اجلي�ش الإ�سرائيلي ي�سرع
التح�ضريات لهجوم حمتمل يف �إيران

�ص 03

حماكم دبي تطبق قانون املعامالت التجارية

•• القد�س-وكاالت:

و�إلغاء جترمي �إ�صدار ال�شيك بدون ر�صيد

�أفادت و�سائل �إعالم عربية� ،أم�س الأحد ،ب�أن قيادة اجلي�ش الإ�سرائيلي تتخذ خطوات
متهيدا للجوء املحتمل �إىل �سيناريو �شن هجوم ع�سكري على برنامج �إيران النووي.
وذك��رت �إذاع��ة اجلي�ش الإ�سرائيلي �أن رئي�س الأرك��ان� ،أفيف كوخايف� ،أوع��ز للقوات
امل�سلحة بت�سريع التح�ضريات ل�شن هجوم حمتمل يف �إيران.
و�أ� �ش��ارت الإذاع ��ة �إىل �أن �سالح اجل��و الإ�سرائيلي� ،ضمن �إط��ار ه��ذه التح�ضريات،
�أدخل تعديالت على الربامج التدريبية والت�أهيلية اخلا�صة بالطيارين واملالحني،
مو�ضحة �أن هذه التعديالت تخ�ص املراحل املتقدمة من تلك الربامج التدريبية.
ويبدو �أن تبادل ر�سائل التهديد ّ
املبطن بني �إ�سرائيل و�إي��ران لن يتوقف ،فبعدما
�صادقت اللجنة املالية يف الكني�ست على ميزانية دفاع �إ�ضافية يبلغ جمموعها حوايل
 9مليارات �شيكل (حوايل  2.9مليار دوالر) ،ا�ستعداداً لعمل ع�سكري حمتمل �ضد
طهران� ،أعلن �أكرب قائدين ع�سكريني يف �إيران عن مناورات بحرية �أجرتها بالده هذا
الأ�سبوع لتحذير تل �أبيب.
مواقــيت ال�صالة
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�أخبار الإمارات

عربي ودويل

�ص 13

هذا هو اخلط الأحمر الذي

على �أمريكا ر�سمه �أمام �إيران

الفجر الريا�ضي

�ص 19

غوارديوال يدعو م�شجعي الكرة

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

للتطعيم وارتداء الكمامات

 28صفحة -الثمن درهمان

التحالف يدمر خمازن للأ�سلحة النوعية للمتمردين يف العا�صمة اليمنية

احلوثيون ي�ستخدمون مطار �صنعاء كمركز �إطالق لل�صواريخ البال�ستية
•• عوا�صم-وكاالت:

�أكد حتالف دغم ال�شرعية يف اليمن
بقيادة اململكة العربية ال�سعودية
�أن احلوثيون ي�ستخدمون مطار
� �ص �ن �ع ��اء لإط � �ل� ��اق ال� ��� �ص ��واري ��خ
ال �ب��ال �ي �� �س �ت �ي��ة ع �ل��ى امل �م �ل �ك��ة و�أن
احلوثيون يف اليمن �أطلقوا 430
�صاروخا بالي�ستيا و 851طائرة
م�سرية م�سلحة على اململكة حتى
االن وان  59مدنيا �سعوديا قتلوا
يف هجمات الإرهابيني احلوثيني
على اململكة.
وا ّتهم التحالف الأحد �إيران وحزب
اهلل ب��إر��س��ال خ�براء وعنا�صر �إىل
مطار �صنعاء مل�ساعدة املتمردين
ع�ل��ى �إط�ل��اق � �ص��واري��خ بال�ستية
وط ��ائ ��رات م �� �س�ّي�رّ ة جت ��اه اململكة
م��ن امل�ط��ار ،ت�سبب �أح��ده��ا مبقتل
�شخ�صني.
وكان التحالف �أطلق هذا اال�سبوع
حملة جوية وا�سعة النطاق �ضد
امل�ت�م��ردي��ن ردا على ه��ذا الهجوم
الأك �ث��ر دم��وي��ة م �ن��ذ ن �ح��و ثالث
�سنوات.
ويف م ��ؤمت��ر ��ص�ح��ايف يف الريا�ض
الأح � � � ��د ،ات� �ه ��م امل� �ت� �ح ��دث با�سم
ال�ت�ح��ال��ف ال�ع�م�ي��د ت��رك��ي املالكي

احلوثيني بع�سكرة مطار �صنعاء.
وق��ال �إ ّن احل��وث�ي�ين ي�ستخدمون
م �ط ��ار � �ص �ن �ع��اء ك �ن �ق �ط��ة ومركز
رئ �ي �� �س��ي يف �إط �ل ��اق ال�صواريخ
ال�ب��ال���س�ت�ي��ة وال �ط��ائ��رات امل�سيرّ ة
جتاه اململكة.
كما ع��ر���ض مقطع فيديو مل��ا قال
�إن��ه مقر خل�براء �إيرانيني وحزب
اهلل يف امل �ط ��ار ،م ��ؤك ��دا �أ ّن حزب
اهلل ي��درب احلوثيني على تفخيخ
وا��س�ت�خ��دام ال�ط��ائ��رات امل�سرية يف
املطار.
هذا و�أعلن حتالف دعم ال�شرعية
ال ��ذي ت �ق��وده ال �� �س �ع��ودي��ة� ،صباح
�أم � �� ��س الأح � � � ��د ،ت ��دم�ي�ر خم ��ازن
لل��أ� �س �ل �ح��ة ال �ن��وع �ي��ة مبع�سكر
الت�شريفات ب�صنعاء.
و�أ� �ض��اف التحالف يف ب�ي��ان ل��ه �أن
العملية ب�صنعاء ا�ستجابة فورية
ملحاولة نقل �أ�سلحة م��ن مع�سكر
الت�شريفات.
وقال على احلوثيني البدء ب�إخراج
الأ� �س �ل �ح��ة م ��ن الأع � �ي ��ان املدنية
واملحمية مبوجب القانون الدويل
الإن�ساين.
وك ��ان حت��ال��ف دع ��م ال���ش��رع�ي��ة يف
اليمن� ،أعلن م�ساء اجلمعة ،وفاة
م ��واط ��ن � �س �ع��ودي وم �ق �ي��م ميني

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

ال�صحة جتري  334,211فح�صا ك�شفت عن 1,803
�إ�صابات جديدة بفريو�س كورونا و 618حالة �شفاء

•• �أبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد  19 -واملخالطني لهم وعزلهم � ..أعلنت
ال ��وزارة عن �إج��راء  334,211فح�صا جديدا خ�لال ال�ساعات ال�ـ 24
املا�ضية على فئات 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 الدولة يف الك�شف عن 1,803
حاالت �إ�صابات 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  751,333حالة( .التفا�صيل �ص)2

�صورة تو�ضح ا�ستخدام مطار �صنعاء الدويل كثكنة ع�سكرية للتدريب و�إطالق ال�صواريخ البال�ستية (ا ف ب)
ج ��راء ��س�ق��وط م �ق��ذوف �أطلقته �إن الت�صعيد احلوثي ال�سيما يف مقبول ،م�شددا على �أن اخلطوة داخل احلكومة ال�شرعية ،لتكون
امليلي�شيات احلوثية على جازان ،احلديدة وتعز وم�أرب والهجمات الأوىل يف هذه املرحلة نحو �سبل يف و�� �ض ��ع مي �ك �ن �ه��ا م� ��ن تنفيذ
ف �ي �م��ا �أو� � �ض� ��ح امل �ت �ح ��دث با�سم امل � � �ت � ��زاي � ��دة ال � �ت � ��ي ت�ستهدف احلل هي وقف احلوثيني للهجوم الإ�صالحات االقت�صادية وتقوية
امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دف��اع املدين ال�سعودية تهدد مبفاقمة معاناة ع �ل��ى م � � ��أرب وع � ��دم ا�ستهداف م� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات ال � ��دول � ��ة وت� �ق ��دمي
امل�ق��دم حممد احل �م��ادي� ،إ�صابة اليمنيني ،م ��ؤك��دا �أن و��ض��ع حد امل �م �ل �ك��ة واال� �س �ت �ع ��داد للدخول اخلدمات الالزمة.
 7مدنيني.
لهجوم احلوثيني يخدم ا�ستقرار يف حم��ادث��ات ج ��ادة تف�ضي �إىل وكان وزير الإعالم اليمني ،معمر
ك �م��ا �أ�� �ش ��ار �إىل ت �� �ض��رر حملني املنطقة.
الإرياين ،دان ال�سبت ،اال�ستهداف
ت�سوية �سيا�سية.
جت� ��اري�ي��ن ،و 12م��رك �ب��ة �إث� ��ر و�أ� �ض��اف ال�سفري يف ت�صريحات وت� � ��اب� � ��ع و�� � �ض � ��ع ح� � ��د ل� �ه� �ج ��وم احلوثي املتعمد للأعيان املدنية
ال�شظايا املتطايرة.
ل���ص�ح�ي�ف��ة ال� �ب�ل�اد ال�سعودية احلوثيني يخدم م�صلحة ال�شعب وامل ��دن �ي�ي�ن مب�ن�ط�ق��ة ج� � ��ازان يف
اىل ذلك قال ال�سفري الربيطاين ن�شرتها �أم�س الأحد� ،أن هجمات اليمني وا�ستقرار املنطقة ،كما ال �� �س �ع��ودي��ة ،وال � ��ذي �أ� �س �ف��ر عن
ل��دى اليمن ريت�شارد �أوبنهامي ،احل ��وث �ي�ي�ن "تعد � �س �ل��وك��ا غري ي�ح�ت��اج ال�ي�م�ن�ي��ون �إىل الوحدة �سقوط قتلى وجرحى.

رائدا الف�ضاء الإماراتيان يقدمان تذكارات من مهمة
طموح زايد لعدد من الدول يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي  -الفجر:

ان�ضم رائ��دا الف�ضاء الإم��ارات�ي��ان ه��زاع املن�صوري و�سلطان النيادي
م�ؤخراً� ،إىل وفد مركز حممد بن را�شد للف�ضاء ،لزيارة �إك�سبو 2020
دب��ي ،برئا�سة �سعادة �سامل حميد امل��ري ،مدير ع��ام امل��رك��ز .ويف �أثناء
الزيارة ،قدّم الرائدان عدداً من الأعالم التي حملها املن�صوري معه يف
رحلته التاريخية �إىل حمطة الف�ضاء الدولية يف العام .2019
و�شهدت الزيارة قيام فريق املركز �أي�ضاً بافتتاح بوابة �إك�سبو يف �أجواء
احتفالية ،ومن ثم �أكمل املن�صوري والنيادي رحلتهما يف �إك�سبو ،وقدما
الأعالم التي حملها املن�صوري معه �إىل حمطة الف�ضاء الدولية ،كهدايا
تذكارية �إىل �أجنحة عدد من الدول( .التفا�صيل �ص)7

الرئي�س الرو�سي :القرار يعتمد على اخلرباء الع�سكريني

املحتجون ي�صلون جمددا قرب الق�صر الرئا�سي

ال�سودان يعلن عن ع�شرات اجلرحى من ال�شرطة يف التظاهرات بوتني يهدد الغرب بـرد خمتلف على تو�سع الناتو

•• اخلرطوم-وكاالت:

ق� ��ال ال �ت �ل �ف��زي��ون ال��ر� �س �م��ي نقال
ع��ن جلنة �أم��ن اخل��رط��وم يف بيان،
الأح��د� ،إن  58من رجال ال�شرطة
�أُ�صيبوا يف تظاهرات ال�سبت ،فيما
اع �ت �ق��ل � � 114ش �خ �� �ص��ا ،م�شرية
�إىل �أن �إج ��راءات قانونية �ستتخذ
بحقهم.
و�أظ� � �ه � ��رت ل� �ق� �ط ��ات تلفزيونية
و�صول حمتجني معار�ضني للحكم
الع�سكري ق��رب الق�صر الرئا�سي
يف العا�صمة ال�سودانية اخلرطوم،
ال�سبت ،للمرة الثانية يف غ�ضون
� 7أي ��ام ،على ال��رغ��م م��ن �إطالق
الغاز امل�سيل للدموع بكثافة وقطع
خدمات الإنرتنت يف املدينة.
و�أ� �ض��اف��ت ال�ل�ج�ن��ة �أن ��ه مت اعتقال
� 114شخ�صا واتخاذ الإجراءات
القانونية �ضدهم.
وذك� ��رت ال�ل�ج�ن��ة �أن �ه��ا ا�ستخدمت
الغاز امل�سيل للدموع فقط ملواجهة
ال �ه �ج �م��ات ع �ل��ى م �ق��ار ومركبات
�أمنية .وخرج متظاهرون �سودانيون
يف م �� �س�يرات ح��ا� �ش��دة ،ال���س�ب��ت ،يف

•• عوا�صم-وكاالت:

�شبان ي�سعفون زميال لهم �أ�صيب يف املواجهات مع الأمن يف اخلرطوم (رويرتز)
العا�صمة اخلرطوم و�أماكن �أخرى ن�ه��ر ال�ن�ي��ل ال�ت��ي ت��رب��ط اخلرطوم
يف جميع �أن �ح��اء ال �ب�لاد ،للتنديد مبدينتها التو�أم �أم درمان ومنطقة
ب��الإج��راءات التي اتخذها اجلي�ش بحري.
يف �أكتوبر املا�ضي ،ثم �أدخلت البالد وبح�سب م��ا �أعلنته جلنة الأطباء
يف �أزمة �سيا�سية ،رغم �إعادة رئي�س ال�سودانية ،ف�إن قوات الأمن �أطلقت
ال� � ��وزراء ،ع�ب��د اهلل ح �م ��دوك� ،إىل عبوات غاز م�سيل للدموع وقنابل
�صوتية داخل امل�ست�شفى التعليمي.
من�صبه.
وذك ��رت وك��ال��ة الأن �ب��اء ال�سودانية و�أدت �إج ��راءات اجلي�ش �إىل �إرباك
الر�سمية �سونا� ،أن املئات نزلوا �إىل االن �ت �ق��ال ال�ه����ش امل�خ�ط��ط ل��ه �إىل
ال�شوارع ،حتى مع ت�شديد ال�سلطات احل �ك��م ال��دمي �ق��راط��ي و�أدى �إىل
الأمنية يف �أن�ح��اء العا�صمة ون�شر مظاهرات �شوارع ال ه��وادة فيها يف
القوات و�إغالق جميع اجل�سور على جميع �أنحاء ال�سودان.

رئي�س جمل�س الدولة الليبي
يدعو الربملان �إىل التوافق

•• طرابل�س-وكاالت:

دع��ا رئي�س املجل�س الأع �ل��ى ل�ل��دول��ة يف ليبيا ،خ��ال��د امل���ش��ري ،جمل�س
النواب� ،أم�س الأحد� ،إىل التوافق مع جمل�س الدولة وعدم القفز على
اال�ستحقاقات االنتخابية.
وحذر امل�شري يف جل�سة ملجل�س الدولة بثتها �صفحة املكتب الإعالمي
للمجل�س على في�سبوك من �أي خطوة يتخذها الربملان ب�شكل منفرد
بدون الت�شاور مع املجل�س ،قائال �إن هذه اخلطوة �ست�ؤول للف�شل.
و�أ��ش��ار �إىل �أن هناك توا�صال وحم ��اوالت حللحلة الأزم ��ة م��ع جمل�س
النواب ،لكنه �أكد على عدم وجود ت�صور وا�ضح ودقيق حتى الآن.
و�أ�ضاف �أن هناك توا�صال مع قيادات جمل�س النواب لتكون جل�سته املقرر
عقدها غدا االثنني حماولة للتوافق ولي�س للتحرك ب�شكل منفرد ،حتى
ال يتم الو�صول �إىل نف�س النتيجة ب�ش�أن االنتخابات.
هذا وقالت امل�ست�شارة اخلا�صة للأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن ليبيا
�ستيفاين وليامز� ،إن قرارات البت يف موعد االنتخابات ويف �أهلية �سيف
الإ�سالم القذايف للرت�شح �ش�أن ليبي خال�ص.
ويف حوار مع �صحيفة ال�شرق الأو�سط ن�شرته الأحد ،دعت وليامز جميع
الأطراف �إىل االمتثال لأحكام الق�ضاء.
و�أ� �ض��اف��ت ول�ي��ام��ز �أن جميع م��ن ك��ان��وا مرت�شحني ملنا�صب ال�سلطة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة خ�ل�ال عملية ملتقى احل� ��وار ال���س�ي��ا��س��ي ال�ل�ي�ب��ي تقدموا
بتعهدات مكتوبة بعدم الرت�شح يف ه��ذه االنتخابات ،م��ؤك��دة �أن البت
ب�أهلية املر�شحني لالنتخابات النيابية والرئا�سية هو �أمر �سيادي ليبي
يبت فيه الق�ضاء الليبي ويجب على اجلميع اح�ترام ال�سيادة الليبية
وا�ستقاللية الق�ضاء.

الرئي�س ال�صومايل ي�سحب تكليف
تنظيماالنتخاباتمنرئي�سالوزراء

•• مقدي�شو�-أ ف ب:

ات �ه��م رئ�ي����س ال � ��وزراء ال�صومايل
الرئي�س الأح��د بتقوي�ض العملية
االنتخابية بعد قراره �سحب تكليف
رئي�س احلكومة تنظيم انتخابات
ط� ��ال ان �ت �ظ��اره��ا ع �ل��ى وق� ��ع �أزم� ��ة
م�ؤ�س�ساتية خطرية.
وت � � � ��دور خ�ل��اف� ��ات م� �ت� �ك ��ررة بني
ال��رئ�ي����س حم�م��د ع�ب��د اهلل حممد،
املعروف بفارماجو ،ورئي�س الوزراء
حممد ح�سني روب �ل��ي .وق��د ي�ؤدي
هذا القرار �إىل ت�صعيد جديد على
ر�أ�� ��س ه ��ذا ال�ب�ل��د غ�ير امل���س�ت�ق��ر يف
منطقة القرن الإفريقي.
وم���س��اء ال���س�ب��ت ق ��ال ف��ارم��اج��و يف
ب �ي��ان �إن رئ�ي����س ال � ��وزراء ف���ش��ل يف
�أداء واج�ب��ه �إج ��راء انتخابات على
�أ�سا�س اتفاق � 17سبتمرب 2020
وك��ان يفرت�ض �أن ي�ستخدم كخط
توجيهي لالقرتاع.
ودع� ��ا ال��رئ �ي ����س �إىل ع �ق��د م�ؤمتر
ت�شاوري يجمع احلكومة االحتادية
وال��والي��ات ال���ص��وم��ال�ي��ة و�سلطات
العا�صمة مقدي�شو الختيار «قيادة
كف�ؤة» تقوم بالعملية االنتخابية.

هدد الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني� ،أم�س الأحد ،برد خمتلف على
تو�سع حلف ال�ن��ات��و ب��اجت��اه ال���ش��رق ،يف ح��ال جت��اه��ل امل�ط��ال��ب الأمنية
واال�سرتاتيجية التي قدمتها مو�سكو.
وقال بوتني يف ت�صريحات لقناة رو�سيا  1نقلها موقع �سبوتنيك �إن رد
رو�سيا على تو�سع الناتو باجتاه ال�شرق ميكن �أن يكون خمتلفاً متاماً،
ف��ال�ق��رار يعتمد على امل�ق�ترح��ات ال�ت��ي يقدمها اخل�ب�راء الع�سكريون
الرو�س .و�أ�ضاف �أن رو�سيا قدمت �ضمانات �أمنية ا�سرتاتيجية للواليات
املتحدة والناتو من �أجل حتقيق نتيجة دبلوما�سية للمفاو�ضات.
وتابع �أمتنى �أن نكون قد قدمنا كل ذلك ،لي�س للتعتيم و�إيقاف �شيء ما،
من وجهة نظر هذه العملية الدبلوما�سية ،بل من �أجل حتقيق نتيجة
دبلوما�سية للمفاو�ضات.
ي�أتي ذلك بينما انتقدت جمموعة غازبروم الرو�سية العمالقة �إعادة بيع
غاز من قبل �أملانيا لبولندا يف �أوج ارتفاع الأ�سعار ،ونفت االتهامات ب�أن
مو�سكو تقل�ص عمدا �شحناتها �إىل �أوروبا.
وقال الناطق با�سم غازبروم �سريغي كوبريانوف يف �شريط فيديو بث
م�ساء ال�سبت نالحظ اجتاها عك�سيا لتدفق الغاز من �أملانيا �إىل بولندا
وك��ذل��ك �إىل �أوك��ران�ي��ا على م��ا ي�ب��دو ،مب��ا ي�ت�راوح ب�ين ث�لاث��ة وخم�سة
ماليني مرت مكعب يوميا.
و�أ�ضاف �أن هذا الغاز ي�أتي من اخلزانات اجلوفية يف �أملانيا التي ا�ستخدم
 47باملئة من الغاز الذي حتويه مع �أن ال�شتاء يف بدايته ،معتربا �أن هذا
القرار لي�س الأكرث عقالنية.
وتابع كوبريانوف �أن �أ�سعار هذه ال�شحنات �أعلى بكثري من �أ�سعار الكميات
التي ت�سلمها �شركة غازبروم.
وكانت املمثلية الدائمة لبولندا لدى االحتاد الأوروب��ي اتهمت مو�سكو
الأربعاء بوقف �شحناتها من الغاز عرب خط �أنابيب الغاز يامال�-أوروبا
بني رو�سيا وبولندا و�أملانيا ،متهمة املجموعة الرو�سية بالتالعب.

