و�أ��ش��ار �إىل �أن “منع التجاوز على احل�صة املائية هو
ل�ضمان و�صول املياه لكل امل�ستفيدين ،ولكل املحافظات
وخ�صو�صا حمافظات :الب�صرة ،ومي�سان ،وذي قار التي
تكون �أكرث ت�ضررا ب�سبب التجاوز على احل�صة املائية،
�إ�ضافة �إىل منع التجاوزات البيئية على نوعية املياه من
رمي املخلفات والنواجت ملحطات ال�صرف ال�صحي التي
ت�ؤدي �إىل تلويث املياه».
وتفيد �أرقام ر�سمية ب�أن الت�صحر بات يجتاح  39باملئة

من الأرا�ضي العراقية ،كما تهدد زيادة ملوحة الرتبة
القطا َع الزراعي يف  54باملئة من الأرا�ضي املزروعة.
ومم��ا ي�سهم يف ا�ستفحال الأزم� ��ة ،كما ي�شري خرباء
ب�ي�ئ�ي��ون ،ت�ل��ك ال�سيا�سات امل��ائ�ي��ة املجحفة ب�ح��ق بالد
الرافدين من طرف دول اجلوار ،عرب ت�شييد ال�سدود
على منابع وروافد كل من نهري دجلة والفرات.
وعملت هذه ال�سيا�سات مع مرور الوقت على تقلي�ص
تدفق املياه على الأرا�ضي العراقية ،مما �أدى حلدوث
�شح كبري يف كميات املياه املخ�ص�صة للري.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن مو�سم الأمطار يف العراق لعام

Monday

 2021-2020ه��و الأك�ث�ر جفافا خ�لال  40عاماً
م�ضت ،مما ت�سبب يف نق�ص حاد لتدفق املياه يف نهري
دج�ل��ة وال �ف��رات بلغت ن�سبته  29ب��امل�ئ��ة و 73باملئة
بالرتتيب.
حراك دبلوما�سي
و�أطلقت احلكومة العراقية ،خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية،
ح��راك��ا دبلوما�سيا وا��س�ع��ا ،م��ع �أن�ق��رة وط �ه��ران ،ب�ش�أن
�إنهاء الأزمة املائية ،حيث مت االتفاق على دخول مذكرة
ال�ت�ف��اه��م امل��وق�ع��ة ع��ام  ،2009ح�ي��ز ال�ت�ن�ف�ي��ذ ،و�أهم
بنودها �إعطاء ح�صة عادلة للعراق من املياه.
كما �شارك العراق يف م�ؤمتر املياه الذي �أقيم م�ؤخرا يف
القاهرة ،ومتخ�ض عن تفاهمات وتعهدات من تركيا،
ف�ضال ع��ن اال��س�ت�ع��داد لإج ��راء تفاهمات مماثلة مع
م�س�ؤويل املوارد املائية الإيرانيني.
ويف ه��ذا ال�سياق� ،أك��د م�س�ؤول عراقي يف وزارة املوارد
املائية� ،أن “هناك تقدما جيدا يف م�سار �إنهاء �أزمة املياه،
بعد تعهدات ح�صل ال�ع��راق عليها من تركيا و�إيران،
غري �أن ظاهرة اجلفاف ب�شكل عام �ألقت بظاللها على
�أو�ضاع هذ ْين البلد ْين كذلك».
و�أ� �ض��اف امل���س��ؤول ال�ع��راق��ي ،ال��ذي رف����ض الك�شف عن
ا�سمه ملوقع”�سكاي نيوز عربية”� ،أن “�إطالق مياه
ال���س��دود لتغذية املن�ش�آت امل��ائ�ي��ة ،واخل�ط��ة الزراعية،
جاء كحل م�ؤقت ،حلني تنفيذ ما تو�صل �إليه العراق
مع هذين البلدين ،خالل الفرتة املا�ضية ،من اتفاقات
ميكن �أن ُت�سهم يف حل جزء من الأزمة املائية».
و�أدى ت ��وايل م��وا��س��م اجل �ف��اف �إىل تقل�ص الأرا�ضي
ال�صاحلة لال�ستثمار الزراعي يف العراق ،نظ ًرا لزيادة
م�ل��وح�ت�ه��ا ،وه ��و �أم ��ر ي���ش�ك��ل خ �ط � ًرا حم��د ًق��ا بالأمن
ال �غ��ذائ��ي .وت���ص��اع��دت ح��دة ال�ت�ح��ذي��رات م��ن املرحلة
املقبلة ،يف ظل التناق�ص الرهيب يف املياه ،ما قد يدخل
العراق يف الدائرة احلمراء.
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عوا�صم
لندن
�أ�شار ا�ستطالع �إىل تراجع معدل الت�أييد لرئي�س الوزراء الربيطاين
بوري�س جون�سون وحزبه املحافظ احلاكم بعد �سل�سلة من الف�ضائح
مع اعتقاد غالبية الناخبني �ضرورة ا�ستقالته الآن .ووجد جون�سون
نف�سه يواجه انتقادات على عدد من اجلبهات يف الأ�سابيع الأخرية
من متويل جتديد مقر �إقامته يف داون�ن��ج �سرتيت �إىل ادع��اء ب�أنه
تدخل ل�ضمان �إجالء احليوانات الأليفة من كابول خالل االن�سحاب
الغربي الفو�ضوي يف �أغ�سط�س �-آب .وكان �أكرث الأمور التي �سببت
��ض��ررا التقارير ال�ت��ي �أ� �ش��ارت �إىل �إق��ام��ة حفلة يف داون �ن��غ �سرتيت
خ�ل�ال �إغ �ل�اق يف ع�ي��د امل �ي�لاد ع��ام  2020ع�ن��دم��ا مت ح�ظ��ر مثل
هذه االحتفاالت ،مع بث مقطع م�صور الأ�سبوع املا�ضي ظهر فيه
موظفون ي�ضحكون وميزحون ب�ش�أنه .ووجد ا�ستطالع �أجراه معهد
�أوبنيوم حل�ساب �صحيفة �أوبزرفر �أن دعم املحافظني ،الذين حققوا
تقدماً قوياً يف ا�ستطالعات الر�أي منذ فوزهم ال�ساحق يف انتخابات
 ،2019انخف�ض �أربع نقاط �إىل  ،32%بينما �أرتفع الت�أييد حلزب
العمال املعار�ض �إىل  41%يف �أك�بر تقدم لهه منذ ع��ام .2014
وتراجع �أي�ضاً التقييم ال�شخ�صي جلون�سون �إىل �أدنى م�ستوى له منذ
االنتخابات منخف�ضا  14نقطة عما كان عليه احلال قبل �أ�سبوعني.
و�أظهر اال�ستطالع �أي�ضاً �أن  57%من الناخبني يعتقدون �أنه يجب
�أن ي�ستقيل ،ارتفاعا من  48%قبل �أ�سبوعني.

روما
ُقتل �أربعة �أ�شخا�ص على الأق��ل وال يزال خم�سة يف عداد املفقودين
بعد انهيار مبنى من �أربعة طوابق اثر انفجار يف مدينة رافانو�سا
يف �صقلية يف ايطاليا ،ح�سبما �أف��ادت ال�سلطات املحلية  .وعرث على
امر�أتني على قيد احلياة حتت الأنقا�ض فيما ال تزال فرق الإنقاذ
تبحث عن املفقودين م�ستخدمة كالبا للبحث .و�أ�شار الدفاع املدين
املحلي عرب تويرت �إىل �أن ح�صيلة القتلى و�صلت �إىل �أربع .و�أظهرت
��ص��ور ب� ّث�ت�ه��ا ال �ق �ن��وات ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ك��وم��ة �ضخمة م��ن الأنقا�ض
وعوار�ض خ�شبية على الأر�ض ومبان جماورة متفحمة ومت�ضررة.
وق��ال��ت ال�سلطات �إن انفجار غ��از ق��د يكون ت�سبب بالكارثة م�ساء
ال�سبت و�إنها فتحت حتقيقًا .وقال رئي�س فرق االطفاء يف �أغريجينتي
جوزيبي مرييندينو عرب قناة “راي نيوز � ”24إن “الغاز قد يكون
تراكم يف حفرة .وقد يكون هذا اجليب من الغاز انفجر ب�سبب �صاعق
عر�ضي مثل �سيارة �أو م�صعد �أو �آل��ة كهربائية» .بعد وق��ت ق�صري
من االنفجار ،نا�شد رئي�س بلدية رافانو�سا كارميلو داجنيلو على
في�سبوك “�أي �شخ�ص لديه جمرفة �أو ج ّرافة” امل�ساعدة ،م�ضي ًفا �أن
�شخ�صا
الذي ح�صل “كارثة» .وا�شار رئي�س البلدية �إىل �أن نحو 50
ً
�أ�صبحوا بال م�أوى لأن مباين جماورة ت�ضررت يف االنفجار �أي�ضا.

وا�شنطن
رحبت بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا باجتماع عقد يف �سرت بني
القائد العام املكلف للجي�ش الوطني الليبي عبد ال��رازق الناظوري
وبني رئي�س �أرك��ان اجلي�ش يف طرابل�س حممد احل��داد ،مت الت�أكيد
بعده على اتفاق اجلانبني على توحيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف ليبيا
قريباً.
وكتبت البعثة الأمم�ي��ة على ح�سابها مبوقع تويرت “ترحب بعثة
الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا ترحيباً حاراً باالجتماع الذي عقد يوم
�أم�س 11 ،دي�سمرب -كانون الأول ،بني الفريق �أول حممد احلداد
والفريق �أول عبد الرزاق الناظوري يف �سرت».
و�أ�ضافت البعثة �أنها ت�شجع “جميع الأطراف على اتخاذ مزيد من
اخلطوات امللمو�سة نحو توحيد م�ؤ�س�سات الدولة ،مبا فيها امل�ؤ�س�سات
الع�سكرية والأمنية».
وقال الناظوري بعد االجتماع �إنه “كان ودياً جداً ،وتفاهمنا �أ�سرع
مم��ا ي�ت��وق��ع ال�شعب الليبي” ،م�ضيفا “نحن الليبيون �سنوحد
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية دون تدخل �أجنبي».

مطالبات للنيجر ب�إطالق �سراح
 5نا�شطني �أحدهم فرن�سي

•• �أبيدجان�-أ ف ب

دعت  11منظمة غري حكومية دولية �سلطات النيجر �إىل �إط�لاق �سراح
خم�سة نا�شطني يف املجتمع املدين بينهم فرن�سي اعتقلوا يف نيامي على هام�ش
االحتفال باليوم العاملي حلقوق الإن�سان .وقالت هذه املنظمات يف بيان �إن
ال�سلطات �أوقفت اجلمعة يف اليوم العاملي حلقوق الإن�سان �أربعة نا�شطني يف
منظمة “لنطوي ال�صفحة” (تورنون الباج) فرع النيجر وماتيو بور�شييه
الذي يعمل يف منظمة “لنعمل معا من �أجل حقوق الإن�سان” ،مو�ضحة
�أن�ه��م “�أم�ضوا الليلة يف احلجز يف نيامي» .والنا�شطون الأرب�ع��ة الذين
�أوقفوا هم �أرمادان مو�سى وبيليامينو �إيدي ومبارك هبو وهيما هاماين.
وكانت منظمة “لنطوي ال�صفحة” نظمت يف اليوم العاملي حلقوق الإن�سان
قافلة للمواطنني من �أجل الدميقراطية بهدف “توعية �سكان نيامي ب�ش�أن
احرتام احلقوق الأ�سا�سية وفوائد النظام الدميوقراطي” ،ح�سب املنظمات
غري احلكومية .وبني هذه املنظمات “لنطوي ال�صفحة” و”حمامون بال
حدود” واالحتاد الدويل حلقوق الإن�سان .وبعد انطالق القافلة من مقر
منظمة “لنطوي ال�صفحة”-النيجر يف نيامي اعتقلت ال�شرطة  15نا�شطا
“مت ا�ستجواب �أربعة منهم واحتجازهم يف مركز �شرطة نيامي املركزي”
حيث “�أم�ضوا الليل ب�سبب جتمع ب��دون ترخي�ص « .وق��ال مايكول زودي
املن�سق الوطني للمنظمة نف�سها لفران�س بر�س م�ساء ال�سبت �إن��ه “اطلق
�سراح الأ�شخا�ص الآخرين وبينهم �سائقو �سيارات �أجرة و�صحافيون لكن
الأع�ضاء الأربعة يف املنظمة وماتيو بور�شييه ما زالوا حمتجزين يف مركز
ال�شرطة» .وقالت املنظمات �إن ماتيو بور�شييه امل�س�ؤول � ً
أي�ضا عن املنا�صرة
واحلماية يف الأمانة العامة الدولية ملنظمة “لنطوي ال�صفحة” يف نيامي
“مل يكن م�شاركا يف القافلة” و”�أوقف يف املدينة من قبل �أربعة �شرطيني
مبالب�س مدنية بينما كان على دراجة نارية».
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جنم الوادي لتجارة
املعادن وال�سكراب
رخ�صة رقم CN 3853527:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد عالء حممد خ�ضر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عمر ا�سماعيل احمد قا�سم احلو�سني
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/وردة
ال�صباح لتجارة املالب�س اجلاهزة
رخ�صة رقم CN 1254777: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
فري�ش �آند جريل
رخ�صة رقم CN 2852635: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/موديلر لال�ست�شارات
الهند�سية واملعمارية
رخ�صة رقم CN 1192692:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خالد ح�سني علي احمد جند %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل ابراهيم �سامل ابراهيم الطنيجي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جا�س درمي لالملنيوم
والزجاج � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 4149872:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة اميان طالب مال اهلل العجمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سعيد حارب �سيف العميمي
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/مل�سة
امل�ستقبل للديكور
رخ�صة رقم CN 1378068: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/الندى للخ�ضار
والفواكه رخ�صة رقم CN 1100000:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد علي عبداهلل ا�سماعيل احلو�سني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ه�شام حممد عبود عامر بن حريز
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/الطيف لتجارة
اال�سماك رخ�صة رقم CN 2533166:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبيد �سعيد عبيد روي�شد الظاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي مبارك عبداهلل نهيل العرياين
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
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ف�ؤاد بن ا�سحاق للنقليات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نورث ماوننت لال�ستثمار � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 4158688:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /مانع على مانع مفرح االحبابى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /مانع على مانع مفرح االحبابى من � % 100إىل %67
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد ب�شر %33
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /نورث ماوننت لال�ستثمار � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة بناة امل�ستقبل الهند�سية
للمقاوالت العامة رخ�صة رقم CN 1175771:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد ا�سماعيل الد�سوقى ابو �سليم %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /جمعه �سامل خليفه �سامل الظاهرى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /جمعه �سامل خليفه �سامل الظاهرى من � % 100إىل %51
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة بناة امل�ستقبل الهند�سية للمقاوالت العامة

�إعــــــــــالن

العامة رخ�صة رقم CN 1100053:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ف�ؤاد بن ا�سحاق للنقليات العامة
FOWAD BIN ESHAQ GENERAL TRANSPORT

�إىل /قولد كال�س للنقليات العامة
GOLD CLASS GENERAL TRANSPORT

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)

�إعــــــــــالن

NORTH MOUNTAIN INVESTMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل  /نورث ماوننت لال�ستثمار ذ.م.م

�إعــــــــــالن

FUTURE BUILDERS ENGINEERING GENERAL CONTRACTING EST

�إىل� /شركة بناة امل�ستقبل الهند�سية للمقاوالت العامة ذ.م.م

NORTH MOUNTAIN INVESTMENTS L.L.C

FUTURE BUILDERS ENGINEERING GENERAL CONTRACTING CO 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)

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)

�إعــــــــــالن

العدد  13415بتاريخ 2021/12/13

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز بريز الطبي ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2594043:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خمي�س قران خمي�س را�شد املن�صورى %85
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جوجن كورياكوز %15
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ابراهيم احمد احمد الب�شر
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف بيجو جو�س جو�س فاداكيمورييل جون
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ثري�سياكوتى �شاكو
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف انيتا تانكابان
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)

�إعـــالن قطـع عـالقـة
العدد  13415بتاريخ 2021/12/13

نعلن نحن ال�شيخ/حممد بن �أحمد �آل حامد  -قطع عالقتنا
باملدعو�/أحمد عبدالقادر زين العيدرو�س اجلن�سية الإمارات
ويحمل جواز �سفر رقم  YLJL63591والذي كان يتوىل
�إدارة بع�ض �أعمالنا نظرا ال�ستغالله �إ�سمنا �إ�ستغالل م�ضر
مب�صاحلنا وعليه ف�أننا مبوجب هذا الإعالن نقرر �أنه �أ�صبح
ال ميثلنا ولي�س له �أي عالقة بنا و�أنه لي�س له احلق يف متثيلنا
�أمام �أي جهة ق�ضائية �أو حكومية يف �إمارة �أبوظبي �أو يف الدولة
ب�صفة عامة و�أننا عري م�سئولني عن �أي ت�صرف يقوم به مدعيا
�صلته بنا من تاريخ اليوم و�أي كتاب يقوم ب�إن�شائه و�إ�ستخدامه
لدى الغري وعليه النتحمل �أي م�سئولية جتاه الغري يف ذلك.
حممد بن �أحمد �آل حامد

العدد  13415بتاريخ 2021/12/13

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ان�سايت للمطابخ
رخ�صة رقم CN 1105854:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ان�سايت للمطابخ
INSIDE KITCHEN

�إىل /ان�سايت للمطابخ
INSIGHT KITCHEN

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

العدد  13415بتاريخ 2021/12/13

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/أيدول بيوتي �سنرت لل�سيدات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3785976:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خالد عبا�س عبداهلل يو�سف احلو�سنى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جنم عبدالنبى ابراهيم ن�صر
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مر�شد حممد عتيق حربو�ش الرميثى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شيماء كريده
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نوره �شنوف
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /أيدول بيوتي �سنرت لل�سيدات ذ.م.م
IDOL BEAUTY LADIES CENTER L.L.C

�إىل� /أيدول بيوتي �سنرت لل�سيدات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

IDOL BEAUTY LADIES CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

العدد  13415بتاريخ 2021/12/13

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صيدلية دواكم
رخ�صة رقم CN 2041120:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مها �سامل خليل جبور %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف كمال عبدالكرمي كمال بدوى
تعديل �إ�سم جتاري من� /صيدلية دواكم
DAWAKUM PHARMACY

�إىل� /صيدلية ميدي�سينا  -فرع
MEDICINA PHARMACY - BRANCH

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

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

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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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شركة منبج للمقاوالت العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني  -منطقة ال�صناعية  -بناية علي �سيف النا�صري
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1134832 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جاردن
للقهوه املخت�صة
رخ�صة رقم CN 3703117: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
حبابك 10
رخ�صة رقم CN 2907684:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2687126:باال�سم التجاري:املهند�س
لل�سفريات ذ.م.م  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة
الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب ال�شرق االو�سط لتدقيق احل�سابات  -فرع
العني  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2020/12/29:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 1311014968:تاريخ التعديل2021/12/12:
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

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

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إلغاء �إعالن �سابق
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رغم �صعود �أ�سهمها يف ا�ستطالعات الر�أي:

�سباق الإليزيه :جت�سد فالريي بيكري�س �أملاً ً
ه�شا لليمني!...
•• الفجر –خرية ال�شيباين
بعد �صعود �أ�سهمها يف ا�ستطالعات نوايا الت�صويت
�إث���ر االن��ت��خ��اب��ات التمهيدية لليمني الفرن�سي،
�ستواجه مر�شحة اجلمهوريني احللقة الأكرث تعقيدً ا
يف حملتها الرئا�سية.

ثالث نقاط �أخرى يف “هاري�س التفاعلية” ،و�أربع
نقاط �أخرى وف ًقا لـ “�إيب�سو�س” ،و�سبع نقاط �أخرى
لـ “ايفوب” ،و 11نقطة �أخرى ح�سب “ايالب”...
من يقول �أف�ضل؟ ما ان مت تعيينها من قبل ما يفوق
عن � 110ألف ناخب من بني ما يقرب من � 140ألف
ّ
م�سجل يف حزب “اجلمهوريون” (مت ت�سجيل
ع�ضو

حوايل � 70ألف ع�ضوية جديدة بني نهاية �سبتمرب
و 16نوفمرب) ،دخلت فالريي بيكري�س ب�شكل مذهل
ا�ستطالعات نوايا الت�صويت الرئا�سية  10و24
�سيعر�ضها الآن
�أبريل  .2022تغيري يف املكانة،
ّ
النتقادات حا ّدة من �أ�شد خ�صومها الذين يقفون على
ميينها ولي�س على ي�سارها ،فهذا االخ�ير نف�سه يف

ازمة .لقد ح�صلت على � 69326صو ًتا ( 60فا�صل
 95باملائة من الأ�صوات املدىل بها) مقابل 44412
�صو ًتا ( 39فا�صل  05باملائة) ل�صالح �إريك �سيوتي،
يف م�ؤمتر للحزب اليميني يف مطلع دي�سمرب –والذي
كان ،يف الواقع ،انتخابات متهيدية مغلقة خم�ص�صة
لـ الأ�شخا�ص امل�سجلني ودفعوا معلوم انخراطهم.
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يف نهاية اجلولة الأوىل ،التي
�شهدت على عك�س كل التوقعات،
تقدم �سيوتي قلي ً
ال على بيكري�س،
وه��ي � ً
أي�ضا غري متوقعة يف هذا
امل �ك��ان� � ،ص � ّوت جميع املر�شحني
ال��ذي��ن مت ا�ستبعادهم (مي�شيل
ب��ارن �ي �ي��ه ،وك��زاف �ي �ي��ه ب ��رت ��ران،
وفيليب ج��وف��ان) ل�صالح امل ��ر�أة
الوحيدة يف املناف�سة.
�سلطت مبارزة اجلولة الثانية
ب�ي�ن ال ��وزي ��رة ال���س��اب�ق��ة ،رئي�سة
منطقة �إي��ل دو ف��ران����س ،ونائب
جبال الألب ماريتيم الذي يطمح
�إىل �أن ي�صبح وزي ًرا للداخلية يف
ح �ك��وم��ة مي �ي �ن �ي��ة ،ال �� �ض��وء على
خ ��ط االن �ق �� �س��ام ال � ��ذي يخرتق
ح��زب “االحتاد م��ن �أج��ل حركة
�شعبية” ال�سابق ،وهو حزب د ّعم
جاك �شرياك ونيكوال �ساركوزي
خ�ل�ال ف�ترت�ه�م��ا ال��رئ��ا��س�ي��ة من
� 2002إىل  2012قبل تغيري
ا�سمه ،يف  ،2015لي�صبح حزب
“اجلمهوريون”.
وجت �ل��ى االن �ق �� �س��ام ب�ي�ن اليمني
“الليربايل املحافظ” ،الذي
متثله بيكري�س ،وميني “قومي-
هووي” ب �ق �ي��ادة ��س�ي��وت��ي داخل
“اجلمهوريني».
تعيني يف �شكل
تنفّ�س ال�صعداء
ال ��در� ��س الأول امل���س�ت�ف��اد من
ال� �ت� �ع� �ي�ي�ن ال � �ن� ��اج� ��ح للمر�شح
الرئا�سي اليميني ،وال��ذي يجد
�وح� ��ا يف
ت� �ع� �ب�ي�ره الأك � �ث� ��ر و� � �ض� � ً
اال��س�ت�ط�لاع��ات الأرب �ع ��ة الأوىل
بعد االنتخابات التمهيدية ،هو
ارت�ف��اع من�سوب بيكري�س الكبري
يف نوايا الت�صويت (على الأقل،
ق �ب��ل �أرب� �ع ��ة �أ� �ش �ه��ر م��ن اجلولة
الأوىل من االنتخابات الرئي�سية
للجمهورية اخلام�سة).
ريا من
كب
وهذا يعني �أن جز ًءا ً
اليمينيني ا�ستقبلوا هذا التعيني
بارتياح وتنف�سوا ال�صعداء.
انه ي�ضع حداً لفرتة طويلة من

ماكرون دائما يف ال�صدارة

اجلمهوريون حول الفائزة يف االنتخابات التمهيدية  ،فالريي بيكري�س

تقدم فالريي مت ،ب�شكل رئي�سي �أو كلي ،على ح�ساب اليمني املتطرف ممثال يف مارين لوبان و�إريك زمور
عدم اليقني واحلرب الكامنة بني
ال��ذي��ن ظ�ل��وا خمل�صني للحزب
(ب ��ارن� �ي� �ي ��ه� � ،س �ي��وت��ي ،ج ��وف ��ان)
و�أول� �ئ ��ك ال ��ذي ��ن ت ��رك ��وه –قبل
ال � �ع � ��ودة ل � �� � �ض� ��رورات الق�ضية
االن�ت�خ��اب�ي��ة ال��داخ�ل�ي��ة –لأنهما
ي �ع �ت �ق��دان (ب ��رت ��ران يف 2017
وبيكري�س يف � )2019أن �إعادة
الت�أ�سي�س ال ميكن �أن تتم �إال من
خارج احلزب.
وا� �س �ـ �ـ �ـ �ت �ن �ك��ر االث� � �ن � ��ان حينها
“االجتـــــاه ميينا” للجمهوريني
ال� ��ذي ،ح���س��ب ر�أي �ه �م��ا ،يخاطر
ب � ��أن ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ؤدي �إل �ـ��ى “انكما�ش”
انتخابي.
تقدم على ح�ساب
اليمني املتطرف
ال � ��در� � ��س ال � �ث � ��اين م � ��ن ه ��ذه
اال�ستطالعات ،هو �أن هذا التقدم
يتم ،ب�شكل رئي�سي �أو كلي ،على
ح���س��اب ال�ي�م�ين امل �ت �ط��رف الذي
مت �ث �ل��ه م� ��اري� ��ن ل� ��وب� ��ان زعيمة
ال�ت�ج�م��ع ال��وط�ن��ي و�إري� ��ك زمور
ع �ل��ى ر�أ� � ��س ح��رك��ة “ا�سرتداد”
فرن�سا اجل��دي��دة! وك��ذل��ك على
ح �� �س��اب �أق �� �ص��ى ال �ي �م�ين بقيادة
ن�ي�ك��وال���س دوب� ��ون اي �غ �ن��ان حزب
“انه�ضي فرن�سا».
وقد يتعلق االمر ب�شريحة �أكرث
رادي �ك��ال �ي��ة م��ن ن��اخ �ب��ي اليمني
جل�أت للت�صويت املتطرف تعبريا
عن خيبة �أملها من �إدارة اليمني
ال�برمل��اين ملا يقرب من عقد من
الزمان.
وميكن �أن ن�ضيف اليهم ،رمبا،
ج� � ��ز ًء �� �ص� �غ�ي ً�را م� ��ن الناخبني
ال � �ع ��ائ � �م �ي�ن ال � ��ذي � ��ن ميولهم