بوتني يحاور ويناور وجاهز للمعركة

ع�ضوية �أوكرانيا ع ّمقت اجلرح

تو�ّسع الناتو �شرقا :هكذا خدع الغرب رو�سيا!
•• الفجر -جو�سلني كولون
–ترجمة خرية ال�شيباين:

ه��ل وع ��د ال �غ��رب ال ��رو� ��س بعدم
تو�سيع الناتو �إىل ح��دود رو�سيا

عندما ان �ه��ارت الكتلة ال�شرقية
منذ �أك�ث�ر م��ن  30ع��ا ًم��ا؟ اتخذ
هذا ال�س�ؤال منعطفاً دراماتيكياً يف
الأ�سابيع الأخ�يرة ب�ش�أن ع�ضوية
�أوك ��ران� �ي ��ا امل �ح �ت �م �ل��ة يف احللف

الأط �ل �� �س��ي .ذل ��ك لأن الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني مقتنع
ب�أن التو�سع امل�ستمر حلدود الناتو
�إىل رو�سيا يهدد �أمن بالده
(التفا�صيل �ص)11

فرن�سا تتجاوز حاجز الـ � 100ألف �إ�صابة يوميا وماكرون يرت�أ�س جمل�س الدفاع امل�صغر

ال�صحة العاملية حتث على �إجراءات ملواجهة «�أوميكرون»
•• عوا�صم-وكاالت:

م ��ع دخ� ��ول م��و� �س��م الأع� �ي ��اد حول
العامل ،ومع ت�سلل وانت�شار املتحور
�أوم �ي �ك ��رون م��ن ف�ي�رو���س كورونا
لكل �أرج��اء املعمورة ،كررت منظمة
ال�صحة العاملية تو�صياتها باحلر�ص
على اتباع عامل هام ج��داً للوقاية
من كورونا ومتحوراته ،وبالأخ�ص
�أوميكرون �سريع االنت�شار� ..أال وهو
التهوية اجليدة.
ويف تغريدة ج��دي��دة على ح�سابها
الر�سمي يف ت��وي�تر ،ق��ال��ت منظمة
ال�صحة ال�ع��امل�ي��ة �إن �إع ��ادة تدوير
الهواء داخل الغرفة ترفع معدالت
انت�شار الفريو�س امل�سبب لكوفيد-
 .19و� �ش��ددت ع�ل��ى �أن التهوية
اجليدة حتمي من الإ�صابة.
ون�صحت املنظمة الأممية ب�أهمية

طابور لإجراء اختبار كوفيد يف تاميز �سكوير يف مانهاتن ،نيويورك( .رويرتز)
ال���س�م��اح ل�ل�ه��واء اخل��ارج��ي النقي بعيد امل �ي�لاد� ،أم����س الأول ،يف ظل
بالدخول للغرف ،وا�ستبدال الهواء ج��ائ�ح��ة كوفيد -19ال�ت��ي �أعاقت
ال��داخ �ل��ي ،خ��ا��ص��ة ع�ن��د ا�ستخدام االح� �ت� �ف ��االت ل �ل �ع��ام ال� �ث ��اين على
م��راوح التهوية واملكيفات وفالتر التوايل ،حيث �أ�صبح �أوميكرون هو
املتحور املهيمن على العامل.
الهواء.
واح� �ت� �ف ��ل م� �ل� �ي ��ارات الأ� �ش �خ��ا���ص و�أُل �غ �ي��ت �أك�ث�ر م��ن � 6آالف رحلة

ج��وي��ة ح��ول ال �ع��امل ،خ�ل�ال عطلة
ع� �ي ��د امل � �ي�ل��اد ن� �ه ��اي ��ة الأ� � �س � �ب ��وع،
وت�أجلت �آالف ال��رح�لات الأخرى،
ب �ح �� �س ��ب م� ��وق� ��ع ف�ل��اي� ��ت �أوي � � ��ر
املتخ�ص�ص ،يف وق��ت يُحدث تف�شي
املتحور �أوميكرون �شديد العدوى
ا��ض�ط��راب��ات يف ال�سفر ت ��ؤث��ر على
املاليني.
وب �ي �ن �م��ا ك � ��ان ال �ب �ع ����ض يفتحون
هداياهم ،كانت طوابري متتد �أمام
م��رك��ز التلقيح �ضد وب��اء كوفيد-
 19حول العامل.
ف�ف��ي م��واج �ه��ة االن�ت���ش��ار ال�سريع
للمتحور �أوم�ي�ك��رون م��ن فريو�س
ك��ورون��ا ،توا�صلت حملة التطعيم
بوترية غري �سريعة حول العامل.
وت�شري الدرا�سات املختربية املبكرة
ع �ل��ى اخل�ل�اي ��ا ال �ب �� �ش��ري��ة �إىل �أن
امل�ت�ح��ور �أوم �ي �ك��رون ق��د ي�ك��ون هي

الأقل كفاءة يف الت�سلل �إىل الرئتني
واالن�ت���ش��ار م��ن خلية �إىل �أخ ��رى،
م�ق��ارن��ة ب��امل�ت�ح��ورات الأخ� ��رى من
فريو�س كورونا.
وق��د ي�ساعد ه��ذا يف تف�سري بع�ض
البيانات املبكرة من دول مثل جنوب
�إفريقيا وبريطانيا ،التي ت�شري �إىل
�أن �ساللة �أوميكرون ت�سبب مر�ضاً
�أقل خطورة.
اىل ذلك جت��اوزت فرن�سا حاجز الـ
� 100ألف �إ�صابة يومية بفريو�س
ك��وف �ي��د  ، 19وه� ��و رق� ��م قيا�سي
جديد مل ت�سجله البالد منذ بداية
اجلائحة.
و ي�ت �ر�أ�� ��س ال��رئ �ي ����س الفرن�سي
�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ال�ي��وم الإثنني
جم�ل����س ال��دف��اع امل���ص�غ��ر يف ق�صر
الإيليزيه  ،لبحث تطورات االرتفاع
يف �إ�صابات كورونا.
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�أخبـار الإمـارات

Monday

 7730خمالفة بيئية يف ر�أ�س اخليمة خالل 2021

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

02

بلغ ع��دد املخالفات التي حررها مفت�شو راق��ب ب��دائ��رة اخل��دم��ات العامة
يف ر�أ� ��س اخليمة  7730خمالفة بيئية منذ يناير امل��ا��ض��ي وحتى13
من دي�سمرب اجل��اري  2021ومت �ضبطها يف ال�شواطئ واملرافق العامة
وال�شوارع وغريها من الأماكن يف الإمارة .
من جانبها �أطلقت الدائرة مبادرة جديدة خلف�ض قيمة املخالفات البيئية
التي حررتها دوري��ات راق��ب البيئية بن�سبة  50%ط��وال �شهر دي�سمرب
مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني للدولة.
وق��ال �سعادة املهند�س احمد حممد احلمادي مدير ع��ام دائ��رة اخلدمات
العامة �إن الهدف الرئي�سي من خمالفات "راقب" هو توعية �أفراد املجتمع
ب�أهمية البيئة واحلفاظ عليها وعدم ت�شويه املظهر اجلمايل ملناطق الإمارة
التي ت�شهد �إقبا ًال كبرياً على مدار العام من الأهايل وال�سياح.

ال�صحة جتري  334,211فح�صا ك�شفت عن � 1,803إ�صابات
جديدة بفريو�س كورونا و 618حالة �شفاء
•• �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 احل��االت امل�صابة بفريو�س كورونا
امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم � ..أعلنت الوزارة عن �إجراء
 334,211فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة
يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف
�إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى
الدولة يف الك�شف عن  1,803حاالت �إ�صابات جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد
من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية

الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  751,333حالة .كما �أعلنت
الوزارة عن وفاة حالتني م�صابتني نتيجة تداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا
امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة  2,158حالة .و�أعربت وزارة
ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني،
ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع
اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً
ل�صحة و�سالمة اجلميع  .كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  618حالة 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  741,325حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  12,997جرعة من
لقاح كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تقدمي  12,997جرعة من لقاح
كوفيد -19خ�لال ال�ساعات ال �ـ  24املا�ضية وب��ذل��ك يبلغ جم�م��وع عدد
اجلرعات التي مت تقدميها حتى �أم�س  22,486,204جرعات ومعدل
توزيع اللقاح  227.35جرعة 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 -

يوم الت�أهب للأوبئة ..مبادرات الإمارات ت�صنع الفارق وتعزز فر�ص العامل للمواجهة

•• �أبوظبي-وام:

حتول اليوم الدويل للت�أهب للأوبئة ،الذي ي�صادف اليوم� ،إىل حدث بالغ
الأهمية منذ تف�شي جائحة كورونا التي �أظهرت احلاجة املا�سة ملزيد من
التن�سيق والتعاون الدويل يف مواجهة تلك الأوبئة العابرة للحدود الوطنية
والتي طالت تداعياتها ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية جميع الدول
واملجتمعات دون �أي ا�ستثناء.
وحذرت الأمم املتحدة من �أن الأوبئة يف امل�ستقبل قد تتجاوز ،يف ظل غياب
االهتمام ال��دويل ،ح��االت التف�شي ال�سابقة م��ن حيث ال�شدة واخلطورة،
م�ؤكدة على الأهمية الق�صوى للتوعية ،وتبادل املعلومات واملعارف العلمية،
والتعليم اجل�ي��د ،وب�ن��اء النظم ال�صحية امل�ت�ط��ورة على ال�صعيد املحلي
والإقليمي والعاملي ،باعتبارها تدابري فاعلة للوقاية من الأوبئة والت�صدي
لها.
وت�شارك دول��ة الإم��ارات العامل احتفاله باليوم ال��دويل للت�أهب للأوبئة،
باعتبارها �أحد �أبرز الداعمني للجهود الدولية الرامية ملكافحة الأمرا�ض
الوبائية ال�ت��ي ت�شكل تهديدا حقيقيا ل�سالمة الب�شرية ،حيث �ساهمت
مبادراتها الإن�سانية خ�لال ال�سنوات املا�ضية يف تعزيز الربامج ال�صحية
والعالجية وتنفيذ حمالت التطعيم وتوفري اللقاحات �ضد العديد من
الأم��را���ض ال��وب��ائ�ي��ة ح��ول ال�ع��امل مثل ك��ورون��ا و�شلل الأط �ف��ال واملالريا
والكولريا ودودة غينيا.
ويعد دع��م اجل�ه��ود الرامية للق�ضاء على الأم��را���ض الوبائية التي تهدد
الب�شرية منهج �أ�صيل يف ال�سيا�سة الإماراتية اخلارجية ،ففي عام ،1990

قدم املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" �إىل مركز
كارتر الذي يعنى مبكافحة الأمرا�ض املدارية املهملة منحة بعدة ماليني
من الدوالرات دعم جهود ا�ستئ�صال مر�ض دودة غينيا.
وتقف الإم ��ارات يف مقدمة ال��دول ال��داع�م��ة للمبادرات الإن�سانية خالل
جائحة كوفيد ،-19وقد �شكلت امل�ساعدات التي قدمتها ن�سبة كبرية من
حجم اال�ستجابة الدولية للدول املت�ضررة منذ بداية اجلائحة ،حيث بلغ
�إج�م��ايل ع��دد امل�ساعدات الطبية ،والأج�ه��زة التنف�سية ،و�أج�ه��زة الفح�ص
ومعدات احلماية ال�شخ�صية ،والإم��دادات الإماراتية حتى يوليو 2021
�أكرث من  2,154طن مت توجيهها �إىل  135دولة حول العامل.
وب�ل��غ �إج �م��ايل رح�ل�ات امل���س��اع��دات الطبية امل��ر��س�ل��ة  ،196ومت �إن���ش��اء 6
م�ست�شفيات ميدانية يف ال�سودان ،وغينيا كوناكري ،وموريتانيا ،و�سرياليون،
ولبنان ،والأردن ،وجتهيز عيادة متنقلة يف تركمان�ستان ،ف�ضال عن امل�ساعدات
التي مت �إر�سالها من خمازن املنظمات الدولية املتواجدة يف املدينة العاملية
للخدمات الإن�سانية بدبي �إىل خمتلف دول العامل� ،إىل جانب التربعات
ال�سخية التي قدمتها الدولة �إىل منظمة ال�صحة العاملية.
بدورها قدمت " حملة الإمارات للتطعيم �ضد �شلل الأطفال " يف جمهورية
باك�ستان الإ��س�لام�ي��ة خ�لال ال�ف�ترة م��ن ع��ام  ، 2014حتى نهاية �شهر
�سبتمرب املا�ضي  583مليونا و� 240ألفا و 876جرعة تطعيم �ضد مر�ض
�شلل الأطفال لأكرث من  102مليون طفل باك�ستاين.
وح�ق��ق ال�ت�ع��اون ب�ين دول ��ة الإم � ��ارات و"م�ؤ�س�سة ب�ي��ل وميليندا غيت�س"
على مدى العقد املا�ضي ع��دداً من املبادرات ال�صحية العاملية والإجنازات
الرئي�سية التي لعبت دورا ب��ارزا يف احلد من انت�شار الأوبئة والوقاية من

الأم��را���ض املعدية وت�ق��دمي امل�ساعدات الإن�سانية وال�صحية للمجتمعات
وال�شعوب املحتاجة.
وات�سعت ال�شراكة بني دولة الإم��ارات وم�ؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س منذ
انطالقها عام  ،2011لت�شمل جمموعة مبادرات بلوغ امليل الأخري التي
ت�سعى �إىل اال�ستثمار ب�شكل م�ستدام من �أجل دعم ق�ضايا ال�صحة العاملية.
ويف �إطار دعم جهود ا�ستئ�صال �شلل الأطفال ،قدمت كل من دولة الإمارات
و"م�ؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س" ،دعماً مالياً للمبادرة العاملية للق�ضاء على
�شلل الأطفال ،وتعاون اجلانبان يف ا�ست�ضافة فعاليات رئي�سية ال�ستقطاب
اجلهات الفاعلة الرئي�سية يف املجتمع ال�صحي العاملي لدفع عجلة التقدم
وزيادة التمويل.
وتعمل دول��ة الإم��ارات وم�ؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س من خالل التعاون
امل �� �ش�ترك ط��وي��ل الأج� ��ل م��ع ال� ��دول امل �ت �� �ض��ررة م��ن �أج� ��ل و� �ض��ع وتنفيذ
ا�سرتاتيجيات خم�ص�صة ملكافحة امل�لاري��ا ،كما ت�سهم ت�برع��ات اجلانبني
لل�صندوق ال�ع��امل��ي ال��ذي ت�سهم دول��ة الإم� ��ارات فيه منذ ع��ام  2019يف
�إنقاذ الأ�شخا�ص من خالل متويل الأدوية امل�ضادة للمالريا والنامو�سيات،
وبف�ضل اجلهود التي بذلها ال�شركاء العامليون� ،أنقذت هذه امل�ساهمات حياة
نحو  1.1مليون �شخ�ص من خ�لال التدابري الوقائية التي مت اتخاذها
خالل العقد املا�ضي.
ً
و�أب��دت دول��ة الإم ��ارات وم�ؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س التزاما مبوا�صلة
اجلهود الرامية �إىل و�ضع ا�ستئ�صال الأم��را���ض املعدية على ر�أ���س جدول
الأعمال العاملي خا�صة "ا�ستئ�صال الأمرا�ض املدارية املهملة".
وتت�ضمن املبادرات "�صندوق بلوغ امليل الأخري" الذي �أطلقه �صاحب ال�سمو

ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة يف ع��ام  2017بالتعاون مع ع��دد من اجلهات الداعمة
مبا فيهم م�ؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س ،ومتتد �أن�شطة ال�صندوق ملدة 10
�سنوات وقيمته  100مليون دوالر.
ويركز ال�صندوق جهوده على الق�ضاء على العمى النهري وداء الفيالريات
اللمفاوي يف منطقة ال�ساحل ب�أفريقيا. ،
ويتعاون اجلانبان يف دعم مبادرات اليوم العاملي للأمرا�ض املدارية املهملة
ال��ذي مت االع�تراف به ر�سمياً �ضمن ج��دول �أعمال الأمم املتحدة ،ويوفر
م�ن�براً رئي�سياً جلهود التوعية العاملية والعمل املت�سق وم��ن �أج��ل �ضمان
ا�ستمرار الدعم املايل.
وي�سهم التعاون بني اجلانبني يف تعزيز االبتكار وت�ضافر اجلهود يف جمال
ال�صحة العاملية وما بعدها من خالل مبادرات مثل املعهد العاملي للق�ضاء
على الأمرا�ض املعدية "غاليد".
وعلى نحو مماثل ،يعد �صندوق "العي�ش واملعي�شة" �أك�بر مبادرة تنموية
متعددة الأط ��راف من نوعها يف املنطقة ،حيث تتجاوز قيمة التمويالت
املعتمدة  1.34مليار دوالر لدعم م�شاريع يف خمتلف �أنحاء �أفريقيا و�آ�سيا
..و�شملت �إجنازات ال�صندوق املتنوعة احلد من الوفيات الناجمة عن املالريا
يف ال�سنغال وحت�سني �إنتاج الأرز يف خمتلف �أنحاء غرب �أفريقيا.
وتتعاون دولة الإمارات وم�ؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س يف ا�ست�ضافة املنتديات
واالجتماعات من خالل من�صات ت�شمل "منتدى بلوغ امليل الأخري" الذي
يجمع قادة ال�صحة العامليني يف �أبوظبي للت�أكيد على �أولوية الق�ضاء على
الأمرا�ض.

برعاية من�صور بن زايد

 13يناير الإعالن عن امل�شاريع احلا�صلة على منحة الدورة الـ  4من برنامج الإمارات لبحوث علوم اال�ستمطار
•• �أبوظبي -وام:

�أع �ل��ن امل��رك��ز ال��وط �ن��ي للأر�صاد
�أم�س موعد �إقامة حفل الإعالن
ع� ��ن امل� ��� �ش ��اري ��ع احل ��ا� �ص �ل ��ة على
منحة الدورة الرابعة من برنامج
الإمارات لبحوث علوم اال�ستمطار
وال� ��ذي ي�ن�ظ��م حت��ت رع��اي��ة �سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة  ،يف جناح الدولة
مبعر�ض "�إك�سبو  2020دبي"
يوم اخلمي�س  13يناير .2022
وق� ��ال � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور ع �ب��د اهلل
املندو�س مدير عام املركز الوطني
للأر�صاد  -بهذه املنا�سبة � " : -إن
�إقامة حفل الإع�لان عن امل�شاريع
احل��ا� �ص �ل��ة ع �ل��ى م �ن �ح��ة ال � ��دورة
ال��راب �ع��ة م��ن ب��رن��ام��ج الإم� � ��ارات

لبحوث ع�ل��وم اال�ستمطار �ضمن
ح ��دث ع��امل��ي م �ه��م م �ث��ل معر�ض
�إك� ��� �س� �ب ��و  2020دب � � ��ي ،ي� ��ؤك ��د
ع�ل��ى �أه �م �ي��ة ال�برن��ام��ج ومكانته
ال��دول�ي��ة امل��رم��وق��ة التي اكت�سبها
ع� �ل ��ى م � ��دى ال � � � � ��دورات ال� �ث�ل�اث
ال�سابقة ،و�إجن��ازات��ه التي متثلت
يف ا� �س �ت �ق �ط ��اب ودع � � ��م الأف � �ك� ��ار
والتقنيات اجل��دي��دة واملبتكرة يف
جمال اال�ستمطار والقابلة للتبني
والتطبيق يف املناطق التي تعاين
من ُ�ش ّح املياه .وبف�ضل ر�ؤية القيادة
الر�شيدة الرامية �إىل دف��ع جهود
االبتكار العلمي والتقدم التقني،
فقد �ساهمت ال��دول��ة يف ت�شجيع
وتعزيز امل�ساعي العاملية الرامية
�إىل حتقيق اال�ستدامة املائية من
خالل توظيف املخرجات العلمية
املجدية".

وك ��ان امل��رك��ز ال��وط �ن��ي للأر�صاد
ق ��د �أع� �ل ��ن ع ��ن حت��دي��د واختيار
امل�شاريع البحثية التي �ستح�صل
ع�ل��ى منحة ال� ��دورة ال��راب �ع��ة من
الربنامج الإم��ارات لبحوث علوم
اال��س�ت�م�ط��ار يف ن��وف�م�بر املا�ضي،
وذل� � � � ��ك ع � �ق� ��ب اج � �ت � �م � ��اع جلنة
املراجعة الفنية الدولية التابعة

املوارد الب�شرية والتوطني :اخت�صار خطوات
�إجناز  3خدمات مرتبطة بالعمالة امل�ساعدة
•• دبي-وام:

�أع �ل �ن��ت وزارة امل � � ��وارد الب�شرية
وال �ت��وط�ي�ن ع��ن ت �ط��وي��ر خدمات
ال� �غ ��اء وجت ��دي ��د ت �� �ص��ري��ح �إقامة
العامل امل�ساعد وت�سجيل �شكوى
ان�ق�ط��اع��ه ع��ن ال�ع�م��ل وذل ��ك من
خالل اخت�صار خطوات �إجناز هذه
اخلدمات.
و�أك � ��د خ�ل�ي��ل خ� ��وري وك �ي��ل وزارة
املوارد الب�شرية والتوطني امل�ساعد
ل�ش�ؤون العمالة امل�ساعدة حر�ص

ال� � � � ��وزارة ع �ل ��ى ت� �ق ��دمي خ ��دم ��ات
العمالة امل�ساعدة ب�أ�سهل الطرق
و�أي�سرها ومبا يتنا�سب مع تطلعات
�أ�صحاب العمل ويحقق �سعادتهم
 ..م�شريا �إىل �أن تطوير اخلدمات
الثالث امل�شار �إليها ي�أتي يف �إطار
املرحلة الأوىل من خطة تنفذها
ال � ��وزارة ل�ت�ط��وي��ر ج�م�ي��ع خدمات
العمالة امل�ساعدة البالغ جمموعها
 18خدمة.
ومي �ك��ن ل �� �ص��اح��ب ال �ع �م��ل �إجن� ��از
�أي م��ن خ��دم��ات ال �غ��اء �أو جتديد

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  27دي�سمرب  2021العدد 13427
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :وايت لينك للهواتف
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجاريةXBUE PARFUM :
بتاريخ 2021/12/07 :
املودعة بالرقم 366168 :
بيانات الأولوية :
ب�إ�سم  :وايت لينك للهواتف
املوطن � :أبوظبي� ,شارع زايد الثاين �شرق  - 4-1ق  320حمل رقم  - 7ج ك ,وح��دة ,دائرة بلدية �أبوظبي,
هاتف� , 97126426655 :صندوق  ,الربيد - 107089 :امييلwhitelinkmobiles@gmail.com :
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 3 :
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س؛ م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وجلي وك�شط؛ �صابون؛ عطور وزي��وت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل؛ غ�سول (لو�شن) لل�شعر؛ منظفات
�أ�سنان.
و�صف العالمة  :عبارة عن كلمات باللغة االجنليزية  XBUE PARFUMبحروف التينية
اال�شرتاطات :
فعلى من لديه �إعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

ت���ص��ري��ح �إق��ام��ة ال �ع��ام��ل امل�ساعد
�أو ت�سجيل �شكوى االن�ق�ط��اع عن
العمل من خالل التطبيق الذكي
ل �ل��وزارة دون احل��اج��ة �إىل �إدخال
كلمة ال�سر وا�سم امل�ستخدم حيث
يتعني على �صاحب العمل �إدخال
رقم بطاقة هويته وتاريخ ميالده
وك� ��ذل� ��ك �إدخ � � � ��ال رم � ��ز التحقق
يف ال �� �ص��ورة ال �ظ��اه��رة �أم ��ام ��ه يف
التطبيق حيث �سيتم �إر�سال ر�سالة
ن�صية ل��ه ب��رم��ز التحقق OTP
على رق��م هاتفه املتحرك امل�سجل
ل ��دى ال�ه�ي�ئ��ة االحت ��ادي ��ة للهوية
واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ
 .وي �ت �ع�ي�ن ع �ل��ى � �ص��اح��ب العمل
�إدخ ��ال رم��ز التحقق املر�سل �إليه
واخ�ت�ي��ار ال�ع��ام��ل امل�ط�ل��وب اجراء
اخلدمة على ملفه وكذلك �إدخال
البيانات املطلوبة و�سداد الر�سوم
حيث �سيتم �إر�سال الطلب مبا�شرة
�إىل الهيئة للمعاجلة و�إر�سال بريد
�إلكرتوين ل�صاحب العمل ب�إي�صال
الدفع ون�سخة من العقد املوثق /
يف ح��ال��ة خ��دم��ة جت��دي��د ت�صريح
الإقامة لعامل م�ساعد. /
ي��ذك��ر �أن وزارة امل� ��وارد الب�شرية
وال � �ت� ��وط �ي�ن ت � �ق ��دم  18خدمة
لأ� � �ص � �ح� ��اب ال� �ع� �م ��ل ال ��راغ� �ب�ي�ن
ب��ا� �س �ت �ق��دام وا� �س �ت �خ��دام العمالة
امل� ��� �س ��اع ��دة ح� �ي ��ث ت� �ت ��واف ��ر ه ��ذه
اخل��دم��ات ع�ب�ر ال�ت�ط�ب�ي��ق الذكي
ل� �ل ��وزارة  mohreامل �ت��واف��ر يف
متجري جوجل ب�لاي واب��ل �ستور
ف �� �ض�لا ع ��ن امل ��وق ��ع الإل� �ك�ت�روين
ل� � �ل � ��وزارة www.mohre.
 gov.aeوكذلك مركز االت�صال
على الرقم املجاين .80060

ل�ل�برن��ام��ج اف�ترا� �ض �ي �اً وال� ��ذي مت
خالله درا�سة وا�ستعرا�ض �أف�ضل
امل �� �ش��اري��ع ال�ب�ح�ث�ي��ة ال �ت��ي و�صلت
ملرحلة التقييم النهائي .و�شملت
مرحلة تقييم البحوث النهائية
التي امتدت ل�شهر املفا�ضلة بني 8
مقرتحات بحثية كاملة تقدّم بها
 51باحثاً وعاملاً وخبرياً ينت�سبون
لـ 26م�ؤ�س�سة بحثية تتواجد يف
 9دول .وقد مت التقييم اعتماداً
ع �ل��ى خ �م �� �س��ة م �ع��اي�ي�ر �أ�سا�سية
ه ��ي :اخل�ب�رة ال�ع�ل�م�ي��ة والتقنية
الإج� �م ��ال� �ي ��ة و�أه� �م� �ي ��ة العر�ض
واالب �ت �ك��ار ،وم� ��دى �أه �ل �ي��ة مقدم
ال �ع ��ر� ��ض /ال� �ب ��اح ��ث وال �ف ��ري ��ق/
لتنفيذ امل�شروع ،ومنهجية البحث،
وتكامل البحث مع بناء القدرات،
وامل�صادر وامليزانية.
من جانبها قالت علياء املزروعي،

مديرة برنامج الإم ��ارات لبحوث
ع �ل��وم اال� �س �ت �م �ط��ار � " :إن حفل
الإع �ل�ان ع��ن امل���ش��اري��ع احلا�صلة
ع�ل��ى منحة ال� ��دورة ال��راب �ع��ة من
ال�ب�رن��ام��ج ي���س�ل��ط ال �� �ض��وء على
التقدم الكبري الذي حققناه على
مدى ال�سنوات املا�ضية يف ا�ستنباط
حلول ف ّعالة لتعزيز الأم��ن املائي
العاملي من خالل العلوم املتعلقة
ب��اال��س�ت�م�ط��ار .وي���س��رن��ا �أن يقام
هذا احلفل �ضمن معر�ض �إك�سبو
2020دبي ،وال��ذي يعد من�صة
م �ث��ال �ي��ة ال� �س �ت �ع��را���ض امل�شاريع
ال��دول �ي��ة امل �ب �ت �ك��رة ذات الت�أثري
امل�ب��ا��ش��ر يف ت�ع��زي��ز و� �ض �م��ان �أمن
�أح ��د امل� ��وارد الطبيعية احليوية
والأ��س��ا��س�ي��ة يف ح�ي��اة ال�ن��ا���س مثل
املياه".
و�أ� �ض��اف��ت امل ��زروع ��ي " :ل�ق��د كان

ل �ل�برن��ام��ج ب��ال�ف�ع��ل دور ك �ب�ير يف
ت�شجيع ال�ت�ع��اون والتن�سيق بني
كبار الباحثني الدوليني امللتزمني
بالنهو�ض بالعلوم املتعلقة مبجال
اال�ستمطار ،وتر�سيخ مكانة دولة
الإم� � � � ��ارات ك �م��رك��ز ع ��امل ��ي لهذه
ال �ب �ح��وث وال �ع �ل��وم ،ك�م��ا ونتطلع
ق��دم�اً �إىل موا�صلة ه��ذه اجلهود
م ��ع ال �ع �ل �م��اء واخل � �ب ��راء الذين
ح �� �ص �ل��وا ع �ل��ى م �ن �ح��ة الربنامج
خ�لال ال ��دورات ال�سابقة ،وننظر
ب�ك��ل ت �ف��ا�ؤل ل�ل�م���ش��اري��ع البحثية
اجل � ��دي � ��دة ال� �ت ��ي � �س �ن �ع �ل��ن عنها
قريباً والتي �سيكون لها م�ساهمة
مهمة يف دف��ع عجلة ت�ط��ور علوم
اال�ستمطار حملياً و�إقليمياً وعاملياً
" .و�شهد هذا العام الدورة الرابعة
من برنامج الإمارات لبحوث علوم
اال��س�ت�م�ط��ار ،ح�ي��ث �سيتم تقدمي

منحة تبلغ قيمتها  1.5مليون
دوالر �أم��ري �ك��ي م ��وزع ��ة ع �ل��ى 3
�سنوات لكل واح��د من املقرتحات
البحثية الفائزة .و�ست�ساهم هذه
امل�ن��ح يف االن�ت�ق��ال ب�ه��ذه البحوث
�إىل مرحلة التطبيق على �أر�ض
ال ��واق ��ع ،ع�ل��ى �أن ي �ب��د�أ تنفيذها
يف غ�ضون �شهرين م��ن الإعالن
عنها.
وي�شار �إىل �أن النجاح الذي حققه

ب��رن��ام��ج الإم � ��ارات ل�ب�ح��وث علوم
اال�ستمطار على امل�ستوى العاملي
ي��ؤك��د على مكانة دول��ة الإم ��ارات
ال��رائ��دة يف ه��ذا امل �ج��ال العلمي،
حيث �شكل الربنامج وجهة جاذبة
ل���ش�ب�ك��ات الأب� �ح ��اث امل �ع�ت�رف بها
عاملياً ،وجنح يف تطوير عملية نقل
املعارف ال�ضرورية ل�ضمان ت�أمني
م ��وارد م�ستدامة للمياه يف دول
العامل املعر�ضة ملخاطر اجلفاف.

مدير عام �شرطة �أبوظبي يلتقي يف امليدان املتعاملني بالتحريات
•• �أبوظبي -وام:

التقى �سعادة ال�ل��واء مكتوم علي
ال �� �ش��ري �ف��ي م ��دي ��ر ع� ��ام �شرطة
�أب� ��وظ � �ب� ��ي امل� �ت� �ع ��ام� �ل�ي�ن �أث � �ن� ��اء
تقدميهم للخدمات ال�شرطية يف
مديرية التحريات والتحقيقات
اجلنائية بقطاع الأمن اجلنائي،
وا��س�ت�ق�ب��ل م�ع��ام�لات�ه��م املتعلقة
بالتقدمي عَلى البالغات ،و�شارك
يف �إجنازها والوقوف على كفاءة
وف��اع �ل �ي��ة �إج � � � � ��راءات التقدمي
عليها.
وت ��أت��ي ال��زي��ارة �ضمن م �ب��ادرة "
يف امل �ي��دان احل�ك��وم�ي��ة " ورافقه
يف ال��زي��ارة ،ال�ل��واء حممد �سهيل
ال��را� �ش��دي م��دي��ر ق �ط��اع الأم ��ن
اجل �ن��ائ��ي وال�ع�م�ي��د را� �ش��د خلف
ال� � �ظ � ��اه � ��ري م � ��دي � ��ر م ��دي ��ري ��ة

التحريات والتحقيقات اجلنائية
ومدراء الإدارات.
وا� �س �ت �ـ �ـ �ـ �ـ �م ��ع �إىل م�ل�اح� �ظ ��ات
امل �ت �ع��ام �ل�ين وال� �ت� �ح ��دي ��ات التي
يواجهونها يف تقدمي اخلدمات
ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل احتياجاتهم
وت��وق �ع��ات �ه��م وت �ط �ل �ع��ات �ه��م من
��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ومقرتحاتهم
حول اخلدمات املقدمة لهم ومن
ت �ل��ك اخل ��دم ��ات ف �ت��ح البالغات
اجلنائية عرب منظومة املعلومات
الأمنية والتي تعترب من �أحدث
الربامج على امل�ستوى ال�شرطي،
وم��رك��ز ت��وا� �ص��ل وال � ��ذي يتلقى
� �ش �ك��اوى اجل �م �ه��ور ذات ال�صلة
بعمليات االح�ت�ي��ال الإلكرتوين
والن�صب الهاتفي بالتعاون مع
 4بنوك حملية للحد من جرائم
االح� �ت� �ي ��ال م� ��ن خ �ل��ال جتميد

الأم � ��وال وم �ع��رف��ة امل�ستفيدين
وت� �ت� �ب ��ع الأم� � � � � ��وال وال� �ت� ��� �ص ��دي

للجرمية وا�ستقبال بالغات ق�سم
مكافحة اجل��رائ��م الإلكرتونية

ل �ل �ت �� �ص��دي ل �ع �م �ل �ي��ات االحتيال
والن�صب الهاتفي.

بيئة �أبوظبي تنفذ مترين حماكاة مب�شاركة ممثلي قطاعاتها و�إداراتها املعنية
•• �أبوظبي -وام:

نظمت �إدارة ال�ط��وارئ وال�سالمة
وا� �س �ت �م��راري��ة الأع� �م ��ال يف هيئة
البيئة – �أبوظبي مترين حماكاة
داخلي مب�شاركة ممثلي القطاعات
والإدارات الختبار م��دى جاهزية
وفعالية خطط الطوارئ الداخلية
للهيئة ،وذلك من خالل التن�سيق
ب�ي�ن ال �ق �ط��اع��ات ال��داخ �ل �ي��ة ذات
ال�صلة لقيا�س �سرعة اال�ستجابة
وال�سيطرة والتعامل مع احلاالت

الطارئة يف الأ�صول التابعة للهيئة
�ضمن الإج� ��راءات املتعلقة ب�إدارة
حاالت الطوارئ الداخلية.
ومن خالل التمرين �سعت الهيئة
�إىل اختبار مدى جاهزية وفعالية
ومرونة خطة ا�ستمرارية الأعمال
امل�ؤ�س�سية ،ومدى جاهزية وفعالية
و�سرعة التن�سيق ب�ين القطاعات
والإدارات ذات ال�صلة يف الهيئة
للتعامل م��ع امل�خ��اط��ر امل�ؤ�س�سية
ال �ت��ي م ��ن � �ش ��أن �ه��ا ال �ت ��أث�ي�ر على
ا�ستمرارية الأعمال ،مثل احلرائق

وت��أث��ر خدمات االت�صال بال�شبكة
العنكبوتية ،بالإ�ضافة �إىل اختبار
اجل��اه��زي��ة للتعامل م��ع املخاطر
ال�ب�ي�ئ�ي��ة م �ث��ل خ �ط��ر ظ��اه��رة املد
الأحمر ونفوق الأ�سماك يف �إمارة
�أبوظبي.
وهدف التمرين �إىل تفعيل العمل
ع��ن ب�ع��د لتقييم ك �ف��اءة وفعالية
خطة الطوارئ الداخلية و�سرعة
اال�ستجابة وال�سيطرة والتعامل
م ��ع احل � ��االت ال �ط ��ارئ ��ة ،وتقييم
ك� �ف ��اءة وف �ع��ال �ي��ة وم ��رون ��ة خطة

ا� �س �ت �م��راري��ة الأع � �م� ��ال ،و�سرعة
اال� �س �ت �ج��اب��ة وت �ف �ع �ي��ل الأن�شطة
احليوية يف جميع مواقع ومن�ش�آت
الهيئة ،وتقييم كفاءة الإجراءات
الداخلية للتعامل مع ظاهرة املد
الأحمر ونفوق الأ�سماك.
ك�م��ا ه ��دف ال�ت�م��ري��ن �إىل الت�أكد
م ��ن ت��وح �ي��د وت �ن��ا� �س��ق املفاهيم
والإج��راءات والأدوار وامل�س�ؤوليات
يف ه��ذه اخل �ط��ط ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ق �ي ��ا� ��س م � ��دى �إمل � � ��ام القطاعات
ال��داخ �ل �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة .ف �� �ض�لا عن

حتقيق االت�صال وتبادل املعلومات
م� ��ا ب �ي�ن ال� �ق� �ط ��اع ��ات الداخلية
امل�ع�ن�ي��ة يف ال�ه�ي�ئ��ة �أث� �ن ��اء تفعيل
�إج��راءات العمل عن بعد ،ومعرفة
ن �ق��اط ال �ق��وة وف��ر���ص التح�سني
خ�لال احل ��االت ال�ط��ارئ��ة ل�ضمان
حتقيق �سيا�سة التح�سني امل�ستمر
وف��ق �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات واملعايري
املحلية والدولية املتعلقة بجوانب
ال� ��� �س�ل�ام ��ة وال� ��� �ص� �ح ��ة املهنية
وا��س�ت�م��راري��ة االع�م��ال والطوارئ
والأزمات البيئية.
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بيت اخلري تطلق خطتها اال�سرتاتيجية للأعوام 2026 - 2022
•• دبي –الفجر:

تتابع جمعية "بيت اخلري" م�سريتها يف تعزيز عملها اخلريي
داخل الدولة ،وبعد �أن طوت خطتها اال�سرتاتيجية للأعوام
 2021 – 2019بنجاح ،ورغم ما واجهته اجلمعية من
حت��دي��ات يف ال�ع��ام�ين الآخ��ري��ن ،وم��ا راف�ق�ه��ا م��ن م�ضاعفات
اجلائحة ،التي �أظهرت قدرتها على متابعة اخلطط املقررة
ب �ك �ف��اءة ،ف��رغ��م ظ ��روف الإغ�ل��اق والإج � � ��راءات االحرتازية
ال �� �ص��ارم��ة ،م��ار� �س��ت اجل�م�ع�ي��ة دوره� ��ا اخل�ي�ري والإن�ساين،
و�ساهمت يف دع��م الت�ضامن املجتمعي واجل�ه��ود احلكومية،
وحازت على ثناء القيادة الر�شيدة لدورها خالل الأزمة.
واليوم ،ونحن ندخل بعون اهلل مرحلة التعايف ،جتدد "بيت

اخلري" �أه��داف�ه��ا اال�سرتاتيجية وخطتها ل�ل�أع��وام 2022
–  ،2026حيث قامت بتحديث هويتها امل�ؤ�س�سية لتقلع
من جديد ،وهي ت�ضع يف ح�سابها معطيات املرحلة القادمة،
وت��وج�ي�ه��ات احل�ك��وم��ة ال��ر��ش�ي��دة بتعزيز التكافل والتالحم
امل�ج�ت�م�ع��ي ،م�ستلهمة م��ا ج��اء يف ال�ب�ن��د ال�ت��ا��س��ع م��ن وثيقة
اخلم�سني ،ال��ذي ن�ص على "حتقيق من��و �سنوي يف الأعمال
الإن�سانية يعادل ويواكب النمو االقت�صادي ويباركه".
وحد َثت "بيت اخلري" عنا�صر هويتها امل�ؤ�س�سية ،ف�أ�صبحت
ال ��ر�ؤي ��ة" :التنمية امل���س�ت��دام��ة للعمل اخل�ي�ري والإن�ساين
واملجتمعي ،وتقدمي اخلدمات اخلريية املتميزة ،وف��ق �أرقى
املمار�سات" وح��ددت ر�سالتها بتعزيز "الت�ضامن وال�شراكات
اخل�يري��ة ال �ه��ادف��ة لإ� �س �ع��اد ومت�ك�ين الأ� �س��ر وال �ف �ئ��ات الأكرث

حاجة يف املجتمع الإم��ارات��ي وحتقيق ال��ري��ادة يف امل�س�ؤولية
املجتمعية داخل الدولة" .وتت�ضمن اخلطة اجلديدة الأهداف
اال�سرتاتيجية التالية:
 - 1حت�سني امل�ستوى املعي�شي للأ�سر املتعففة.
 - 2تعزيز �أوق��اف اجلمعية وزي��ادة فر�ص ال��وق��ف املبتكر
وامل�ستدام.
 - 3مواكبة الأجندة الوطنية لالرتقاء ب�سعادة امل�ستفيدين
وتعزيز التكافل والتالحم املجتمعي.
 - 4تنمية وتطوير املوارد املالية.
 - 5ت�ع��زي��ز ال �� �ش��راك��ات م��ع خم�ت�ل��ف اجل �ه��ات احلكومية
واخلا�صة والتوا�صل مع كبار املتربعني.
 - 6تطوير قدرات املوارد الب�شرية واملحافظة عليها.
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�أكادميية �أنور قرقا�ش الدبلوما�سية تعقد برناجم ًا تدريبي ًا لدبلوما�سيني موريتانيني
•• �أبوظبي-الفجر:

نظمت �أكادميية �أنور قرقا�ش الدبلوما�سية ،بالتعاون مع وزارة اخلارجية
والتعاون ال��دويل م�ؤخراً ،برناجماً تدريبياً ملجموعة من الدبلوما�سيني
من اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية بهدف تزويدهم ب�أحدث املعارف
وامل �ه��ارات التي تتطلبها دبلوما�سية ال�ق��رن احل��ادي والع�شرين ،وكذلك
تعريفهم بالنهج املميز الذي تطبقه دولة الإمارات �إزاء التعاون مع املجتمع
الدويل.
ً
ً
وعلى مدار �أربعة �أي��ام� ،شارك  15دبلوما�سيا موريتانيا يف جمموعة من
اجلل�سات التدريبية ناق�شت موا�ضيع كالتعاون ال ��دويل ،والتعامل مع
الثقافات املتعددة ،واتفاقية فيينا ،وفن التوا�صل الدبلوما�سي ،وجتربة
دول��ة الإم��ارات يف مكافحة العنف والتطرف .و�شارك يف تقدمي الربامج
التدريبية ب��اق��ة م��ن �أب��رز الأك��ادمي�ي�ين والدبلوما�سيني م��ن الأكادميية
ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل ومركز هداية.
وتعرف الدبلوما�سيون امل�شاركون يف هذا الربنامج على �أهمية الدور الذي
تلعبه العالقات وال�شراكات اال�سرتاتيجية الثنائية ومتعددة الأطراف يف
حتقيق النجاحات الدبلوما�سية ،وكذلك على الأ�ساليب املتبعة يف التوا�صل

الفعال مع الثقافات املختلفة ،ومهارات �إدارة احلوار والتعرف على �آليات
التعامل مع الأ�سئلة احلرجة.
كما تطرق الربنامج التدريبي �إىل اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات و�أبرز
املنظمات القانونية املرتبطة بها ،كما ا�ستعر�ض دور دول��ة الإم ��ارات يف
مكافحة الإره ��اب وج�ه��وده��ا امل�ب��ذول��ة �سعياً ملكافحة ت�ه��دي��دات التطرف

املقرتن بالعنف.
ويف تعليق ع�ل��ى ه��ذا ال�برن��ام��ج ال �ت��دري �ب��ي ،ق��ال ��س�ع��ادة ��س�ل�ط��ان حممد
ال�شام�سي ،م�ساعد ال��وزي��ر ل�ش�ؤون التنمية الدولية يف وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل" :ترتبط دولة الإمارات واجلمهورية املوريتانية ال�شقيقة
بعالقات ثنائية متميزة ،ويعك�س تنظيم ه��ذا الربنامج حر�ص وزارتي

اخلارجية يف كال البلدين على ت�سخري العمل الدبلوما�سي االح�ترايف يف
�سبيل بناء عالقات التعاون ال��دويل الثنائي ومتعدد الأط��راف بال�صورة
التي من �ش�أنها خدمة امل�صالح الوطنية و�إدارة ملفات ال�ش�ؤون اخلارجية".
ومن جانبه� ،أكد �سعادة برناردينو ليون ،مدير عام �أكادميية �أنور قرقا�ش
الدبلوما�سية ،ال�ت��زام الأك��ادمي�ي��ة مبوا�صلة تطوير براجمها التعليمية
والتدريبية التي من �ش�أنها تعزيز قدرات الدبلوما�سيني احلاليني وكذلك
�اف م��ن امل�ع��رف��ة واخلربة
ت�خ��ري��ج دبلوما�سيني يف امل�ستقبل ع�ل��ى ق��در ك � ٍ
للم�ساهمة يف �إدارة ملفات ال�ش�ؤون اخلارجية لبالدهم.
وقال �سعادته" :هذا الربنامج التدريبي ي�ضاف �إىل �سل�سلة من الربامج
التي نفذتها الأك��ادمي�ي��ة خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية لدبلوما�سيني م��ن دول
خمتلفة ،الأمر الذي يعك�س امل�ستوى املتميز الذي ا�ستطاعت حتقيقه عرب
براجمها و�أدواتها التعليمية والتدريبية وكذلك البحثية".
جت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن الأك��ادمي �ي��ة ن�ف��ذت ه��ذا ال �ع��ام ب��رن��اجم�اً تدريبياً
لدبلوما�سيني من دول �أخ��رى ناق�ش �أ�س�س تطوير ال�سيا�سات الوطنية،
ك�سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية ل��دول��ة الإم ��ارات ،وامل�ج��االت التي جنحت
فيها دولة الإمارات مثل متكني املر�أة ،والبنية التحتية ،وامل�ساعدة التقنية،
وغريها من امل�شاريع الوطنية.