ال�سيا�سية �أق��ل �إيديولوجية و -
�أو �أقل ت�أكيدًا.
رئي�س الدولة ال يزال
يف مركز ال�صدارة
ال� ��در�� ��س ال� �ث ��ال ��ث م ��ن تقدم
بيكري�س-امل�صحوب ،بالت�أكيد،
ب �ن �ق ��ل ن � ��واي � ��ا ال� �ت� ��� �ص ��وي ��ت بني
امل��ر��ش�ح�ين الآخ��ري��ن ال��ذي��ن هم
بطبيعتهم �أق��ل قابلية للتحليل
�وح ��ا (ب�سبب
لأن� �ه ��م �أق � ��ل و�� �ض � ً
نق�ص ال�ب�ي��ان��ات ال��دق�ي�ق��ة) -هو
�أن ��ه ال ي���س�ب��ب �أي ت��راج��ع كبري

�أو ان� �ع ��دام ��ه ل �ل �� �ش �خ ����ص ال ��ذي
يحتل ال�صدارة منذ عدة �أ�شهر:
�إميانويل ماكرون.
�إقالع م�ستدام
�أو �صحوة عابرة
وه��ذه ه��ي ف�ترة الكمون التي
�سيكون م��ن ال�صعب على بطلة
اليمني الربملاين �إدارتها.
� �س �ي �ت �ع�ين ع �ل �ي �ه��ا اال�� �س� �ت� �ف ��ادة
م ��ن ح �م��ا���س م �ع �� �س �ك��ره��ا ال ��ذي
�أث ��اره تعيينها وقيا�سه م��ن قبل
م��ؤ��س���س��ات اال��س�ت�ط�لاع يف نوايا

ال �ت �� �ص��وي��ت .و�إث � �ب ��ات �أن الأم ��ر
ي�ت�ع�ل�ـ�ـ��ق ب � ��إق �ل�اع م �ت�ي�ن و�صلب
ولي�س جم��رد انتعا�ش عابر ،كما
لوحظ يف املا�ضي مع تر�شيحات
�أخرى:
ب �ي �ن��وا ه ��ام ��ون ،م��ر� �ش��ح احل ��زب
اال�� �ش�ت�راك ��ي ع� ��ام  ،2017هو
�أح� ��دث م �ث��ال ع�ل��ى ذل��ك و�أب� ��رزه
فيما يتعلق بالي�سار.
لأن ن �ق �ط��ة � �ض �ع��ف تر�شيح
بيكري�س ،رغ��م �ضجيج امل�ؤثرين
ع� �ل ��ى و� �س �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ��ائ ��ل ال� �ت ��وا�� �ص ��ل
االجتماعي حول مو�ضوع وحدة

اليمني ،ه��و بال�ضبط االنق�سام
امل �� �س �ت��وط��ن ال � ��ذي ا��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�م��ر يف
اختـــــــراق اليمني بقوة وو�ضوح
م�ت�ف��اوت�ـ�ـ�ـ�ـ�ين ط�ي�ل�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة خم�سـني
عا ًما.
ووح� ��ده � �س��ارك��وزي مت � ّك��ن ،من
خالل �صد اليمني املتطرف قبل
انتخابه عام  ،2007من التغلب
ع �ل��ى ه � ��ذا ال� ��� �ص ��دع م ��ن خالل
اال�ستيالء (على نحو متناق�ض)
ع�ل��ى ال�صيغة ال���ش�يراك�ي��ة التي
مبوجبها “الزعيم ُوج��د ليكون
زعي ًما».

�شريحة كبرية من اليمينيني ا�ستقبلت تعيني بيكري�س بارتياح

�سرقت بيكري�س من الر�صيد االنتخابي ملارين لوبان وزمور

املواجهة التاريخية
الالنهائية لليمني
ولكن ،من جاك �شابان-دملا�س،
رئي�س ال� ��وزراء ال��دي�غ��ويل الذي
�أزاحه عام  1972اتباع بومبيدو
ب�سبب ر�ؤيته االجتماعية جدا لـ
“املجتمع اجلديد”� ،إىل مبارزة
ج��وب �ي��ه-ف �ي��ون يف االنتخابات
التمهيدية اليمينية عام ،2016
م ��رورا ب��االن�ق���س��ام ب�ين جي�سكار
و�شرياك عام  ،1976والتعار�ض
ب�ي�ن رمي� ��ون ب ��ار و�� �ش�ي�راك مرة
�أخ��رى يف االنتخابات الرئا�سية
ع��ام  ،1988وال���ص��راع الدامي
ب�ي�ن �إدوارد ب � � � ��االدور ،وللمرة
ال �ث��ال �ث��ة � �ش�ي�راك ع ��ام ،1995
واج ��ه ت �ي��اران لليمني بع�ضهما
البع�ض دائ ًما.
مت و� � �ض� ��ع ه� � ��ذه احل � ��ال � ��ة يف
االع �ت �ب��ار يف �أوائ� ��ل اخلم�سينات
م��ن ال �ق��رن امل��ا��ض��ي م��ن ق�ب��ل اب
العلوم ال�سيا�سية احلديثة ،امل�ؤرخ
رينيه رميون ،الذي �أ�ضاف تيا ًرا
ثال ًثا ،ال�شرعيني ،ممثلي اليمني
املتطرف اليوم.
و�إذا ا�ستطاعت بيكري�س ،كما
ت�شري ا�ستطالعات الر�أي الأربعة
الأوىل ،ان جت� �� � ّ�س ��د تقدّمها
امللمو�س وتنجح يف ف�صل جناح
اليمني البونابارتي ب�شكل دائم،
�أو ح �ت��ى ب �ع ����ض الأورل� �ي ��ان� �ي�ي�ن
الذين ف��روا �إىل �أق�صى اليمني،
ميكنها ان تعترب �أن حملتها ت�سري
ع �ل��ى ال �ط��ري��ق ال �� �ص �ح �ي��ح .لكن
�سيتعني عليها مواجهة احلركة
امل �ت�راف � �ق� ��ة مل ��ر�� �ش� �ح � ّ�ي اليمني
امل �ت �ط��رف ،ولأك�ث�ره �م��ا ن�شاطا،
اي ��ري ��ك زم � ��ور ،ال� ��ذي ي��ري��د �أن

ّ
للمت�صدر منذ عدة �أ�شهر� :إميانويل ماكرون
تقدم بيكري�س يف اال�ستطالعات ال ي�سبب �أي تراجع

باالدور و�ساركوزي وفيون �صراعات اقطاب اليمني ارث تاريخي

جت��ل��ى االن��ق�����س��ام بني
ال���ي���م�ي�ن «ال���ل���ي�ب�رايل
املحافظ» ال��ذي متثله
ب���ي���ك���ري�������س ومي��ي�ن
«ق�������وم�������ي-ه�������ووي»
ب����ق����ي����ادة ����س���ي���وت���ي
داخ�����ل اجل��م��ه��وري�ين

�شيوتي حليف ب�شروط و�ضغوط

يكون ا�ستمرارا حلزب “التجمع
م ��ن �أج � ��ل اجلمهورية” زمن
� �ش��ارل ب��ا� �س �ك��وا ...ف�لا (لوبان)
وال الآخ ��ر ،يفكران يف ان يتــــــم
جتريدهما بالكامل.
العن�صر الآخر الذي يجب �أخذه
بعني االعتبار ،هو رد فعل اجلزء
امل �ع �ت��دل م��ن ن��اخ�ب�ي�ه��ا .تخ�ضع
ل�ضغوط داخلية من مناف�سها يف
اجل��ول��ة الثانية م��ن االنتخابات
ال�ت�م�ه�ي��دي��ة�� ،س�ي��وت��ي ،لي�ؤيدها
وي �ك��ون ح��ا� �ض��را يف االنتخابات
ال � �ن � �ي ��اب � �ي ��ة� � � ،ش � �ه ��دت ال� �ت� �ح ��اق
م�س�ؤولني منتخبني ون�شطاء من
�ألب ماريتيم ،مبع�سكر كري�ستيان
�إ�سرتوزي ،عمدة ني�س.
وان�ضم هذا االخري �إىل احلركة
ال �ت ��ي �أط �ل �ق �ه��ا رئ �ي ����س ال� � ��وزراء
الأ�سبق� ،إدوارد فيليب ،هوريزون
(�آف � � ��اق)� ،أح� ��د م �ك��ون��ات التكتل
ال ��ذي ي��دع��و �إىل تر�شيح جديد
ملاكرون.
«يف نف�س الوقت” ،ورقة
رابحة �أو الإعاقة؟
�سيتعني على مر�شحة اليمني
�أن تلعب يف ح ��زام ��ض�ي��ق .لأنها
جل�ست على التوايل يف حكومات
فيون ( )2012- 2007قبل �أن
تدعم االن جوبيه �ضد نف�س فيون
يف اجلولة الأوىل من االنتخابات
التمهيدية اليمينية لعام 2016
(مرتكبة خط�أ يف التحليل لأنها
اع� �ت� �ق ��دت �أن اجل ��ول ��ة الثانية
�ستكون ب�ين جوبيه ،ال�شرياكي،
و�ساركوزي) ثم اعتبارها ،ب�شكل
خاطئ ،غنيمة حرب ملاكرون عام
 ،2017بينما �أعلنت دعمها لـ
“مظاهرة للجميع” (�ضد زواج
امل �ث �ل �ي�ين) حت��ت والي� ��ة الرئي�س
فرن�سوا هولند.
وهذه اخللطة ،الذي قد ي�سميها
ال �ب �ع ����ض ل �ل �م �ف��ارق��ة “يف نف�س
الوقت” ،ي�ج��ب �أن ت�ت�ح��ول �إىل
ورقة رابحة �إذا مل ت�صبح عائقا.
عن �سالت اف ار
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حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية
دائرة الأمور امل�ستعجلة

تعلن حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ش.ذ.م.م
يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً يوم الأربعاء املوافق  15دي�سمرب  2021وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد �أو بزيارة
املوقع االلكرتوين  WWW.EmiratesAuction.COMويف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم التنفيذ املدين �أثناء الدوام الر�سمي.
ϙϟΎϣϟ ϡγ
ϭΑ ϝϳΑϻΎϔϳέΎϓ εϳϧ
ΩϣΣϣ ϰϠϋ έΎΗΧϣ Δϧϳϣ
ϡ ϡ Ϋ ε ΔϣΎόϟ ΓέΎΟΗϠϟ αΗϳϳγϭγ ϡ ϲΑ ϲΟ
ϲΟϼϳηέ έϳϓΎϧϳγ ϥΎηϛϭέ ΎϛϳϣΎη
ϙϟΎϣ έγϓ ΩϣΣϣ έγϓ ϥΎηϳΫ
ϝΎϛΟϧϭϣ αϻΎϛΟΎϣ αϭγϳΟ
έοΧ ϱϭέΑϟ ΩϣΣϣ ϪϣΎγ ΩϣΣϣ
ΞϧϳέϳϧϳΟϧ ϝέϳϧϳΟ Ωϧ ίΎΟ
ΎΟϳέΟ ϥέϣϭϛϭγ ϭΑΎγ
ϲϬϳϭϧϟ ϙ ϲγέΗ
ϭϔϳΩϧ ϪϳΑ ϝΑέΎϣ
ΎϧΎϳέΎϧΎϳΗΎγ ϭέϭϟϭΑ ϭέϭϟϭΑ ϲΗΑϳΩέΑ Ωϧϳέϳη
έϳέϳΑ έϳέϳΑ ϭϳΗ ϥϭΗϠη
ϡ ϡ Ϋ ΔΣΎϳγϟϭ έϔγϠϟ ϝΎΑϭϠΟ
Ύϳγϧϭ ΎϧΎϳΟέϭϳΟ Ύϧ
. ϱΩέΎϳϠΟΎΟ ϭϟϭΎΑ
έϭϠϳΎΗ ϥϭΟ ϲϧϭΗϧ ΩϳϔϳΩ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ϝλϭΗ
ΓέΟ΅ϣϟ ΕϼϓΎΣϟΎΑ ΏΎϛέϟ ϝϘϧϟ ˯Ύϳοϟ
ϲϠόϟ ϥΎρϠγ έϘλ ϑϳγ ϡϳϫέΑ
ϡ.ϡ.Ϋ ΕέΎϳγϟ έΎϳϏ ϊρϗ ΓέΎΟΗϟ έϳϭϐϟ ΔϣΟϧ
ϩΎη έϳϫί ϝϭΑϳϛ
έΎϛϳϟΎΗ ϲΗϭϛϧέϳϓ έΎϛϳϟΎΗ ϕϳΗΎϫ
ϡ ϡ Ϋ ε ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ˯έγϹ
ϡ ϡ Ϋ ε ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ αϛϳΑ
ϝϳΑϣέΎΑ ϻϭϳΎΛϳϬϧϭϛ εΎϛέΑ ϥϭέ
ϥέΩϧΎη ϱέϳγϳϫίϭϛ ϥέΩϧΎη ϱέϳγϳϫίϭϛ έΎϣϭϛϠϳϧϭγ
ϡ.ϡ.Ϋ.ε ΓέΟ΅ϣϟ ΕϼϓΎΣϟΎΑ ΏΎϛέϟ ϝϘϧϟ αϼΑ έΎΗγ
ϲϧΎΟέϭγ ϝϼϧΎϫϭϣ ϝϳϧ
ϡ ϡ Ϋ ε ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ϲΗϳγϭέϭϳ
ϡ.ϡ.Ϋ ΓέΣ ΔϘρϧϣ αϛϳΗϭΑϭέ ϲΟϳΩ
ϲρΎϛηϭΑϟ ϡέΣ Ώϳόη ΩϣΣϣ ΕϧΑ ΓΩϳηέ
ϡ ϡ Ϋ ΩΣϭϟ ιΧηϟ ΔϛέηͲ ϥϳίϭϣϳϟ ίϭ
ϲΗϳηϼϣ ΎΑΎϧϭΟ έΎϛϳϟΎϣ ΕΎϧϭΟϧΎϣ
ϡ ϡ Ϋ ε Δϳϧϔϟ ΕΎϣΩΧϠϟ Φϳη έϣϋ
ϥϳγΣ έϳϣ ΩϣΣϣ
ΩϣΣ ίΎΟ ΩϣΣϣ ίΎΟ έϣϋ
ϲϣηΎϫ ௌ Ρϭέ Ωϳγ
ϭηϣΣ. έΩϧΎγ
ϰϟϭϣϟ έΎΗγϟΩΑϋ ϥΑ ϥϳγΎϳ ΩϣΣϣ
Φϳη Ωηέ ΩϣΣϣ ϡϳγϭ ΩϣΣϣ
ϡ ϡ Ϋ ε ΏϭέΟ ϥΎϛϟ
αΎϣϭΗ αϳΟϭέΎϓ αΎϣϭΗ ϥϭγϧϭΟ
ϲΑΗϛϟ ϪϔϳϠΧ Ωηέ Ωϳόγ ௌΩΑϋ
ϯϭϼΑϗ Ϫϣγ έϣΎγ
ϪΣϳΗϓ ϲϠϋ ΩϣΣ έϣΎΗ
ϡ.ϡ.Ϋ.ε ΓέΟ΅ϣϟ ΕϼϓΎΣϟΎΑ ΏΎϛέϟ ϝϘϧϟ αϼΑ έΎΗγ
ϡ ϡ Ϋ ε ϪϣΎόϟ ΓέΎΟΗϠϟ ϲϧΩϧϭϣ
ϭϧΎϳέϭγ ΎΗΎΟϳϟϭϫ ϱέϳϔϳΟ
ϝέϭΗ Ύϔϳϭϧ ϲϠϳηϳϣ
ϩέοΧ ϟΎλ ΩϣΣϣ ΩϭϣΣϣ
έΎϣϭϛ ΎΗϧΎγέΑ ϰϟΎΑ ϩΎϳΑϭέϛ
ϡ.ϡ.Ϋ ΓέΣ ΔϘρϧϣ αϛϳΗϭΑϭέ ϲΟϳΩ
ϡ.ϡ.Ϋ ΓέΣ ΔϘρϧϣ αϛϳΗϭΑϭέ ϲΟϳΩ
ϡ.ϡ.Ϋ ΓέΣ ΔϘρϧϣ αϛϳΗϭΑϭέ ϲΟϳΩ
ϡ.ϡ.Ϋ ΓέΣ ΔϘρϧϣ αϛϳΗϭΑϭέ ϲΟϳΩ
ϡ.ϡ.Ϋ ΓέΣ ΔϘρϧϣ αϛϳΗϭΑϭέ ϲΟϳΩ
ϡ.ϡ.Ϋ ΓέΣ ΔϘρϧϣ αϛϳΗϭΑϭέ ϲΟϳΩ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ϝλϭΗ
ρΎϳΧϟ ΩϣΣϣ ΩϳΑϋ έγΎϳ ΎϬΑΣΎλϟ ϥϳίϭϣϳϟ ΕϳΎϧ ΕϧΎΗγϳγ ϥϭ
ρΎϳΧϟ ΩϣΣϣ ΩϳΑϋ έγΎϳ ΎϬΑΣΎλϟ ϥϳίϭϣϳϟ ΕϳΎϧ ΕϧΎΗγϳγ ϥϭ
ρΎϳΧϟ ΩϣΣϣ ΩϳΑϋ έγΎϳ ΎϬΑΣΎλϟ ϥϳίϭϣϳϟ ΕϳΎϧ ΕϧΎΗγϳγ ϥϭ
ϡ ϡ Ϋ ε ΓέΧΎϔϟ ΕϼλϭϣϠϟ ϱϭ ϝΎϳϭέ
ϡ.ϡ.Ϋ ΓέΣ ΔϘρϧϣ αϛϳΗϭΑϭέ ϲΟϳΩ
εϳΟέ ϙϳέϳ ΕϭΟΎϬΑ
Ωϳόγ Ϫρ ΩϣΣϣ ϝΩΎϋ
ϲηϭϠϋ ϥϳγΣ ϥγΣ ΩϣΣϣ
ϑϳϠϐΗϠϟ ˯ΎϗΩλϻ
ΓέΟ΅ϣϟ ΕϼϓΎΣϟΎΑ ΏΎϛέϟ ϝϘϧϟ ˯Ύϳοϟ
ϼϬη ϑϳρϠϟ ΩΑϋ ΩΎΟ
ϑϳϠϐΗϠϟ ˯ΎϗΩλϻ
ΩΩϘϣϟ ϝϼϫ ΩϣΣ
ΩϣΣ ϡόϧϣϟ ΩΑϋ ΩϣΣϣ ϲγϭΑ
ϡΎγΟ ΏΎϫϭϟΩΑϋ ϥϣϳ
ΝέϭϳΟ ϭΑΎΑ ϥΎΑϭΑ
ίϳίόϟΩΑϋ ΕΎϛΗϧϼϳΑϛΎϧϛ έΩΎϗ ϥϳΩ Νέγ
ϭϠϳΗ αϳέϛ
ΕέΎϳγϟ έϳΟΎΗϟ ϥϳϔϟϭΩϟ
ϪϳϟΎΟέϟ ϪρΎϳΧϠϟ ΎΑΣέϣ
ϱέΎη Ύϧηϳέϛ Ύϣέ ϲΗΎΑΎϧϳΟ
αϳϣ ϥϳΟϳ ΩϟΎϧϭΩ
. ϰϬΗΗϳϧΎϳΎΟ ϥΎγΩϭγϳΟ
ϊϣΎΟ ϡϳϫέΑ· ΩϣΣϣ ϥϣΣέϟ ΩΑϋ
αΎϣϭΗ ϡϼϳϧΩΎΑ ϥϭϣϭη
ϪϣΎόϟ ΕΎϳϠϘϧϠϟ ϭϠΑ ϝΎϳϭέ
ϡ ϡ Ϋ ΔΣΎϳγϟ ΎΑ
ϝέΗϧγ ϭϳΩϭΗγ
ϡ ϡ Ϋ ϪϳγΎρέϘϟ ϩέΎΟΗϟ ϥϳϣϻ
ΞϧΎϳ ΞϧΎϳ ΞϧΎϳ ΞϧΎϬϳϗ
ϡ ϡ Ϋ ε αγϳϓέϳγ ϥϳίϭϣϳϟ ϱ ϲΑ εΗ
ϡ ϡ Ϋ ε ΔϳγΩϧϬϟ ϑΎρϟ
ρΎϳΧϟ ΩϣΣϣ ΩϳΑϋ έγΎϳ ΎϬΑΣΎλϟ ϥϳίϭϣϳϟ ΕϳΎϧ ΕϧΎΗγϳγ ϥϭ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ϝλϭΗ
ϡ.ϡ.Ϋ ΓέΣ ΔϘρϧϣ αϛϳΗϭΑϭέ ϲΟϳΩ
ϲηϭϠΑϟ ΩϣΣϣ ϰγϭϣ ΩϣΣ ϡϳέ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ϝλϭΗ
ϡ ϡ Ϋ ε αγϳϓέϳγ ϥϳίϭϣϳϟ ϱ ϲΑ εΗ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ϝλϭΗ
ρΎϳΧϟ ΩϣΣϣ ΩϳΑϋ έγΎϳ ΎϬΑΣΎλϟ ϥϳίϭϣϳϟ ΕϳΎϧ ΕϧΎΗγϳγ ϥϭ
ϩέϭΩϗ ϰγϭϣ ϰΣΗϓ ϰγϭϣ ΩϣΣ
ϡ ϡ Ϋ ΩΣϭϟ ιΧηϟ ΔϛέηͲ ϥϳίϭϣϳϟ ίϭ
ΩϭϛϧΎϳϧϣ νΎϳέ ΩϣΣϣ
ϡ ϡ Ϋ ΩΣϭϟ ιΧηϟ ΔϛέηͲ ϥϳίϭϣϳϟ ίϭ

ϡϳϳϘΗϟ
25000
28000
32000
15000
20000
36000
32000
120000
38000
58000
8000
27000
52000
115000
35000
150000
30000
16000
70000
80000
18000
19000
19000
55000
75000
18000
11000
22000
32000
35000
24000
23000
40000
18000
90000
44000
55000
45000
18000
100000
33000
40000
20000
55000
38000
35000
55000
40000
19000
14000
38000
45000
44000
68000
24000
35000
38000
38000
16000
45000
45000
45000
90000
35000
65000
14000
45000
15000
75000
14000
15000
19000
21000
25000
11000
19000
13000
13000
3000
40000
75000
19000
16000
11000
62000
37000
21000
32000
52000
52000
13000
45000
16000
24000
32000
16000
34000
15000
22000
21000
40000
10000
40000

ΔΣϭϠϟ ϡϗέ
44076ϲΑΩM
7932211 ϲΑυϭΑ
62631ϲΑΩC
63612νϳΑ ΔϗέΎηϟ
832653 ΔϗέΎηϟ
6035617 ϲΑυϭΑ
4280312 ϲΑυϭΑ
85192ϲΑΩE
80596ϲΑΩA
97668ΔϣϳΧϟ αέC
31639ϲΑΩK
8157016 ϲΑυϭΑ
46761ϲΑΩN
87858ϲΑΩW
28424ϲΑΩR
16508ϲΑΩO
9259316 ϲΑυϭΑ
4962716 ϲΑυϭΑ
180112 ϲΑυϭΑ
62677ϲΑΩO
38156νϳΑ ΔϗέΎηϟ
90658ϲΑΩI
75850ϲΑΩM
38162ϲΑΩQ
70813ϲΑΩU
20781ϲΑΩT
28469νϳΑ ΔϗέΎηϟ
28051ϲΑΩP
55628ϲΑΩJ
86055ϲΑΩM
36221ϲΑΩW
14640ϲΑΩI
2453411 ϲΑυϭΑ
45069ϲΑΩU
62439ϲΑΩV
68214ϲΑΩW
7608318 ϲΑυϭΑ
95019ϲΑΩV
10438ϲΑΩI
48056ϲΑΩT
29895ϲΑΩV
85303ϲΑΩF
2982617 ϲΑυϭΑ
16614ϲΑΩR
7239116 ϲΑυϭΑ
79232ϲΑΩW
27876ϲΑΩO
34618ϲΑΩO
813943 ΔϗέΎηϟ
85404ϥΎϣΟϋB
6348015 ϲΑυϭΑ
1451717 ϲΑυϭΑ
33819ϲΑΩW
34025ϲΑΩW
34204ϲΑΩW
34209ϲΑΩW
37297ϲΑΩW
33820ϲΑΩW
4864916 ϲΑυϭΑ
4108513 ϲΑυϭΑ
4108512 ϲΑυϭΑ
410859 ϲΑυϭΑ
25881ϲΑΩL
34208ϲΑΩW
64052ϲΑΩW
8662711 ϲΑυϭΑ
262013 ΔϗέΎηϟ
40082ϥΎϣΟϋB
932752 ϲΑυϭΑ
558639 ϲΑυϭΑ
40081ϥΎϣΟϋB
204723 ΔϗέΎηϟ
6395817 ϲΑυϭΑ
2809717 ϲΑυϭΑ
286693 ΔϗέΎηϟ
17839ΔϣϳΧϟ αέC
9506212 ϲΑυϭΑ
764222 ΔϗέΎηϟ
1130613 ϲΑυϭΑ
35738ΓέϳΟϔϟC
6910912 ϲΑυϭΑ
75842ϥϳϭϳϘϟ ϡA
7749814 ϲΑυϭΑ
32795ΓέϳΟϔϟC
312355 ϲΑυϭΑ
70140ϲΑΩN
487041 ΔϗέΎηϟ
5342615 ϲΑυϭΑ
68098ϲΑΩO
24350ϲΑΩL
44875ϲΑΩF
4108517 ϲΑυϭΑ
4863716 ϲΑυϭΑ
36220ϲΑΩw
76406ϲΑΩK
4501216 ϲΑυϭΑ
29886ϲΑΩL
4865116 ϲΑυϭΑ
1574910 ϲΑυϭΑ
524638 ϲΑυϭΑ
235686 ϲΑυϭΑ
75913ϲΑΩL
235726 ϲΑυϭΑ