�صحة �أبوظبي حت�صد جائزتني �ضمن جائزة التميز الدولية ملحتوى احلكومة الرقمية 2021
•• �أبوظبي  -وام:

ح�صدت دائرة ال�صحة � -أبوظبي ،اجلهة التنظيمية لقطاع الرعاية ال�صحية
يف �إمارة �أبوظبي ،جائزة التميز الدولية ملحتوى احلكومة الرقمية ،2021
التي �أطلقتها م�ؤ�س�سة التميز الدولية ،وذلك �ضمن فئتي حمتوى املواقع
الإلكرتونية وحمتوى التوا�صل االجتماعي.
ي��أت��ي ذل��ك ت�ق��دي��راً للجهود ال�ت��ي تبذلها ال��دائ��رة لتوفري حم�ت��وى رقمي
متناغم و�سل�س باللغتني العربية والإجن�ل�ي��زي��ة و�ضمان طرحه بطريقة
مبتكرة للو�صول لأكرب �شريحة ممكنة من املجتمع مع الرتكيز على �إثراء
جتربة امل�ستخدم و�سهولة ت�صفحه للقنوات الرقمية التابعة لها.
وح�صلت الدائرة على اجلائزتني تكرميا للتميز يف املعايري التي اعتمدتها يف
طريقة حترير و�صياغة املحتوى على موقعها الإلكرتوين وقنوات التوا�صل
التابعة لها والتي تتما�شى مع �أف�ضل املمار�سات العاملية الإعالمية يف هذا

املجال� ،إ�ضافة �إىل الإبداع والتنوع يف عر�ض الر�سائل التوعوية عرب ا�ستخدام
الر�سومات التو�ضيحية والفيديوهات وغريها من املحتوى املرئي.
و قال �سعادة الدكتور جمال حممد الكعبي ،وكيل دائرة ال�صحة �أبوظبي -
بهذه املنا�سبة �" : -إن ح�صول الدائرة على جائزة التميز الدولية للحكومة
ال��رق�م�ي��ة  2021ي�ع��د جت���س�ي��داً حل��ر��ص�ه��ا امل�ت��وا��ص��ل ع�ل��ى ت��رج�م��ة ر�ؤية
وتوجيهات القيادة الر�شيدة التي لطاملا �أكدت على �أهمية اتخاذ التميز نهجاً
و�أ�سا�ساً ملنظومة العمل احلكومي ،حيث من�ضي قدماً يف االرتقاء بخدماتنا
املقدمة لكافة �أف��راد املجتمع يف الإم��ارة من خالل تبني �أح��دث االبتكارات
ومواكبة �أح��دث التقنيات املتطورة ال�ق��ادرة على تعزيز التجربة الرقمية
مل�ستخدمي امل��وق��ع الإل �ك�تروين ومتابعي ح�ساباتنا على و�سائل التوا�صل
االجتماعي. ".
و�أ�ضاف  " :يف ظل التطور الذي ن�شهده يف تكنولوجيا االت�صال والإعالم،
�أ�صبح الكثري من الأ�شخا�ص حول العامل �أكرث اعتماداً من �أي وقت م�ضى

على الإع�لام الرقمي وقنوات التوا�صل االجتماعي كم�صادر للمعلومات،
بل وباتت هذه الو�سائل ج��زءاً �أ�سا�سياً من حياتهم اليومية وتوا�صلهم مع
من حولهم ،ولذلك حر�صنا يف الدائرة على تطويع مزاياها خلدمة ر�ؤيتنا
املتمثلة يف حتقيق "�أبوظبي جمتمع معافى" .ويف ظل الظروف اال�ستثنائية
التي يعي�شها العامل ،وا�صلنا اجلهود اال�ستباقية ليكون موقعنا الإلكرتوين
وقنوات التوا�صل االجتماعي مبثابة مرجع �أ�سا�سي للجمهور يف جميع ما
يتعلق باجلائحة وك��ل م��ا م��ن �ش�أنه احل�ف��اظ على �صحتهم و�سالمتهم".
وحتر�ص ال��دائ��رة على جعل موقعها الإل�ك�تروين من�ص ًة لتقدمي حمتوى
ه ��ادف ي��وف��ر ك��اف��ة امل �ع �ل��وم��ات ال���ص�ح�ي��ة امل��وث��وق��ة ال �ت��ي ت�ه��م ك��اف��ة فئات
املجتمع كاملن�شورات التوعوية حول جائحة "كوفيد  " 19 -و�آخر الأخبار
وامل�ستجدات اخلا�صة باجلائحة وحمالت التطعيم والتق�صي الوبائي ،مبا
يف ذل��ك الأب�ح��اث والتعاميم والإج ��راءات االح�ترازي��ة والوقائية ال�صادرة
عن الدائرة واجلهات املعنية .ويُعد املوقع مرجعاً �أ�سا�سياً مل��زودي الرعاية

ال�صحية واملهنيني العاملني يف القطاع ال�صحي وامل�ستثمرين الحتوائه على
كل ما يتعلق باجلانب التنظيمي للقطاع ال�صحي يف �إمارة �أبوظبي.
وت�ستخدم الدائرة قنواتها للتوا�صل االجتماعي ملد ج�سور التوا�صل مع �أفراد
املجتمع وتعزيز الوعي بينهم حول املبادرات والربامج التي تطلقها للحفاظ
على �صحتهم و�سالمتهم وموا�صلة تعزيز جودة القطاع ال�صحي يف الإمارة.
كما لعبت قنوات التوا�صل االجتماعي دوراً حمورياً يف ظل الظروف الراهنة
كونها من�صة حتوي املعلومات املوثوقة املتعلقة باجلائحة و�آخر الإح�صائيات
للجمهور والإجراءات املتعلقة بالدخول �إىل الإمارة �أو ال�سفر �أو العودة �إىل
مقر العمل وغريها املزيد.
ومي�ك��ن زي ��ارة امل��وق��ع الإل �ك�ت�روين اخل��ا���ص ب��دائ��رة ال�صحة �أب��وظ�ب��ي عرب
الرابط التايل www.doh.gov.ae :ومتابعة �آخ��ر امل�ستجدات عرب
خمتلف قنوات التوا�صل االجتماعي من خ�لال ح�سابات ال��دائ��رة عرب@
. DoHSocial

حماكم دبي تطبق قانون املعامالت التجارية و�إلغاء جترمي �إ�صدار ال�شيك بدون ر�صيد
•• دبي –الفجر:

�أع �ل �ن��ت حم��اك��م دب ��ي ع��ن تطبيق
ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات اجل � ��دي � ��دة ع� �ل ��ى "
قانون املعامالت التجارية ب�ش�أن
�إلغاء جترمي �إ�صدار ال�شيك بدون
ر�صيد ال��وارد يف قانون العقوبات
االحت� ��ادي ،وال�ت�ع��دي�لات املتعلقة
بالوفاء اجلزئي لل�شيك وت�شديد
اجل� � ��زاءات الإداري� � ��ة ع��ن �إ�صدار
ال���ش�ي��ك ب� ��دون ر� �ص �ي��د ال�صادرة
مبوجب املر�سوم بقانون احتادي
رق � � ��م ( )14ل �� �س �ن��ة ،2020
والتي تتما�شى مع خطة حكومة
دب��ي وم �ب��ادرات �ه��ا اال�سرتاتيجية
ال ��رئ� �ي� ��� �س� �ي ��ة ل � ��دع � ��م ال� �ق� �ط ��اع
االقت�صادي وبناء اقت�صاد وطني
م�ستدام يرتكز على �أف�ضل املعايري
واملمار�سات الدولية ،مما ي�سهم يف
رف��ع م�ؤ�شر م��ؤ��ش��رات التناف�سية

الدولية يف هذا املجال
ح �ي��ث �أو� � �ض� ��ح � �س �ع ��ادة القا�ضي
خ��ال��د امل�ن���ص��وري رئ�ي����س حمكمة
ال �ت �ن �ف �ي��ذ يف حم ��اك ��م دب � � ��ي� ،أن
ال �ت �ع��دي�ل�ات اجل ��دي ��دة تتما�شى
م ��ع م� � �ب � ��ادرات وخ� �ط ��ط حماكم
دب ��ي اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة يف حتقيق
ع��دال��ة تت�سم ب��ال��دق��ة وال�سرعة،
وتقدمي خدمات ق�ضائية مي�سرة
ال��و��ص��ول للجميع ،لتحقيق قيم
العدل ،واال�ستقاللية وال�شفافية،
واالب�ت�ك��ار والعمل ب��روح الفريق،
ل �ت �ح �ق �ي��ق ر�ؤي � � ��ة حم ��اك ��م دب� ��ي "
حماكم رائدة متميزة عاملياً"
كما �أ�شار رئي�س حمكمة التنفيذ،
�أن التعديالت اجلديدة متت من
خ�لال �ه��ا ت���ض�ي�ي��ق �إط� � ��ار جترمي
ال �� �ش �ي��ك امل ��رجت ��ع ب � ��دون ر�صيد
واق� �ت� ��� �ص ��اره ف �ق��ط ع �ل��ى ح ��االت
ح��دده��ا امل���ش��رع ح���ص��راً يف قانون

العقوبات ومنها ،جرمية التحايل
يف �إ�صدار ال�شيك� ،أو وجود ر�صيد
يف ح�ساب ال�ساحب عند �إ�صداره
ال�شيك وقيامه ب�سحب الر�صيد،
وذل ��ك ل�ضمان حتقيق الأه ��داف
امل� �ن� ��� �ش ��ودة م� ��ن رف� � ��ع التجرمي
واال�ستعا�ضة عنه ب�إجراءات �أ�سرع
وا� �س �ه��ل حل �� �ص��ول امل���س�ت�ف�ي��د من
ال���ش�ي��ك ع�ل��ى ح �ق��ه ،ك�م��ا ت�ضمن
حقوق امل�ستفيدين م��ن ال�شيكات
وحامليها ،عالوة على ا�ستح�صال
ق�ي�م��ة ال���ش�ي��ك ب�شكل �أ� �س��رع ،ويف
نف�س الوقت ت�شجع اجلمهور على
ا�ستخدام الو�سائل التكنولوجية
وال��رق �م �ي��ة احل ��دي �ث ��ة ب � ��د ًال من
ال �� �ش �ي �ك��ات ال��ورق �ي��ة التقليدية.
كما �أ�صبح الوفاء اجلزئي لقيمة
ال�شيك �إل��زام�ي�اً ،ف ��إذا ك��ان مقابل
ال ��وف ��اء �أق� ��ل م��ن م�ب�ل��غ ال�شيك،
ف �ع �ل��ى امل �� �س �ح��وب ع �ل �ي��ه ال ��وف ��اء

اجلزئي بالقدر امل��وج��ود لديه ما
مل يرف�ض امل�ستفيد ذلك.
و�أ� �ض��اف رئي�س حمكمة التنفيذ،
ان ن����ص امل� ��ادة  635م �ك��رراً من
ال� �ق ��ان ��ون امل� �ع ��ام�ل�ات التجارية
امل�ضافة مبوجب املر�سوم بقانون
احت ��ادي رق��م  14ل�سنة 2020
�أع�ط��ت ال�شيك ال�ق��وة التنفيذية،
الأم� ��ر ال ��ذي ي�ج�ع��ل م��ن ال�شيك
� �س �ن��داً ت �ن �ف �ي��ذي �اً ي �ج��وز حلاملة
ال� �ل� �ج ��وء �إىل ق ��ا� �ض ��ي التنفيذ
مبا�شرة لتنفيذ قيمته �أو املتبقي
منها باعتباره �سنداً تنفيذياً ،دون
احلاجة �إىل رف��ع دع��وى �أو اتخاذ
�أي اجراء ق�ضائي �آخر.
وم � ��ن ج �ه �ت��ه �أ� � �ش� ��ار د .عبداهلل
�سيف ال�شام�سي -رئي�س املحكمة
اجل��زائ �ي��ة  ،ان��ه مت ال �غ��اء جترمي
�إع �ط��اء ��ش�ي��ك ب���س��وء ن�ي��ه وق�صر
جت ��رمي ��ه ع� �ل ��ى ح � � ��االت حم� ��ددة

ح�صرا  ،ومت و�ضع بدائل و�آليات
م�ستحدثة ت�ضمن حت�صيل قيمة
ال���ش�ي��ك ب ��أ� �س��رع و�أب �� �س��ط طريقة
مم�ك�ن��ة ت � ��ؤدي ع ��دد م��ن النتائج
منها ،ط�م��أن��ة املتعاملون وزي��ادة
ثقتهم يف ح�صولهم ع�ل��ى قيمة
ال�شيك بطريقة �سهله ومي�سرة
ودون ال �ل �ج��وء اىل رف ��ع دع ��اوى
ج��زائ �ي��ة او م��دن �ي��ة  ،م� ��ؤك ��داً �أن
الطريقة الوحيدة لتعزيز الثقة
يف ال�شيك هي تدعيم حق امل�ستفيد
م��ن ال���ش�ي��ك وت�ق��وي��ة ال�ضمانات
التي ت�ؤكده ،ومن ذلك �إلزام البنك
بالوفاء اجلزئي لل�شيك بعد خ�صم
كامل املبلغ املتوفر ل��دى مُ�صدِ ر
ال�شيك ،وجعل ال�شيكات املرجتعة
�سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مبا�شرة
م� ��ن ق� �ب ��ل ق ��ا�� �ض ��ي ال �ت �ن �ف �ي��ذ يف
امل�ح�ك�م��ة ،وذل ��ك ب��و��ض��ع ال�صيغة
التنفيذية ع�ل��ى ال�شيك املرجتع

وا�ستح�صال قيمته ،دون اللجوء
�إىل ط��ري��ق ال��دع��اوي الق�ضائية
��س��واء اجل��زائ�ي��ة �أو امل��دن�ي��ة بكافة
درج��ات �ه��ا ،وه ��و م��ا � �س �ي ��ؤدي �إىل
زي��ادة الثقة بال�شيكات باعتبارها
ورقة جتارية تتيح الوفاء بقيمتها

فوراً.
و�أن امل��ر� �س��وم رف ��ع ال�ت�ج��رمي عن
ارجتاع ال�شيك لعدم وجود ر�صيد
ك� � ��ايف ،وع �ل �ي��ه ال ت ��وج ��د عقوبة
ج��زائ �ي��ة ع�ل��ى ارجت� ��اع ال���ش�ي��ك يف
هذه احلالة ،لذا �سوف يكون هناك

حت��ول ك�ب�ير يف امل���س��ار اذ الميكن
حلامل ال�شيك �أن يقوم بفتح بالغ
جنائي لدى مراكز ال�شرطة ب�سبب
ارجتاع ال�شيك لعدم وجود ر�صيد،
وقد حول القانون اجلديد امل�سار
�إىل قا�ضي التنفيذ مبا�شرة .

جمعية حممد بن خالد �آل نهيان لأجيال امل�ستقبل تختتم فعاليات «يا زين �شتاءنا  »16وخميم «الأجيال  »19حتت �شعار وطن يزهو باخلم�سني
•• العني  -الفجر

بتوجيهات من ال�شيخة الدكتورة
� �ش �م��ا ب �ن��ت حم �م��د ب ��ن خ ��ال ��د �آل
ن� �ه� �ي ��ان رئ� �ي� �� ��س جم �ل �� ��س �إدارة
م�ؤ�س�سات ال�شيخ حممد بن خالد
�آل ن�ه�ي��ان ال�ث�ق��اف�ي��ة والتعليمية
اختتمت جمعية حممد بن خالد
�آل نهيان لأجيال امل�ستقبل ممثلة
يف مكتبة �أجيال امل�ستقبل فعاليات
برناجمها "يا زي��ن �شتاءنا "16
ل�ل�ع��ام 2021م وال� ��ذي انطلقت
ب ��راجم ��ه خ �ل�ال �إج � � ��ازة الف�صل
الدرا�سي الأول لطلبة املدار�س.
و يهدف الربناجمني �إىل ا�ستثمار
�أوقات الفراغ لدى الطلبة خالل
الإج� � � ��ازات امل��در� �س �ي��ة وتعزيزها
ب ��ال�ب�رام ��ج والأن� ��� �ش� �ط ��ة املفيدة
وامل �م �ي��زة ال �ت��ي ت���س��اه��م يف تنمية
م�ه��ارات�ه��م ال�ث�ق��اف�ي��ة والإبداعية
واملهارية واالجتماعية مبا ينمي
لديهم الثقة بالنف�س �إ�ضافة �إىل
زي��ادة ح�صيلتهم املعرفية يف �شتى
املجاالت الثقافية واحلياتية .

وكانت مكتبة �أجيال امل�ستقبل قد
�أطلقت برناجمها (يا زين �شتاءنا
 )16ومل��دة �أ�سبوعني م�ستهدفة
فيه الأط �ف��ال م��ن مرحلة ريا�ض
الأطفال �إىل احللقة الثالثة وقد
ت�ضمن الربنامج جمموعة مميزة
من الربامج القرائية والفعاليات

وور� � � � � � ��ش ال � �ع � �م� ��ل وال� � � ��زي� � � ��ارات
االف�ترا��ض�ي��ة � �ش��ارك يف تقدميها
جمموعة من املدربني املتميزين،
و��ش�م��ل ب��رن��ام��ج (ي��ا زي��ن �شتاءنا
 )16على جمموعة من الور�ش
ال�ق��رائ�ي��ة امل�ت�م�ي��زة ون� ��دوات كتاب
الطفل وجمموعة ور���ش يف �إتقان

التعامل مع الربامج الإلكرتونية
املختلفة وب��رام��ج الت�صميم التي
الق��ت تفاعال كبريا من احل�ضور
�إ�� �ض ��اف ��ة �إىل ب ��رام ��ج (امل � �ه� ��ارات
احلياتية) التي �شملت ور�ش الطبخ
والور�ش الرتاثية وور�ش الأ�شغال
اليدوية التي �أظهر فيها الأطفال

ب��راع��ة مم�ي��زة يف �إع� ��داد الأطباق
ال�صحية وور���ش �صناعة عرائ�س
املار يونت و�صناعة الأقنعة.
ك �م��ا � �ض �م��ت ال �ف �ع��ال �ي��ات زي � ��ارات
اف�ت�را� �ض �ي ��ة �إىل جم �م��وع��ة من
امل �ت��اح��ف ��ش�م�ل��ت م�ت�ح��ف الفنون
ب��ال �� �ش��ارق��ة وم �ت �ح��ف ق �ل �ع��ة خور

فكان كذلك نظمت املكتبة رحالت
افرتا�ضية مت فيها حماكاة لرحلة
واقعية حيث �سبقت الزيارة ور�شة
قام فيها الأطفال ب�إعداد وجباتهم
اخلفيفة و�إع��داد بطاقات ال�سينما
اخلا�صة بهم والتي حر�صوا على
�إظهارها قبل بداية الفيلم.

واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ف�ع��ال�ي��ات يا
زي� ��ن � �ش �ت��اءن��ا  16جم��ان �ي��ة ومت
تقدميها افرتا�ضيا بتوجيهات من
ال�شيخة الدكتورة �شما بنت حممد
بن خالد �آل نهيان �إ�سهاما بتوفري
بدائل �آمنة ومفيدة ل�شغل �أوقات
الفراغ لدى الأطفال .

واختتمت فعاليات يا زين �شتاءنا
 16بحفل مميز مت فيها توزيع
�� �ش� �ه ��ادات امل� ��� �ش ��ارك ��ة ع �ل ��ى جمع
الأطفال امل�شاركني يف الربنامج.
يف ال��وق��ت ذات��ه ت�ضمنت فعاليات
خم�ي��م الأج �ي ��ال  19حت��ت �شعار
( وط ��ن ي��زه��و ب��اخل�م���س�ين) على
ال��ور���ش التخ�ص�صية و الزيارات
امل �ي��دان �ي��ة ح�ي��ث مت ت�ن�ف�ي��ذ ور�شة
فنية يف الر�سم بعنوان البورترية
قدمها الفنان جم��دي الكفراوي
وور� �ش��ة ر��س��م اف�ترا��ض�ي��ة بعنوان
ال���ص��ورة الظلية قدمتها الفنانة
لينا �أحمد ،كما قام �أع�ضاء املخيم
ب��زي��ارة ميدانية لكل م��ن :م�سرح
اجلرمية بالعني ومتحف �شرطة
امل��رب �ع��ة � �ض �م��ن ب��رن��ام��ج املحقق
وزي � � ��اره م �ي��دان �ي��ة ل �ب �ي��ت حممد
ب��ن خليفة ل�لاط�لاع ع�ل��ى تاريخ
امل�ن��زل و�أه�م�ي�ت��ه ورح�ل��ة ترفيهية
ا�ستهدفت �أل �ع��اب م��رك��ز اجليمي
م� ��ول ال �ت �ج ��اري واخ �ت �ت��م املخيم
بتوزيع ال�شهادات على امل�شاركني
فيه.
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بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة توعوية �إلكرتونية – عن بعد – ملواجهة ال�سكن الع�شوائي يف املناطق ال�صناعية مب�صفح
•• �أبوظبي – الفجر:

04

توا�صل بلدية مدينة �أبوظبي التابعة لدائرة البلديات
والنقل ،حملتها التوعوية الإل�ك�ترون�ي��ة – ع��ن بعد -
ب�ش�أن قانون �إ�شغال الوحدات ال�سكنية ،وذلك يف املناطق
ال���ص�ن��اع�ي��ة مب���ص�ف��ح ،ح�ي��ث ت�ت���ض�م��ن احل�م�ل��ة �إر�سال
ر�سائل ن�صية ومطبوعات �إلكرتونية توعوية و�إر�شادية
بخ�صو�ص تطبيق ق��ان��ون �إ��ش�غ��ال ال��وح��دات ال�سكنية،
وال�ت��وا��ص��ل م��ع ال�سكان وتوعيتهم م��ن خ�لال تطبيق
(ف��ري�ج�ن��ا) ،وم��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ،وت�ستمر
احلملة من  26دي�سمرب حتى  31دي�سمرب من العام

اجلاري .2021
وا�ستهدفت احلملة توعية �أفراد املجتمع من م�ؤجرين
وم�ست�أجرين بقانون �إ�شغال الوحدات ال�سكنية ،والآثار
ال�سلبية لظاهرة التكد�س ال�سكاين الع�شوائي  ،والآثار
ال�ت��ي ت�ترت��ب ع�ل��ى خم��ال�ف��ة ال �ق��وان�ين ،وال�ت��أك�ي��د على
�أه �م �ي��ة ال���س�ك��ن احل �� �ض��اري وت��وفي��ر ب�ي�ئ��ة ت �ت��واف��ق مع
�إج � ��راءات الأم ��ن وال���س�لام��ة ،وك��ذل��ك ت��وع�ي��ة الأه ��ايل
بخطورة تق�سيم امل�ساكن بغر�ض ا�ستيعاب �أك�ب�ر عدد
م��ن امل���س�ت��أج��ري��ن وت��وع�ي�ت�ه��م ب ��الآث ��ار ال���س�ل�ب�ي��ة لهذا
الإج��راء على �صحة ال�سكان و�سالمتهم ،و�أمن املجتمع
و�سكينته ،والتعريف بظاهرة ال�سكن الع�شوائي عرب

موا�صلة احل �م�لات ال��رق��اب�ي��ة والتفتي�شية ،والتوعية
مب�خ��اط��ر ال�ت�ق���س�ي�م��ات والإ�� �ض ��اف ��ات ال�ع���ش��وائ�ي��ة غري
املرخ�صة يف امل�ب��اين وال��وح��دات ال�سكنية ،وب�ي��ان الآثار
ال �� �ض��ارة وال���س�ل�ب�ي��ة لل�سكن ال�ع���ش��وائ��ي م��ن النواحي
ال�صحية والبيئية ،ودورها يف ت�شويه املظهر احل�ضاري
العام للمدينة ،وت�أثري خمالفة قانون �إ�شغال الوحدات
ال�سكنية على البيئة وال�ضغط على اخلدمات واملرافق،
واحلر�ص على تر�سيخ دعائم جمتمع �آمن يف م�سكنه.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ه��ذه احل�م�لات ت��أت��ي ا��س�ت�ن��اداً �إىل
القانون رق��م ( )8ل�سنة  2019ب�ش�أن تنظيم �أ�شغال
العقارات والوحدات ال�سكنية يف �أبوظبي.

ويل عهد الفجرية يح�ضر م�أدبة غداء �أقامها �شريف العو�ضي
•• الفجرية-وام:

حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري دولة �إ�سرائيل
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة ،بح�ضور
ال�شيخة �آم�ن��ة بنت �سعود ب��ن �صقر القا�سمي ،رئي�س
جم�ل����س �إدارة م�ك�ت��ب اال��س�ت�ث�م��ار وال�ت�ط��وي��ر يف ر�أ� ��س
اخليمة ،بق�صر �سموه يف مدينة �صقر بن حممد ام�س..
�سعادة �أم�ير حايك �سفري دول��ة �إ�سرائيل لدى الدولة،

ال��ذي ق��دم لل�سالم على �سموه م��ع ال��وف��د امل��راف��ق له،
مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله اجلديد.
ورح ��ب ��ص��اح��ب ال�سمو ح��اك��م ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة ،ب�سعادة
ال�سفري ،متمنياً له التوفيق والنجاح يف �أداء مهام عمله،
مبا ي�سهم يف دفع عالقات التعاون الثنائي بني البلدين
ع�ل��ى خم�ت�ل��ف ال���ص�ع��د .م��ن ج��ان�ب��ه ع�ّب رّ�ر ��س�ع��ادة �أمري
حايك ،عن بالغ �شكره وتقديره ل�صاحب ال�سمو حاكم
ر�أ�س اخليمة على كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال.

حتقيق �أمنية ت�سعد الطفل خالد بزيارة �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام:

�أ��س�ع��دت م�ؤ�س�سة "حتقيق �أمنية" قلب الطفل خالد
بزيارة �إك�سبو  2020دبي واحل�صول على جهاز �آيباد
وذل��ك بالتعاون مع وزارة تنمية املجتمع ،وجناح دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف �إك�سبو.
و ّ
مت ا� �س �ت �ق �ب��ال خ��ال��د و�أف � � ��راد ع��ائ �ل �ت��ه يف ق���س��م كبار
ال�شخ�صيات يف جناح جمل�س التعاون اخلليجي ،وحر�ص
ف��ري��ق عمل �إك�سبو  2020دب��ي على ا�صطحابهم يف
جولة يف موقع احلدث الدويل الذي بات حلماً لل�صغار
وال�ك�ب��ار ،حيث زاروا الأجنحة الإم��ارات�ي��ة وال�سعودية
والأمل��ان�ي��ة وق��ام��وا بعدها ب��زي��ارة ��ش�لاالت �إك�سبو التي
ُت�ش ّكل معلماً رائعاً من معامله واختتمت الزيارة بع�شاء
فاخر للطفل مع عائلته.
وت �ق��دم ه ��اين ال��زب �ي��دي ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ؤ�س�سة
"حتقيق �أمنية" بال�شكر والتقدير �إىل وزارة تنمية

املجتمع و�إىل ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى ج�ن��اح جمل�س التعاون
اخل�ل�ي�ج��ي ع�ل��ى ت�ع��اون�ه��م ال ��دائ ��م يف حت�ق�ي��ق �أمنيات
الأط �ف��ال امل��ر��ض��ى و�إدخ� ��ال ال���س�ع��ادة ع�ل��ى قلوبهم مع
عائالتهم .كما توجه بال�شكر �إىل �إدارة �إك�سبو 2020
دب��ي ع�ل��ى ج�ه��وده��م امل�ب��ذول��ة يف حتقيق الأم�ن�ي��ة عرب
ا�ستقبالهم احلافل للطفل خالد مع عائلته وتكرميهم
مبعاملة كبار ال�شخ�صيات الفاخرة والتي �أ�سهمت يف
�إ�ضاءة �شمعة الأمل والفرح يف قلوبهم.
وي ��أت��ي حت�ق�ي��ق �أم�ن�ي��ة خ��ال��د ��ض�م��ن �سل�سلة فعاليات
"حتقيق �أمنيات" التي تنظمها وزارة تنمية املجتمع
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة حتقيق �أمنية وي�ست�ضيفها جناح
جم�ل����س ال �ت �ع��اون ل ��دول اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة يف "�إك�سبو
 2020دبي" و�صو ًال لتحقيق �أمنيات  12طف ً
ال من
خمتلف اجلن�سيات يف دول��ة الإم� ��ارات ،ب��واق��ع طفلني
كل �شهر وعلى مدار � 6أ�شهر من �أكتوبر  2021حتى
مار�س .2022

ح�ضر �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن
حم�م��د ال���ش��رق��ي ،ويل ع�ه��د الفجرية،
يرافقه ال�شيخ مكتوم بن حمد ال�شرقي،
م ��أدب��ة ال �غ��داء ال�ت��ي �أق��ام�ه��ا على �شرف
��س�م��وه�� ،س�ع��ادة �شريف حبيب العو�ضي
م� ��دي� ��ر ع � � ��ام ه� �ي� �ئ ��ة امل� �ن� �ط� �ق ��ة احل � ��رة
بالفجرية يف منزله مبنطقة "الف�صيل"
يف ال�ف�ج�يرة .ح�ضر م ��أدب��ة ال �غ��داء �إىل
جانب �سموه ال�شيخ �سيف بن حمد بن
��س�ي��ف ال �� �ش��رق��ي رئ �ي ����س ه�ي�ئ��ة املنطقة
احل��رة  ،و ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن حمد بن
�سيف ال���ش��رق��ي رئ�ي����س احت ��اد الإم ��ارات
لبناء الأج�سام والقوة البدنية ،وال�شيخ
�أح �م��د ب��ن ح �م��د ب��ن ��س�ي��ف ال �� �ش��رق��ي ،
و�سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو
ويل العهد بالفجرية ،وعدد من املدراء
وامل�س�ؤولني يف الفجرية.

املعا�شات :نظام مد احلماية يتميز بالتكافلية
•• �أبوظبي-وام:

ق��ال��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للمعا�شات
والت�أمينات االجتماعية �إن نظام
م��د احل �م��اي��ة ي�ت�م�ي��ز بالتكافلية
ب� �ح� �ي ��ث مي � �ت� ��د �أث � � � � ��ره لي�شمل
امل �� �س �ت �ح �ق�ين مم ��ن ك � ��ان يعيلهم
امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش حال
حياته.
وق��ال��ت ح �ن��ان ال �� �س �ه�لاوي املدير
التنفيذي لقطاع املعا�شات رئي�س
ال �ل �ج �ن��ة ال �ف �ن �ي��ة امل �م �ث��ل لدولة
الإم� � ��ارات يف اج �ت �م��اع��ات اللجنة
الفنية الدائمة لأج�ه��زة التقاعد
امل ��دين وال �ت ��أم �ي �ن��ات االجتماعية
ب� � ��دول جم �ل ����س ال� �ت� �ع ��اون ل� ��دول
اخلليج العربية � :إن��ه على الرغم
من �أهمية هذا النظام واملزايا التي
يوفرها �إال �أن هناك حاجه لرفع
م���س�ت��وى ال��وع��ي ل ��دى املواطنني
اخلليجيني عنه.
و�أو� � �ض � �ح ��ت �أن ال� �ن� �ظ ��ام يواجه

حت ��دي ��ات ت �ت �ع �ل��ق ب��رف ����ض بع�ض
امل��وظ�ف�ين اخلليجيني الت�سجيل
يف ال�ن�ظ��ام لقلة ال��وع��ي ب�أهميته
خ��ا��ص��ة يف ظ��ل ام�ت�ي��ازات�ه��م التي
يتمتعون بها يف الدولة مقر العمل
 ،معتقدين �أنهم لي�سوا بحاجة �إىل
ت�أمني و�ضعهم من ناحية املعا�ش
التقاعدي يف ظل ق��درة الوظيفة
احل ��ال� �ي ��ة ع� �ل ��ى ت ��وف �ي�ر ال ��دخ ��ل
املنا�سب ،يف وقت قد ال يدركون فيه
�أن املعا�ش ي�ؤمن حياة امل�ستحقني
يف امل�ستقبل حيث �أن �أنظمة املعا�ش

يف دول اخل�ل�ي��ج وال� ��دول العربية
ب���ش�ك��ل ع ��ام ه��ي �أن �ظ �م��ة تكافلية
وج��دت لت�أمني م�ستقبل الأجيال
احلالية واملقبلة معاً.
من جانب �آخر ف�إن بع�ض �أ�صحاب
العمل يرف�ضون ت�سجيل املواطن
اخل �ل �ي �ج��ي ل� �ت� �ف ��ادي دف � ��ع ن�سبة
ا��ش�تراك��ات��ه يف وق��ت ينبغي عليه
معرفة �أن الت�سجيل واال�شرتاك
ع ��ن امل ��وظ ��ف ي�ج�ن�ب��ه امل�س�ؤولية
ال �ق��ان��ون �ي��ة ال� �ت ��ي ت�ت�رت ��ب عليه
ج ��راء خم��ال�ف��ة ذل ��ك ،وم�ن�ه��ا دفع
مبالغ �إ�ضافية وغرامات عن عدم
اال�شرتاك عن العامل.
و�أ�ضافت  :من �أهم التحديات التي
تواجه �صناديق التقاعد ب�شكل عام
هو حت�سني الإي��رادات التي ت�سهم
يف ت�أمني التغطية الالزمة للوفاء
ب ��االل� �ت ��زام ��ات جت� ��اه امل�شمولني
على الأم��د ال�ط��وي��ل ،م�شرية �إىل
�أن ه �ن��اك �أه �م �ي��ة ب��ال �غ��ة �أن يعي
�أ�صحاب العمل �أهمية �سداد هذه

اال�� �ش�ت�راك ��ات ب��اع �ت �ب��اره��ا امل� ��ورد
الرئي�سي ال�ستمرار قدرتها على
الوفاء بالتزاماتها جتاه امل�شمولني
ب�أحكام هذا النظام.
ولفتت �إىل التحديات الفنية التي
ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ن �ظ��ام ن�ف���س��ه ويتمثل
ب �ع �� �ض �ه��ا يف � �ص �ع��وب��ة ح �� �ص��ر كل

العاملني من مواطني دول اخلليج
يف الدولة التي يعملون فيها نظراً
لوجود مناطق حرة وقوانني عمل
خم�ت�ل�ف��ة وه ��و م ��ا ي�ت�ط�ل��ب و�ضع
�آل�ي��ات منا�سبة لتحقيق الو�صول
�إىل ك��اف��ة ه� ��ؤالء العاملني يف كل
دولة من قبل جهازها املخت�ص.

تزامن ًا مع عام اخلم�سني لت�أ�سي�س دولة الإمارات

افتتاح امل�سار الطبيعي الرتاثي اخلم�سني يف منطقة البثنة ب�إمارة الفجرية
•• الفجرية-الفجر:

تزامناً مع عام اخلم�سني لت�أ�سي�س دول��ة الإم��ارات ،افتتحت �شركة االحتاد
للقطارات ،وجمعية الإم��ارات للطبيعة ،وبلدية الفجرية ،وهيئة الفجرية
للبيئة ،ومركز الفجرية للمغامرات ،وبدعم من هيئة الفجرية لل�سياحة
والآث��ار ،م�ساراً طبيعياً تراثياً جديداً يف منطقة البثنة ب��إم��ارة الفجرية،
والذي يُعد امل�سار اخلم�سني على م�ستوى الإمارة و�أول وجهة �سياحية بيئية
يجري تطويرها مب�ساهمة كبرية من قبل �أفراد املجتمع يف الإمارات ،ويعد
منوذجاً رائداً ملفهوم "التنمية ال�شاملة".
ويعترب امل���س��ار ال��ذي يقع يف وادي ح��ام ج ��زءاً م��ن ب��رن��ام��ج حماية البيئة
وا�ستعادة املوائل الطبيعية يف منطقة البثنة.
وجرى افتتاح امل�سار بح�ضور عدد من كبار ال�شخ�صيات منهم �سعادة املهند�س
حممد �سيف الأف�خ��م مدير ع��ام بلدية ال�ف�ج�يرة ،واملهند�س ��ش��ادي ملك،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة االحتاد للقطارات ،وليلى م�صطفى عبد اللطيف،
املدير العام جلمعية الإم��ارات للطبيعة ،و�سعادة �أ�صيلة عبد اهلل علي معال
الها�شمي ،املدير العام لهيئة البيئة الفجرية ،و�سعيد املعمري ،املدير العام
للفجرية للمغامرات� ،إىل جانب �أفراد من املجتمع املحلي.
وتفقد الوفد خالل حفل االفتتاح اجلزء الأول من امل�سار واملناطق املحيطة
الغنية بالتنوع البيئي والبيولوجي وال�ت�راث الطبيعي ،حيث م��ن املقرر
االنتهاء من �أعمال �إن�شائه كاملة بنهاية الربع الأول من العام  2022حتى
�سيتم افتتاحه كوجهة لل�سياحة البيئية.
ويُعد تطوير امل�سار مبثابة �إجناز هام ونتاجاً التفاقية �شراكة جرى توقيعها
يف مار�س من العام  2021بني �شركة االحتاد للقطارات ،وجمعية الإمارات

للطبيعة ،وهيئة الفجرية للبيئة ،ومركز الفجرية للمغامرات ،والتي تهدف
لدعم املجتمع املحلي ومنوه ،وتقدم فر�صاً متنوعة لل�سياحة البيئية وحماية
البيئة والتنوع احليوي وتطوره ،و�صون الرتاث الطبيعي الإماراتي.
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،ين�سجم امل�شروع م��ع ر�ؤي��ة �شركة االحت��اد للقطارات
والتزامها مبفهوم "ح�سن اجلوار" للمجتمعات املحيطة مب�شروع �شبكة
ال�سكك احلديدية الوطنية الإم��ارات�ي��ة ،حيث تعمل ال�شركة على تطوير
امل�شاريع التي من �ش�أنها احلد من ت�أثري الأعمال الإن�شائية اخلا�صة بتطوير
م�شروع "قطار االحتاد" على البيئة� ،إىل جانب تعزيز التنمية امل�ستدامة من
خالل توفري فر�ص النمو االقت�صادي وزيادة معدالت ال�سياحة البيئية.
و�أك ��د ��س�ع��ادة املهند�س حممد �سيف الأف �خ��م ،م��دي��ر ع��ام بلدية الفجرية،
على �أن قطار االحت��اد يعترب ج��زءاً مهماً و�أ�سا�سياً وعام ً
ال لرت�سيخ مكانة
دولة الإم��ارات باعتبارها مركز عاملياً و�إقليمياً للنقل وال�شحن واخلدمات
اللوج�ستية ،ويعد �أكرب م�شاريع البنية التحتية يف الدولة وراف��داً �أ�سا�سياً
ملنظومة االقت�صاد الوطني التي �ستحقق نقلة نوعية ت�سهم يف تعزيز م�سرية
التنمية االقت�صادية بدولة االمارات و�إمارة الفجرية .وتوجه الأفخم بال�شكر
اجلزيل جلميع اجلهات التي �ساهمت ب�إجناز امل�شروع �إىل جانب تعاون �سكان
مناطق �إمارة الفجرية.
ويف هذا الإطار ،قال حممد املرزوقي ،املدير التنفيذي لقطاع �ش�ؤون ال�سكك
احل��دي��دي��ة يف ��ش��رك��ة االحت ��اد ل�ل�ق�ط��ارات" :انطالقاً م��ن م�ف�ه��وم "ح�سن
اجلوار" ،تلتزم �شركة االحتاد للقطارات بدورها لدعم وحماية املجتمعات
املحيطة مب�شروع "قطار االحتاد" ،ال��ذي ي��وف��ر فر�صاً متميزة للتنمية
امل�ستدامة االقت�صادية واالجتماعية ،حيث �سيلعب دوراً ا�سرتاتيجياً يف
وي�سرنا �أن
م�سرية الدولة نحو النجاح والتميز خالل اخلم�سني عاماً املقبلةُ .

نتعاون مع �سكان منطقة البثنة يف تطوير امل�سار ونتطلع �إىل �أثره الإيجابي
يف تعزيز اجلذب ال�سياحي ودعم التنوع احليوي وحماية البيئة".
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن م���ش��روع حماية البيئة وا��س�ت�ع��ادة امل��وائ��ل الطبيعية
ي�ضم جمموعة من امل�شاريع واملبادرات التي تعمل عليها االحتاد للقطارات
بالتعاون مع عدد من اجلهات احلكومية واملنظمات غري احلكومية والقطاع
اخلا�ص ،من بينها �إج��راء درا�سة �شاملة للتنويع احليوي يف منطقة البثنة
لتحديد جودة املياه واملوائل التي ت�سكنها بهدف �إ�صدار تو�صيات حول كيفية
حمايتها ،ف� ً
ضال عن �إج��راء درا�سة لتحديد عوامل متكني املجتمع املحلي
على حتقيق التنمية االجتماعية امل�ستدامة.
من جانبها ،قالت ليلى م�صطفى عبد اللطيف ،املدير العام جلمعية الإمارات
"ي�سرنا �أن ن�شهد جهود املجتمع املحلي اال�ستثنائية والتي �ساهمت
للطبيعةُ :
لأول مرة يف تطوير ال�سياحة البيئية والتي تتزامن مع احتفاالت اليوبيل
الذهبي لت�أ�سي�س دول��ة الإم ��ارات .ج��رى �إط�لاق ه��ذا امل�شروع بالتعاون مع
ال�شركاء ،و�شهد خالل الأ�شهر املا�ضية حتقيق العديد من الإجنازات املتميزة
التي �شهدت دعماً من قبل �سكان منطقة البثنة وجمتمع دول��ة الإمارات
ال��ذي ي�ساهم يف اجلهود ال�شاملة ل�صون وحماية البيئة ،وفق منهج ن�أمل
�أن يحقق م�ساهمة يف بناء اقت�صاد �صديق للبيئة يف دولة الإمارات .وال زالت
الفر�صة �سانحة �أمام املجتمع للم�ساهمة يف بناء بقية امل�سار الطبيعي وذلك
من خالل ان�ضمامهم �إىل برناجمنا "قادة التغيري" .ونعترب هذا امل�شروع
بداية مل�ساعينا الرامية يف و�ضع �أ�س�س متينة لتعزيز م�ساهمة املجتمع يف
م�ستقبلٍ م�ستدام و�صديق للبيئة خالل اخلم�سني عاماً املقبلة".
كما عقّبت �سعادة �أ�صيلة املعال ،املدير العام لهيئة البيئة الفجرية ،قائلة�" :إن
البيئة اجلبلية الفريدة لإمارة الفجرية هي �أحد الكنوز امل�ستدامة يف دولة

الإم��ارات العربية املتحدة ،ومن �أهدافنا احلفاظ عليها و�إظهارها للعامل،
وامل�سار البيئي يف منطقة البثنة ج��اء لتعريف العامل بهذا التنوع البيئي
املميز" .وقال �سعيد املعمري ،املدير العام للفجرية للمغامرات�" :إن �إحياء
م�سار البثنة هو ثمرة التعاون امل�شرتك بني الفجرية للمغامرات وجمعية
االم��ارات للطبيعة ،وال��ذي يجمع بني �سحر الطبيعة اخلالبة يف االمارة،
واملواقع الأثرية التي مير بها امل�سار وما حتمله من ق�ص�ص ومعانٍ �سامية
ورثناها عن �أجدادنا لنعلمها لأبنائنا والأجيال القادمة� .إن �إحياء مثل هذه
امل�سارات هو لت�شجيع العائالت والأفراد على ممار�سة ريا�ضة امل�سري اجلبلي
والتعريف باملناطق الأثرية والت�أمل بالطبيعة اخلالبة واالهتمام باملحافظة
عليها ".وي�شار �إىل �أن برنامج حماية البيئة وا�ستعادة املوائل الطبيعية يف
منطقة البثنة الذي جرى �إطالقه يف �شهر مار�س من العام  2021يهدف
�إىل م�ساعدة املجتمع على الت�أقلم مع املتغريات االقت�صادية واالجتماعية
املت�سارعة ،حيث تت�ضمن االتفاقية بني �شركاء امل�شروع ثالثة حماور رئي�سية
هي :دعم املجتمع املحلي ومنوه ،وحماية البيئة والتنوع احليوي وتطوره،
و�صون الرتاث الطبيعي الإماراتي .وي�شمل امل�شروع:
• بناء م�سار تراثي طبيعي يف منطقة البثنة لي�صبح وجهة لل�سياحة
البيئية م�ستقب ً
ال
• ترميم �أفالج الري مبا يُ�سهم يف ا�ستعادة و�إدارة املوائل الطبيعية ب�شكلٍ
م�ستدام
• �إ� �ش��راك املجتمع املحلي ب�شكل مبا�شر يف تنفيذ ع��د ٍد م��ن مبادرات
امل�شروع
• التفاعل مع املجتمع املحلي من خالل امل�شاركة يف دفع التحول نحو
االقت�صاد ال�صديق للبيئة
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اجتماعية ال�شارقة تنظم لقاء املتطوعني الثاين لتقييم جتربتهم خالل 2021
العمل التطوعي يف ال�شارقة ،ويف املقابل هو منا�سبة لال�ستماع
•• ال�شارقة-الفجر:
ملالحظاتهم خ�لال ال�ع��ام  ،2021ول�ك��ل م��ا ق��دم��وه خلدمة
ن�ظ�م��ت دائ � ��رة اخل ��دم ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة يف ال �� �ش��ارق��ة" ،لقاء ال��وط��ن يف ك��اف��ة م��واق��ع ال�ت�ط��وع ،م��ن امل�ست�شفيات واملراكز
املتطوعني الثاين" حتت �شعار "نحو عام جديد من التطوع" ال�صحية التابعة لوزارة ال�صحة ،وامل�ساجد ،واملراكز التجارية،
يوم اخلمي�س  ،خالل مهرجان احلمرية للطفل ،وي�أتي هذا وامل �ب��ادرات املجتمعية التي ت�ستهدف املجتمع ب�شكل مبا�شر
ال�ل�ق��اء ت��زام�ن��ا م��ع االجن� ��ازات ال�ت��ي حققتها دول ��ة الإم� ��ارات وغريها� ،إ�ضافة �إىل التطوع يف امل�ؤ�س�سات الأخ��رى التي د�أب
يف جم��ال التطوع حيث تعد من �أف�ضل ال��دول عاملياً يف �إدارة املتطوعون على التطوع فيها .خا�صة و�أن املتطوعني ج�سدوا
الأزمات خا�صة خالل جتربتها مع جائحة كورونا.
قيم الإن�سانية والأ�س�س املجتمعية املتجذرة يف جمتمع الإمارات
وق��ال��ت ح�صة احل �م��ادي م��دي��ر �إدارة ال�ت�لاح��م املجتمعي� ،أن وكانوا يف خطوط الدفاع الأمامية يف مواجهة جائحة كورونا.
اللقاء يتيح الفر�صة �أمام املتطوعني من التعرف على بع�ضهم وه��ذا اللقاء يحفز املتطوعني وي�شجعهم على اال�ستمرار يف
البع�ض ،وع��ر���ض اق�تراح��ات�ه��م لتح�سني وج ��ودة وا�ستدامة العمل التطوعي.

 3365متطوع خالل 2021
و�أ�شارت احلمادي �إىل �أن عدد املتطوعني الفعالني و املن�ضمني
�إىل الفر�ص التطوعية املطروحة من قبل اجلهات وامل�ؤ�س�سات
ب�إمارة ال�شارقة لعام  2021بلغ  3365متطوع ومتطوعة،
حيث تتميز املن�صة يف �إط�لاق الفر�ص التطوعية واملبادرات
وتوثيقها والإعالن عنها ،وا�ستقطاب املتطوعني من خمتلف
الفئات العمرية ،واحت�ساب ال�ساعات التطوعية.
كما تقوم املن�صة مبنح �شهادة لكل متطوع �إلكرتونية ،بالإ�ضافة
�إىل بناء �سجل �شخ�صي للمتطوع ي�سجل البيانات للأعمال
ال�سابقة واحلالية م��ع واعتماد وتوثيق ال�ساعات والأعمال
التطوعية.

05

معــر�ض منطــاد حــاكــم ال�شــارقـة ينطلــق  6ينــايــر
مدينة خورفكان وكلباء وذلك مب�شاركة �أوروبية  .وقال الكابنت طيار عبدالعزيز
•• ال�شارقة-وام:
نا�صر املن�صوري رئي�س منطاد الإمارات �إن املعر�ض يف ن�سخته ال�ساد�سة يتزامن
ينظم "منطاد الإمارات" الن�سخة ال�ساد�سة من املعر�ض الفني الفوتوغرايف ملنطاد مع بدء امل�شاركات العربية ملنطاد �ضمري االحت��اد والتي ت�أتي ا�ستمرار للنجاح
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى الكبري الذي حققه يف م�شاركاته العاملية والأوروبية الأعوام ال�سابقة  ..مو�ضحاً
حاكم ال�شارقة يف ال�ساد�س من �شهر يناير املقبل وت�ستمر ملدة �أ�سبوع يف كل من �أن احل��دث �سيعر�ض خالله جميع املعدات الفنية والأج�ه��زة التي ا�ستخدمها

منطاد �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة خالل م�شاركاته الدولية ال�سابقة وعدد
من اجلوائز الدولية التي حققها والتعريف بكيفية عمل الأجهزة الفنية من
خ�لال �شرح يقدمه طواقم الفرق امل�شاركة باملعر�ض  .و�أ��ض��اف املن�صوري �أن
الفريق �سيد�شن خالل املعر�ض عددا من امل�شاريع اجلديدة التي �ستجوب عددا
من الدول العربية و�سيعلن عن م�شاركاته يف املهرجانات العاملية وخالل العام

مدير عام بلدية منطقة الظفرة يتفقد عدد ًا من امل�شاريع مبدينة زايد
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5324/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  552/2021جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )389.385.25درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك امل�شرق � -شركة م�ساهمة عامة
عنوانه:مكتب/ابراهيم ح�سن امل�لا وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  -الكائن
بامارة دبي  -ديرة � -شارع بور�سعيد  -بناية �سيتي افينيو  -الطابق ال�سابع  -مكتب رقم - 707
هاتف - 042950010:فاك�س042950080:
املطلوب �إعالنه  -1 :عبداهلل بطي علي بطي الظفري املهريي � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )389385.25درهم 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

حماكم دبي

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 675/2021/38:جتاري م�صارف جزئي

70197

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )166.523.45درهم مائة و�ستة و�ستون الفا
وخم�سمائة ثالثة وع�شرون درهما وخم�سة واربعون فل�سا  -مع الفائدة االتفاقية � %17سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
متام ال�سداد الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صروفات واالتعاب بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة.
املدعي:دار التمويل �ش.م.ع  -عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -اخلالدية  -ابوظبي � -شارع زايد االول  -مبنى بناية دار
التمويل � -شقة االر�ضي وامليزانني  -مقابل �سيدار  -وميثله�:شيخه حممد �سيف علي املحرزي
املطلوب �إعالنه  -1 :علي حمد هالل حمد ال�شام�سي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/12/12:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح& /
 PARTY 1- NAMEبالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )166.523.45درهم مائة و�سته و�ستون
الفا وخم�سمائة ثالثة وع�شرون درهما وخم�سة واربعون فل�سا  -والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل
يف  2021/2/18وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9488/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/964جتاري كلي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )132524103.5درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ال�شيخ عبداهلل بن نا�صر بن عبداهلل ال ثاين
عنوانه:امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -هاتف0097144560410:
امييل - info1@a-lawyers.com:وميثله:م�سلم حامد م�سلم بخيت املحرمي
املطلوب �إعالنه  -1 :ثروة لال�ستثمار �ش.ذ.م.م � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )132524103.50دره��م 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  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 5774/2021/60:امر اداء

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن فيما بينهما ب�سداد مبلغ ()47250
درهم والفائدة القانونية  %9والر�سوم وامل�صاريف .
املدعي:الك�شري فا�سيلتيز ماجنمنت �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -الثنية االوىل  -دبي � -شارع تيكوم  -مبنى ملك اكزيكتف هايت�س � -شقة
1503
املطلوب �إعالنه � -1 :سانو �شريوبارامبيل ديفا�سيا �شريوبارامبيل انتونى ديفا�سي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/9/2:الزام
املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وق��دره ( )47.250دره��م �سبعة واربعون الف ومائتان
وخم�سون درهما والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك احلا�صل يف2021/2/11:
وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف 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

حماكم دبي
العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5354/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م  2021/1812ام��ر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 55478.50درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :سبيع خالد الدورى  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة ال�شارقة  -املجاز  -ال�شارقة � -شارع كورني�ش البحرية
 مبنى مركز الفردان بلوك � - Aشقة الطابق الثاين 203املطلوب �إعالنه � - 1 :شريك احمد كاتينتى بارامبات � -صفته  :منفذ �ضده
 -2بلندز (�ش ذ م م) � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 55478.50
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :عبداحلميد حممد معماري  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :االحرار لتجارة االطارات ورجنات ال�سيارات ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الئحة دعوى �أثراء بال �سبب با�سرتداد مبلغ وقدره
( )7.388.900درهم باال�ضافة اىل اىل تعوي�ض عن اال�ضرار املادية والأدبية مبلغ وقدره
( )100.000درهم والفائدة القانونية  %12والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/12/29ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1572/2021/18:عقاري جزئي

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�سة رقم 200
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )440.761درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار

عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب
رقم  - 9هاتف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين - 3244594826
 - IBAN:AE090500000000020106942وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي

املطلوب �إعالنه  -1 :عمر قا�سم ادوو � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()440.761
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام  -وح��ددت لها
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2022/1/6ال�ساعة � 08.30ص 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

اعالن بالن�شر
 7303/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/القد�س لو�سطاء التامني �ش.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة االحتاد للتامني �ش.م.ع
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )132299.06درهم 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

حمكمة دبي االبتدائية
70519

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9067/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 5191/2021أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )92713.80درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :االمارات اك�سرتوديد بولي�ستريين �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -جممع دبي لال�ستثمار االول � -شارع رقم  - 7م�صنع م�ستقل  -رقم
مكاين1358866141:
املطلوب �إعالنهما � -1 :شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ.م.م  -2يو�سف حنا زه��ره -
�صفتهما :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )92713.80درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة �شاملة لر�سوم 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  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن حكم بالن�شر
 295/2021/18عقاري جزئي

70197

حماكم دبي
العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1280/2021/18:عقاري جزئي

70608

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197
مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )1708266.50درهم مليون و�سبعمائة وثمانية الفا
ومائتني و�ستة و�ستني درهم وخم�سني فل�س والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %5من
تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد.
املدعي�:شركة بزن�س تاور لال�ستثمار ذ.م.م
عنوانه:حملها املختار مكتب اميان الرفاعي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  -االمارات  -امارة دبي � -شارع ال�شيخ
زايد  -برج ال�سالم مكتب  - 1106وميثله:اميان يون�س حممد ا�سماعيل الرفاعي
املطلوب �إعالنه  -1 :احمد �صالح احمد ح�سن � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/12/12:يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح�/شركة بزن�س تاور لال�ستثمار ذ.م.م بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ مقداره ()1708266.50
درهم مليون و�سبعمائة وثمانية الفا ومائتني و�ستة و�ستني درهم وخم�سني فل�س  ,والفائدة على هذا املبلغ بواقع %5
�سنويا من تاريخ  2021/10/7وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
70530

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

70545

حماكم دبياالبتدائية
70197

تفقد مدير عام بلدية منطقة الظفرة عدداً من م�شاريع البنية التحتية
التي يجري تنفيذها مبدينة زايد ،و�شملت اجلولة التي رافقه خاللها عدد
من املدراء التنفيذيني ،زيارة م�شوع جتميل وتطوير مدخل مدينة زايد ،يف
مرحلته الثانية والذي يت�ضمن زراعة �أنواع خمتلفة من النباتات الربية
مب�ساحة  2.243مرت مربع بالإ�ضافة �إىل زراعة �أ�شجار الغاف ،وحت�سني
اجلزر الو�سطية ملدخل املدينة .بالإ�ضافة �إىل االطالع على �أعمال تطوير
وحت�سني م�شروع احلديقة امل�صغرة على طريق ال�شيخة �سالمة بنت بطي
مبدينة زايد .بهدف تعزيز كفاءة �إدارة الأ�صول والبنى التحتية واملرافق
ال�ع��ام��ة واحل �ف��اظ على فعاليتها لتعزيز ج��اذب�ي��ة الإم ��ارة ومن��ط وجودة
احلياة.
وت�ضمنت اجلولة امليدانية �أي�ضاً االطالع على جاهزية املعدات وم�ضخات
�شفط مياه الأمطار وحمطات ت�صريف مياه الأمطار وا�ستعدادات فرق
ال �ط��وارئ .ويف اخل �ت��ام مت زي ��ارة غ��رف��ة عمليات ب�ل��دي��ة منطقة الظفرة
واالطالع على كافة اال�ستعدادات للتعامل مع �أي طارئ خا�صة خالل فرتة
التقلبات اجلوية.

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

•• الظفرة -الفجر:

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن بالن�شر
 2937/2021/11مدين جزئي

اجلديد و�أبرزها �إطالق مهرجان منطاد �ضمري االحتاد الدويل الأول يف الوطن
العربي و�سيتم الإع�لان عن ال��دول امل�ست�ضيفة للحدث الأول خالل املعر�ض..
مو�ضحا �أن منطاد الإمارات من �إطالقه �إىل جت�سيد ر�ؤية �صاحب ال�سمو حاكم
ال�شارقة يف ن�شر روح الت�سامح وغر�س مبادئ الأخالق والهوية العربية يف نفو�س
�شباب الوطن العربي والعمل على ن�شر الهوية العربية �إىل كل دول العامل .

70530

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليهما -1 /نيهاريكا �سينغ  -2تانفي جوبتا  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له :م�ؤ�س�سة عقار
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/7/11يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح/م�ؤ�س�سة عقار بالزام املدعي عليهما بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ مقداره ()1.151.378
درهم مليون مائة واحد وخم�سون الف ثالثمائة ثمانية و�سبعون درهم  ,والفائدة بواقع %5
�سنويا من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2021/3/1وحتى ال�سداد التام والزمتهما امل�صاريف والف
دره��م مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 4617/2021/16:جتاري جزئي

70197

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�سابعة رقم 409
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ وق��دره ( )1.576.394دوالر امريكي
او ما يعادله بالدرهم االماراتي ( )5785366درهم خم�سة ماليني و�سبعمائة وخم�سة وثمانون الف وثالثمائة و�ستة
و�ستون بالدرهم االماراتي  ,والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
املدعي�:سليم دوكوري
ع�ن��وان��ه:االم��ارات  -ام��ارة دب��ي  -منطقة اخلليج التجاري  -دب��ي  -مبنى ا�سبكت ت��اور � -شقة مكتب  3202ج��وار باي
افينيو مول
املطلوب �إعالنهما  -1 :باكاري بويتي  -2زومانا تراوري � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ
وقدره ( )1.576.394دوالر امريكي او ما يعادله بالدرهم االماراتي ( )5785366درهم خم�سة ماليني و�سبعمائة وخم�سة
وثمانون الف وثالثمائة و�ستة و�ستون بالدرهم االماراتي  ,والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من
تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق
 2022/1/3ال�ساعة � 09.00ص 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

االثنني  27ديسمبر  2021م  -العـدد 13427
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�أخبـار الإمـارات
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غرفة عجمان حت�صل على �شهادة االعتماد الدويل ISO 9001:2015
•• عجمان  -الفجر:

ح�صلت غرفة جتارة و�صناعة عجمان على �شهادة االعتماد الدويل ـ االيزو
 ، ISO 9001:2015يف نظام �إدارة اجل��ودة ،وت�سلم ال�شهادة �سعادة
�سامل ال�سويدي مدير عام غرفة عجمان .وي�أتي ح�صول غرفة عجمان على
�شهادة الإعتماد ال��دويل تتويجاً جلهود غرفة عجمان املبذولة للإرتقاء
ببيئة العمل وتطوير اخل��دم��ات مبا يتوافق مع �سيا�سة اجل��ودة و�إن�شاء
وتنفيذ �أه��داف ذكية للعمليات الإداري ��ة وت��وف�ير امل��وارد املنا�سبة لتعزيز
بيئة العمل وتوفري الت�أهيل والتدريب املنا�سبني للموظفني� ،إىل جانب
حتليل وحت�سني نظام �إدارة اجل��ودة عرب قيا�س ر�ضا العمالء والتدقيق
الداخلي والعمل على التح�سني امل�ستمر لنظام �إدارة اجل��ودة .و�أكد �سعادة
�سامل ال�سويدي على �أهمية ح�صول غرفة عجمان على �شهادة الأيزو ،الأمر

06

الذي يج�سد جهود الغرفة للإرتقاء مب�ستويات الآداء وتطوير خدماتها
لتحقيق ورعاية م�صالح �أع�ضائها من املن�ش�آت اخلا�صة والعمل على مواكبة
تطلعاتهم� ،إىل جانب الإ�سهام يف ري��ادة وتناف�سية �إقت�صاد �إم��ارة عجمان.
و�أو�ضح �أن جمل�س �إدارة غرفة عجمان حري�ص على توفري بيئة عمل حمفزة
ت�ضمن االرتقاء بالكوادر الب�شرية ل�ضمان حت�سني الآداء ،و�إعتماد �أف�ضل
املعايري وتطبيق احلوكمة امل�ؤ�س�سية لتحقيق الأه ��داف التنموية ودعم
�إ�ستمرارية الأعمال .و�أ�شار �سعادة �سامل ال�سويدي� ،أن ح�صول الغرفة على
�شهادة االعتماد الدويل ـ االيزو ، ISO 9001:2015ي�ؤكد ديناميكية
بيئة العمل ومواكبة االحتياجات امل�ستقبلية والعمل وفق منهجية فعالة
لتحقيق الأه ��داف امل��رج��وة لكافة م�شاريع وم �ب��ادرات غرفة عجمان ،مع
�ضمان تطبيق �أف�ضل املمار�سات للتحكم يف خمتلف انواع املخاطر املحتملة
للعمليات واخلدمات.