ϯϭϋΩϟ ϡϗέ
7899/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7896/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7901/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7897/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7894/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7967/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7960/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7969/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7965/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7970/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7964/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7962/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7961/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7968/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7966/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7963/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7956/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7761/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7818/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7958/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7770/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7799/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7954/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7803/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7804/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7949/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7778/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7800/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7805/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7797/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7788/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7798/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7794/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7947/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7957/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7951/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7959/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7955/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7953/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7952/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7950/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7948/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7946/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7977/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7991/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7978/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7976/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7975/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7990/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7984/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7989/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7987/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7792/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7791/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7790/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7789/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7787/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7786/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7775/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7777/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7762/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7768/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7784/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
8031/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
8032/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
8049/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
8055/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
8050/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
8056/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
8052/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
8051/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
8053/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
8061/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
8062/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
8064/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
8065/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
8067/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
8066/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
8063/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
8058/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
8060/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
8059/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6488/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
2704/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
5968/2020Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7465/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7475/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7474/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7487/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7776/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7773/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7766/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7774/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7785/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7772/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7771/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7902/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7769/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7765/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7898/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7767/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7900/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7764/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

ΔΑϛέϣϟ ωϭϧ
2015 ϝϳέΗ αϛ· ϥΎγϳϧ
2017 ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
2015 αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
IS2502012 αίϛϟ
2016 ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
2019 εέ ΎΗϭϳϭΗ
2018 ίϳέΑϣ ϭέΎΑϭγ
IvecoML180E982013
2019 αϛϳϛ ϥΎγϳϧ
2020 ϝϳέΗ αϛ ϥΎγϳϧ
2016208 ϭΟϳΑ
2015 ϝϳέΗ αϛ· ϥΎγϳϧ
2017 αϛ ϱΎϛ ϡ ϥϟϭϛϧϳϟ
2018 έίϭέϛ Ωϧϻ ΎΗϭϳϭΗ
A82014 ϱΩϭ
2016 έϳϣΎϧΎΑ εέϭΑ
ASX2017 ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2018 ϭϳέ Ύϳϛ
2016 Ωϧϼϳϟ ϙϭη
2019 έΟϧϟΎηΗ ΝΩϭΩ
2016 ΎϣϳΗΑϭ Ύϳϛ
2013 έέϭϠΑγϛ Ωέϭϓ
2015 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
2020 ΝΎΗέϭΑγ Ύϳϛ
2016 ϭϫΎΗ Ϫϳϟϭέϔϳη
2017 ϥϭϳϧ ΝΩϭΩ
2015 Εϔϳϭγ ϲϛϭίϭγ
2020 ϲϧλ ϥΎγϳϧ
·QX702014 ϲΗϳϧϳϔϧ
2018 ϱέϣΎϛ ΎΗϭϳϭΗ
2018 αϛϳϛ ϥΎγϳϧ
2019 ϭϳέ Ύϳϛ
H12020 ϱΩϧϭϳϫ
2019 ϲϧλ ϥΎγϳϧ
2018 Ωϧϼϳϟ ϙϭη
2018 ΎϣϳΗϟ ϥΎγϳϧ
2020 ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
20186 ΩίΎϣ
2014 ϥϭγϛϭΗ ϱΩϧϭϳϫ
2016 ϥϳϳΎϛ εέϭΑ
CRV2015 Ωϧϭϫ
2016 έΗϧΎϛ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
A32015 ϱΩϭ
2012 έίϭέϛ Ωϧϻ ΎΗϭϳϭΗ
2017 Ωέϭϛ Ωϧϭϫ
2015 έΩϧϳΎϔΛΎΑ ϥΎγϳϧ
AUV2017 ϥϭΗϭϓ
2014 έΗϧΎϛ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2016 έγϧϻ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2015 έγϧϻ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2019 ΎΗΎϧϭγ ϱΩϧϭϳϫ
2016 έΩϧϳΎϔΛΎΑ ϥΎγϳϧ
2018 έΩϧϳΎϔΛΎΑ ϥΎγϳϧ
2018 έϳϳγ ϲγ ϡ· ϲΟ
2018 αϛϳϛ ϥΎγϳϧ
2019 έΎϓΎϧ ϥΎγϳϧ
2018 ϝϳέΗ αϛ· ϥΎγϳϧ
2018 ϝϳέΗ αϛ· ϥΎγϳϧ
2018 ϭϳέ Ύϳϛ
2019 ϻΎΑϣ Ϫϳϟϭέϔϳη
2019 ϻΎΑϣ Ϫϳϟϭέϔϳη
2019 ϻΎΑϣ Ϫϳϟϭέϔϳη
ES300H2019 αίϛϟ
2019 έΎϓΎϧ ϥΎγϳϧ
2018 ΕϭϠϳΎΑ Ωϧϭϫ
2014 ϲΗϳγ Ωϧϭϫ
2017 ΝΎΗέϭΑγ Ύϳϛ
2015 έγϧϻ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2016 Ωϧϼϳϟ ϙϭη
·2016 α· ϲΟ ϲΟ ϡ
2015 έγϧϻ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2012 ϥηϳΩϳΑγϛ· Ωέϭϓ
2017 αέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ
2016 ϙϭΟ ϥΎγϳϧ
2016 ϲϧλ ϥΎγϳϧ
2016 έγϧϻ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2016 ϭΟϳΗ ϱέϳη
2015 έΗϧϳγ ϥΎγϳϧ
2011 ϱέϣΎϛ ΎΗϭϳϭΗ
2017 ϭέϳΗϧϭϣ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2014 έϭϔϳ· αΗϭϟ
2016 έγϧϻ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2014 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
2015 ΕέϭΑγϭϛϳ· Ωέϭϓ
2012460 αϛ ϲΟ αίϛϟ
2015 έϧηΗέϭϓ ΎΗϭϳϭΗ
2015 Ύϓϭϧ ΎΗϭϳϭΗ
2015 αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
A62018 ϱΩϭ
2018 αϳγϳϧϳΟ ϱΩϧϭϳϫ
2015 έΗϧϟ· ϱΩϧϭϳϫ
2019 ϻΎΑϣ Ϫϳϟϭέϔϳη
2018 ϭϳέ Ύϳϛ
2018 αϛϳϛ ϥΎγϳϧ
2017 ϥϳέϳΗ ϲγ ϡ· ϲΟ
2018 ϭϳέ Ύϳϛ
2018 ϝΎϔϧέϛ Ύϳϛ
2018 ϭϳέ Ύϳϛ
2018 έϧΗέΎΑ ϭΟϳΑ
2018 Εϧγϛ ϱΩϧϭϳϫ
H12020 ϱΩϧϭϳϫ
2012 έΗϧϟ· ϱΩϧϭϳϫ
H12020 ϱΩϧϭϳϫ
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
جمموعة ال�صحراء للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 3795567: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�/صفا لتلميع وزينة
ال�سيارات رخ�صة رقم CN 2336849:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد عبدالرحيم عبداهلل حممد احلو�سني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�سن عبداهلل ال�سيدح�سن الها�شمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فرح هوم العقارية ذ م م
رخ�صة رقم CN 1074439:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبداملنعم حممد عبدال�شافى ال�سرك�سى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبداملنعم حممد عبدال�شافى ال�سرك�سى من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عو�ض حممد �صالح نا�صر العامرى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /فرح هوم العقارية ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون �سفري
لتجميل ال�سيدات
رخ�صة رقم CN 1125566:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة اميان قا�سم احمد احلمريى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة منى العمرانى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هجر عمر عبدالكبري الرودانى
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 ا�ستثمار وتطوير امل�شروعات العقارية و ت�أ�سي�سها و ادارتها 6499004
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة التطوير العقارى للأن�شاءات 4100014
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها 6820001
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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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تايجر وزير �ستان للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 1857046:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سعيد انور نور �سادا خان %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ا�سماء فا�ضل حمد حميد البادى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف امل �سعيد را�شد مطر البادى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /تايجر وزير �ستان للنقليات العامة
TIGER WAZIRISTAN GENERAL TRANSPORT

�إىل /تايجر وزير �ستان للنقليات العامة ذ.م.م

FARAH HOME REAL ESTATE LLC

�إىل /فرح هوم العقارية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

FARAH HOME REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة العا�صمة للت�سويق البيطري  -ذ م م
رخ�صة رقم CN 1014585:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /املزروعي العاملية ذ.م.م
 MAZRUI INTERNATIONAL L.L.Cمن �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /املزروعي العاملية ذ.م.م
 MAZRUI INTERNATIONAL L.L.Cمن � % 98إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبداهلل حممد على غامن املزروعى من �شريك �إىل مدير
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبداهلل حممد على غامن املزروعى من � %2إىل %0
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 العا�صمة للت�سويق البيطري  -ذ م م
METROPOLITAN VETERINARY MARKETING - LLC

TIGER WAZIRISTAN GENERAL TRANSPORT L.L.C

�إىل� /شركة العا�صمة للت�سويق البيطري� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

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)

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/يونيكورن كميونيكي�شن ل�صيانة البنية التحتية
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2941529:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شينماى ابوربا �شاتريجى ابوربا كومار �شاتريجى %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة طارق حممد احمد د�سمال ال�سويدى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شينماى ابوربا �شاتريجى ابوربا كومار �شاتريجى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف طارق حممد احمد د�سمال ال�سويدي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ايه اند كيه انرتنا�شونال انفي�سمنت ذ.م.م
A&K international investments L.L.C.

METROPOLITAN VETERINARY MARKETING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املزروعي خلدمات الطاقه ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1781427:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /املزروعي العاملية ذ.م.م
 MAZRUI INTERNATIONAL L.L.Cمن �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /املزروعي العاملية ذ.م.م
 MAZRUI INTERNATIONAL L.L.Cمن � % 50إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبداهلل حممد على غامن املزروعى من �شريك �إىل مدير
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبداهلل حممد على غامن املزروعى من � % 50إىل %0
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /املزروعي خلدمات الطاقه ذ.م.م
MAZRUI ENERGY SERVICES L.L.C

�إىل  /املزروعي خلدمات الطاقة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل

MAZRUI ENERGY SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى

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

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

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

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�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
�ش .كورات هولدينجز ليمتد
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم 166810 :
ب�إ�سم � :ش .كورات هولدينجز ليمتد
وعنوانة  ، :دبي ,منطقة جبل علي احلرة �ص.ب118863 :
هاتف - 02 6727900 :فاك�س 02 6744757
بتاريخ 2012/6/20:
وامل�سجلة حتت الرقم 166810 :
�صورة العالمة :

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :جمعية �أبوظبي التعاونية
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 166776
بتاريخ2012/3/28:
وامل�سجلة حتت الرقم166776:
با�سم :جمعية �أبوظبي التعاونية.
وع� �ن ��وان ��ه :ال �ب �ط�ين  ,ب �ن��اي��ة ج�م�ع�ي��ة �أب��وظ �ب��ي ال �ت �ع��اون �ي��ة �� � � �� ,ص.ب, 833:
هاتف , 026730517:فاك�س.026730941:
�صورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى
اعتباراً من تاريخ2021/12/19:

و��س�ت�ظ��ل احل �م��اي��ة ن��اف��ذة امل �ف �ع��ول مل ��دة ع���ش��ر � �س �ن��وات �أخ � ��رى اع �ت �ب��ارا من
تاريخ.2021/12/19:

منوذج �إعالن الن�شر عن التجديد
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االدعاء �أنهى ا�ستجواباته يف حماكمة ماك�سويل يف نيويورك
•• نيويورك�-أ ف ب

�أنهى الق�ضاة يف حماكمة غيالين ماك�سويل يف نيويورك بتهمة
االجت��ار باجلن�س �أول �أول �أم�س اجلمعة ا�ستجواب ال�ضحايا
املفرت�ضني لل�شريكة ال�سابقة للخبري املايل الأمريكي جيفري
�إب�ستني املتهم بارتكاب جرائم جن�سية والذي ق�ضى انتحارا يف
ال�سجن �سنة .2019
بعد نقا�شات ا�ستمرت ع�شرة �أي��ام يف حماولة لتحديد الدور
ال��ذي �أدت ��ه ماك�سويل م��ع ال��رج��ل ال�ث�ري جيفري �إب�ستني،
�سترتك املحاكمة املجال �أمام وكالء الدفاع لتقدمي دفوعهم
اعتبارا من الأ�سبوع املقبل.

وك��ان متوقعا �أن متتد املناق�شات وم ��داوالت هيئة املحلفني
و�صوال �إىل احلكم حتى منت�صف كانون الثاين-يناير ،لكن
املحاكمة تت�سارع وقد تنتهي قبل ذلك املوعد .وحتاكم غيالين
ماك�سويل ( 59ع��ام��ا) التي حتمل اجلن�سيات الربيطانية
والأمريكية والفرن�سية ،منذ  29ت�شرين الثاين-نوفمرب.
وي�شتبه يف �أن ابنة قطب الإعالم روبرت ماك�سويل كانت ت�ؤمّ ن
لإب�ستني فتيات قا�صرات ال�ستغاللهن جن�سيا.
وماك�سويل م�سجونة يف نيويورك منذ توقيفها �صيف العام
 ،2020بعد عام على انتحار �إب�ستني يف ال�سجن .وهي تدفع
برباءتها من التهم املوجهة �إليها والتي قد تف�ضي يف حال
�إدانتها �إىل �إ�صدار عقوبة بال�سجن مدى احلياة.

ومل تدل ماك�سويل ب�أي ت�صريح خالل حماكمتها التي تبدو
فيها مرتاحة ،خ�صو�صا يف املداوالت مع حماميها.
وتعود الأفعال امل�شمولة يف املحاكمة �إىل الفرتة املمتدة بني
العامني  1994و ،2004وقد �أدلت �أربع ن�ساء هن “جاين”
و”كايت” و”كارولني” �إ�ضافة �إىل �أين فارمر ( 42عاما)،
وه��ي ال��وح�ي��دة ال�ت��ي مثلت �أم ��ام املحكمة اجل�م�ع��ة م��ن دون
ا��س��م م�ستعار ،ب��إف��ادت�ه��ن �أم ��ام حمكمة مانهاتن الفدرالية
عن حياتهن املدمرة ب�سبب �إرغامهن على ممار�سة اجلن�س
م��ع �إب���س�ت�ين ع�ن��دم��ا ك��نّ ق��ا� �ص��رات ،يف �أح �ي��ان ك�ث�يرة بوجود
ماك�سويل.
وعلى غرار ال�ضحايا الثالث الأخريات املفرت�ضات ،روت �أين

•• الفجر -روموالد �سيورا
ترجمة خرية ال�شيباين
«اجلواب نعم� ،أخطط
ل���ل�ت�ر����ش���ح لإع�������ادة
ان���ت���خ���اب���ي ...ه��ذه
ه���ي اخلطة” ،ق��ال
ج��و ب��اي��دن م���ؤخ�� ًرا،
م���ؤك��دً ا� ،أم��ام ده�شة
اجل��م��ي��ع� ،أن���ه يفكر
يف ال�تر���ش��ح لل�سباق
الرئا�سي .2024

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

ترامبيون حتى املوت!...
•• لوك الليربتي

جو بايدن واخلط�أ اجل�سيم

ال�ضرر حلق باحلزب الدميقراطي �أي�ضا:

كاماال هاري�س �ضحية نريان �صديقة

من الوا�ضح للجميع �أن �سن الرئي�س الأمريكي ال�ساد�س والأربعني و�صحته يحكمان عليه بوالية واحدة

•• بغداد-وكاالت

يف م � �ث ��ل ه � � ��ذا ال� � �ي � ��وم ق � �ب ��ل 4
� �س �ن ��وات� ،أع� �ل ��ن ال� �ع ��راق هزمية
تنظيم “داع�ش” وانتهاء احلرب
ر�سميا� ،إال �أن ال���س�ن��وات التالية
ل � �ه� ��ذا الإع� � �ل � ��ان ك� ��ان� ��ت حبلى
بهجمات دم��وي��ة للتنظيم �أودت
بحياة الع�شرات من الع�سكريني
واملدنيني .و�شهدت الأيام القليلة
املا�ضية “�صحوة داع�شية” عرب
هجمات متتالية �شمايل البالد،
�إ�ضافة �إىل �سيطرة م�ؤقتة لأول
م � ��رة م �ن��ذ  2017ع �ل��ى قرية
مبدينة كركوك ،مما عزز املخاوف
م� ��ن �إم� �ك ��ان� �ي ��ة ع� � ��ودة التنظيم
الإرهابي ،خا�صة مع �إعالن بغداد
ان �ت �ه��اء م �ه��ام ال �ت �ح��ال��ف ال ��دويل
وان�سحابه.
ويف  10دي�سمرب � ،2017أعلن
رئ�ي����س ال � ��وزراء ال �ع��راق��ي �آن ��ذاك
ح �ي��در ال �ع �ب��ادي�� ،س�ي�ط��رة قوات
اجل �ي ����ش “ب�شكل كامل” على
احلدود ال�سورية العراقية ،م�ؤكدا
“انتهاء احلرب” �ضد “داع�ش».
ومبنا�سبة م��رور �� 4س�ن��وات على
وج � ��ه رئي�س
ه��زمي��ة ال �ت �ن �ظ �ي��مّ ،
احل �ك��وم��ة م���ص�ط�ف��ى الكاظمي،
ال�ت�ح�ي��ة ل �ق��وات اجل �ي ����ش “التي
ح �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ررت الأر� � � ��ض و�أجنـــــــزت
الن�صر».
وق ��ال ال�ك��اظ�م��ي يف ت�غ��ري��دة على
ح�سابه يف “تويرت”“ :نهنئ �أبناء
�شعبنا وق��وات�ن��ا الأم�ن�ي��ة البطلة
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نافذة
م�شرعة

هكذا �أطلق جو بايدن النار على كاماال هاري�س!...

ي�أتي ه��ذا الإع�ل�ان بعد ع�شرة
�أ��ش�ه��ر م��ن ت��ول�ي��ه من�صبه ،وقد
خ�سر الرئي�س الأمريكي احلايل
��ش�ع�ب�ي�ت��ه م �ث��ل دون ��ال ��د ترامب
خ�لال نف�س الفرتة من واليته.
بل �أن بع�ض ا�ستطالعات الر�أي،
تقدّمه خا�سراً بفارق كبري امام
� �س �ل �ف��ه يف ح � ��ال مت ��ت مواجهة
جديدة بينهما� .إذن ،على �أمل
�إعادة الروح لرئا�سته ،و�أال ينظر
�إليه جانب من مع�سكره بعد الآن
على �أنه بطة عرجاء ،وك�شخ�ص
ُيعتقد �أن ��ه يتجه ن�ح��و التقاعد
قبل املوعد النهائي لعام ،2024
وال��ذي مل تعد �سلطته حمرتمة
ح � ًق��ا ،ع �ل��ى ه ��ذا الأم� � ��ل� ،أ�صدر
بايدن هذا الإعالن املفاجئ.
ف� ��� �ش ��ل ع� �ل ��ى ط � � ��ول اخل � ��ط:
ب�إعالنه هذا ،مل يفعل م�ست�أجر
البيت الأبي�ض �شي ًئا �سوى �ضرب
م �� �ص��داق �ي �ت��ه �أك� �ث��ر م ��ن خالل
�إحل� ��اق � �ض��رر ك�ب�ير ب�ح��زب��ه قبل
ع��ام م��ن االن�ت�خ��اب��ات الن�صفية.
ف� �ف ��ي احل � � ��زب ال ��دمي� �ق ��راط ��ي،
�دب ال��ذع��ر ب �ع��د الهزائم
ب� ��د�أ ي� � ّ
االنتخابية الأخ�يرة يف فرجينيا
ونيوجري�سي ،وهما واليتان فاز
بهما بايدن عام .2020
ل� � �ق � ��د خ � �� � �س� ��ر امل � � ��زي � � ��د من
م���ص��داق�ي�ت��ه ،لأن� ��ه رغ ��م �أن� ��ه مل
ُي �ق��ل ذل� ��ك � �ص��راح��ة �أب � � � �دًا ،من
الوا�ضح للجميع� ،أنّ �سنّ الرئي�س

فارمر ال�سيناريو عينه :لقاء حار �أول مع ماك�سويل التي كانت
تعر�ض على ه ��ؤالء الفتيات اللواتي كانت ت��راوح �أعمارهن
ب�ين  14عاما و ،17اللقاء ب�إب�ستني بحجة احل�صول على
م�ساعدات مالية.
وب�ع��د دع��وة �أوىل ،خ�صو�صا يف فيال �إب�ستني يف ب��امل بيت�ش
بوالية فلوريدا ،و�أي�ضا يف واليتي نيو مك�سيكو ونيويورك،
كانت ماك�سويل تدفع بال�شابات �إىل التعري ثم �إىل تدليك
�إب�ستني قبل �إنهاء اللقاء مبمار�سات جن�سية.
وا�ستمرت العالقة م��ع بع�ض الفتيات �سنوات ع��دة ،كما �أن
�إحدى ال�شاهدات روت �أنها كانت تتقا�ضى  300دوالر عن كل
ممار�سة جن�سية.