�سعود بن �سلطان القا�سمي  :رفعة الإن�سان ورفاهيته املحرك الأ�سا�سي مل�شروع ال�شارقة الرقمية

•• ال�شارقة-وام:

�أك� � ��د ال �� �ش �ي��خ � �س �ع��ود ب ��ن �سلطان
ال�ق��ا��س�م��ي م��دي��ر م�ك�ت��ب ال�شارقة
الرقمية� ،أن املكتب يعمل بالتعاون
مع كافة اجلهات احلكومية يف �إمارة
ال�شارقة ووفقاً خلطة زمنية ومهنية
عالية �ستنفذ على م��راح��ل بهدف
ج �م��ع ك��اف��ة اخل ��دم ��ات احلكومية
و�ضمها لتطبيق ال�شارقة الرقمية
لتكون املظلة الإلكرتونية املوحدة
لكافة اخل��دم��ات احلكومية م�شرياً
�إىل وجود خطة �أي�ضاً ل�ضم العديد
م��ن اخل��دم��ات ال�ت��ي ت�خ��دم ال�سكان
وال�سياح وامل�ستثمرين ب�صفته ركناً
�أ��س��ا��س�ي�اً يف ت�ط��ور البنية الرقمية
للإمارة واالرتقاء بجودة اخلدمات
امل�ق��دم��ة للجمهور وت�ط��وي��ر �آليات
التوا�صل معه.
و�أو� �ض��ح ال�شيخ �سعود القا�سمي يف
حديث خا�ص لوكالة �أنباء الإمارات
(وام) �أن� ��ه وب �ت��وج �ي �ه��ات ومتابعة
متوا�صلة من �سمو ال�شيخ �سلطان
ب��ن حم �م��د ب��ن ��س�ل�ط��ان القا�سمي
ويل ال�ع�ه��د ون��ائ��ب ح��اك��م ال�شارقة

يجري العمل من قبل كافة الهيئات
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات احل �ك��وم �ي��ة يف �إم� ��ارة
ال �� �ش��ارق��ة لتنفيذ ع�م�ل�ي��ة التحول
ال ��رق �م ��ي ل �ل �خ��دم��ات وامل �ع ��ام�ل�ات
و م�ك�ت��ب ال �� �ش��ارق��ة ال��رق �م �ي��ة على
ا� �س �ت �ع��داد دائ� ��م ل�ت���س�ه�ي��ل عمليات
ال �ت �ح��ول وت�ه�ي�ئ��ة ال�ب�ي�ئ��ة املنا�سبة
لإجن��اح�ه��ا مبيناً �أن ه�ن��اك جهودا
كبرية تبذلها الهيئات وامل�ؤ�س�سات
م ��ن �أج � ��ل ت��ر� �س �ي��خ ث �ق��اف��ة العمل
ال��رق�م��ي ل��دى ك��وادره��ا الوظيفية
وتبني احللول الذكية التي تتنا�سب
م��ع غ��اي��ات ك��ل ج�ه��ة وت�ن���س�ج��م مع
التوجهات العامة للإمارة يف الوقت
ذاته.
و�أكد مدير مكتب ال�شارقة الرقمية
�أن رف �ع��ة الإن �� �س��ان ورف��اه �ي �ت��ه هي
امل� �ح ��رك الأ�� �س ��ا� ��س مل �� �س�ي�رة �إم � ��ارة
ال�شارقة وه��ي ذات امل�ح��رك مل�شروع
ال�شارقة الرقمية مبيناً �أن جودة
احل�ي��اة ال�ي��وم ُتقا�س مب��دى �سهولة
حتقيق امل�صالح ال�شخ�صية والعامة،
وبالكيفية التي يق�ضي بها الأفراد
وال� �ع ��ائ�ل�ات �أوق ��ات� �ه ��م ومتكينهم
م��ن اال�ستفادة مم��ا تقدمه الإمارة

م��ن خ�ي��ارات يومية متنوعة عالية
اجلودة كا�شفاً �أن خطة املكتب تتجه
ن�ح��و ت��أ��س�ي����س م�ستقبل اخلدمات
الرقمية يف ال�شارقة ليكون على بعد
مل�سة واحدة لأجهزة الهواتف الذكية
�أو الأجهزة اللوحية واحلوا�سيب.
و�أ��ض��اف �أن ال�شارقة تعترب واحدة
م��ن �أك�ثر امل��دن العربية ا�ستقطاباً
ل �ل �ع ��ائ�ل�ات وال � �ط �ل��اب مل� ��ا ت ��وف ��ره
الإمارة من مميزات العي�ش وال�سكن
واال� �س �ت �ث �م��ار وال�ت�رف �ي��ه والتعليم
وامل �ع��رف��ة ومل ��ا ي��وف��ره امل �ن��اخ الآم ��ن
لدولة الإمارات العربية املتحدة على
خمتلف ال�صعد وما ن�سعى �إليه هو
تعزيز هذه البيئة وهذه التناف�سية
م� ��ن خ �ل��ال ت ��وف �ي�ر ح � �ل ��ول ذكية
وعملية لكافة املواطنني واملقيمني
وال�سياح يف �إمارة ال�شارقة.
وح��ول �أهمية دمج القطاع اخلا�ص
يف جمتمع الإم� ��ارة ال��رق�م��ي وعلى
وجه التحديد ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
ال �ت ��ي ت �ق ��دم خ��دم��ات �ه��ا للجمهور
�أو��ض��ح ال�شيخ �سعود القا�سمي �أن
ق� �ط ��اع اخل ��دم ��ات ل ��ه خ�صو�صية
وم �ت �ط �ل �ب��ات �أك �ث��ر م ��ن �أي قطاع

�آخ��ر ،حيث يعمل وفق �آليات دقيقة
لت�صميم خدمات تلتقي مع رغبات
اجل � �م � �ه ��ور وال � �ع � �م�ل��اء وتنا�سب
اح �ت �ي��اج��ات �ه��م م ��ا ي�ت�ط�ل��ب وج ��وده
�ضمن من�صة موحدة تتيح ل�ص ّناع
ال �ق ��رار يف ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص و�ضع
خطط منهجية ملواكبة التطورات
االج �ت �م��اع �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة وما
حت��دث��ه م��ن تغيري على احتياجات
اجلمهور.
و �أك ��د ال���ش�ي��خ ��س�ع��ود ال�ق��ا��س�م��ي �أن
ال� �ث� �ق ��ة ب�ي��ن اجل� �م� �ه ��ور وم � � ��زودي
اخل � ��دم � ��ات ب ��ات ��ت ت �� �ش � ّك��ل ع ��ام�ل ً�ا
حا�سماً للنجاح والتميز ،و�أن وجود
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة على
تطبيق ال�شارقة الرقمية تع ّزز ثقة
اجل�م�ه��ور ب�ه��ا وت��رف��ع م��ن م�ستوى
��ش�ع��وره ب��الأم��ن والطم�أنينة �أثناء
معامالته املالية معها.
ودعا مدير مكتب ال�شارقة الرقمية
كافة الهيئات وال�شركات وامل�ؤ�س�سات
مب�خ�ت�ل��ف ت�خ���ص���ص��ات�ه��ا مب ��ا فيها
امل�ؤ�س�سات التنموية واملجتمعية غري
الربحية ،وتلك العاملة يف جماالت
الثقافة والفنون واملواهب ب�أ�شكالها

امل�خ�ت�ل�ف��ة االن �� �ض �م��ام �إىل تطبيق
ال�شارقة الرقمية لتعزيز املجتمع
ال ��رق� �م ��ي يف ال� ��� �ش ��ارق ��ة وتوحيد
من�صات اخلدمات املقدمة للجمهور
م�شرياً �إىل �أن امل�ساهمة يف م�سرية
ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي يف الإم � � ��ارة هي
م�ساهمة كبرية يف حتقيق غاياتها
التنموية واحل���ض��اري��ة ال�ت��ي تعترب
واجبا وطنيا على اجلميع.
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن امل�ك�ت��ب ي�ستثمر يف
امل �ن �ج��زات امل�ح�ل�ي��ة وال �ع��امل �ي��ة التي
حققتها الإم ��ارة كعا�صم ًة للثقافة
وال�سياحة والكتاب ومدينة �صديقة
ل �ل �ط �ف��ل وك� �ب ��ار ال �� �س��ن وحا�ضنة
وراعية جلميع الفئات وبيئة داعمة
ل� ��ري� ��ادة الأع � �م� ��ال ومت� �ك�ي�ن امل � ��ر�أة
و�صقل املواهب من خالل االرتقاء
مب���س�ت��وى وج� ��ودة اخل��دم��ات الذي
حت �ق �ق��ه ال �ت �ن��اف �� �س �ي��ة الإي �ج ��اب �ي ��ة،
وتطوير �آليات تقدميها للجمهور.
و�أك ��د ال���ش�ي��خ ��س�ع��ود ال�ق��ا��س�م��ي� ،أن
ال �ب �ن �ي��ة ال��رق �م �ي��ة امل �ت �ط ��ورة باتت
ت�ش ّكل فرقاً �أ�سا�سياً يف خيارات رواد
الأع� �م ��ال وامل���س�ت�ث�م��ري��ن الباحثني
ع��ن م��دن مل�م��ار��س��ة �أع�م��ال�ه��م وبدء

م�شاريعهم وذلك يف ظل ما �أتاحته
التقنيات من ي�سر يف ت�سيري الأعمال
وم ��ن ��س�ه��ول��ة ال��و� �ص��ول للأ�سواق
وامل�ستهلكني والعمالء حملياً وعاملياً
منوهاً �إىل �أن التناغم بني منجزات
التحول الرقمي وم�سرية التنمية
االج �ت �م��اع �ي��ة وامل� �ك ��ان ��ة الثقافية
والعلمية للإمارة التي باتت ت�ش ّكل
م ��رك ��زاً ت �ن �م��وي �اً ع ��امل� �ي� �اً ..ي�ؤ�س�س
مل�ستقبل تناف�سي على ال�صعد كافة.
ي�شار �إىل �أن مميزات من�صة وتطبيق
ال���ش��ارق��ة الرقمية تتيح ا�ستخدام
خم �ت �ل��ف اخل� ��دم� ��ات م� ��ن خمتلف
اجل� �ه ��ات ب�ع�م�ل�ي��ة ت���س�ج�ي��ل دخ ��ول
واح��دة عن طريق الهوية الرقمية
حيث تقدم  41خدمة من  11جهة
خمتلفة يف م�ك��ان واح ��د للمرحلة
احلالية.
و ت ��وج ��د  6ط � ��رق دف � ��ع خمتلفة
ح�ساب حت�صيل  +بطاقة االئتمان
 +احل �� �س��اب امل �� �ص��ريف Apple +
Pay + Google Pay+
.Samsung Pay
ام � ��ا ال� �ق� �ط ��اع ��ات ال� �ت ��ي مت �إدراج
خ��دم��ات �ه��ا ع �ل��ى م �ن �� �ص��ة وتطبيق

ال �� �ش��ارق��ة ال��رق�م�ي��ة ف�ه��ي الأعمال
و امل��وا� �ص�ل�ات و خ��دم��ات املرافق
و ال �ع �ق��ارات و الأم� ��ن و ت�ستهدف
اخل� ��دم� ��ات ك�ل�ا م ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن و
املقيمني و الزوار و امل�ستثمرين.
و م��ن �أه ��م ال �� �ش��رك��اء احل��ال �ي�ين يف
ت� �ق ��دمي اخل� ��دم� ��ات ال��رق �م �ي��ة من
ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخل��ا���ص دائ ��رة
التنمية االقت�صادية و هيئة الطرق
وامل��وا� �ص�ل�ات يف ال �� �ش��ارق��ة و دائ ��رة
اخل ��دم ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة و بلدية
مدينة ال�شارقة و �شرطة ال�شارقة
و هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة
و دائرة التخطيط وامل�ساحة و دائرة
ال���ش��ؤون الإ�سالمية و هيئة مطار
ال�شارقة ال��دويل و امل��رك��ز الوطني
لل��أر� �ص��اد و 'ات�صاالت"م�ؤ�س�سة
الإمارات لالت�صاالت.
و م ��ن اخل� ��دم� ��ات ال �ي��وم �ي��ة التي
�سي�ستفيد منها الأفراد على من�صة
وت�ط�ب�ي��ق "ال�شارقة الرقمية" و
حجز مركبة �أجرة و تتبع الرحالت
و املفقودات و �شكاوى الطرق و دفع
ر��س��وم امل��واق��ف ال�ع��ام��ة و خمالفات
هيئة الطرق واملوا�صالت بال�شارقة

و فواتري الكهرباء واملياه والغاز يف
ال�شارقة و مواقيت ال�صالة و تقدمي
بالغات العنف والإ�ساءة الأ�سرية و
�أح� � � ��وال ال �ط �ق ����س و دف � ��ع فواتري
ات�صاالت.
�أم��ا اخل��دم��ات املوجهة �إىل قطاعي
الأع� �م ��ال وال �ع �ق ��ارات ع �ل��ى من�صة
وت�ط�ب�ي��ق ال���ش��ارق��ة ال��رق�م�ي��ة فهي
ت�سجيل م�ستثمر جديد و حجز ا�سم
جتاري و البحث عن رخ�صة جتارية
و جتديد حجز ا�سم جتاري و تقدير
ر��س��وم رخ�صة و خ��دم��ات الأرا�ضي
وامل �ب ��اين والأم� �ل��اك و ط�ل��ب دليل
لقطعة الأر���ض /اع��رف موقعك /و
طلب �إ�صدار �شهادة �إفادة بالأرا�ضي
املمنوحةو خ��ارط��ة زواي��ا و�أق�ط��ار و
بيان التخطيط العمراين.

املري ي�شهد ختام الدورة ال�شتوية ب�شرطة دبي
•• دبي -وام:

�أكد معايل الفريق عبداهلل خليفة
املري القائد العام ل�شرطة دبي �أن
�شرطة دب��ي تعد احلا�ضن الأكرب
ملختلف ال�ف�ئ��ات ال�ط�لاب�ي��ة بكافة
م��راح �ل �ه��ا ال��درا� �س �ي��ة وال ُعمرية
ومن كافة اجلن�سيات بال ا�ستثناء،
وذل��ك م��ن خ�لال دعمها للدورات
الطالبية ط��وال الأع ��وام املا�ضية
.م �ن��وه��ا ب ��ان ��ه م �ن��ذ الثمانينات
و�شرطة دبي تقدم دورات وبرامج
ط �ل�اب � �ي� ��ة خم� �ت� �ل� �ف ��ة وم� �ت� �ن ��وع ��ة
ت�ه��دف م��ن خ�لال��ه �إىل خلق بيئة
جمتمعية �آمنة ،و�إىل تكوين �أفراد خلق جيل ي�ستطيع �أن يتحدوا به ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ح���ض��ور معاليه ح�م��اي��ة ال� ��دويل ب� � ��الإدارة العامة ب��ال�ت�ع��اون م��ع م��ؤ��س���س��ة الإم� ��ارات
وم���س�ل�ح�ين بالعلوم حل �ف��ل خ �ت��ام ال�ب�رن��ام��ج ال�شتوي مل�ك��اف�ح��ة امل �خ��درات ب���ش��رط��ة دبي ،للتعليم املدر�سي وبرنامج �إك�سبو
قادرين على مواجهة احلياة وفق ال �� �ص �ع��وب��ات ُ
ال� �ط�ل�اب ��ي ال � � ��ذي ن �ظ �م��ه مركز حتت �شعار "نتدرب لنحمي" املقام للمدار�س يف الفرتة من  12لغاية
منظومات �أمنية مدرو�سة من �أجل واملعرفة.

الأك��ادمي �ي��ة وال �ت��دري��ب ،واللواء
خ�ب�ير خ�ل�ي��ل �إب��راه �ي��م املن�صوري
م �� �س��اع��د ال �ق��ائ��د ال� �ع ��ام ل�ش�ؤون
البحث اجلنائي ،واللواء الدكتور
عبدالقدو�س عبدالرزاق العبيديل
م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون التميز
وال��ري��ادة ،وال�ل��واء عبداهلل ح�سني
خ��ان �أه �ل��ي ،م�ساعد ال�ق��ائ��د العام
ل �� �ش ��ؤون �إ� �س �ع��اد امل�ج�ت�م��ع والدعم
اللوج�ستي ،وال�ل��واء �أحمد حممد
رفيع م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون
الإدارة ،والعميد عيد حممد ثاين
حارب مدير الإدارة العامة ملكافحة
امل � �خ� ��درات� ،إىل ج��ان��ب ع ��دد من
 23دي�سمرب اجل ��اري مب�شاركة ب�ساحة الفر�سان ب�إك�سبو  2020م��دي��ري الإدارات العامة ومراكز
دبي ،اللواء دكتور حممد �أحمد بن ال�شرطة ،وجمع من �أولياء الأمور
 573م�شاركا.
ح���ض��ر ح �ف��ل اخل �ت��ام ال� ��ذي �أقيم فهد م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون ومن زوار �إك�سبو  2020دبي.

كليات التقنية توقع اتفاقية مع توازن ومبادلة يف �إك�سبو  2020الأعمال اخلريية العاملية حت�صد جائزة يف جمال التعليم
•• دبي -وام:

وق �ع��ت ك �ل �ي��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا يف
�إك �� �س �ب��و  2020ات �ف��اق �ي��ة تعاون
م��ع جم�ل����س ال �ت ��وازن االقت�صادي
"توازن" و�شركة مبادلة لال�ستثمار
ب �ه ��دف دع� ��م امل �� �ش��اري��ع البحثية
والأف �ك��ار الطالبية املبتكرة التي
ت�ق��دم ح �ل��و ًال هند�سية للتحديات
ووف��ق االحتياجات التي تواجهها
كل من قطاع ال�صناعة واملجتمع
يف املجاالت الهند�سية وال�صناعات
امل �ت �ط��ورة .و ّق ��ع ات�ف��اق�ي��ة التعاون
ال �ت��ي ت���س�ت�م��ر ع �ل��ى م � ��دار خم�س
��س�ن��وات ��س�ع��ادة ال�بروف�ي���س��ور عبد
اللطيف ال�شام�سي ،مدير جممع
ك�ل�ي��ات التقنية ال�ع�ل�ي��ا ،والدكتور
يحيى حممد امل��رزوق��ي ،امل�ست�شار
ل ��دى م�ك�ت��ب ال��رئ �ي ����س التنفيذي
مل �ج �ل ����س ال � � �ت� � ��وازن االق� �ت� ��� �ص ��ادي
"توازن" ،وب � ��در ��س�ل�ي��م �سلطان
العلماء ،امل��دي��ر التنفيذي لوحدة
امل�ج�م�ع��ات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،التابع
ل �ق �ط��اع اال� �س �ت �ث �م��ار يف الإم � � ��ارات
ب�شركة مبادلة لال�ستثمار.
ي ��أت��ي ال�ت�ع��اون مل��واك�ب��ة م��ا ي�شهده
ق�ط��اع الهند�سة والتكنولوجيا يف
الدولة من ت�ط��ورات ،ولي�ساهم يف
طرح وتطوير خدمات متقدمة يف
جم��االت الهند�سة والتكنولوجيا
واحل �ل ��ول االب �ت �ك��اري��ة ،م��ن خالل
دعم تطوير حلول هند�سية مبتكرة
با�ستخدام تكنولوجيات املتقدمة
للتعامل مع جمموعة حمددة من
حتديات الت�صنيع ،وتطوير كوادر
وطنية بارعة يف التكنولوجيا عن

ط��ري��ق �إ� �ش��راك مهند�سني وطلبة
جامعيني م��ن مواطني ال��دول��ة يف
م�شاريع عملية.
وث �م ��ن ال �� �ش��ام �� �س��ي ال� �ت� �ع ��اون بني
الأط � ��راف ال �ث�لاث��ة ع�ل��ى م�ستوى
االب� �ت� �ك ��ار واحل � �ل� ��ول الهند�سية،
وال � ��ذي ي���س�ت�ه��دف ت��وج �ي��ه جهود
الطلبة وم�ه��ارات�ه��م على م�ستوى
خم�ت�ل��ف ال�ت�خ���ص���ص��ات الهند�سة
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة يف اي �ج ��اد حلول
مبتكرة للتحديات املتعلقة بقطاع
ال�ع�م��ل وال�ت���ص�ن�ي��ع ع�ل��ى م�ستوى
اجلهات املتعاونة ووفق احتياجاتها،
مب��ا ي�ع��زز م��ن وع��ي الطلبة بهذه
امل�ؤ�س�سات الكربى وطبيعة عملها
وجم��االت�ه��ا وامل���س��اه�م��ة يف تطوير
خدماتها باالعتماد على قدراتهم
البحثية واالبتكارية وم�شاريعهم
التطبيقية.
و�أو� �ض��ح �أن ه��ذا ال�ت�ع��اون يتما�شى
م��ع ا�سرتاتيجيات كليات التقنية
ال �ع �ل �ي��ا امل ��رت� �ك ��زة ع �ل ��ى التعليم
التطبيقي وامل �ه��ارات االحرتافية
ومتكني الطلبة من تنفيذ م�شاريع
ب�ح�ث�ي��ة ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة ت �ط��رح حلو ًال
مبتكرة لالحتياجات والتحديات
ال� �ت ��ي ت ��واج ��ه خم �ت �ل��ف قطاعات
ال �ع �م��ل ،وك ��ذل ��ك ت��وج�ي�ه�ه��م نحو
تطوير م�شاريعهم وحتويلها اىل
�شركات نا�شئة م��ن خ�لال املناطق
االق �ت �� �ص��ادي��ة االب ��داع� �ي ��ة احل ��رة
بالكليات ،لأن�ن��ا ن�سعى لبناء جيل
يتمتع مب �ه��ارات امل�ستقبل وق ��ادر
ع� �ل ��ى ل� �ع ��ب دور ف ��اع ��ل يف �سوق
العمل كمنتجني ومبدعني وقادة
يف تخ�ص�صاتهم .م��ن ج��ان�ب��ه قال