بت�أكيد رغبته الرت�شح مرة �أخرى ،يوحي جو بايدن ب�أن كاماال غري جاهزة خلالفته

ت�صريح ي�ؤكد خو�ض ترامب ال�سباق �إذ �سريغب امللياردير يف االنتقام من ال�شخ�ص الذي �أهانه
الفوز ومعه اجلمهوريني.
م��اذا عن كاماال هاري�س يف كل
هذا؟ لقد �أطلق جو بايدن عليها
النار ...وبدون �سابق �إنذار.
نائب الرئي�س ،التي مت تهمي�شها
ب�شكل غ�ير ع ��ادل ع�ل��ى ال�ساحة
امل�ح�ل�ي��ة م��ن ق �ب��ل امل �ق � ّرب�ي�ن من
رئي�س الدولة -موهوبون جدا؟
 ك��ان��ت م��ع ذل� ��كُ ،ت �ع �ت�بر حتىالآن و�صيفته عند ال��راي العام.
وبالقول �إن��ه يريد الرت�شح مرة
�أخ��رى ،يوحي ب��اي��دن اذن ،ب�أنها
لي�ست ج��اه��زة خل�لاف�ت��ه .وهذا
املرجحة
ي�شري �إىل �أنه يف احلالة ّ
�أكرث �أي عدم متكنه من الو�صول
�إىل نهاية تر�شّ حه ،ف�إنه �سيتعينّ
على كاماال هاري�س ،التي فقدت
مكانتها ك �ـ “خليفة طبيعية”،
مواجهة العديد م��ن املعار�ضني
الأق � � ��وي � � ��اء خ� �ل ��ال ان� �ت� �خ ��اب ��ات
متهيدية يحتمل �أن تكون �صعبة
ل�ل�غ��اي��ة و��س�ي�خ��رج م�ن�ه��ا املر�شح
ال��دمي �ق��راط��ي � �ض �ع �ي �ف��ا ...عمل
رائع �سيد الرئي�س!
كل هذا حمزن �إىل حد ما ،لكن

كان يجب تو ّقعه؛ لأنه يف العمق،
م��ن ه��و ج��و ب��اي��دن �إن مل يكن
�سيا�س ًيا عاد ًيا �إىل حد ما ،ال يدين
مبن�صبه احلايل �إال لطول عمره
يف ال �ك��وجن��ر���س (ان �ت �خ��ب لأول
م ��رة � �س �ي �ن��ات��و ًرا ع ��ام )1973؟
ط��ول ال�ع�م��ر ال ��ذي ج�ع��ل �أوباما
يختاره ملن�صب نائب الرئي�س عام
 2008لطم�أنة اال�ستبل�شمنت
الذي اعتربه مبتد ًئا.
وبانتخاب جو بايدن كرئي�س،
وبا�ستعارة عبارة قا�سية� ،س ّلمت
�أم��ري �ك��ا م���ص�يره��ا �إىل قبطان
ب� �ي ��دال ��و يف ح �ي�ن ك ��ان ��ت و�سط
عا�صفة ع��ات�ي��ة ...لكن ه��ل حقًا
كان لديها خيار؟

يف ال�سنوات الأخرية ،كان هناك ا�ستقطاب متزايد يف
ال�سيا�سة الأمريكية ،وكانت هذه الظاهرة م�صحوبة
�أحيا ًنا باجتاهات متطرفة.
من جهة� ،سبق يل �أن كتبت عن االنعكا�سات ال�سلبية
ملطالب �أو ��ش�ع��ارات بع�ض �أت�ب��اع حركة اليقظة على
ال��دمي�ق��راط�ي�ين .وع�ن��د حتليل امل���ش��اك��ل االنتخابية
الأخ �ي ��رة ل�ل�م��ر��ش�ح�ين ال��دمي �ق��راط �ي�ين �أو �أح ��دث
ا�ستطالعات ال��ر�أي ،يت�ضح �أنه يجب على جو بايدن
و�أع���ض��اء حزبه ال�سيا�سي ،ال�ن��أي ب�أنف�سهم ع��ن ذاك
التيار ومراجعة اال�سرتاتيجية.
من ناحية �أخ��رى ،تفر�ض ع�شرية ت��رام��ب ،مبادئ
توجيهية تخيف اجلمهوريني الأكرث اعتدالاً  ،عندما
ال ي�ت��م ط��رده��م ب�شكل م�ب��ا��ش��ر� .إن ال �ن��واة ال�صلبة
من �أن�صار الرئي�س ال�سابق تمُ لي �سلوك امل�س�ؤولني
املنتخبني ،وتقدم وجهة نظر مانوية للأمور ...خارج
الإجنيل ،ح�سب ترامب ،ال يوجد خال�ص.
مي �ك��ن �أن ي �ك��ون ل �ه��ذا امل��وق��ف ع ��دد م��ن النتائج
ال�سلبية� .إن تعميم اال�ستقطاب على كل �شيء ي�صبح
يف بع�ض الأحيان ،ح�شر النف�س يف نفق ور�ؤية �ضيّقة
مت� ّث��ل خم��اط��ر .وق��د ك�شف م��وق��ع الإذاع� ��ة الوطنية
ال�ع��ام��ة ،امل�ع��روف بحياده يف التعامل م��ع املعلومات،
الأحد املا�ضي� ،أن الدوائر التي �سجلت �أعلى ن�سبة من
الوفيات املرتبطة بـ “كوفيد” ،هي تلك التي دعمت
دونالد ترامب يف االنتخابات الأخرية.
مت حتليل البيانات م��ع الأخ��ذ يف االعتبار العديد
م��ن امل ��ؤ� �ش��رات الأخ� ��رى ،ول�ك��ن مل يظهر �أي م�ؤ�شر
�آخ ��ر ب��و��ض��وح �أك�ب�ر م��ن االن �ت �م��اء ال���س�ي��ا��س��ي .وقبل
�أن يق�صفني �أن �� �ص��ار ت��رام��ب ب��واب��ل م��ن الر�سائل
الإل�ك�ترون�ي��ة امل�سيئة ،دع ��وين �أو� �ض��ح �أن �ن��ي ال اقول
�إن ترامب نف�سه م�س�ؤول ب�شكل مبا�شر؛ و�إمن��ا ا�شري

الأم��ري �ك��ي ال���س��اد���س والأربعني
و��ص�ح�ت��ه ي�ح�ك�م��ان عليه بوالية
واح ��دة .الآن  79ع��ام��ا� ،سيبلغ
بايدن  ،82ع��ام  2024بحلول
م��وع��د االن �ت �خ��اب��ات الرئا�سية.
وب ��اف �ت�را� ��ض �إع� � � ��ادة انتخابه،
��س�ي�ك��ون ق��د جت ��اوز  86بحلول
ن�ه��اي��ة والي �ت��ه ال�ث��ان�ي��ة .وعندما
ندرك ه�شا�شته اجل�سدية و�ضعفه
ال �ف �ك��ري ال� ��ذي ج �ع �ل��ه ،م��ن بني
م��واق��ف �أخ��رى م��ن نف�س النوع،
يخلط م ��ؤخ � ًرا �أم ��ام الكامريات
ب�ين طفلته ال�صغرية واب�ن��ه بو،
الذي مات منذ عدة �سنوات ،يبدو
وا��ض� ً�ح��ا �أن ��ه رج��ل والي ��ة واحدة
ف �ق��ط .ل �ق��د ق ��دم ن�ف���س��ه عندما
ت��وىل من�صبه ،كرئي�س انتقايل
مكلف ب ��إع��ادة ال�ب�لاد �إىل امل�سار
ال���ص�ح�ي��ح ق �ب��ل ت���س�ل�ي��م امل�شعل
�إىل اجل �ي��ل اجل� ��دي� ��د .لذلك،
ع�ن��د �إع�ل�ان��ه ع��ن ت��ر��ش�ح��ه لعام
 ،2024ي �ب��دو �أن ب��اي��دن غري
م ��درك حل��ال�ت��ه ال�صحية �-أو ال
يهتم -ويريد التم�سك بال�سلطة
ب��أي ثمن .باخت�صار ،لقد �أ�صبح

بالن�سبة للعديد من الأمريكيني
ذل ��ك “الرجل العجوز” الذي
ي��دي �ن��ه �أع� � � ��دا�ؤه“ ،رجل عجوز
م�ن�ك�ف��ئ ع �ل��ى ذات� ��ه و�أع� �م ��ى عن
ح�ق��ائ��ق العامل” ،ب�ي�ن�م��ا ت�شهد
رئا�سته �سل�سلة م��ن ال�صعوبات،
�إن مل تكن �إخفاقات على امل�ستوى
الدويل واملحلي.
�أم � ��ا الإ�� � �س � ��اءة ال� �ت ��ي �أحلقها
رئي�س الواليات املتحدة باحلزب
الدميقراطي ب�إعالنه الرت�شح،
فال ميكن �أن تكون �أ�سو�أ من ذلك.
لأن��ه لئن ال ت��زال لدينا �شكوك
ح ��ول ا��س�ت�ع��داد ت��رام��ب خلو�ض
� �س �ب��اق االن �ت �خ ��اب ��ات الرئا�سية
املقبلة ،فيمكن ه��ذه امل��رة اجلزم
ب��دخ��ول دون��ال��د ال��ره��ان .فمثل
�أب��ول��و ك��ري��د يف فيلم روك ��ي ،II
��س�يرغ��ب امل �ل �ي��اردي��ر ،م�ه�م��ا كان
الثمن ،يف االنتقام من ال�شخ�ص
الذي �أهانه .واخريا ،حتى لو مل
يكن بايدن موجودًا على احللبة،
ف ��إن ترامب ه��ذه امل��رة ،ب�شعبيته
الهائلة ومدفو ًعا مبوجة رجعية
غ�ير م�سبوقة ،ل��دي��ه ك��ل فر�ص

بالذكرى الرابعة لإعالن الن�صر
على ع�صابات داع�ش الإرهابية».
و�أ�ضاف�“ :سالما للدماء الزكية
ال� �ت ��ي ح � ��ررت الأر�� � � ��ض ووح� ��دت
ال�ع��راق�ي�ين و�أجن ��زت الن�صر ،لن
نت�ساهل م��ع م��ن ي �ح��اول زعزعة
�أمن مواطنينا واختطاف كرامتهم
و��س�ن��وا��ص��ل زخ��م االن�ت���ص��ار على
ه��ذا التنظيم الظالمي واقتالع
جذوره».

«�صحوة داع�ش» ..خماوف عراقية يف ذكرى «الن�صر»

الواقع خمتلف
لكن وف��ق تقرير لل��أمم املتحدة
يف ف�براي��ر امل��ا� �ض��ي ،ف� ��إن تنظيم
“داع�ش” ي �ح��اف��ظ ع �ل��ى وجود
� �س��ري ك�ب�ير يف ال �ع��راق و�سوريا،
وي �� �ش �ك��ل خ� �ط ��را م �� �س �ت �م��را على
جانبي احل��دود بني البلدين ،مع
امتداد فلوله على الأرا�ضي التي
كان ي�سيطر عليها �سابقا.
وق� � � � �دّر ال� �ت� �ق ��ري ��ر ب� � � ��أن تنظيم
“داع�ش” ال ي ��زال يحتفظ مبا
جم� �م ��وع ��ه � 10آالف مقاتل
“ن�شط” يف ال�ب�ل��دي��ن اجلارين.
و� �ش �ن��ت ف �ل��ول “داع�ش” مئات
الهجمات و�سط البالد و�شمالها،
بلغت �أحيانا قلب بغداد ،حيث عاد
التنظيم �إىل �أ�سلوبه ال�ق��دمي يف
التخفي و�شن الهجمات اخلاطفة
على طريقة حرب الع�صابات.
وملواجهة فلول “داع�ش”� ،شنت
احل� �ك ��وم ��ة ،وال ت� � ��زال ،ع�شرات
احل �م�ل�ات الأم �ن �ي��ة والع�سكرية
ب�إ�سناد ودع��م دوي قدمته قوات

التحالف ال ��دويل ،مم��ا يعني �أن
ال �ع ��راق ال ي� ��زال ب�ح��اج��ة للعمل
�أك �ث ��ر ل �ت �ح �ق �ي��ق ن �� �ص��ر نهائي.
وخ� �ل��ال ال �� �ش �ه��ري��ن املا�ضيني،
رك ��ز ال�ت�ن�ظ�ي��م ع�م�ل�ي��ات��ه ع �ل��ى 3
م �ن��اط��ق رئ �ي �� �س �ي��ة ،ه ��ي احل� ��زام
ال �� �ش �م��ايل ال �� �ش��رق��ي م ��ن بغداد،
�إىل جانب مناطق يف حمافظتي
ك��رك��وك ون�ي�ن��وى ،م�ستفيدا من

ال� �ف ��راغ الأم� �ن ��ي ه �ن��اك ،ومثريا
للح�سا�سيات الطائفية والقومية
يف املنطقة.

هجمات دامية
و�سيطرة م�ؤقتة
والأ�سبوع املا�ضي� ،شن “داع�ش”
 3ه �ج �م��ات دام � �ي ��ة ع �ل��ى ق ��وات
الب�شمركة الكردية �شمايل العراق

باحث م�شارك يف معهد
العالقات الدولية
واال�سرتاتيجية بفرن�سا� .ألّف
عدة كتب عن الأمم املتحدة،
ؤخرا مع �آن �سي�سيل
ن�شر م� ً
روبرت “من يريد موت الأمم
املتحدة؟ “� ،أحدث من�شوراته،
“جو امل�سكني! �أمريكا كوفيد-
 19كما يراها مطلع».

ك ��ان �أع �ن �ف �ه��ا اجل �م �ع��ة يف ق�ضاء
خم �م��ور ،ج�ن��وب��ي �أرب �ي��ل ،و�أ�سفر
عن مقتل � 13شخ�صا من بينهم
 10جنود.
ويف �أع � �ق � ��اب ال� �ه� �ج ��وم� ،سيطر
م �� �س �ل �ح��و داع� � �� � ��ش ع� �ل ��ى ق ��ري ��ة
“لهيبان” ب �ق �� �ض��اء ال��دب ����س يف
حمافظة كركوك� ،شمايل العراق
لوقت م�ؤقت ،قبل �أن تتمكن قوات

اىل �أنه ي�ستغل هذا اخليط .احلقيقة �أن العديد من
امل�س�ؤولني اجلمهوريني املنتخبني ،على ال�صعيدين
امل�ح�ل��ي وال��وط �ن��ي ،ي��رف���ض��ون ت��داب�ير ال��وق��اي��ة ،وال
يفعلون الكثري لت�شجيع التطعيم.
لقد �أو��ض�ح��ت ك�ث�يرًا يف ه��ذه امل��دون��ة �أن�ن��ي مفتون
باللعبة ال�سيا�سية يف الواليات املتحدة ،والتي تقلقني
�أحيا ًنا .ومنذ �أن اعتلى دونالد ترامب الركح ،كنت �أكرث
انتقادًا للحزب اجلمهوري من احلزب الدميقراطي.
و�إذا مل �أتردد يف �إ�صدار حكم قا�س على بع�ض قرارات
جو بايدن� ،أو �إذا كنت �أتفاعل ب�صرامة مع ال�شعارات
التي ت ��ؤدي �إىل نتائج عك�سية ،مثل “الغاء ميزانية
ال�شرطة” ،ف��إن�ن��ا ن�شهد داخ ��ل احل ��زب اجلمهوري
�أك �ب�ر م�ن���س��وب م��ن االن � ��زالق الأك �ث��ر خ �ط��ورة على
الدميقراطية الأمريكية ،ويف هذه احلالة ،من �أجل
�صحة االمريكان.
ي�شري حتليل موقع الإذاع ��ة الوطنية العامة� ،إىل
�أن ه�ن��اك م�ع��دل وف�ي��ات �أع�ل��ى بن�سبة  2.73باملائة
يف ال��دوائ��ر التي �صوتت ل�صالح دونالد ترامب .ويف
امل�ن��اط��ق ال�ت��ي �أي��دت��ه  60ب��امل��ائ��ة �أو �أك�ث�ر ،وه�ن��اك 6
�أ�ضعاف عدد الوفيات.
ميكن �إبداء �أي ر�أي ،لكن الوقائع عنيدة� .أعود دائمًا
�إىل تلك الوقائع قبل كتابة ن�ص �أو �إجراء مراجعة .ان
كالم و�سلوك بع�ض امل�س�ؤولني املنتخبني ،ومعظمهم
م��ن اجل�م�ه��وري�ين ،ي�ت�ع��ار���ض م��ع ال�ب�ي��ان��ات العلمية،
ويطيل دون داع الأزمة ال�صحية.
لي�ست �صحة العديد م��ن الأمريكيني على املحك
فح�سب ،لكن بتنا على علم الآن �أ ّن هذه املعركة �ضد
ال��وب��اء ت��ؤث��ر �أي��ً��ض��ا على �أداء االقت�صاد� .سيف�ضلون
توجيه �أ�صابع االتهام �إىل �إدارة بايدن ،لكن من العار
�أن ي�ستمر امل�س�ؤولون املنتخبون يف حتدي �آراء اخلرباء
ون�صائحهم.

ترجمة خرية ال�شيباين

*�أ�ستاذ تاريخ ،وحما�ضر ،ومعلق �سيا�سي كندي خمت�ص يف ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكيني

اليابان وكوريا اجلنوبية تتفقان على تعزيز احلوار ال�ستعادة «عالقة �صحية»
•• طوكيو-وكاالت

ذكرت وزارة اخلارجية اليابانية� ،أن وزير اخلارجية الياباين
يو�شيما�سا ه��اي��ا��ش��ي ون �ظ�يره ال �ك��وري اجل�ن��وب��ي ت�شوجن
�إي ��وي ي��وجن اتفقا على تعزيز احل ��وار ال�ستعادة “عالقة
�صحية” بني البلدين .و�أف��ادت وكالة “كيودو” اليابانية
للأنباء ب��أن هايا�شي ،ال��ذي توىل املن�صب ال�شهر املا�ضي،
دعا �سول �إىل “تعامل منا�سب” حلل اخلالفات الثنائية
ب�ش�أن التعوي�ضات املرتبطة بزمن احل��رب ،وذل��ك يف �أول
ات�صال له مع نظريه الكوري اجلنوبي .و�أج��رى الوزيران
مباحثات مقت�ضبة على هام�ش اج�ت�م��اع وزراء خارجية

ال �ن �خ �ب��ة يف ال��داخ �ل �ي��ة ومقاتلو
ال �ب �� �ش �م��رك��ة ،يف � �س��اع��ة مبكرة
م��ن ف�ج��ر االث �ن�ي�ن م��ن ا�ستعادة
ال�سيطرة على ال�ق��ري��ة ،رغ��م �أن
امل�سلحني ف�خ�خ��وا بع�ض املنازل
بعبوات نا�سفة.
وت �ق��ع ل�ه�ي�ب��ان يف م�ن�ط�ق��ة نائية
م� �ت� �ن ��ازع ع �ل �ي �ه��ا ب �ي�ن احلكومة
العراقية يف بغداد وحكومة �أربيل

جمموعة ال�سبع يف ليفربول يف �أجن�ل�ترا .و�أك��دا التعاون
مع احلليف امل�شرتك ،الواليات املتحدة ،يف مواجهة كوريا
ال�شمالية التي ا�ست�أنفت جت��ارب ال�صواريخ البالي�ستية.
وتدهورت العالقات بني طوكيو و�سول ب�شكل حاد يف �أواخر
عام  2018بعد �أن �أمرت املحكمة العليا يف كوريا اجلنوبية
�شركة يابانية بدفع تعوي�ضات عن العمل الق�سري خالل
احلكم اال�ستعماري الياباين .وت�صر اليابان على �أن��ه مت
بالفعل ت�سوية ق�ضية التعوي�ضات “ب�شكل كامل ونهائي”
عرب اتفاقية ثنائية لعام  1965قدمت لكوريا اجلنوبية
م�ساعدة مالية ،ودعت �إدارة الرئي�س الكوري اجلنوبي مون
جاي �إن حلل هذه الق�ضية.

يف �إقليم كرد�ستان العراق ،الذي
يتمتع باحلكم الذاتي.
واخلمي�س� ،أع�ل��ن ال�ع��راق ر�سميا
ان �ت �ه��اء امل� �ه ��ام ال �ق �ت��ال �ي��ة لقوات
التحالف وان�سحابه من �أرا�ضيه،
مما ع��زز خم��اوف عراقية من �أن
يعزز ذلك قوة تنظيم “داع�ش».
وق ��ال ق��ا��س��م الأع��رج��ي م�ست�شار
الأم � � ��ن ال� �ق ��وم ��ي ال � �ع� ��راق� ��ي ،يف
ت�صريحات �صحفية� ،إن “عالقة
ال � �ع ��راق م ��ع ال �ت �ح��ال��ف ال� ��دويل
��س�ت���س�ت�م��ر يف جم � ��ال التدريب
واال�ست�شارة والتمكني».
و�أكد رئي�س خلية الإعالم الأمني
ال�ع��راق�ي��ة ال �ل��واء �سعد م�ع��ن� ،أن
“وجود التحالف ال��دويل �سيكون
وفق ما يحفظ �سيادة البالد».
داع�ش مل ينته
الأك� � � ��ادمي� � � ��ي ال � �ع � ��راق � ��ي مثني
العبيدي ،قال �إن املعارك املبا�شرة
مع “داع�ش” انتهت عام ،2017
ومتثلت مبحاربته من قبل قوات
الأمن واجلي�ش يف الأرا�ضي التي
�سيطر عليها ع�ن��ا��ص��ر التنظيم
ع��ام  .2014و�أ� �ض��اف العبيدي
يف ح��دي��ث مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية”“ :لكن احل��رب مل تنته
�ضده ،فبعد مدة من حترير �آخر
م�ع��اق��ل داع ����ش يف امل��و��ص��ل عادت
بع�ض الأن���ش�ط��ة الإره��اب �ي��ة التي
يقوم بها بقايا التنظيم يف �أماكن
خم�ت�ل�ف��ة م��ن ال� �ب�ل�اد ،وتزايدت
م�ؤخرا».

و�أو� �ض��ح �أن��ه “املعطيات الراهنة
والأع �م��ال الإره��اب �ي��ة ال�ت��ي يقوم
بها عنا�صر التنظيم ،ت�شري �إىل �أن
داع�ش مل ينته فعليا ،و�أنه التزال
هناك خاليا خطرة متبقية من
التنظيم مل ُيق�ض عليها بعد».
�سيناريو �أفغان�ستان
وح ��ول ان���س�ح��اب ال�ت�ح��ال��ف ،قال
الأك��ادمي��ي العراقي �إن التحالف
ال� ��دويل مل �ح��ارب��ة الإره � ��اب الذي
ت�شــــــكل عام  ،2014كـــــــان داعما
رئ�ي���س�ي��ا ل �ق��وات ال �ع��راق �ي��ة التي
خ��ا��ض��ت احل �ـ��رب ��ض��د “داع�ش”
ع�ل��ى م ��دار ال���س�ن��وات ال�ســـــابقة،
و”ال ��ش�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ك �أن ان�ســــــــحاب
ال �ت �ح ��ال ��ف � �س �ي�ت�رك �أث � � ��را غري
�إي�ج��اب��ي على م�سار احل��رب �ضد
الإرهاب».
ل �ك��ن ال �ع �ب �ي��دي ا� �س �ت �ب �ع��د تكرار
� �س �ي �ن��اري��و �أف �غ��ان �� �س �ت��ان ،عندما
ا�ستعادت ح��رك��ة طالبان نفوذها
ب�شــــــكل ك��ام�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ل يف �أعقــــــاب
ان�سحاب القـــــــوات الأمريكية من
البالد.
و�أك ��د على �أن “الواقع العراقي
يختلف ب�شكل ك�ب�ير ع��ن جتربة
�أف �غ��ان �� �س �ت��ان يف جم� ��ال حماربة
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات الإره ��اب �ي ��ة ،ك�م��ا �أن
م �ت �غ�ي�رات وم �ع �ط �ي��ات ال�ساحة
العراقية هي الأخرى تختلف عن
نظريتها يف ال�ساحة الأفغانية،
مما يعني ا�ستبعاد تكرار �سيناريو
�أفغان�ستان يف العراق».
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ك�أ�س ال�سوبر ب�شعار «الإمارات ملتقى العامل» على ا�ستاد هزاع بن زايد  7يناير
•• �أبوظبي –الفجر:

ق��ررت راب�ط��ة املحرتفني الإم��ارات�ي��ة �إق��ام��ة م�ب��اراة ك�أ�س
ال�سوبر ،التي جتمع بني فريقي اجلزيرة بطل الدوري،
و�شباب الأهلي بطل ك�أ�س رئي�س الدولة يف املو�سم املا�ضي،
ي��وم اجلمعة ،امل��واف��ق  7يناير  ،2022على ا�ستاد هزاع
بن زايد يف العني ،على �أن حتمل امل�سابقة �شعار "الإمارات
ملتقى العامل" ،ت�أكيداً على مكانة الإمارات التي �أ�صبحت
قبلة املحافل العاملية ووجهة �أكرب و�أهم الأحداث على وجه
الأر�ض ،وهي التي حتت�ضن حالياً معر�ض "�إك�سبو 2020
دبي" يف �أكرب جتمع للدول يف العامل يف مكان واح��د ،كما
�ستحت�ضن الن�سخة املقبلة لك�أ�س العامل للأندية وم�ؤمتر

الأط��راف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري
املناخ  ،2023مع �إقامة املئات من الأح��داث والبطوالت
الريا�ضية الكربى يف خمتلف الألعاب الريا�ضية على �أر�ض
الباحثني عن التفوق واالبتكار.
واعتمدت الرابطة ال�ساعة  7:45م�سا ًء موعداً ل�ضربة
ال �ب��داي��ة ،م��ع تطبيق الإج� � ��راءات االح�ت�رازي ��ة الالزمة
لإقامة املباراة بح�ضور جماهريي.
وك�شفت الرابطة عن انطالق اال�ستعدادات والتح�ضريات
التنظيمية ،وجتهيز احلملة الرتويجية والت�سويقية ،مبا
ر�سخت موقعها
يتنا�سب م��ع قيمة ه��ذه البطولة ،التي ّ
طوال موا�سم االحرتاف ،و�أ�صبحت لقباً ين�شده اجلميع،
ومباراة تتجه لها الأنظار� ،أخ ًذا يف االعتبار القيمة الفنية

الكبرية ،التي جتمع بني فريقني حققا الألقاب يف املو�سم
املا�ضي.
وقامت الرابطة بت�شكيل فرق العمل لبدء العد التنازيل
لك�أ�س ال�سوبر بعد نحو �شهر من الآن� ،إىل جانب خماطبة
الناديني من �أجل العمل على �إجن��از الرتتيبات الالزمة،
والتن�سيق مع �إدارة �ستاد ه��زاع بن زاي��د ،من �أج��ل تقدمي
احلدث وفق التطلعات والنجاحات التي يح�صدها يف كل
مو�سم ريا�ضي ،حتى �أ�صبح موعداً ترتقبه اجلماهري على
�صعيد املباراة نف�سها ،والفعاليات املرافقة لها داخل وخارج
امللعب.
يذكر �أن الن�سخة املقبلة لك�أ�س ال�سوبر� ،ستكون الرقم 14
يف م�سرية االحرتاف الإماراتي.

Monday

منتخبنا للمواي تاي يحرز  14ميدالية ملونة يف بطولة العامل بتايالند
•• بانكوك-وام

�أهدى �سعادة عبد اهلل �سعيد النيادي رئي�س جمل�س �إدارة احتاد املواي تاي والكيك بوك�سينج �إجنازات �أبطال الإمارات
للمواي تاي يف بطولة العامل التي اختتمت �أم�س يف العا�صمة التايالندية بانكوك� ،إيل القيادة الر�شيدة ،و�إىل �سمو
ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة �أك�بر الداعمني لالحتاد .وقدم
النيادي التهنئة للبعثة برئا�سة طارق املهريي املدير التنفيذي لالحتاد ولأبطال الإمارات الذين ح�صدوا  14ميدالية
ملونة منها ذهبيتان و 8ف�ضيات و 4برونزيات ،يف ظل م�شاركة ما يقرب من  900العب من  95دولة حول العامل
 .افتتح الإجن��ازات النا�شئ حممد بالل بذهبية وزن  40كجم لفئة  10و� 11سنة ،ثم �أ�ضاف حممد �سعيد مر�ضي
الذهبية الثانية يف وزن  67كجم لفئة حتت � 23سنة .ونال امليداليات الف�ضية كل من حارب البلو�شي يف وزن  36كجم
فئة �11-10سنة ،وحمدان املن�صوري يف وزن  42كجم ،لفئة  12و� 13سنة ،وحممد كرمي ال�شعري يف وزن  44كجم
لفئة � 11-10سنة ،وراكان احمد يف وزن  46كجم لفئة  10و � 11سنة ،وب�شار �أحمد يف وزن  48كجم لفئة  12و13
�سنة ،وجا�سر �أحمد يف وزن  58كجم لفئة ما بني � 13-12سنة  ،ورايف رمزي لوزن  86كجم لفئة � 16إىل � 17سنة ،
وعبداهلل احلو�سني يف وزن فوق  91كجم لفئة حتت � 23سنة.

�شرطة دبي  3و�أبوظبي  5و 4يحتكرون ال�صدارة
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تتويج �أبطال العامل يف ليلة ختام املو�سم
«دبي البحري» يحتفى بامل�شاركني ويكرم ال�شركاء

•• دبي -الفجر

احتفى نادي دبي ال��دويل للريا�ضات
ال�ب�ح��ري��ة ي ��وم �أم ����س الأول ال�سبت
بالوفود امل�شاركة يف مناف�سات جائزة
دبي الكربى للزوارق ال�سريعة �-إك�س
ك��ات -اجل��ول��ة اخلتامية م��ن بطولة
ال �ع��امل  2021وال �ت��ي ا�ست�ضافها
ال�ن��ادي يف �شواطئ جمريا على مدار
ثالثة �أي��ام مب�شاركة  12زورق��ا على
متنها  24مت�سابقا من خمتلف قارات
العامل.
و�شهد احل�ف��ل الكبري ال��ذي �أق�ي��م يف
فندق وي�سنت امليناء ال�سياحي مرا�سم
تتويج �أبطال املو�سم يف بطولة العامل
للزوارق ال�سريعة -اك�س كات -والتي
�أقيمت جولتها الأوىل يف الفجرية ثم
انتقلت �إىل دبي مع جولة اخلتام حيث
�شملت املناف�سات � 5سباقات رئي�سية
ومثلها لأف�ضل زم��ن ليكون احل�صاد
ج �م �ي�لا ب � ��إجن� ��از ري ��ا� �ض ��ي �إم� ��ارات� ��ي
جديد يف �سجل البطولة العاملية التي
احتفلت ه��ذا ال�ع��ام ب��إط�ف��اء ال�شمعة
العا�شرة.
وت���س�ل��م ط��اق��م ف��ري��ق ��ش��رط��ة دب��ي 3
ب�ق�ي��ادة الثنائي ع��ارف �سيف الزفني
ون ��ادر ب��ن ه�ن��دي امل�ي��دال�ي��ة الذهبية
لبطل الن�سخة العاملية العا�شرة من
قبل ال��دك�ت��ور رافئيلي كيويل رئي�س
االحت ��اد ال ��دويل -ي��و �أي ام� -إ�ضافة

�إىل الك�ؤو�س اخلا�صة من قبل حممد
عبداهلل حارب املدير التنفيذي لنادي
دب ��ي  .ك �م��ا مت ت�ق�ل�ي��د ط��اق��م زورق
�أب��وظ �ب��ي  5ب �ق �ي��ادة ال �ث �ن��ائ��ي را�شد
الطاير وماجد املن�صوري ميداليات
امل ��رك ��ز ال� �ث ��اين يف ال�ت�رت �ي ��ب العام
لبطولة العامل ثم فريق زورق �أبوظبي
 4بقيادة فالح املن�صوري و�شن تورنتي
الذي احتل املركز الثالث يف الرتتيب
ال �ع��ام .وراف ��ق احل�ف��ل �أي���ض��ا مرا�سم

تتويج ال ��زوارق املتفوقة يف الرتتيب
العام ملناف�سات �سباق اف�ضل زمن على
مدار جولتي البطولة والذي ظفر به
زورق �أبوظبي  5بقيادة الثنائي را�شد
الطاير وماجد املن�صوري بينما حل
ثانيا زورق موناكو  6بقيادة الثنائي
الإيطايل ماثيو نيكوليني وتوما�سو
ب ��ويل وج ��اء ث��ال�ث��ا زورق اب��وظ�ب��ي 4
بقيادة فالح املن�صوري و�شون تورنتي.
وحملت الأم�سية معان الوفاء من قبل

نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية
وال��ذي حر�ص على االحتفاء ب�شركاء
ال� �ن� �ج ��اح م� ��ن ال � ��دوائ � ��ر احلكومية
وامل�ؤ�س�سات الوطنية والتي مت تكرميها
يف احلفل الكبري وهي القيادة العامة
ل�شرطة دب��ي وج�ه��از حماية املن�ش�آت
احل�ي��وي��ة وال���س��واح��ل (ق �ي��ادة ال�سرب
الرابع) والإدارة العامة للدفاع املدين
بدبي و�سلطة دبي املالحية وم�ؤ�س�سة
دب� ��ي ل�ل��إع�ل�ام وم ��ؤ� �س �� �س��ة ابوظبي
للإعالم وبلدية دبي ودب��ي القاب�ضة
و��ش�م��ال القاب�ضة وجم�م��وع��ة نخيل
البحرية وبي ات�ش �أي للإعالنات.
ك �م ��ا ح ��ر� ��ص ال � �ن � ��ادي ع �ل ��ى تكرمي
جم �ل �� ��س دب� � ��ي ال ��ري ��ا�� �ض ��ي واحت� � ��اد
الإم��ارات للريا�ضات البحرية و�أندية
�أبوظبي وال�شارقة والفجرية الدولية
ل �ل��ري��ا� �ض��ات ال �ب �ح��ري��ة �إ� �ض ��اف ��ة اىل
االحتاد الدويل -يو �أي ام -ممثال يف
اللجان التنظيمية امل�شاركة يف تنظيم
احلدث واللجنة امل�س�ؤولة على تنظيم
�سباقات بطولة العامل -اك�س كات ودي
مارين �إ�ضافة اىل عدد من ال�شركاء.
وا�� �ش� �ت� �م ��ل احل� �ف ��ل ال� �ك� �ب�ي�ر وال � ��ذي
ي�ع��د مب�ث��اب��ة ليلة االح�ت�ف��ال بح�صاد
امل��و� �س��م ع �ل��ى ال �ع��دي��د م��ن الفقرات
و�سط ح�ضور كبري تقدمه الإيطايل
الدكتور رافئيلي كيويل رئي�س االحتاد
الدويل -يو �أي – واملدراء التنفيذيني
للأندية البحرية بالدولة وعدد من

امل�س�ؤولني ممثلي اجلهات احلكومية
وامل�ؤ�س�سات الوطنية الراعية للحدث.
ووج ��ه حم�م��د ع �ب��داهلل ح ��ارب املدير
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل � �ن � ��ادي دب� � ��ي ال� � ��دويل
للريا�ضات البحرية ال�شكر والتقدير
ن �ي��اب��ة ع��ن رئ �ي ����س و�أع �� �ض��اء جمل�س
�إدارة ال�ن��ادي جلميع احل�ضور مثمنا
الدعم الكبري الذي يجده النادي من
امل�س�ؤولني وال�شركاء.
وق ��ال �إن ب�ط��ول��ة ال �ع��امل �-إك ����س كات
 2021ح�ق�ق��ت جن��اح��ا ك �ب�يرا �أكد
مكانة دولة الإمارات العربية ومتيزها
على اخلارطة العاملية فنيا وتنظيميا
حيث تزامنت املناف�سات مع احتفاالت
الدولة باليوم الوطني الـ 50والدورة
احلالية ملعر�ض اك�سبو  2020دبي
م ��ؤك ��دا �أن ه ��ذا ال �ن �ج��اح م��ا ك ��ان �أن
يتحقق ل ��وال ت���ض��اف��ر اجل �ه��ود �أمام
التحديات الكبرية ومن بينها جائحة

ك��ورون��ا  .وه �ن ��أ حم�م��د ح ��ارب جميع
ال �ف��رق ع�ل��ى جن��اح ال�ب�ط��ول��ة العاملية
و�أي�ضا ال�ف��رق احلا�صلة على املراكز
الثالثة الأول يف بطولة العامل و�أي�ضا
بطولة �سباق الزمن وكذلك اللجان
املنظمة وجميع امل�شاركني متمنيا �أن
يتجدد اللقاء يف منا�سبة قريبة.
الرتتيب العام بطولة العامل
� 1شرطة دب��ي - 3الإم ��ارات 156نقطة
� 2أب��وظ�ب��ي  – 5الإم� ��ارات 143نقطة
� 3أب��وظ �ب��ي - 4الإم � � ��ارات 109نقطة
 4موناكو - 6موناكو  92نقطة 5ف�ي�ك�ت��وري  – 7الإم � ��ارات 79نقطة
 6-نيو �ستار - 9االحتاد الدويل 73

نقطة
 7ات�ش ب��ي �أي �- 96إيطاليا 67نقطة
� 10- )222( 8إيطاليا و�أ�سرتاليا 67نقطة
 9ف��ور� �س �ت��ي �- 16إي �ط��ال �ي��ا 38نقطة
 10با�ستا اماتو �- 22إيطاليا 37نقطة
 11بريطانيا  8-بريطانيا 34نقطة
 12ال �ك��وي��ت - 17ال �ك��وي��ت 20نقطة
الرتتيب العام -بطولة الزمن
� 1أب��وظ�ب��ي  – 5الإم� ��ارات 140نقطة
 2موناكو - 6موناكو  139نقطة� 3-أب��وظ �ب��ي - 4الإم � � ��ارات 131

نقطة
� 4شرطة دب��ي - 3الإم ��ارات 100نقطة
� 10- )222( 5إيطاليا و�أ�سرتاليا 89نقطة
 6ف��ور� �س �ت��ي �- 16إي �ط��ال �ي��ا 72نقطة
 7ب��ري �ط��ان �ي��ا  8-ب��ري �ط��ان �ي��ا 62نقطة
 8ف�ي�ك�ت��وري  – 7الإم � ��ارات 58نقطة
 9ات�ش بي �أي �- 96إيطاليا 54نقطة
 10نيو �ستار - 9االحت ��اد الدويل 40نقطة
 11با�ستا �أماتو �- 22إيطاليا 23نقطة
 12ال �ك��وي��ت - 17ال �ك��وي��ت 15نقطة

رئي�س جمل�س ال�شارقة الريا�ضي :ر�ؤية ودعم حاكم ال�شارقة
وراء الطفرة الريا�ضية التي ت�شهدها الإمارة
•• نيويورك-وام

�أك��د �سعادة عي�سى ه�لال احلزامي
رئي�س جمل�س ال�شارقة الريا�ضي
�أن ال � �ط � �ف ��رة ال ��ري ��ا�� �ض� �ي ��ة التي
تعي�شها �إم��ارة ال�شارقة وي�شهد بها
القا�صي وال ��داين ،تنبع م��ن ر�ؤية
وا� �ض �ح��ة �أط�ل�ق�ه��ا ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
ال�ق��ا��س�م��ي ع���ض��و امل�ج�ل����س الأعلى
حاكم ال�شارقة  ،ترتكز على �ضرورة
احل � �ف ��اظ ع �ل��ى ال� �ن� �� ��شء "�أجيال
امل�ستقبل" ،و�إعدادهم ب�شكل �سليم،
ي�ضمن متثيل ال��دول��ة يف املحافل
اخلارجية ورف��ع العلم خفاقا على
من�صات التتويج.
وك �� �ش��ف رئ �ي ����س جم�ل����س ال�شارقة
الريا�ضي يف حواره مع وكالة �أنباء
الإم��ارات  /وام  /الذي �أجرته معه
ب�ع��د م ��رور  500ي��وم ع�ل��ى توليه
امل���س��ؤول�ي��ة ع��ن �أن �أول ك�ل�م��ات له
من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
��س�ل�ط��ان حم �م��د ال �ق��ا� �س �م��ي ،عقب
توليه امل���س��ؤول�ي��ة ه��ي ال�ت��ي حددت
ل��ه االجت ��اه وو��ض�ع��ت �أ��س��ا��س��ا متينا
ال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال �ع �م��ل ،وق � ��ال" :
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ق� ��ال ل �ن��ا كلمات
خمت�صرة ومفيدة يف �أول توا�صل
ل�ن��ا ب���س�م��وه ح�ي��ث ق ��ال  " :عيايل
وب��أح�ف�ظ�ه��م ،ن��ري��د الأن��دي��ة مكان
�إيجابي جاذب لق�ضاء �أوقاتهم ،لن
�أحتدث عن نتائج لكني �أريد �أن �أرى
العلم مرفوعا يف كل املحافل".
وتابع ":توقفت طويال �أم��ام هذه
ال�ك�ل�م��ات ،و��ش�ع��رت بقيمة و�أهمية
امل�س�ؤولية ،وكل ما نفعله حاليا من
طرح للمبادرات اجلديدة ،وت�أ�سي�س
الأن ��دي ��ة ال�ت�خ���ص���ص�ي��ة ،واتفاقات
ال���ش��راك��ة م��ع ال�ك�ي��ان��ات ال�ك�برى يف
ال �ع��امل ،وب��رام��ج اك�ت���ش��اف املواهب
يف ك��ل الأل� �ع ��اب ،وت ��أه �ي��ل الكوادر
ال��ري��ا��ض�ي��ة يف ك��اف��ة التخ�ص�صات،
وح �� �ص��د الأل � �ق� ��اب يف ال �ك �ث�ي�ر من

• الإعالن قريبا عن ت�أ�سي�س � 5أندية ريا�ضية تخ�ص�صية للفرو�سية و�أ�صحاب الهمم
• اتفاقية مع انرت ميالن لدعم �أندية الكرة يف الإمارة و�صقل املواهب للمنتخبات
الألعاب و�ضخ الكفاءات من الالعبني
يف �شرايني املنتخبات الوطنية كلها
ترجمة لتلك التوجيهات ،خا�صة
�أن �سموه يدعمنا بقوة وينفق على
ال��ري��ا��ض��ة ب�سخاء ،حتى م��ن خارج
املوازنة املخ�ص�صة لنا ،ف�أي م�شروع
ينمي مواهب �أبناء الإمارة ال يت�أخر
�أبداً عن دعمنا فيه".
و�أك � ��د احل ��زام ��ي �أن دور املجل�س
يتخطى دور الالعبني و�إعدادهم
للمنتخبات وي�ت�ج��اوز ف�ك��رة الفوز
واخل �� �س��ارة يف ال �ب �ط��والت ،فنحن
ن�سعى لبناء �شخ�صيات قيادية يف
كافة املجاالت من خالل الريا�ضة،
ف��رح�ل��ة ت�ك��وي��ن �شخ�صية الإن�سان
م� ��ن م ��رح �ل ��ة ال �ط �ف ��ول ��ة مل تكن
ممنهجة يف ال�سابق ،ورحلة الالعب
مع ناديه تبد�أ من الطفولة وت�ستمر
حتى يكون ع�ضوا مهما يف املجتمع،
و�أ�صبح لزاماً علينا �أن نحر�ص على
و�ضع النماذج ال�صحيحة والقدوة
�أمام بناة امل�ستقبل.
وك �� �ش��ف رئ �ي ����س جم�ل����س ال�شارقة
ال ��ري ��ا�� �ض ��ي ع� ��ن ب ��رن ��ام ��ج جديد
�سيطلقه امل�ج�ل����س م��ن �أج ��ل تبني
امل� ��واه� ��ب ال �ق �ي��ادي��ة ه ��و برنامج،
"واعد" ،ال ��ذي ي�ستهدف فئتني
رئي�سيتني م��ن � 11إىل  14عاما
ومن � 15إىل  17عاما ،ال�ستك�شاف
�صفات القائد يف �سن مبكر ،وذلك
ع�ل��ى اع �ت �ب��ار �أن ال��دول��ة يف حاجة
ملحة �إىل قيادات �شابة من ال�صغر
ول�ي����س الع �ب�ين ف �ق��ط ،و�سيخ�ضع
ل �ه��ذا ال�برن��ام��ج ك��ل الع �ب��ي �أندية
ال �� �ش��ارق��ة الخ �ت �ي��ار ال�ن�خ�ب��ة منهم
ممن تتوفر فيهم �صفات القيادة ثم
نقوم بعد ذلك بت�أهيلهم من خالل

ب ��رام ��ج م �ت �ق��دم��ة ت �� �ص �ق��ل لديهم
مواهب القيادة.
وع��ن ب��رام��ج ال�ك���ش��ف ع��ن املواهب
 ..ق��ال احل��زام��ي " :لدينا بالفعل
برنامج للك�شف عن امل��واه��ب ي�ضم
 70العبا والعبة كل يف اخت�صا�صه
وف� ��ق ال �ن �ت��ائ��ج والأرق� � � � ��ام ،وي�ضم
الأوائل فقط على م�ستوى الدولة،
وب�شكل م�ت��واز معه لدينا برنامج
ل �ت ��أه �ي��ل ال � �ك� ��وادر ب��ا� �س��م "مدرب
امل���س�ت�ق�ب��ل " م��ن م�ن�ط�ل��ق قناعتنا
ب�أهمية دور امل��درب يف الك�شف عن
املواهب و�صقلها".
وح��ول �أب��رز امل�شروعات الريا�ضية
ال �ن��اج �ح��ة ال� �ت ��ي ح ��ر� ��ص جمل�س
ال���ش��ارق��ة ال��ري��ا��ض��ي على رعايتها،
�أو�ضح �أن الإدارة والقيادة يف املجل�س
تقا�س بالأهداف ،وعلى هذا الأ�سا�س
ف�إن نادي ال�شارقة على �سبيل املثال
هدفه الأ�سا�سي املناف�سة على الألقاب
يف كل الريا�ضيات اجلماعية ،دائما
�أق��ول لهم  ":لي�س لديكم �أي عذر،
فكل املقومات متوفرة لكم وعليكم
ترجمتها �إىل نتائج ".
وق� ��ال  " :ب��ال�ن���س�ب��ة ل �ن��ادي احتاد
كلباء فهدفه �أن ي�ك��ون ب�ين ال�ستة
الكبار يف دوري املحرتفني ،خا�صة
و�أنه ميتلك مقومات كبرية �أبرزها
ق ��اع ��دة الع �ب�ي�ن � �ش �ب��اب عري�ضة،
وامل�ؤ�شرات تب�شر باخلري حتى الآن،
ورمبا يفتقد نادي خورفكان لوجود
ال �ق��اع��دة ال�ع��ري���ض��ة م��ن ال�شباب،
لكنه يتفوق بوجود طفرة كبرية يف
البنية التحتية �ستفيده م�ستقب ً
ال،
و�سنعلن قريبا عن توقيع اتفاقية
مع �أكادميية �إنرت ميالن الإيطايل،
و� �س �ن �� �ض��م م�ل�اع ��ب �إ� �ض��اف �ي��ة لها

م��ن �أج��ل راح��ة ال�لاع�ب�ين و�أولياء
�أم ��وره ��م وال �ع��ائ�لات ن��راع��ي فيها
خ�صو�صيتهم".
وح��ول ت�ع��دد الأن��دي��ة التخ�ص�صية
يف �إم ��ارة ال�شارقة ،ق��ال �إن الفكرة
تقوم على مالم�سة احتياجات �أبناء
الوطن ،لتوفري املكان املثايل الذي
يجذب كل ال�شرائح ،ولذلك تتعدد
لدينا الأن��دي��ة م��ا ب�ين ن��ادي املر�أة
الذي ي�ضم  13لعبة ،ونادي الثقة
لأ��ص�ح��اب ال�ه�م��م ،ون ��ادي ال�شارقة
لل�شطرجن  ،ونادي ال�شارقة للدفاع
ع��ن ن�ف����س ،وال �� �ش��ارق��ة للريا�ضات
ال �ب �ح��ري��ة ،وال �� �ش��ارق��ة لل�سيارات،
ون ��ادي الهجن وال�ف��رو��س�ي��ة ،و�آخر
ل� �ل ��رم ��اي ��ة ،ون� � � ��ادي لل�صقارين،
كلها ري��ا��ض��ات ت�ستقطب قطاعات
ع��دي��دة ،ومعظمها حققت العديد
م��ن الأل �ق��اب و�صنعت نقلة نوعية
كبرية.
ويف تقييمه مل�ستوى فريق ال�شارقة
ل �ك��رة ال� �ق ��دم يف امل ��وا� �س ��م الثالث
الأخ�يرة� ،أك��د �أن النادي ب��د�أ خالل
ال �ع ��ام�ي�ن امل��ا� �ض �ي�ي�ن ي �ج �ن��ي ثمار
عملية "الدمج" ال�ت��ي مت��ت ،حيث
�أبقى �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة
على املوازنة مع م�ضاعفة ميزانية
ك��رة ال�ق��دم ول�ه��ذا ع��اد الفريق �إىل
ال��واج �ه��ة وف� ��از ب�ل�ق��ب ال � ��دوري يف
امل��و� �س��م ق �ب��ل امل��ا� �ض��ي ،وي �ج��ب �أن
نعرتف ب�أن فريق العمل الذي كان
م��وج��ودا وقتها بقيادة �سامل عبيد
ال�شام�سي �أدار مهمة �صعبة يف دمج
ناديني معا ،وكان من ال�صعب على
امل � ��درب �أن ي �ج��د ل��دي��ه ف �ج ��أة 60
الع�ب��ا ،ل��ذل��ك اح�ت��ل الفريق املركز
ال�ساد�س يف �أول مو�سم بعد الدمج،

ول�ك��ن يف امل��و��س��م ال�ت��ايل مت اختيار
املتميزين وت�شكلت توليفة قوية
من الالعبني املواطنني والأجانب
جت�سد فكر وطريقة مدرب �صاحب
ك� �ف ��اءة مم� �ت ��ازة ه ��و ع �ب��د العزيز
ال�ع�ن�بري ،فتفوق ال�ف��ري��ق وح�صل
على لقب دوري املحرتفني.
وع ��ن ال�ت�راج��ع يف امل��و� �س��م املا�ضي
ومل� � ��اذا مل ي �ح��اف��ظ ال �ف ��ري ��ق على
مكت�سباته  ..ق ��ال " :بعد مرحلة
الت�ألق ب��د�أت العرو�ض تنهال على
الالعبني خا�صة الأج��ان��ب ،فكانت
ال �ب��داي��ة ب ��إي �ج��ور ك ��ورن ��ادو ال ��ذي
تلقى ع��ر��ض��ا ��س�ع��ودي��ا ك �ب�يراً وكان
الب ��د م��ن امل��واف �ق��ة ع�ل�ي��ه ،وعندما
وجدت �إدارة النادي �أنها �أمام خيار
�إل ��زام ��ي ل�لاخ �ت �ي��ار ب�ي�ن ا�ستمرار
ال�ب�رازي �ل ��ي ك��اي��و ل��وك��ا���س والع ��ب
الر�أ�س الأخ�ضر ريان مينديز ،كان
م��ن امل�ن�ط�ق��ي �أن ي�ت��م ب�ي��ع �صاحب
العر�ض املفيد للنادي ،فكان قرار
اال�ستغناء عن مينديز ال��ذي تلقى
عر�ضا منا�سباً م��ن ن��ادي الن�صر ،
وبقى كايو ال��ذي ال ميكن التقليل
م�ن��ه لأن ��ه ك��ان �أح ��د ع�ن��ا��ص��ر متيز
فريق العني يف ك�أ�س العامل للأندية
قبل انتقاله لل�شارقة ،و�إجماال ف�إن
الأج��ان��ب الأ�سا�سيني رحلوا فتغري
�شكل الفريق ،ومل تظهر التوليفة
اجلديدة م�ستواها احلقيقي فكان
هذا الرتاجع لكن �إج��راءات العالج
وامل��واج�ه��ة ب ��د�أت ون�ت��وق��ع ان ت�ؤتي
ثمارها قريبا".
وح � ��ول مت �ي��ز ال �� �ش��ارق��ة الوا�ضح
يف الأل� � �ع � ��اب اجل �م��اع �ي��ة و�أل � �ع ��اب
ال �� �ص��االت حت��دي��دا ،و� �ص��ف رئي�س
جم�ل����س ال �� �ش��ارق��ة ال��ري��ا� �ض��ي هذه

ال�ن�ج��اح��ات ب��أن�ه��ا "�إرث تاريخي"
لأن ��دي ��ة ال �� �ش��ارق��ة يف ال �ك �ث�ير من
الأل� �ع ��اب وحت ��دي ��دا يف ك ��رة ال�سلة
واليد ،و�أن ال�شارقة بف�ضل الدعم
ال�ك�ب�ير م��ن ��ص��اح��ب ال�سمو حاكم
ال�شارقة ق�ضت على فكرة الألعاب
ال�شهيدة ،من خالل توفري الدعم
لكل الألعاب ،يف الوقت الذي �أكلت
فيه ك��رة ال�ق��دم الأخ�ضر والياب�س
يف �أندية �أخ��رى بالدولة ،والأرقام
ت ��ؤك��د ه ��ذا ال �ك�ل�ام  ،ف�ع�ل��ى �سبيل
املثال كرة ال�سلة يف الدولة متار�س
يف  18ن��ادي��ا منهم � 10أن��دي��ة من
ال���ش��ارق��ة مب�ف��رده��ا ،والأم ��ر نف�سه
بالن�سبة لكرة اليد ،التي متار�س يف
 18ناديا على م�ستوى الدولة ،من
بينها � 9أندية يف ال�شارقة".
وعن دور جمل�س ال�شارقة الريا�ضي
يف دع ��م ��ص�ن��اع��ة ال �ب �ط��ل الأوملبي
� ..أو� �ض ��ح �أن م �� �ش��روع امل ��واه ��ب يف
ال�شارقة وم�شروعات ت�أهيل الكوادر
وال �ق �ي��ادات ال��ري��ا� �ض �ي��ة ،والأن��دي��ة
املتخ�ص�صة كلها ت�صب يف �صناعة
البطل الأوملبي ،خا�صة �أن ن�سبة ال
تقل حاليا عن  % 50من معظم
املنتخبات الوطنية من �أندية �إمارة
ال�شارقة� ،إال �أن��ه كريا�ضي قبل �أن
ي �ك��ون م �� �س ��ؤول مبجل�س ال�شارقة
وع�ضو يف الهيئة العامة للريا�ضة
واللجنة الأوملبية الوطنية ،يعرتف
�أن��ه وب��رغ��م اجل�ه��ود ال�ت��ي ت�ب��ذل يف
جم��ال �صناعة البطل الأومل �ب��ي �إال
�أنها لي�ست على م�ستوى الطموح.
وقال " :ال �أوجه اللوم لأحد ،ولكني
�أت�ساءل هل بعد � 50سنة من عمر
ال��دول��ة مل ن�ستفد م��ن جت��ارب من
حولنا؟".

وتابع� ":أعددنا اح�صائية ب�سيطة يف
الهيئة العامة للريا�ضة ،و�أظهرت
�أن االحت � ��ادات ال��ري��ا��ض�ي��ة ت�صرف
على �إع ��داد منتخباتها م��ا ال يزيد
ع��ن  7.5%م��ن ميزانياتها ،فهل
ه��ذا منطقي؟ مل��اذا مل ن�ستفد من
جت ��ارب ال ��دول امل�ت�ق��دم��ة يف جمال
الريا�ضة و�إع��داد املنتخبات القوية
خ��ا� �ص��ة �أن الإم � � ��ارات م �ت �ط��ورة يف
ك ��ل ال �ق �ط��اع��ات الأخ� � ��رى وتعترب
من��وذج عاملي ملهم؟ ومل��اذا ال نعترب
املنتخبات م�شروع وطني بعيد عن
م �ي��زان �ي��ات االحت� � ��ادات الريا�ضية
واللجنة الأوملبية".
وع ��ن ح �ظ��وظ م�ن�ت�خ�ب�ن��ا الوطني
لكرة القدم يف الت�أهل �إىل نهائيات
ك ��أ���س ال �ع��امل ،خ��ا��ص��ة ب�ع��د ظهوره
الأخ �ي��ر يف ب �ط��ول��ة ك ��أ���س العرب،
و� �ص��ف ع�ي���س��ى ه�ل�ال ال��و� �ض��ع ب�أن
الو�ضع "�صعب" ،وق��ال " :نتائجنا
يف ت�صفيات املونديال وك�أ�س العرب
لي�ست جيدة ،وامل�س�ؤولية ال يتحملها
الالعبني وحدهم ،فالأندية تتحمل
العبء الأك�بر من تلك امل�س�ؤولية.
وقال ":كلنا �شركاء فيما و�صلنا �إليه
حاليا ،الب��د �أن نعرتف بذلك لأن
هناك العديد من الظواهر ال�سلبية
التي باتت ت�سيطر على امل�شهد و�أنا
كم�س�ؤول ال يجب �أن �أقول �أكرث من
ذل��ك يف و��س��ائ��ل الإع�ل�ام ولكني ال
�أت ��أخ��ر �أب��دا يف و�ضع ر�ؤي�ت��ي كاملة
�أم��ام امل�س�ؤولني مبنتهى ال�صراحة
لو�ضع حلول ت�سهم يف عالج حتدي
الهرم الريا�ضي املقلوب".
وحول تقييمه لدوري املحرتفني بعد
مرور  13عاما على انطالقه� ،أكد
رئي�س جمل�س ال�شارقة الريا�ضي �أن
التجربة ما زالت تفتقد �إىل الكثري
من مقومات االح�تراف ،مثل عدم
وجود م�ستثمرين للأندية ،حيث ال
تزال احلكومة هي املمول الرئي�سي،
ع�ل��اوة ع �ل��ى غ �ي��اب اجل �م �ه��ور عن
امل� ��درج� ��ات ،مب ��ا ي �ع �ن��ي �أن معظم

مقومات االحرتاف ما زالت ناق�صة
وحت�ت��اج �إىل �إع ��ادة نظر خا�صة �أن
الالعبني واملدربني يح�صلون على
م�ب��ال��غ خ�ي��ال�ي��ة وال ي��وج��د م ��ردود
ق��اري �أو عاملي �أو حتى عربي حتى
الآن!.
وح � ��ول ال �ت �ح ��دي ��ات ال� �ت ��ي تواجه
ال��ري��ا��ض��ة يف ال���ش��ارق��ة ح��ال�ي��ا� ،أكد
هالل �أن الدعم الكبري من �صاحب
ال���س�م��و ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة ،وقرينته
مل��ا ي�ستجد م��ن �أح ��داث وم�شاريع،
وا�ست�شراف امل�ستقبل ،والعمل على
اب �ت �ك��ار مم��ار� �س��ات وب ��رام ��ج حتقق
ل �ن��ا ال �ط �م��وح وت �� �س �ه��م يف تقدمي
من ��وذج ا�ستثنائي ملهم للجميع،
وم ��ن الأن� �ب ��اء ال �� �س��ارة ال �ت��ي نعلن
عنها لأول مرة �أننا بجانب الـ 23
ناديا يف الإم ��ارة� ،سنطلق � 5أندية
ج��دي��دة �أخ� ��رى يف ال �ف�ت�رة املقبلة
منها � 3أن��دي��ة للفرو�سية يف كلباء
وخ ��ورف �ك ��ان وامل �ن �ط �ق��ة الو�سطى،
وناديني للمعاقني يف كلباء واملنطقة
الو�سطى� ،إ�ضافة �إىل جوهرة التاج
التي �سيتم �إكمال �إن�شاءها واملتمثلة
يف �أكادميية كلباء للعلوم الريا�ضية
ال �ت��ي �أع �ل��ن ع�ن�ه��ا ��ص��اح��ب ال�سمو
حاكم ال�شارقة ،لت�أهيل ال�ك��وادر يف
خم�ت�ل��ف ال�ت�خ���ص���ص��ات الريا�ضية
علميا و�أكادمييا.
وع� ��ن امل� ��� �ش ��روع ال � ��ذي ي �ت �م �ن��ى له
�أن ي�ت�ح�ق��ق يف امل���س�ت�ق�ب��ل القريب
للنهو�ض بالريا�ضة يف الدولة� ،أكد
�أن� ��ه ي�ت�م�ن��ى ت��وط�ي�ن ال��وظ��ائ��ف يف
الأندية ،واحرتاف الإدارة الريا�ضية
فيها ،خا�صة يف كرة القدم ،لأن��ه ال
يعقل �أن ت��دار املنظومة املحرتفة
ع��ن ط��ري��ق ه� ��واة  ..م �� �ش��ددا على
�أهمية حتول املنتخبات �إىل م�شروع
وطني.
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الفجر الريا�ضي

منظمو ريا�ضة ال�سيارات يف الإمارات «من بني الأف�ضل يف العامل»

حممد بن �سليم ي�شيد مبراقبي وم�س�ؤويل الفورموال  1مع ح�صولهم على جائزة جديدة من االحتاد الدويل لل�سيارات
•• �أبوظبي-الفجر:

�أثبت منظمة الإم��ارات لل�سيارات والدراجات النارية  ،بفريقها الذين يقفون
وراء تنظيم اجلولة اخلتامية لبطولة الفورموال  1يف �أبوظبي يف نهاية الأ�سبوع
اجلاري� ،أنهم من بني الأف�ضل يف العامل.
وق��ال حممد بن �سليم ،ال��ذي ق��ام بت�أ�سي�س الربنامج التطوعي ملنظمي �سباق
جائزة �أبو ظبي الكربى للفورموال  1يف عام  ،2009اليوم �أن منظمو ريا�ضة
ال�سيارات وامل�س�ؤولني املناوبني يف حلبة مر�سى يا�س هم فخر لدولة الإمارات
العربية املتحدة.
وعمل ما يقارب  600متطوعاً  -ومنهم  30%من الإماراتيني  -على مدار
ال�ساعة للتح�ضري لل�سباق املرتقب بني لوي�س هاملتون وماك�س فري�ستابن يف

العا�صمة الإماراتية .ومن بينهم م��ارك روبن�سون .ومت �إختيار م��ارك ك�أف�ضل
فاح�ص فني لعام  2021من قبل االحت��اد ال��دويل لل�سيارات ،اجلهة العاملية
امل�شرفة على ريا�ضة ال�سيارات.
�إنها اجلائزة ال�ساد�سة "الأف�ضل يف العامل" التي ح�صل عليها ع�ضو يف منظمة
الإمارات لل�سيارات والدراجات النارية يف االمارات العربية املتحدة منذ .2011
وق��ال بن �سليم ،رئي�س منظمة الإم��ارات لل�سيارات وال��دراج��ات النارية ،ونائب
رئي�س االحت��اد ال��دويل لل�سيارات للريا�ضة" :يعترب مارك ر�صيد مهم ملجتمع
املراقبني ،ومثال على التفاين الذي يجلبه جميع �أع�ضائنا للريا�ضة".
و�أ�ضاف "�إنه ميثل كل ما هو �أف�ضل فيما يتعلق باملتطوعني املوجودين لدينا
هنا� .إنهم يعطون الكثري من �أوقاتهم ،وي�شكلون جزءاً رئي�سياً من ق�صة جناح
ريا�ضة ال�سيارات يف الإمارات العربية املتحدة ".

وعندما �أقيم �سباق اجلائزة الكربى للفورموال  1يف �أبوظبي لأول مرة يف عام
 ،2009كان البد من �إح�ضار ن�صف املتطوعني املطلوبني من اململكة املتحدة
للم�ساعدة يف �إدارة احلدث.
وبحلول ذلك الوقت� ،أطلق حممد بن �سليم برناجماً مكثفاً لتوظيف املراقبني
وتدريبهم .وقد �أ�س�س نادي الإم��ارات ملتطوعي ريا�ضة ال�سيارات ،بهدف مدته
خم�س �سنوات لإن�شاء جمموعة من املتطوعني الإماراتيني واملغرتبني بالكامل
لتلبية احتياجات �سباق اجلائزة الكربى وريا�ضة ال�سيارات يف الإمارات العربية
املتحدة ب�شكل عام .ومت حتقيق الهدف قبل عامني من املوعد املحدد ،ويف ذلك
الوقت �أطلق حممد بن �سليم �أي�ضاً معهد املعرفة لريا�ضة ال�سيارات ،باعتباره
ق�سماً خم�ص�صاً للتعليم وال�ت��دري��ب والبحث يف منظمة الإم ��ارات لل�سيارات
والدراجات النارية .ومنذ ذلك احلني ،مت منح معهد املعرفة لريا�ضة ال�سيارات

االع�ت�م��اد ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال��ذه�ب��ي م��ن ق�ب��ل معهد االحت ��اد ال ��دويل لل�سيارات
لل�سالمة وا��س�ت��دام��ة ري��ا��ض��ة ال���س�ي��ارات .كما مت تعيينه ك�م��زود ت��دري��ب دويل
لتدريب امل�س�ؤولني عن ال�سالمة وبرامج تطوير ال�سائقني ال�شباب.
واليوم ،يوجد يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة  2000متخ�ص�ص يف ريا�ضة
ال�سيارات ،ي�سافر الكثري منهم ح��ول العامل للعمل يف �سباقات الفورموال 1
و�أماكن ال�سباق الأخرى.
ً
ً
ويظل تدريب املتطوعني وتطويرهم ج��زءا �أ�سا�سيا من ا�سرتاتيجية بن �سليم
ال�ستدامة ري��ا��ض��ة ال���س�ي��ارات يف الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،ال��ذي يلقى دعم
متوا�صل وم�ستمر من �شركة �أبو ظبي لإدارة ريا�ضة ال�سيارة وحلبة مر�سى يا�س.
ومع بدء العد التنازيل النطالق اجلائزة الكربى للفورموال  1يف �أبوظبي ،مت
�إجراء  30جل�سة تدريبية عملية وبدنية 12 ،منها عرب الإنرتنت.

توجيه ال�شكر والعرفان �إىل حمدان بن حممد

الوفود  :بطولة دبي الدولية للمظالت �أعادت احلياة للريا�ضات اجلوية
•• دبي-الفجر

�أج� �م ��ع امل �� �ش��ارك��ون يف ب �ط��ول��ة دبي
الدولية ال�ساد�سة للمظالت على �أن
البطولة �أعادت احلياة �إىل الريا�ضات
اجلوية ووج��ه ر�ؤ�ساء الوفود ال�شكر
�إىل �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ويل ع�ه��د دبي
رئ�ي����س املجل�س التنفيذي لرعايته
ودعمه الكرميني للبطولة التي كان
ينتظرها اجلميع ب�شغف .
و�أ�شاد امل�س�ؤولون عن الفرق العربية
امل�شاركة بالبطولة بح�سن اال�ستقبال
وروع ��ة التنظيم و�أك� ��دوا جميعا �أن
ع��ودة الن�شاط املظلي بالن�سبة لهم
�أ�شاع جوا من البهجة والفرحة .
كما �أ�شاد رئي�س وفد منتخب مملكة
البحرين مبا قدمه احت��اد االمارات
للريا�ضات اجلوية من جهد تنظيمي
كبري ورائع منوها اىل ان رعاية �سمو
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم ويل عهد دب��ي رئي�س املجل�س
التنفيذي �ضمنت للبطولة النجاح
قبل بدايتها منوها اىل ان منتخب

البحرين ي�شارك يف بدولة دبي منذ
ع��ام  2006م���ش�يرا اىل ان الوفد
ي�ضم ح�م��د ف��رح��ان م��دي��را للفريق
ب��اال��ض��اف��ة اىل �ستة مت�سابقني هم
ج��ا��س��م امل �ن �� �ص��وري وف�ي���ص��ل حمدي
واح� �م ��د حم �م��د ج��ا� �س��م وع �ب ��د اهلل
�شريدة و�صالح عبد اهلل وهاين مثنى
علي .
وح �ي��ا امل���ص��ري ح �م��دي �أح �م��د ن�صر
رئ�ي����س وف ��د ب �ل�اده وع���ض��و االحت ��اد
امل�صري للمظالت والريا�ضات اجلوية
ج �ه��ود ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة للبطولة
م���ش�يرا اىل ان ع ��ودة ال�ن���ش��اط اىل م�شارك وت�سهم يف اجناح كهمته .
ال�ساحة العربية واالقليمية يدعونا وي�شارك املنتخب امل�صري بوفد ي�ضم
اىل الفخر بان تكون بلد عربي ولي�س  8ا�شخا�ص بينهم خم�سة مت�سابقني
هذا بغريب على دولة االم��ارات التي وه� ��م مم � ��دوح ال� �ش�ي�ن وط� � ��ارق عبد
اع �ت��ادت احت�ضان ك�بري��ات االحداث اجل � � � ��واد وحم � �م� ��د ع� �ب ��د اللطيف
وق��ال ان احت��اده �سبق وان ��ش��ارك يف وابراهيم �شكري وعبد الفتاح مناع
العديد م��ن ال�ب�ط��والت التي اقيمت ووليد امللط .
يف االم ��ارات وال�ت��ي حققت جناحات واب � ��دى ال�ل�ي�ب��ي ه�ل�ال ع �ل��ي دبنوب جلميع امل���ش��ارك�ين دون ا�ستثناء كل عبد اللطيف امل�يرغ�ن��ي والالعبون
ت� ��� �ش ��رف ال � �ع� ��رب ج �م �ي �ع��ا م�شيدا م��دي��ر ال��وف��د ��س�ع��ادت��ه مب��ا �شهدته �سبل الراحة والطم�أنينة والنجاح  .ه��م و��س��ام حم�ف��وظ وا��س��ام��ه الزروق
بالطق�س يف هذه الفرتة وم�ستويات ال �ب �ط��ول��ة م ��ن م �� �ش��ارك��ة وجناحات وذك ��ر ه�ل�ال ان وف��د ليبيا ي�ضم  8وم �ه �ن��د ب��ري��ك وف� � ��ؤاد الطرابل�سي
امل �� �ش��ارك�ين وع� ��دد ال �ف ��رق امل�شاركة حتى االن وا�صفا التنظيم االمتياز ا��ش�خ��ا���ص وي�تر�أ� �س��ه رئ�ي����س االحتاد واني�س عبد البا�سط .
واالمكانيات املتوافرة التي تدعم اي وم �ن ��وه ��ا اىل ان االم � � � ��ارات وف ��رت ل� � ��ؤي � �ش �ط �ي �ل��ي اىل ج ��ان ��ب امل� ��درب وح� � ��ول ن �ت��ائ��ج ال � �ي ��وم ال� �ث ��ال ��ث من

يف افتتاح م�شاركته بالبطولة ال�شتوية الدولية يف �إ�سرائيل

�أبي�ض ال�شباب التقى نظريه الإ�سرائيلي

البطولة او�ضح حممد يو�سف املدير
الفني للبطولة ان ان املناف�سات بد�أت
ت�شتعل وان املت�سابقني بد�أوا يف دخول
اج� ��واء احل���س��م وال �ع��و جت ��اه من�صة
التتويج كل يف م�سابقته .

وق � ��ال حم �م��د ي��و� �س��ف ان منتخب
ايطاليا  2ينفرد بال�صدارة فرقيا
وف � ��ردي � ��ا ح� �ي ��ث ح� �ق ��ق ال� �ف ��ري ��ق يف
اجل ��والت ال���س��ت ر��ص�ي��دا ق ��دره 10
��س��م متقدما ع��ن منتخب الت�شيك

عبدامللك جاين وجمعة ال�شام�سي يكرمان اللجنة املنظمة للبطولة اخلليجية
والبطولة العربية للتجديف ال�شاطئي بنادي احلمرية بعد جناح البطولتني

•• احلمرية –الفجر:
•• دبي-الفجر:

ال�ت�ق��ى منتخبنا ال��وط�ن��ي لل�شباب
لكرة القدم نظريه الإ�سرائيلي يوم
�أم ����س الأح ��د ع�ل��ى ا��س�ت��اد ن�ت��ان�ي��ا يف
افتتاح م�شاركته يف البطولة ال�شتوية
الدولية الودية التي يُنظمها االحتاد
الإ�سرائيلي لكرة ال�ق��دم يف الفرتة
م��ن � 12إىل  17دي�سمرب اجلاري
 ،مب �� �ش��ارك��ة م �ن �ت �خ �ب��ات الإم � � ��ارات
و�إ�سرائيل ورو�سيا و�أمل��ان�ي��ا  ،وتقام
امل� �ب ��اراة يف مت ��ام ال���س��اع��ة ال�سابعة
م�سا ًء بتوقيت الإمارات .
و�أدى منتخبنا مرانه الرئي�س م�ساء
حتت قيادة املدرب الإ�سباين فرانك �سيف �صالح املنهايل  ،خمي�س �أحمد ال �ي �م��اح��ي  ،م�ن���ص��ور عبدالرحيم ف�ي�روز (ال���ش��ارق��ة) �أح �م��د م��ال اهلل
�أورت �ي �غ��ا ا� �س �ت �ع��داداً مل� �ب ��اراة الأح ��د املن�صوري  ،حميد علي املهري (بني حم�م��د (اجل ��زي ��رة) م� ��رزوق را�شد ج�م�ع��ة  ،خ�ل�ي�ف��ة خ�م�ي����س م �ب��ارك ،
مب���ش��ارك��ة جميع ال�لاع�ب�ين وه��م  :يا�س) عبداهلل خ�يري مفتاح  ،علي البدواوي (حتا) �ضاري فهد املازم  ،را�شد حممد يو�سف � ،سيف ياقوت
حممد خليل احل�م��ادي (الإم ��ارات) حم �م��د امل �ع �م ��ري  ،حم �م��د �أحمد بدر �إبراهيم ال�سويدي نواف جا�سم اجلري�شي  ،مو�سى عبداهلل البلو�شي

(�شباب الأهلي) �سعيد �سامل املقدمي
(الفجرية) علي عبدالعزيز عبا�س ،
ج �م��ال خليفة ال���س�ع��دي (الن�صر)
ع��و���ض حم �م��د ال �ك �ث�يري  ،مبارك
�سامل اجلاري (الوحدة) حممد ف�ؤاد
عيون (الو�صل).
وك ��ان ��ت ب �ع �ث��ة م�ن�ت�خ�ب�ن��ا الوطني
و�صلت ي��وم �أول �أول �أم�س اجلمعة
�إىل �إ��س��رائ�ي��ل ،وك ��ان يف ا�ستقبالها
جا�سم احلو�سني م�ست�شار يف �سفارة
دول� ��ة الإم� � � ��ارات ل ��دى �إ� �س��رائ �ي��ل ،
و� �س��امل ال���ش��وي�ه��ي ��س�ك��رت�ير ثالث
ب��ال���س�ف��ارة ،وي��و��س��ي �شرعبي املدير
التنفيذي لالحتاد الإ�سرائيلي لكرة
القدم.
وح��ر���ص اجل �ه��از ال�ف�ن��ي والإداري
للمنتخب يوم �أول �أول �أم�س اجلمعة
على تنفيذ وحدة تدريبية خفيفة.

�صاحب املركز الثاين حقق � 17سم
ثم منتخبنا الوطني  2ثالثا وحقق
� 23سم ثم منتخب املانيا  1رابعا
وحقق � 25سم ثم منتخب رو�سيا 1
خام�سا وحقق � 26سم ويف الفردي
رجال جاء القافز االيطايل فيتوري
يف ال �� �ص��دارة ب��ر��ص�ي��د �� 01س��م و يف
املركز الثاين القافز االملاين �ستيفان
وي�سرن حمققا � 02سم ثم االيطايل
جو�سيب ثالثا وحقق � 02سم .
وع�ل��ى �صعيد ف��رق ال���س�ي��دات جاءت
رو�سيا يف ال�صدارة بر�صيد � 17سم
ثم اندوني�سيا بر�صيد � 283سم �أما
ف��ردي ال���س�ي��دات فقد احتلت املركز
االول الرو�سية اوجلا حمققة � 10سم
ثم الفرن�سية بيبوال وحققت � 04سم
ثم الربيطانية تاجتانا وحققت 05
�سم ثم الرو�سية اك�شيكيفا وحققت
� 05سم .
واجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر ان القافزعبد
ال �ب��اري قبي�سي ال ��ذي ت���ص��در اليوم
االول بالعالمة الكاملة الذي ت�صدر
ال�ب�ط��ول��ة يف االف �ت �ت��اح اح�ت�ج��ب عن
امل�شاركة ب�سبب �آالم املعدة .

ب��رع��اي��ة جمل�س ال�شارقة الريا�ضي ج��رى يف نادي
احل �م��ري��ة ال��ري��ا� �ض��ي ح �ف��ل ت �ك��رمي ل �ك��اف��ة اللجان
املنظمة للبطولتني اخلليجية والعربية للتجديف
ال�شاطئي والتي اختتمت على �شاطئ احلمرية بعد
�أن جرت مناف�ساتها برعاية كرمية من �سمو ال�شيخ
عبداهلل بن �سامل القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة .
ق��ام عبدامللك ج��اين ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال�شارقة
ال��ري��ا��ض��ي رئي�س اللجنة العليا املنظمة للبطولة
وجمعه عبيد ال�شام�سي رئي�س جمل�س نادي احلمرية
نائب رئي�س اللجنة العليا بتكرمي اللجان املنظمة
وامل�ساهمة يف تنظيم البطولتني من عنا�صر نادي
احلمرية الريا�ضية والإ�شادة بجهودهم .
يف ب ��داي ��ة احل �ف��ل ال� ��ذي ق��دم��ه الإع�ل�ام ��ي �إ�سالم
ال�شيوي �أ� �ش��اد عبدامللك ج��اين بنجاح البطولتني
باعتبارهما �أك�بر حدثني ريا�ضيني يف ال�شارقة مع
نهاية عام  2021وامل�شاركة املتميزة من قبل الدول
اخلليجية والعربية للم�شاركة والتناف�س على �ألقاب

البطولة.
و�أ�شار �إىل �أن الكوادر املنظمة من قبل نادي احلمرية
�أ�سهمت بجهودها يف هذين احلدثني يف �إط��ار جهود
�أع�ضاء اللجنة العليا للبطولتني وال�شراكة املميزة
ال�ت��ي جمعت ع��دد م��ن اجل �ه��ات وال��رع��اة يف تدعيم
البطولتني لتعك�س ا��س��م االم� ��ارات عاليا يف �سماء
الريا�ضة و�إبراز مكانة ال�شارقة على خارطة الأحداث
الريا�ضية ف�ضال عن متيز �شاطئ خورفكان كعالمة
عاملية يف الأن�شطة البحرية واملائية.
كما و�أك��د جمعة ال�شام�سي على دور ن��ادي احلمرية
يف دعم ا�سم الريا�ضة عاليا والتعاون املطلق من �أجل
�إجن��اح اال�ست�ضافة النوعية للبطولتني م�شريا �إىل
نادي احلمرية لن يتوانى عن تقدم دوره ودعمه يف
هذه الأحداث.
بعدها جرى قام عبدامللك جاين وجمعه ال�شام�سي
وماجد �سعيد املهريي مدير البطولة بتكرمي جلنة
العالقات العامة واللجنة الإعالمية وجلنة ال�صحة
وال�سالمة واللجنة الفنية واحلكام وجلنة اخلدمات
امل�ساندة واملن�سق العام م�صطفى عبا�س ال�سيد .

االثنني  13ديسمبر  2021م  -العـدد 13415

الفجر الريا�ضي

13 December 2021 - Issue No 13415

Monday

حممد بن حمد ال�شرقي ي�ستقبل اللجنة املنظمة
لـ «بطولة الفجرية جلمال اخليل العربي»
•• الفجرية-وام

�أ ّك��د �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد
ال �ف �ج�يرة �أه �م �ي��ة ال��ري��ا� �ض��ات ال���ش�ع�ب�ي��ة وال�ت�راث �ي��ة ودوره � ��ا يف
تر�سيخ امل��وروث الإماراتي العريق وقيمه العربية الأ�صيلة التي
حتر�ص قيادة الدولة على �إحيائها عرب الأج�ي��ال .و�أ��ش��ار �سموّه
�إىل توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد ب��ن حممد ال�شرقي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية ب�ضرورة االهتمام بريا�ضة

الفرو�سية ،وحر�ص �إم��ارة الفجرية على تنظيم بطوالت اخليل
التناف�سية وت��وف�ير كافة الإم�ك��ان��ات ال�لازم��ة لدعمها ،مل��ا مت ّثله
من انعكا�س ح�ضاري للرتاث العربي والإم��ارات��ي ،وتنقل �صور ًة
متجددة ل�شعبيتها الكبرية ع�بر دول ال�ع��امل .ج��اء ذل��ك خالل
ا�ستقبال �سمو ويل عهد الفجرية ،يف مكتبه بالديوان الأمريي،
�أع�ضاء اللجنة املنظمة للن�سخة ال�ساد�سة من بطولة الفجرية
جلمال اخليل العربي التي تقام حتت رعاية �سموّه ،خالل الفرتة
من  16حتى  18دي�سمرب احلايل يف قلعة الفجرية.

وا�ستمع �سموّه من �سعادة �سامل الزحمي رئي�س اللجنة املنظمة
مف�صل عن مناف�سات الن�سخة احلالية من
للبطولة� ،إىل �شر ٍح ّ
البطولة مب�شاركة وا�سعة من اّ
ملك اخليول من خمتلف �إمارات
الدولة ومناف�سة  270اً
خيل عرب ًيا ،كما اط ّلع �سموّه على �إجنازات
البطولة يف ال� ��دورات ال�سابقة وخططها التطويرية احلالية
وامل�ستقبلية .وتقدم �أع�ضاء اللجنة املنظمة للبطولة �إىل �سمو ويل
عهد الفجرية بال�شكر والتقدير لرعاية �سموّه للحدث ،ودعمه
املتوا�صل لإجناح املناف�سات الريا�ضية يف �إمارة الفجرية.

19
19

اختتام دورة حكام الدراجات «تنفيذية» االحتاد العربي لل�شطرجن ت�شيد بتنظيم
اجلبلية بالأكادميية الأوملبية وا�ست�ضافة الإمارات للفعاليات الكربى الأخرية
•• دبي-وام

•• دبي-وام

اختتمت م�ساء �أم�س الأول دورة حكام الدراجات اجلبلية
التي نظمتها الأكادميية الأوملبية الوطنية مبقرها يف دبي
بالتعاون مع احتاد الإم��ارات للدراجات على مدار � 3أيام
بح�ضور  15م�شاركاً.
وكانت الدورة افتتحت بنبذة عن اللجنة الأوملبية الوطنية
والتعريف ب��دوره��ا وت��اري��خ ت�أ�سي�سها مع ا�ستعرا�ض ملواد
امليثاق الأوملبي ،كما �ألقى من�صور بو ع�صيبة رئي�س االحتاد
كلمة رحب من خاللها بامل�شاركني معرباً عن �آمله يف �أن
تعم الفائدة على اجلميع ،مبا ي�سهم يف االرتقاء مب�ستوى
احلكام يف م�سابقات الدراجات اجلبلية.
وق ��ام حم�م��د ب��ن دروي ����ش امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي للأكادميية
الأوملبية الوطنية بالوكالة بت�سليم ال�شهادات يف ختام الدورة
بح�ضور يا�سر الدوخي الأمني العام الحتاد الدراجات،كما
مت التقاط ال�صور التذكارية بعد توقيع جميع امل�شاركني
على قمي�ص اللجنة الأوملبية الوطنية ،توثيقاً للم�شاركة

ب��ال��دورة واجتياز كافة مراحلها .من جانبه �أك��د من�صور
بوع�صيبة رئي�س احتاد الإمارات للدراجات ،حر�ص االحتاد
الفرتة املقبلة على االهتمام ب�سباقات الدراجات اجلبلية،
بعد امل�ستويات العربية ال�ق��وي��ة ال�ت��ي �شهدتها البطولة
العربية الأخ�ي�رة مب�صر ،وال�ت��ي انتهت م ��ؤخ��راً و�شهدت
ح�صول الإمارات على �أول ميدالية لها يف هذه النوعية من
ال�سباقات عن طريق يو�سف مريزا ،لذلك حر�ص االحتاد
على التوا�صل مع اللجنة الأوملبية من �أج��ل توفري �أول
دورة متخ�ص�صة يف الدراجات اجلبلية ،موجهاً �شكره ملن
حر�ص على امل�شاركة لال�ستفادة من هذه اخلربات .وتوجه
بوع�صيبة بال�شكر �إىل الأك��ادمي �ي��ة الأومل �ب �ي��ة حلر�صها
الدائم على تطوير الكوادر وتنظيم الدورات وور�ش العمل
وا�ست�ضافتها يف مقر اللجنة الأومل �ب �ي��ة ،وه��و م��ا يعك�س
االهتمام الكبري بتطوير ريا�ضة ال��دراج��ات ب�شكل خا�ص
وكافة الألعاب عامة ،مو�ضحاً �أن الفرتة املقبلة �ست�شهد
مزيداً من االهتمام ب�سباقات الدراجات اجلبلية ودوراتها
مبا يتما�شى مع تطور ريا�ضة الدراجات ب�شكل عام.

�أ��ش��ادت اللجنة التنفيذية لالحتاد
ال�ع��رب��ي لل�شطرجن بتنظيم احتاد
الإم� � � � ��ارات ل �ل �� �ش �ط��رجن للبطولة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ل � �ل ��رج ��ال وال� ��� �س� �ي ��دات
ل �ل �� �ش �ط��رجن ال� � �ع � ��ادي واخل ��اط ��ف
وال���س��ري��ع ،وبا�ست�ضافة الإم� ��ارات
ل �ب �ط��ول��ة ال� �ع ��امل لأول م� ��رة على
م���س�ت��وي ال��وط��ن ال�ع��رب��ي وال�شرق
الأو�سط بني بطل العامل الرنويجي
ومتحدية الرو�سي �ضمن فعاليات
"�إك�سبو  2020دبي".
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال االج �ت �م��اع الذي
ع �ق��دت��ه ال �ل �ج �ن��ة ب��رئ��ا� �س��ة �سعادة
ال�شيخ �سعود بن عبد العزيز املعال
رئي�س االحت ��اد ال�ع��رب��ي لل�شطرجن
ب ��دب ��ي ،وب �ح �� �ض��ور ك ��ل م ��ن �سامي
خ�ضر �سفاريني نائب رئي�س االحتاد
العربي و�أع�ضاء اللجنة التنفيذية
�إب��راه �ي��م ع��ز ال��دي��ن ج �ل��ول رئي�س
االحت� � � ��اد اجل � ��زائ � ��ري لل�شطرجن
وظ��اف��ر ع�بر الأم�ي�ر مظلوم رئي�س
االحتاد العراقي لل�شطرجن و خالد
ع ��ز ال ��دي ��ن ن��ائ��ب رئ �ي ����س االحت� ��اد
الفل�سطيني لل�شطرجن وال�شاذيل
الرحماين ع�ضو اللجنة التنفيذية
وح�سني خلفان ال�شام�سي الأمني
ال �ع��ام ل�لاحت��اد ال�ع��رب��ي لل�شطرجن
ورج��ائ��ي ن�ع�م��ان ال���س��و��س��ي االمني
ال �ع��ام امل�ساعد ل�لاحت��اد ال�ع��رب��ي ..

وح�ضر االجتماع عن بعد م�صطفى
ام � � ��زال رئ �ي �� ��س االحت � � ��اد املغربي
لل�شطرجن .
وت� �ق ��دم رئ �ي ����س واع� ��� �ض ��اء اللجنة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة بالتهنئة والتربيكات
ل��دول��ة االم � � ��ارات ح �ك��وم��ة و�شعباً
مبنا�سبة عيد االحت��اد "اخلم�سني"
ل �ل��دول��ة  ..م�ت�م�ن�ين دوام التقدم
واالزده� ��ار ،م��ؤك��دي��ن �أن ا�ست�ضافة
الإم ��ارات لهذه الفعاليات الكربي

الأخ�يرة ،ي�ؤكد على جدارة و�أهمية
دب� ��ي ودول� � ��ة الإم � � � ��ارات يف تنظيم
االح� � ��داث ال��ري��ا� �ض �ي��ة ب���ش�ك��ل عام
وبطوالت ال�شطرجن ب�شكل خا�ص.
و�أ� �ش��اد املجتمعون ب�أن�شطة احتاد
الإم � ��ارات لل�شطرجن وا�ست�ضافته
ل�ل��أح ��داث ال �ك�ب�رى ع�ل��ى م�ستوى
اللعبة.
وث�م��ن �أع �� �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة التنفيذية
لالحتاد العربي لل�شطرجن ترتيبات

اللقاء ال��ذي نظمه االحت��اد العربي
ل �ل �� �ش �ط��رجن م� ��ع رئ� �ي� �� ��س االحت � ��اد
ال��دويل وح�ضرة  20احت��ادا عربيا
ومت خالله مناق�شة �آفاق وتطورات
الأحداث ال�شطرجنية على م�ستوى
ال� �ع ��امل وال �ت �ن �� �س �ي��ق امل �� �ش�ت�رك بني
االحت � ��اد ال � ��دويل وال �ع��رب��ي لدعم
االحت� � � � ��ادات ال �� �ض �ع �ي �ف��ة وتطوير
ال �� �ش �ط��رجن ع �ل��ى م �� �س �ت��وى العامل
العربي .وق��ررت اللجنة التنفيذية

ال��دع��وة لعقد اجلمعية العمومية
االن �ت �خ��اب �ي��ة خ �ل�ال � �ش �ه��ر فرباير
 2022النتخاب �أع���ض��اء اللجنة
ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ل �ف�ترة ال �ق��ادم��ة طبقا
للنظام الأ�سا�سي ل�لاحت��اد العربي
لل�شطرجن كما تقرر �إقامة بطوالت
الفئات ال�سنية حتت ،18، 16 ،14
 20لعام  2021يف العراق ليكتمل
تنفيذ كافة �أن�شطة االحتاد العربي
لعام . 2021

موقعة من الطراز الرفيع

ركالت الرتجيح ت�ؤهل اجلزائر على ح�ساب املغرب
�أه��دت رك�لات الرتجيح �آخ��ر بطاقات ال��دور ن�صف النهائي من ك�أ�س العرب يف كرة القدم ال�سيطرة يف و�سط امللعب ،لكن من دون و�صول فعلي �إىل املرمى ،حتى الدقيقة  ،12حينما
وج��ردت جارها املغرب من اللقب عندما تغلبت عليه  3-5بعد انتهاء الوقتني الأ�صلي رفع العب الريان القطري �إبراهيمي ركلة حرة من منت�صف امللعب �إىل منطقة اجلزاء،
والإ�ضايف بالتعادل  2-2يف ختام الدور ربع النهائي.
حولها القائد قطب دفاع الأهلي امل�صري بدر بانون باخلط�أ يف اجتاه املرمى ،لكن احلار�س
و�سجل هديف اجلزائر يا�سني �إبراهيمي ( 62من ركلة جزاء) ويو�سف باليلي ( ،)102فيما �أن�س الزنيتي �سيطر عليها ب�سهولة.
�سجل حممد الناهريي ( )64وبدر بانون ( )111هديف املغرب.
و�شهدت الدقائق التالية خ�شونة بني املنتخبني يف مباراة حما�سية �أ�شعلتها هتافات اجلماهري
ّ
و�ضربت اجلزائر موعدا يف ن�صف النهائي مع قطر امل�ضيفة الأربعاء املقبل.
التي ح�ضرت ب�أعداد كبرية يف املدرجات ،لكن الالعبني حر�صوا على �إظهار الروح الود ّية
وكان املغرب بد�أ بقوة يف ك�أ�س العرب بفوزه برباعيتني نظيفتني
بالت�صافح والعناق بعد كل خط�أ.
على كل من فل�سطني والأردن ،وتخطى ال�سعودية بهدف
وكانت �أوىل الفر�ص اخلطرية لـ"�أ�سود الأطل�س" ،عندما ارتقى وليد الكرتي لركنية نفذها
نظيف ليت�أهل يف ��ص��دارة جمموعته الثالثة بالعالمة
عبد الإله احلافيظي وحولها بر�أ�سية يف اجتاه املرمى ،لكن قائد املنتخب اجلزائري وحار�س
الكاملة.
مرماه راي�س مبوحلي كان لها باملر�صاد ،وحولها �إىل ركنية (.)27
ّ
من جهتها ،ت�أهلت اجلزائر ثانية عن املجموعة الرابعة
وتوغل الكرتي داخ��ل املنطقة وراوغ مدافعني ،قبل �أن ميرر كرة عر�ضية زاحفة �شتتها
بفارق اللعب النظيف عن م�صر ،بعدما تعادال بالنقاط
الدفاع اجلزائري �إىل ركنية (.)31
( )7وفارق الأهداف (� ،)7إذ فازت اجلزائر على ال�سودان
ومن ركنية ثانية للمغرب حولها وليد �أزاروا بر�أ�سه فوق القائم ( ،)1+45وردت اجلزائر
برباعية نظيفة ،و�2-صفر على لبنان ،قبل �أن تتعادل مع
بتمريرة بينية و�صلت �إىل الطيب مزياين �سددها بعيدة عن املرمى.
م�صر .1-1
وب��د�أ املنتخب اجلزائري ال�شوط الثاين بنزعة هجومية ،ولعب مهاجم قطر القطري
ع� �ل ��ى ا�� �س� �ت ��اد ال� �ث� �م ��ام ��ة �أح � � ��د امل�ل�اع ��ب
باليلي متريرة لزكريا دراوي ،بديل زروقي ،لكنه �سددها باجتاه احلار�س وكادت متر من
امل ��ون ��دي ��ال� �ي ��ة ،ب � � ��د�أ املنتخبان
بني رجليه �إىل �أن �شتتها الدفاع (.)46
امل� � �ب � ��اراة ب �ن ��زع ��ة فر�ض
وبعد ثالث دقائق ،توغل مزياين من اجلهة اليمنى وراوغ املدافعني الذين ف�شلوا
يف التعامل مع الكرة ،فا�ستغلها اجلزائري بت�سديدة ت�ألق احلار�س يف �صدها .ومنح
حكم املباراة الربازيلي ويلتون �سامبايو ركلة جزاء للجزائر بعدما جل�أ
�إىل تقنية حكم الفيديو امل�ساعد (يف �إيه �آر) �إثر خط�أ من حممد
ال�شيبي على باليلي داخ��ل املنطقة ،فانربى لها �إبراهيمي
على ي�سار الزنيتي (.)62
وب �ع��د دق �ي �ق �ت�ين� ،أدرك امل �غ��رب ال �ت �ع��ادل ع��ن طريق
الناهريي ال��ذي قابل ركلة ح��رة من م�شارف منطقة
اجلزاء و�أ�سكنها بر�أ�سه يف �شباك مبوحلي (.)64
وك��اد كرمي الربكاوي ،بديل �أزارو ،ي�ضاعف النتيجة للمغرب
عندما تلقى كرة داخل املنطقة و�سددها قوية ابعدها مبوحلي وتابعها
�أ�شرف بن�شرقي بر�أ�سه فوق العار�ضة (.)68
و�أ�ضاع البديل زين الدين بوطمني فر�صة �سهلة بت�سديدة �أمام املرمى لعبها بعيدة
فوق العار�ضة (.)82
وانتهى الوقت الأ�صلي بالتعادل ليلج�أ املنتخبان �إىل �شوطني �إ�ضافيني.
وكانت �أوىل الفر�ض للجزائر من ركلة حرة مبا�شرة �سددها ح�سني بن عيادة �أبعدها الزنيتي
( ،)93قبل �ألأن ينجح زميله باليلي من منح التقدم جم��ددا ملنتخب ب�لاده بهدف رائع
عندما تلقى كرة على �صدره يف منت�صف امللعب و�سددها قوية من  45مرتا عانقت �شباك
الزنيتي املتقدم عن مرماه (.)102
وكاد املغرب يدرك التعادل بعد ثالث دقائق عندما انربى الناهريي لركلة حرة بعيدة املدى،
ت�ألق مبوحلي يف �إبعادها �إىل ركنية (.)105
وانتظر املغرب ال�شوط الإ�ضايف الثاين ،وحتديداً الدقيقة  111لإدراك التعادل عرب قائده
بانون ب�ضربة ر�أ�سية �إىل ي�سار مبوحلي ،حمرزاً ثالث �أهدافه يف البطولة.
واحتكم املنتخبان اىل ركالت الرتجيح التي ابت�سمت للجزائريني بعدما �صد مبوحلي ركلة
اجلزاء الرتجيحية الرابعة للربكاوي.

اللجنة املنظمة تعلن برنامج بطولة العامل
لل�سباحة للم�سافات الق�صرية « 25مرتا»
•• �أبوظبي-وام

ك �� �ش �ف��ت ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة لبطولة
العامل لل�سباحة للم�سافات الق�صرية
" 25مرتاً" التي ت�ست�ضيفها �أبوظبي
وت �ن �ط �ل��ق اخل �م �ي ����س امل �ق �ب��ل ب�صالة
االحت � ��اد �أري� �ن ��ا ب �ج��زي��رة ي ��ا� ��س ،عن
برنامج املناف�سات والفعاليات التي
تقام على هام�ش البطولة.
وي���ش��ارك يف املناف�سات ال�ت��ي ت�ستمر
حتى  21من ال�شهر اجلاري �أكرث من
�ألف �سباح من  189دولة يتناف�سون
على جوائز مالية �ضخمة تبلغ 2.8
مليون دوالر �أمريكي.
وت�شمل البطولة مناف�سات ال�سباحة
داخ � ��ل االح� ��وا�� ��ض ال �ق �� �ص�يرة "25
مرتاً"� ،إىل جانب مناف�سات الغط�س،
والغط�س العايل من على من�صة ي�صل
ارت�ف��اع�ه��ا �إىل  27م�ت�راً ،وماراثون
التتابع يف املياه املفتوحة ،وماراثون
امل� �ي ��اه امل �ف �ت��وح��ة .وي �� �س �ب��ق انطالق
املناف�سات داخل الأحوا�ض الق�صرية،
�إق��ام��ة مناف�ستني ي��وم الأرب �ع��اء 15
دي�سمرب ،مع �سباق التتابع املختلط
داخل املياه املفتوحة  4مرات 1500
مرت ،بداية مع ال�ساعة  12ظهراً.
ويف ي� ��وم اخل �م �ي ����س  16دي�سمرب،
تنطلق املناف�سات عند الثامنة �صباحاً
مب�سابقة ال�سباحة مل�سافة  10كلم يف
املياه املفتوحة ،فيما تبد�أ الت�صفيات
ال �ت ��أه �ي �ل �ي��ة ل �� �س �ب��اق��ات الأح� ��وا�� ��ض
ال �ق �� �ص�يرة ع �ن��د ال�ت��ا��س�ع��ة والن�صف
�صباحاً ،على �أن يقام حفل االفتتاح
ال��ر� �س �م��ي يف اخل��ام �� �س��ة م �� �س��اءً ،ثم
تنطلق عند ال�ساد�سة م�سا ًء نهائيات
�سباقات الأحوا�ض الق�صرية.
�أما يوم اجلمعة املوافق  17دي�سمرب،

ف�ت�ن�ط�ل��ق ال �ف �ع��ال �ي��ات ع �ن��د التا�سعة � 3أمتار للرجال وال�سيدات واملختلط،
والن�صف �صباحاًبالت�صفيات الت�أهيلية ثم تليها اجلوالت الت�أهيلية والنهائية
ل�سباقات الأحوا�ض الق�صرية ،على �أن للغط�س العايل من
تقام النهائيات عند ال�ساد�سة م�ساء ،و��س�ي�ك��ون اخل �ت��ام ي��وم ال �ث�لاث��اء 21
وعلى نف�س املنوال يكون ج��دول يوم دي�سمرب ،ب�إقامة ت�صفيات الأحوا�ض
الق�صرية بداية من التا�سعة والن�صف
ال�سبت  18دي�سمرب.
وتبد�أ م�سابقات الأح��د  19دي�سمرب �صباحاً ،ث��م النهائيات اخلا�صة بها
ب �ت �� �ص �ف �ي��ات الأح � ��وا� � ��ض الق�صرية ب��داي��ة م��ن ال���س��اع��ة  6م �� �س��اءً ،على
عند ال�ساعة � 9:30صباحاً وتقام �أن ينطلق ح�ف��ل اخل �ت��ام ب��داي��ة عند
النهائيات اخلا�صة عند الـ  6م�ساءً ،الثامنة والن�صف م�ساءً.
وت �ت �� �ض �م��ن م �ن��اف �� �س��ات ال� �ي ��وم ذات ��ه ولن تقت�صر البطولة على املناف�سات
الغط�س من م�سافة � 3أمتار للرجال ال ��ري ��ا� �ض �ي ��ة ف� �ق ��ط ،ح �ي ��ث �سيفتح
وال� ��� �س� �ي ��دات وامل �خ �ت �ل��ط ب ��داي ��ة من "ماركت �سرتيت" امل�ح�ي��ط ب�صالة
ال���س��اع��ة �� 10:20ص�ب��اح�اً ،تعقبها االحت� ��اد �أري �ن ��ا� ،أب ��واب ��ه م��ن ال�ساعة
اجل��والت الت�أهيلية للغط�س العايل التا�سعة ��ص�ب��اح�اً ي��وم الأرب �ع��اء 15
دي�سمرب ،وي�ضم العديد من الأجنحة
اعتبارا من ال�ساعة  12ظهراً.
وت �ق��ام ي ��وم االث �ن�ي�ن  20دي�سمرب ،اخلا�صة برعاة البطولة� ،إىل جانب
ت�صفيات الأح��وا���ض الق�صرية بداية �إقامة فعاليات ترفيهية متنوعة على
من التا�سعة والن�صف �صباحاً على �أن م ��دار �أي ��ام احل ��دث� ،أب��رزه��ا عرو�ض
تقام النهائيات عند ال�ساد�سة م�ساءً .الأل�ع��اب النارية عند "يا�س باي" يف
بينما تنطلق عند ال�ساعة  10:20مت��ام التا�سعة م�سا ًء يومي اخلمي�س
�صباحاً مناف�سات الغط�س من م�سافة واجلمعة.

خالل �ساعة واحدة ..طائرة �صينية ثورية جتوب العامل
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ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

تبني ال�صني حاليا طائرة تفوق �سرعتها �سرعة ال�صوت بكثري ،بحيث ميكنها نقل عدد حمدود من الأ�شخا�ص �إىل
�أي مكان يريدونه يف العامل خالل �ساعة واحدة فقط.
وتبلغ ال�سرعة املفرت�ضة للطائرة نحو � 19ألف كيلومرت يف ال�ساعة ،وهي قادرة على ا�ستيعاب � 10أ�شخا�ص فقط،
بح�سب ما �أوردت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
و�ستكون الطائرة ،التي يبلغ طولها  45مرتا ق��ادرة على جتاوز �سرعة ال�صوت بخم�س م��رات ،بف�ضل ت�صميمها
املعقد .وجرى ك�شف النقاب عن الت�صميم الأويل للطائرات عرب درا�سة �أجراها علماء ف�ضاء �صينيون �شاركوا يف
مهمة خارج الأر�ض �إىل املريخ والقمر ،ون�شروها يف جملة "."Propulsion Technology
وي�ستند ت�صميم الطائرة ال�صينية اجلديدة �إىل ت�صميم طائرة  ،Boeing Manta X-47Cالتي تخلت عنها
وكالة "نا�سا" الف�ضائية عام  2000ب�سبب تكلفتها الباهظة.
و�شارك يف ت�صميم الطائرة ،املهند�س مينخ هان تانغ ،الذي عمل �سابقا يف وكالة "نا�سا".
وتقوم الطائرة على وجود حمركني مف�صلني بدون �أجزاء متحركة على كل جانب من جوانب الطائرة.
ورغم �أن النموذج الأويل قد ال ي�صل �إىل الإنتاج قريبا ،ف�إنه مهم لتوفري �إر�شادات مهمة لتطوير الطائرة واملحركات
التي تفوق �سرعتها �سرعة ال�صوت .وتهدف ال�صني �إىل �إنتاج �أ�سطول من هذه الطائرات بحلول نهاية عام 2035
وتو�سيع بع�ض الطائرات لنقل  100راكب بحلول .2045
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�إنقاذ قط علق لأيام فوق عمود

اقتحم مباراة ن�سائية فلقي عقابا فوريا غري متوقع

مل ��دة ي��وم�ين ع�ل��ى الأق� ��ل ورمب ��ا �أك �ث�ر ،ك ��ان ��س�ك��ان �أحد
�ضواحي مدينة دن�ف��ر الأم��ري�ك�ي��ة قلقني ب�ش�أن م�صري
قط �أ�سود يدعى بانرث كان يقف فوق عمود كهرباء يبلغ
ارتفاعه  36قدما " 11مرتا".
ومكث بانرث يف مكانه على الرغم من اجلهود التي بذلها
�صاحبه ،و�آخرون لإنزاله من على العمود يف مدينة �أوروا،
حيث ال التو�سل وال الإغ ��راء بالطعام جن��ح يف �إقناعه
بالنزول ،وفقا لتقرير �صحيفة "�سنتينل كولورادو".
و ُفقد القط يف وقت �سابق من هذا الأ�سبوع و�شوهد لأول
مرة فوق العمود يوم الأربعاء.
وقالت جي�سيكا ميدوز ،من مدينة �أورورا �صباح �أول �أول
�أم�س اجلمعة عندما ت�ساقطت الثلوج للمرة الأوىل خالل
املو�سم" :كان اجلميع يقول �ضعوا الطعام له و�سوف ينزل
يف نهاية املطاف ،ولكن هذا مل يحدث".

لقي م�شجع عقابا فوريا بعدما اقتحم مباراة كرة قدم ن�سائية بني
ت�شل�سي الإجنليزي ويوفنتو�س الإيطايل ،يف دوري �أبطال �أوروبا
لل�سيدات .و�شق امل�شجع طريقه �إىل امللعب رغبة يف التقاط �صور
"�سيلفي" مميزة بهاتفه ،لكن �سام كري العبة ت�شل�سي الأ�سرتالية
دفعته بكتفها بقوة ف�أ�سقطته �أر�ضا.
وبعد �سقوطه نه�ض امل�شجع مرة �أخرى وفر من �أفراد �أمن امللعب،
ومل يت�ضح ما �إذا كان تلقى �أي عقوبة �إ�ضافية.
ورغم عنف ما فعلته كري ،ف�إنها حظيت بثناء اجلماهري احلا�ضرة
ال�ساخطة من توقف املباراة ب�سبب امل�شجع ،لكن الالعبة ح�صلت
على بطاقة �صفراء نتيجة ت�صرفها.
وقالت تقارير �صحفية �إن امل�شجع �أراد التقاط �صورة مع ماجدا
�إريك�سون ،مدافعة ت�شل�سي ال�سويدية.
وقالت املديرة الفنية لت�شل�سي �إميا هايز �إن امل�شجع "كان ب�إمكانه
االنتظار حتى نهاية اللقاء اللتقاط �صورة ،هذا �إن كان يريدها
حقا .علينا التفكري يف �سالمة الالعبات".

�شرطي �سوداين يتطوع لتدري�س الفقراء
�أث� ��ارت � �ص��ورة ت��داول�ه��ا ن��ا��ش�ط��ون يف و��س��ائ��ط التوا�صل
االجتماعي جلندي يف ال�شرطة ال�سودانية بزيه الر�سمي
وه��و ي�ق��وم بتدري�س �أط�ف��ال يف مناطق ف�ق�يرة اهتماما
كبريا باعتبار �أنها ت�سهم ب�شكل مبا�شر يف تغيري ال�صورة
ال�ن�م�ط�ي��ة ل��رج��ل ال �� �ش��رط��ة .ووف �ق��ا ل �ت �ق��اري��ر منظمة
الأمم املتحدة ف ��إن �أك�ث�ر م��ن  3م�لاي�ين طفل �سوداين
يواجهون �صعوبة يف اللتحاق باملدار�س ب�سبب االرتفاع
الكبري يف �أ�سعار الر�سوم الدرا�سية يف املدار�س اخلا�صة
واحل�ك��وم�ي��ة يف ال �� �س��ودان .ويف �أح ��د امل �ب��اين املتوا�ضعة
جنوبي العا�صمة اخلرطوم ،اتخذ ال�شرطي "عبد الباقي
حممد" املكان ف� ً
صال درا�سياً عقب نهاية دوامه الر�سمي
ً
بعمله يف ال�شرطة .وي�أتي يوميا الع�شرات من الأطفال
يف �سن الدرا�سة من �أبناء العاملني يف م�صانع منطقة
"�صافوال"  -جنوب اخلرطوم  -ذوي الدخل املحدود
ليتلقوا من حممد ح�ص�ص يف اللغة العربية والريا�ضيات
واللغة الإجنليزية .و�أحدثت �صوره املنت�شرة لل�شرطي
وهو حماط مبجموعة من الأطفال ردود �أفعال وا�سعة،
وتفاعل معها الآالف يف و�سائط التوا�صل االجتماعي،
ما جعل البع�ض منهم يطلقون حملة لدعمه و�إعانته
على اال�ستمرار يف مهمته ،و�آخرون دعوا الدولة لتكرميه
وترفيعه للرتبة الأعلى يف ال�شرطة ال�سودانية.

رغم فقدان الب�صر ..طفلة لبنانية حترز جائزة الإمالء يف فرن�سا
تفوقت الطفلة اللبنانية دوميتي ن��ورال��دي��ن ،البالغة � 12سنة،
م�ؤخرا ،على زمالئها يف الدرا�سة ،وح�صدت جائزة املرتبة الأوىل
يف �إمالء اللغة الفرن�سية بفرن�سا ،لتثبت عدم وقوف �أي �شيء يف
وجه الإرادة والعزمية.
واجلائزة التي فازت بها دومتي ،تتوج جهدا كبريا قام به والداها،
كما يج�سد التتويج �إ�صرار الطفلة على جتاوز كل العقبات التي
ت��واج�ه�ه��ا .وق ��ال وال ��د ال�ف�ت��اة ،مت��ام ن��ور ال��دي��ن ،وه��و ال�صحايف
الفرن�سي من �أ�صل لبناين ،ملوقع "�سكاي نيوز عربية"� ،إن ابنتي
ت��در���س يف م��در��س��ة ل�ل�أط�ف��ال ال�ع��ادي�ين يف فرن�سا� ،أي لي�ست يف
مدر�سة �أ�صحاب الهمم" .و�أ�ضاف نور الدين �أن ابنته املتوجة تقر�أ
وتكتب م��ن خ�لال جهاز كمبيوتر بطريقة "برايل" ،وت��وج��د يف
الف�صل طابعتان خا�صتان للورق؛ �إحداهما بدون حرب لتتبع ما
هو مكتوب عليها ،والأخرى ليقر�أ املعلم احلروف.
و�أ�ضاف الوالد الطموح والفخور ب�إجنازات طفلته "�أنا ووالدتها
نقوم بكل ما يف و�سعنا كي تكون ناجحة و�سعيدة ،وعندما علمنا
بفقدانها الب�صر ،وهي يف عمر � 17شهرا ،ب�سبب مر�ض ال�سرطان
الذي ت�سلل �إىل عينيها.
بعد فقدان الطفلة للب�صر� ،سارعت والدتها �إىل ترك وظيفتها
يف �إح��دى ال�صيدليات ،وفتحت جمعية تعنى بهذه احل��االت ،كما
�أنها ركزت على �إ�صدار ق�ص�ص خا�صة بفاقدي الب�صر ،حتى تتم
قراءتها عن طريق تقنية برايل".

يوتيوبر تفوق على ال�شرطة ..وحل لغز ق�ضية عمرها  21عاما

نطحة خروف تقتل راعيا

�أفادت �صحيفة "الر�أي" الكويتية ب�أن راعيا هندي اجلن�سية لقي
م�صرعه �إث��ر تلقيه نطحة م��ن خ��روف يف �إح ��دى م ��زارع تربية
املا�شية يف كبد حيث يعمل.
وق��ال كفيله �إن��ه �أث�ن��اء تفقد ال��راع��ي الهندي للأغنام �أق��دم �أحد
اخلرفان ذو القرون الكبرية على نطحه حيث جاءت ال�ضربة يف
ال��ر�أ���س .ومت على �أثرها نقل الراعي �إىل امل�ست�شفى ولكنه فارق
احلياة من �شدة ال�ضربة و�سجلت ق�ضية قتل خط�أ.

املمثلة �سيندي كروفورد خالل ح�ضورها حفل توزيع جوائز  InStyleال�سنوي يف لو�س �أجنلو�س .رويرتز

ابنة �شيربد تنطلق للف�ضاء �صراع الوطن واملوت ..وثائقي يج�سد معاناة الالجئني الأفغان غزو مفاجئ وحميرّ ل�ضفادع �سم ّية
على منت بلو �أوريجني

خ ��رج ��ت االب� �ن ��ة ال� �ك�ب�رى لرائد
ال�ف���ض��اء الأم��ري �ك��ي �آالن �شيربد
يف رح �ل��ة �إىل ال�ف���ض��اء ع�ل��ى منت
� �ص��اروخ ب�ل��و �أوري� �ج�ي�ن لل�سياحة
ال �ف �� �ض��ائ �ي��ة ال �ت �ج��اري��ة ،اململوك
للملياردير جيف بيزو�س ،بعد 60
ع��ام��ا م��ن رح �ل��ة وال��ده��ا الراحل
امل�شهورة يف بداية ع�صر الف�ضاء.
وكانت لورا �شيربد ت�شري�شلي (74
ع��ام��ا) ،التي كانت تلميذة عندما
حلق والدها يف الف�ضاء لأول مرة،
واحدة من �ستة ركاب يف مق�صورة
م��رك �ب��ة ن �ي��و � �ش �ي�برد الف�ضائية
التابعة ل�شركة بلو �أوريجني عند
ان�ط�لاق�ه��ا م��ن م��وق��ع خ ��ارج بلدة
فان هورن يف غرب تك�سا�س.
وح �ل �ق��ت ك�ب���س��ول��ة ال �ط��اق��م على
ارت �ف��اع ح ��وايل  106كيلومرتات
قبل �أن تعود يف نهاية الرحلة �إىل
الأر� � ��ض ،يف ه�ب��وط م�ظ� ّل��ي �سل�س
على �أر�ض �صحراوية.
ا��س�ت�غ��رق��ت ال��رح�ل��ة ب��أك�م�ل�ه��ا ،من
الإق �ل��اع �إىل ال �ه �ب��وط ،م��ا يزيد
ق�ل�ي�لا ع�ل��ى ع���ش��ر دق��ائ��ق .وعا�ش
الطاقم خالل ذروتها حالة انعدام
الوزن لب�ضع دقائق.
و��ص��ل ب�ي��زو���س م��ع �أع���ض��اء فريق
ع ��ودة ب�ل��و �أوري �ج�ي�ن لتحية رواد
ال �ف �� �ض��اء اجل� ��دد وع��ان �ق �ه��م لدى
خ��روج �ه��م م��ن ال�ك�ب���س��ول��ة و�سط
موجة من الت�صفيق والهتافات.
ويف �أث �ن��اء ال��رح �ل��ة� ،أم �ك��ن �سماع
�أ�صوات ت�شري�شلي وزمالئها وهم
ي �ه �ت �ف��ون ح �م��ا� �س��ا م ��ن خ�ل�ال بث
�صوتي مبا�شر من الكب�سولة عرب
الإنرتنت.

Monday

ك��ل �شخ�ص ل��دي��ه �أ� �س ��رار ،بع�ضها ك�ب�ير وبع�ضها ��ص�غ�ير ،وك ��ان املخرج
الدمناركي جونا�س را�سمو�سن على دراية تامة ب�أن �أحد �أ�صدقاء طفولته
كانت لديه ق�صة م�ؤملة للغاية ،لدرجة �أنه �أبقاها �سرا عن كل املقربني منه
لعقود .مل يكن "�أمني" �صريحا �أبدا عن كيفية �شق طريقه من �أفغان�ستان
�إىل الدمنارك يف عام  ،1995ب�صفته الجئا �شابا ،لذلك قرر "را�سمو�سن"
�إ�ضفاء �صبغة احلقيقة على حياة الالجئني الأفغان بعد �سيطرة طالبان
على العا�صمة كابول ،يف فيلم "فلي (.")Flee
"فلي" (الفرار) ،هو فيلم وثائقي دمناركي بالر�سوم املتحركة (�أنيمي�شن)،
�إن �ت��اج  ،2021ف��از ب�ج��ائ��زة جلنة التحكيم مل�ه��رج��ان ال�سينما العاملية يف
"�صاندان�س" ،وهو مهرجان �سينمائي م�ستقل �شهري ب�أمريكا.
يبد�أ الفيلم ب�صوت �أمني نوابي (ا�سم م�ستعار اختاره املخرج ليخفي هوية
�صاحب الق�صة احلقيقية) ،وهو �أ�ستاذ جامعي حاليا ،متزوج ولديه �أبناء،
وال يريد �أن يهدد حياته التي بناها.
احلياة التي بناها �أمني ظل ي�ؤرقها �سر قدمي من املا�ضي الدفني ،والذي
مل يخرب به �أي �شخ�ص ،ح�سبما يحكي املخرج ،لذلك قرر تغيري �صورته
املتحركة ،والأ�سماء واملواقع حلماية هويته.
�صوت �أم�ين داخ��ل الفيلم مل يتغري ،ب��ل ظ��ل كما ه��و (ال�صوت احلقيقي
لالجئ الأفغاين) ،هذا ال�صوت داخل الفيلم ي�أخذنا لطفولة الالجئ يف
�أفغان�ستان يف ثمانينيات القرن املا�ضي.

ح��اول ال�ع���ش��رات م��ن املتطوعني جمع ��ض�ف��ادع الق�صب
��ش��دي��دة ال�سمية يف ب�ل��دة ت���ش��اوت��ن يف ت��اي��وان ،الحتواء
انت�شارها ،بينما يظل العلماء يف حرية من �أمرهم ب�ش�أن
كيفية و�صولها �إىل املنطقة .وق��ال متطوع من جمعية
حماية الربمائيات التايوانية ،غوافا ت�ساي ،ل�شبكة "�إن
ب��ي �سي نيوز"" :ن�أمل يف تقليل ال�ت��أث�ير ال��ذي حتدثه
الأنواع الغازية من خالل جمعها حلماية الأنواع املحلية
اخلا�صة بنا" .ون�ش�أت �ضفادع الق�صب يف �أمريكا اجلنوبية
والو�سطى ،والتي ميكن �أن يقتل �س ّمها الإن�سان �إذا و�صل
�إىل العني �أو الفم ،ولطاملا كانت م�شكلة بالن�سبة لأ�سرتاليا
�سجل مطلقا يف تايوان  -حتى
والفلبني .ومع ذلك ،مل ُت ّ
وقت قريب ،عندما التقط �أح��د ال�سكان املحليني �صورا
ل�ضفادع ت�ستمتع بوقتها يف حديقة جمتمعية .وانت�شرت
ال�صورة ب�سرعة على و�سائل التوا�صل االجتماعي ودفعت
املتطوعني والباحثني �إىل اتخاذ خطوات فورية.
وقال عامل الربمائيات يف معهد �أبحاث الأنواع املتوطنة،
لني ت�شون فو ،لوكالة  AFPو� ،Euronewsإن "عملية
البحث ال�سريعة والوا�سعة �ضرورية عندما يتم اكت�شاف
�ضفادع الق�صب لأول مرة" ،م�ضيفا �أنه ال �أعداء طبيعيني
يف تايوان ل�ضفادع الق�صب.

عالمة يف اليد تك�شف عن الن�ساء الأكرث قوة بدنيا!
ت��و��ص�ل��ت درا�� �س ��ة ج��دي��دة �إىل �أن� ��ه ميكن
ل�ل�ع�ل�م��اء حت��دي��د م��ا �إذا ك��ان��ت ام � ��ر�أة ما
�ضعيفة البنية �أو تتمتع بلياقة بدنية قوية،
فقط م��ن خ�لال مقارنة �أ��ص��اب��ع ال�سبابة
والبن�صر.
وب�ح���س��ب ال��درا� �س��ة ،ف� ��إن ال�ن���س��اء الالتي
ل��دي�ه��ن ��س�ب��اب��ة �أق �� �ص��ر م��ن ال�ب�ن���ص��ر من
املرجح �أن يكن �أقوى.
ون�ظ��ر ال�ب��اح�ث��ون يف ن�سبة الأرق� ��ام ن�سبة
 ،2D:4Dوه ��ي ال� �ف ��رق يف ال� �ط ��ول بني
ال���س�ب��اب��ة و�إ� �ص �ب��ع ال�ب�ن���ص��ر (مت ح�سابها
بق�سمة طول �إ�صبع ال�سبابة يف يد معينة
ع�ل��ى ط ��ول �إ� �ص �ب��ع اخل ��امت لنف�س اليد)،
وكيف يرتبط ذلك بقوة الع�ضالت.
و ُيقا�س طول الإ�صبع عادة من اليد الراحية
(البطنية) ،من منت�صف الثنية ال�سفلية
(حيث يرتبط الإ�صبع باليد) �إىل طرف

مروحية املريخ يف م�أزق ..وم�س�ؤول يف نا�سا ي�شرح ما وقع �شريين تخرج عن �صمتها ..وتف�صح عن �سبب حالقة �شعرها

قال م�س�ؤول يف وكالة الف�ضاء الأمريكية "نا�سا"� ،إن مروحية "�إجنينويتي"
املوجودة على كوكب املريخ ،رمبا حتتاج �إىل �أي��ام حتى تتمكن من جتاوز
م�شكلة ناجمة عن ا�ضطراب �إ�شارات الراديو التي يجري االعتماد عليها
يف عملية التوا�صل وتلقي البيانات .وبح�سب موقع " ،"upiفقد تعر�ضت
�إ�شارة الراديو الرتباك كبري ،من ج��راء وج��ود تالل مرتفعة ،بينها وبني
م�سبار "بري�سيفرين�س" ال��ذي يحط حاليا على ف��وه��ة "جيزيرو" من
الكوكب الأحمر .و�أو�ضح مدير برنامج "�إجنينويتي" ،تيدي تزانيتو�س� ،أنه
يف انتظار ا�ستئناف الن�شاط� ،ستبقى املروحية يف مكانها وهي تقوم حاليا
ب�شحن بطارياتها املعتمدة على الطاقة ال�شم�سية.
و�أ�ضاف امل�س�ؤول ،يف مقابلة �صحفية� ،أنه �سيكون ثمة توا�صل "بطريقة �أو
ب�أخرى ،لأن امل�س�ألة م�س�ألة وقت فقط� ،أي متى �سنحاول جمددا".
وفقدت املروحية ات�صاالت الراديو مب�سبار "بر�سيفرين�س" يوم �أم�س الأحد
عندما هبطت يف منخف�ض وراء �إحدى التالل ،وبعدما كانت ت�سري ب�سرعة
 10-1من امليل .وبعد  15دقيقة من التوقف ،متكن امل�سبار من ا�ستقبال
�إ�شارات راديو م�شو�شة وم�ضطربة من املروحية "�إجنينويتي" ،فكان ذلك
�إيذانا ب�أن املركبة على ما يرام ،رغم وجود �شيء من اال�ضطراب.

ل�سنوات طويلة ،ظلت ال�شرطة الأمريكية حتاول حل لغز
اختفاء مراهقني يف والية تيني�سي ،لكنها ف�شلت يف ذلك
ف�شال ذريعا.
ومل تتمكن ال�شرطة الأمريكية من الو�صول �إىل طرف
خيط يف الق�ضية ،وهو ما اعرتفت به �أخريا ،على ل�سان
�أحد م�س�ؤوليها ب�أنها كانت تبحث يف املكان اخلط�أ.
لكن "يوتيوبر" نا�شط على موقع الفيديوهات ال�شهري،
متكن من الو�صول العثور على �سيارة مغمورة يف قاع نهر
بوالية تيني�سي ،ويف هذه ال�سيارة كان هناك رفات ب�شري
يعتقد �أنه يعود للمراهقني ،بح�سب �صحيفة "نيويورك
تاميز" .واخ�ت�ف��ى ج�يرم��ي ب�ك�ت��ل ( 17ع��ام��ا) و�إيرين
فو�سرت ( 18عاما) ،دون يرتك �أي �أثر خلفهما يف بلدة
�سبارتا ال�صغرية عام .2000

ك�شفت الفنانة امل�صرية �شريين عبد الوهاب م�ساء �أم�س الأول ال�سبت عن تفا�صيل �أزمة
طالقها من الفنان ح�سام حبيب وظهورها الأخري حليقة الر�أ�س خالل حفل يف الإمارات،
مما ت�سبب ب�ضجة كربى و�أثار جدال .وقالت الفنانة امل�صرية خالل ت�صريحات تليفزيونية
�إنها تعاين يف هذه الفرتة من عدم اتزان نف�سي ،وال تعاين من مر�ض نف�سي.
وب��ررت ذلك ب�أنها �شخ�صية ح�سا�سة للغاية ،و�شعرت �أنها " ُتذبح" ب�سبب التحامل عليها
يف الفرتة الأخرية وكذلك ب�سبب �أزمة طالقها ،و�أ�ضافت �أنها قررت معاقبة نف�سها بحلق
�شعرها ،والظهور �أمام اجلمهور والعودة لعملها ،وك�شفت �أنها فعلت ذلك �أي�ضا "لتظهر �أمام
طليقها "ح�سام حبيب" مبظهر غري جميل ويوافق على الطالق".
و�أ�ضافت �أنها ورثت تلك العادة من والدها الذي كان يحلق �شعره كامال عند
م��روره ب ��أي �أزم��ة ،وق��ال��ت �إن�ه��ا فعلت ذل��ك بنف�سها قبل �أن ت�ستعني
بكوافري من �أجل و�ضع اللم�سات النهائية فقط .وقالت �شريين
عبد ال��وه��اب �إن�ه��ا تعاين م��ن مر�ض الو�سوا�س القهري بعد
�إجن��اب بناتها وتفكر دائما �أنهن معر�ضات ل�ل�أذى ،وتتلقى
عالج حتى الآن من هذا املر�ض.

الإ�صبع .و ُيعتقد بالفعل �أن ن�سبة الأرقام
 2D:4Dالأقل (وجود �إ�صبع �سبابة �أق�صر
م��ن البن�صر) ت�شري �إىل زي ��ادة التعر�ض
لهرمون الت�ستو�ستريون يف الرحم.
ووج��د الباحثون يف ال�ت�ج��ارب� ،أن الن�ساء
اللواتي لديهن ن�سبة � 2D:4Dأقل متيل
�إىل �أن يكون لديهن قوة قب�ضة �أعلى من
ال�ن���س��اء ال �ل��وات��ي ل��دي�ه��ن ن�سبة 2D:4D
�أعلى.
و�أجرى الدرا�سة اجلديدة باحثون يف ق�سم
الأنرثوبولوجيا التطورية بجامعة فيينا
بالنم�سا ون�شرت يف Proceedings of
.the Royal Society B
وي �� �ش��ار �إىل �أن ن���س�ب��ة الأرق� � ��ام 2D:4D
ترتبط بالفعل بقوة الرجل ،لكن ارتباطها
ب �ق��وة امل � � ��ر�أة م ��ا زال غ��ام �� �ض��ا ،ع �ل��ى حد
زعمهم.

روائية �سورية ت�سرد
�أهوال احلرب والهجرة

� �س �ن��وات احل� ��رب وال �ه �ج��رة و�أي�ضاً
احل� ��ب ،ح �ك��اي��ات ج��دي��دة ت�سردها
وت��رك��ز عليها رواي� ��ة "كالرينيت"
للكاتبة ال���س��وري��ة الرا �أي ��وب ،التي
�صدرت حديثاً عن دار "ببلومانيا"
امل���ص��ري��ة .وت� ��دور �أح � ��داث الرواية
حول ال�سنوات الع�شر املا�ضية وتعو ُد
ب��ال�ق��ارئ �إىل دروب احل ��رب ورحلة
ال �ل �ج ��وء� ،إذ ت �ع �ي ��� ُ�ش �شخ�صياتها
�أدواراً �صعب ًة ،ك � ّل �شخ�صية حتم ُل
ق�صة الجئ خمتلف ،وت��روي كيفية
العي�ش مع الثقافات الأخرى و�أي�ضاً
ُتبينّ م��دى ت�أثري ال��وب��اء على حياة
ال �ب �� �ش��ر .ف�م�ن��ذ ال �ق��دم و�إىل اليوم
تن�شبُ احل��روب لتقتل اجلميع دون
متييز ،الرواية حتم ُل فكرة ال�سالم
ال�ت��ي ف�ق��دن��اه��ا ونفتقدها ب�شدة".
ويف ت�صريح لـ"�سكاي نيوز عربية"،
تقول الر �أي��وب �إن رواي��ة كالرينيت
ه ��ي حم��اول �ت �ه��ا الأوىل يف املجال
الأدبي ،حتتوي على � 106صفحات،
ا� �س �ت �غ��رق��ت ك �ت��اب �ت �ه��ا ق ��راب ��ة العام
ون�صف ال �ع��ام ،حت ��او ُل م��ن خاللها
عر�ض امل�أ�ساة و�أخذ الكاتب �إىل ُ
حيث
الهجرة والتغريبة ال�سوريّة .وتو�ضح
�أن ��س�ب��ب ك�ت��اب�ت�ه��ا ل �ه��ذه ال ��رواي ��ة
ك�لاري�ن�ي��ت "نابع م��ن �إمي��ان�ه��ا ب�أ ّن
الكتابة هي الو�سيلة الوحيدة القادرة
على تقدمي �أفكاري و�إي�صال ر�سالتي
م��ن خ�ل�ال ب� ّ�ث م��ا ت��ؤم��ن ب��ه روحي
يف ع��امل (ك�لاري�ن�ي��ت) ال��ذي عا�شت
فيه �شخ�صيات م�ت�ع��ددة وخمتلفة،
ُ
حيث رحلتُ معهم يف رحلة اللجوء
الطويلة ،وع ُ
�برت بهم بلداناً كثرية
لأ�صل بهم يف نهاية املطاف �إىل ما
يربطهم رغم اختالفهم".