ال��دك �ت��ور ي�ح�ي��ى حم�م��د املرزوقي
�إن االتفاقية تن�ص على ت�شجيع
الأب � �ح� ��اث ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة الرامية
لإيجاد حلول لعدد من التحديات
التي تواجه عامل اليوم مثل ق�ضايا
ال�ت�ن��وع احل �ي��وي وال�ت�غ�ير املناخي
والطاقة والأم��ن الغذائي واملائي،
مما ميثل فر�صة متميزة للطالب
الك �ت �� �س��اب اخل� �ب��رات ال�ل�ازم ��ة يف
جم ��ال الأب� �ح ��اث ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة من
خالل تعاملهم املبا�شر مع اخلرباء
يف جماالت البحث والتطوير.
و�أ� � �ش ��ار �إىل �أن جم�ل����س ال� �ت ��وازن
االق�ت���ص��ادي ي��دع��م تعزيز وت�أهيل
ر�أ�س املال الب�شري يف دولة الإمارات
من �أجل �إيجاد حلول مفيدة وفاعلة
لي�س فقط للقطاعات ال�صناعية
ب��ل ول�ل�م�ج�ت�م��ع ك �ك��ل .و�أ�� �ض ��اف :
كما ي�شجع "توازن" الطالب على
اختيار م�سارات مهنية يف جماالت
ال�ع�ل��وم والتكنولوجيا والهند�سة
وال ��ري ��ا� � �ض � �ي ��ات مم� ��ا ي �ت �ي��ح لهم
امل�ساهمة يف تعزيز توجهات الدولة
امل�ستقبلية ال�ه��ادف��ة ع�ل��ى مواكبة

ال �ت �ط��ور ال �ع �ل �م��ي والتكنولوجي
وموائمة متطلبات الثورة ال�صناعية
الرابعة .من جهته قال بدر �سليم
�سلطان العلماء " :تتما�شى اتفاقية
التعاون م��ع كليات التقنية العليا
وت � ��وازن م��ع م��رت �ك��زات وتطلعات
ر�ؤية �أبوظبي االقت�صادية ،2030
وم��ن ��ش��أن�ه��ا �أي���ض�اً ت�سريع حتول
دول��ة الإم� ��ارات �إىل اقت�صاد قائم
على املعرفة فمن خالل التعاون مع
الطالب ملواجهة التحديات امللحة
يف ع��امل �ن��ا ،ت��وا� �ص��ل م �ب��ادل��ة قيادة
جهود بناء وتنمية القدرات املحلية
يف �إط� ��ار �سعيها ل�ت�ن��وي��ع اقت�صاد
دول ��ة الإم � ��ارات وت��ر��س�ي��خ مكانتها
كمركز عاملي رائ��د يف التكنولوجيا
واالبتكار" .ومب��وج��ب االتفاقية،
ت���ش�ك��ل الأط� � ��راف امل �ت �ع��اون��ة جلنة
م�شرتكة لإدارة الربامج للإ�شراف
على عمل م�شروع االبتكار واحللول
الهند�سية  ،وال ��ذي �سيعمل على
اع�ت�م��اد امل���ش��اري��ع ال�ط�لاب�ي��ة التي
� �س �ي �ت��م ت�ب�ن�ي�ه��ا واجن� ��ازه� ��ا خالل
�سنوات التعاون.

فقدان �شهادة �أ�سهم

العدد 13427
بتاريخ 2021/12/27

نعلن ع��ن ف�ق��دان �شهادة �أ�سهم با�سم ال�سيدة /م��رمي ح�سن
عبداهلل عمران ال�شام�سي (�إماراتية اجلن�سية)
�صادرة من �شركة ا�سماك
رقم ال�شهادة  1721816عدد الأ�سهم � 1200سهم
على من يجدها برجاء ت�سليمها لل�شركة املذكورة اعاله
او االت�صال على هاتف رقم 0561900019 :م�شكورا.

•• القاهرة-وام:

ك � ّرم ال�شيخ را��ش��د ب��ن ح�م��دان بن
را��ش��د �آل مكتوم ،بح�ضور معايل
ح�سني بن �إبراهيم احلمادي وزير
الرتبية والتعليم ..هيئة الأعمال
اخلريية العاملية ،بجائزة حمدان
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم الإي�سي�سكو
ل� �ل� �ت� �ط ��وع يف ت� �ط ��وي ��ر امل� �ن� ��� �ش� ��آت
الرتبوية يف دول العامل الإ�سالمي،
عن م�شروع "لن�ضيء م�ستقبلهم"،
املعني بتطوير امل�ؤ�س�سات الرتبوية
وال �ب ��رام� � ��ج ال �ت �ع �ل �ي �م �ي ��ة.وج ��اء
التكرمي خ�لال فعاليات الن�سخة
الثانية من املنتدى العاملي للتعليم
ال �ع��ايل وال�ب�ح�ـ��ث ال�ع�ل�م�ـ��ي ،الذي
�أقيم يف م�صر .
وت�سلم اجل��ائ��زة ��س�ع��ادة الدكتور

خالد عبدالوهاب اخل��اج��ة� ،أمني
عام هيئة الأعمال اخلريية العاملية
الذي �أكد �أن اال�ستثمار يف الإن�سان
ه��و اال�ستثمار الأف���ض��ل والأعلى

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

والأرق� ��ى ،ل��ذا عملت الهيئة على فائزين ،وقد �شارك يف الدورة 37
دع��م التعليم وبناء �أج�ي��ال حتظى م��ر��ش�ح�اً ،م��ن ال ��دول الإ�سالمية
امل �ن �ت �م �ي��ة �إىل امل �ن��اط��ق العربية
بالثقافة واملعرفة.
وتمُ نح اجلائزة كل �سنتني ،لثالثة والآ�سيوية والإفريقية.

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
70363

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/14189

تنفيذ رقم 2021/7354

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/01/03لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده تولز ريبابليك لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م  +حم�سن حنقري و او�صاف املحجوزات على
النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
3,870
�أغرا�ض متنوعه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

70363

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/01/03لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده �سيد مدثر على و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
3,000
�أثاث �شقه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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�سهيل املزروعي يطلع على جناح ال�سعودية يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام:

زار معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة
والبنية التحتية  ،جناح اململكة العربية ال�سعودية يف �إك�سبو
 2020دب��ي وال��ذي يت�سم بالت�صميم املبتكر وامل�ستدام،
واحل��ا��ص��ل ع�ل��ى ��ش�ه��ادة ال��ري��ادة البالتينية يف ت�صميمات
الطاقة والبيئة ،وميثل انعكا�ساً ملا�ضي اململكة وحا�ضرها
وم�ستقبلها.
واطلع معاليه خالل الزيارة على ر�ؤي��ة ال�سعودية ،2030
وم�شروعاتها املبتكرة التي تعك�س طموح قيادتها احلكيمة،
والفر�صة امل�ستقبلية االقت�صادية واال�ستثمارية املتنوعة،

وامل�شروعات املتعلقة بالطاقة واال�ستدامة و�صناعات التعدين
والنقل وغ�يره��ا ،وج�ه��ود اململكة الكبرية يف احل�ف��اظ على
البيئة وامل ��وارد الطبيعية ،واخل �ط��وات الإيجابية للتعامل
مع التغري املناخي  .كما تعرف معاليه �إىل حمتوى اجلناح
وركائزه و�أهدافه و�أق�سامه ،التي تتوزع على �أربع ركائز رئي�سة
ت�شمل الإن���س��ان ،والطبيعية ،وال�ت�راث ،والفر�ص ،وغريها
من امل�سارات املرتبطة بنه�ضة اململكة العربية ال�سعودية يف
الطاقة والعلوم والتقنية وامل�شروعات التنموية.
ويف نهاية الزيارة � ،شكر معايل وزير الطاقة والبنية التحتية
..القائمني على اجل�ن��اح م��ن ال�شباب ال�سعوديني  ،و�أعرب
عن �سعادته بزيارة جناح اململكة العربية ال�سعودية م�شيدا

ب��ال�ع�لاق��ات الأخ��وي��ة امل�ت�م�ي��زة ال�ت��ي جت�م��ع دول ��ة الإم� ��ارات
العربية املتحدة باململكة العربية ال�سعودية ،وال�شراكة املتينة
القائمة بني البلدين على الأخ��وة والتعاون الذي ي�صل �إىل
حد التكامل .و �أ�شاد معاليه بالتقدم واالزدهار الذي �شهدته
اململكة يف عهد خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد .يذكر �أن جناح
اململكة العربية ال�سعودية يف اك�سبو  2020دبي ،يعد ثاين
�أكرب جناح يف املعر�ض العاملي ،مب�ساحة تبلغ  13.059مرت
مربع ،ويقع يف منطقة الفر�ص ،ويقدم حمتوى �إبداعياً ثرياً
يج�سد ما و�صلت �إليه اململكة من تقدم وازدهار.

منها اململكة العربية ال�سعودية وم�صر:

07

وفد جامعة ال�شارقة يلتقي م�س�ؤويل التعليم العايل يف �أجنحة بع�ض الدول مبعر�ض �إك�سبو دبي 2020

•• ال�شارقة -الفجر:

�ضمن �سل�سة ال��زي��ارات التي تنظمها جامعة ال�شارقة �إىل معر�ض �إك�سبو
دبي ،-2020زار وف��دا م��ن اجل��ام�ع��ة ع��دد م��ن �أج�ن�ح��ة ال ��دول املختلفة
مبنطقة الفر�ص بهدف بحث �سبل تعزيز التعاون بني اجلامعة وامل�ؤ�س�سات
العلمية يف هذه الدول.
وخ�لال زي��ارة الوفد �إىل جناح جمهورية م�صر العربية ،ا�ستقبله الأ�ستاذ
الدكتور �أمين عا�شور ،نائب وزير التعليم العايل ،والأ�ستاذ الدكتور حممد
ال�شناوي ،م�ست�شار وزير التعليم العايل ،والدكتور حممد البدري ،امللحق
الثقايف ب�سفارة جمهورية م�صر العربية ،وناق�ش ال��وف��د فر�ص التعاون

العلمي والأك��ادمي��ي وت�ب��ادل الطلبة يف زي��ارات علمية وثقافية وريا�ضية
مع اجلامعات امل�صرية يف �سبيل االرتقاء باملنظومة التعليمية ،كما ناق�ش
الوفد �أهمية �إ�شراك الطلبة يف البحث العلمي قبل التخرج ،كذلك ناق�ش
الوفد �أهمية مو�ضوع معاجلة ق�ضايا التغري املناخي والدرا�سات البحثية
املتعلقة بها و�أهمية ا�ست�ضافة م�صر مل�ؤمتر الأمم املتحدة للمناخ يف ،2022
وبعدها ا�ست�ضافة دولة الإمارات لنف�س امل�ؤمتر  ،2023كما ح�ضر الوفد
جل�سة علمية ق��دم�ه��ا الأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور �أمي��ن ع��ا��ش��ور حيث ع��ر���ض من
خاللها التحديات والفر�ص التي تواجه قطاع التعليم العايل يف م�صر
وكيفية التوجه به نحو العاملية ،كما مت ا�صطحاب الوفد يف جولة لالطالع
على مقتنيات اجل�ن��اح وم��ا تقدمه م�صر م��ن ف��ر���ص لل�سياحة والتعليم

واال�ستثمار.
كما التقى �أي�ضا الوفد خالل زيارته جلناح اململكة العربية ال�سعودية ب�سعادة
الأ�ستاذ بدر بن حممد العا�صمي القائم ب�أعمال امللحقية الثقافية ال�سعودية
بالإمارات ،وخالل اللقاء نقل الوفد حتيات �سعادة الأ�ستاذ الدكتور حميد
جمول النعيمي ،مدير جامعة ال�شارقة �إىل �سعادة امللحق الثقايف ،ثم ناق�ش
احل�ضور �أو�ضاع الطلبة ال�سعوديني يف اجلامعة ،وكذلك بحث الوفد �سبل
تعزيز العالقات بني جامعة ال�شارقة وجامعات اململكة من خالل امللحقية
الثقافية ب�سفارة اململكة لدى الدولة.
ثم زار الوفد جناح دولة كولومبيا ،حيث ا�ستقبلهم ال�سيد موري�سيو برادا،
نائب املفو�ض ،وال�سيد بوالت دوات ،مدير اجلناح ،ومت ا�صطحاب الوفد يف

جولة لالطالع على مقتنيات اجلناح وما تقدمه دولة كولومبيا لزوارها
بغر�ض ال�سياحة �أو اال�ستثمار.
�ضم وفد جامعة ال�شارقة الدكتورة �أمينة املرزوقي ،م�ساعد مدير اجلامعة
ل�ش�ؤون الأفرع ،والأ�ستاذ الدكتور عيد حممد كنعان عميد �ش�ؤون الطالب،
والدكتور طارق مرابطني ،مدير مكتب العالقات الدولية ،وال�سيد خالد
الرابوي مدير �إدارة العالقات العامة باجلامعة والقائم ب�أعمال نائب املدير
العام لأكادميية ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء والفلك ،والدكتورة
�شريفة املرزوقي مديرة املركز الإعالمي ،والأ�ستاذة عائ�شة بوخاطر ،مديرة
�إدارة القبول ،والأ��س�ت��اذة رمي الها�شمي مديرة �إدارة الت�سجيل ،والأ�ستاذ
عي�سى �أحمد ال�شام�سي مدير �إدارة امل�شرتيات و�سل�سلة التوريد،

ت�شكل فر�صة لع�ضوات املجل�س للفوز بجائزة مالية لتنمية م�شاريعهن

�سيدات �أعمال ال�شارقة يطلق مناف�سة بريل كوي�ست على من�صته يف �إك�سبو  2020دبي
•• ال�شارقة-الفجر:

دعا جمل�س �سيدات �أعمال ال�شارقة
ال�ت��اب��ع لـ"مناء ل�لارت �ق��اء باملر�أة"،
ع �� �ض��وات��ه ل�لا� �س �ت �ف��ادة م��ن فر�صة
ت ��وف�ي�ر ال� �ت� �م ��وي ��ل ال� �ل� ��ازم لدعم
�أف �ك��اره��ن ال��ري��ادي��ة امل �ب �ت �ك��رة ،من
خ�لال امل���ش��ارك��ة يف مناف�سة "بريل
كوي�ست"� ،إح� ��دى �أك�ب�ر م�سابقات
التمويل املخ�ص�صة لرائدات الأعمال
وال���ش��رك��ات النا�شئة ال�ت��ي متتلكها
ن �� �س��اء يف دول� ��ة الإم � � ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة .وي�ن�ظ��م امل�ج�ل����س مناف�سة

"بريل كوي�ست" ،جت�سيداً اللتزامه
يف ت� ��وف�ي��ر جم� �م ��وع ��ة متكاملة
م��ن اخل ��دم ��ات ل�ع���ض��وات��ه ت�شمل:
ال� �ت ��دري ��ب ،والإر�� � �ش � ��اد والتوجيه،
وال �ت �م��وي��ل ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل من�صة
ل �ع��ر���ض �أف� �ك ��اره ��ن ،ح �ي��ث تتطلب
امل�شاركة يف هذه املناف�سة التي �ستقام
على من�صة املجل�س يف معر�ض �إك�سبو
 2020دب � ��ي 8 ،ف�ب�راي ��ر املقبل،
االن���ض�م��ام �إىل "برنامج التدريب
ل ��رائ ��دات الأعمال" ال ��ذي ينظمه
امل�ج�ل����س ب��ال �ت �ع��اون م��ع "�أكادميية
." PwC

برنامج لع�ضوات املجل�س ح�صراً
ويفتح "برنامج التدريب لرائدات
الأعمال" �أب��واب��ه لع�ضوات جمل�س
� �س �ي��دات �أع �م ��ال ال �� �ش��ارق��ة ح�صراً،
حيث يتطلب م��ن املتقدمات �إثبات
ع �� �ض��وي �ت �ه��ن يف امل �ج �ل ����س ،يف حني
مي �ك��ن ل �غ�ير ال �ع �� �ض��وات الراغبات
بامل�شاركة ال�ت�ق��دم بطلب احل�صول
على الع�ضوية ،و�ستح�صل الع�ضوات
امل�سجالت يف الربنامج على فر�صة
لعر�ض �أفكارهن �أمام جلنة التحكيم،
وكبار امل�ستثمرين.

وت �ت �� �ض �م��ن � � �ش� ��روط امل� ��� �ش ��ارك ��ة يف
ال�برن��ام��ج �أن ي �ك��ون م�ق��ر ال�شركة
النا�شئة امل�شاركة يف دولة الإمارات،
و�أن ت � �ك� ��ون م ��ؤ� � ِّ�س �� �س �ت �ه ��ا رائ� � ��دة
�أع�م��ال ،و�أن ال تقل ف�ترة ت�أ�سي�سها
ومبا�شرتها لعملياتها عن عام واحد،
و�سيتم اختيار الفائزات يف مناف�سة
"بريل كوي�ست" بنا ًء على �أ�صالة
الفكرة ،و�أث��ره��ا الإيجابي امل�ستدام
على ال�صعيد االجتماعي والبيئي،
و�سهولة التنفيذ والأداء ،حيث �سيتم
مت��وي��ل الأف� �ك ��ار ال �ف��ائ��زة باملراتب
الثالث الأوىل.

دعم ومتويل الأفكار املبتكرة
وق��ال��ت م ��رمي ب��ن ال �� �ش �ي��خ ،مديرة
جم�ل����س � �س �ي��دات �أع �م��ال ال�شارقة:
"ي�ؤدي امل�ج�ل����س دوراً حم ��وري� �اً يف
دع��م رائ ��دات الأع �م��ال امل��وه��وب��ات يف
دولة الإمارات ،ويوا�صل املجل�س هذا
ال ��دور م��ن خ�ل�ال ال �ت��زام��ه بتمويل
الأفكار املبتكرة عرب مناف�سة (بريل
كوي�ست) التي �سننظمها يف معر�ض
�إك�سبو  2020دب��ي ،حيث يتما�شى
ه� ��ذا احل � ��دث م ��ع �أه� � ��داف املجل�س
امل�ت�م�ث�ل��ة ب�ت�م�ك�ين رائ � ��دات الأعمال
اللواتي ميتلكن �شركات نا�شئة من

حت �ق �ي��ق ط �م��وح��ات �ه��ن و�أه ��داف� �ه ��ن،
وتنمية م�شاريعهن وم�ساعدتهن على
اال�ستثمار يف القطاعات الإبداعية
والتكنولوجية".
و�أ� � �ض� ��اف� ��ت ب� ��ن ال �� �ش �ي ��خ" :ن�شجع
رائ� � ��دات الأع� �م ��ال ع �ل��ى اال�ستفادة
م��ن ه ��ذه ال �ف��ر� �ص��ة وال�ت���س�ج�ي��ل يف
ع �� �ض��وي��ة امل �ج �ل ����س ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف
برنامج التدريب ل��رائ��دات الأعمال
الذي ننظمه بالتعاون مع �أكادميية
 ،PwCو��س�ت�ف�ت��ح ه ��ذه الفر�صة
ال��ذه �ب �ي��ة ل ��رائ ��دات الأع� �م ��ال �سبل
التفاعل والتوا�صل م��ع نظرياتهن

امل��وه��وب��ات ،وع��ر���ض �أع�م��ال�ه��ن �أمام
ك �ب��ار امل���س�ت�ث�م��ري��ن ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
فر�صة التعريف ب�أنف�سهن من خالل
امل�شاركة يف هذه املناف�سة".
وت��اب�ع��ت ب��ن ال���ش�ي��خ" :ولن تقت�صر
خدمات املجل�س على مناف�سة (بريل
ك��وي���س��ت) ،و�إمن ��ا �ستوفر للع�ضوات خالل عملية ت�أ�سي�س �أعمالهن ،و�إبرام
جم �م��وع��ة م �ت �ن��وع��ة م ��ن الأن�شطة ال�شراكات مع م�ؤ�س�سات القطاعني
والفعاليات التي تتما�شى مع ر�ؤية احلكومي واخلا�ص يف دولة الإمارات
املجل�س ور�سالته ،ويت�ضمن منهجنا واملنطقة والعامل ،ف� ً
ضال عن تعزيز
ال�شامل مل�ساعدة ال�شركات النا�شئة م �ع��ارف �ه��ن وخ�ب�رات �ه��ن التجارية،
وامل���ش��اري��ع ال�ت�ج��اري��ة ال�ت��ي متتلكها وف��ر� �ص��ة ال �ت �ع��ري��ف ب ��أن �ف �� �س �ه��ن يف
ن�ساء ك��اف��ة �سبل ال��دع��م وامل�ساعدة خمتلف الأحداث املحلية والعاملية".

رائدا الف�ضاء الإماراتيان يقدمان تذكارات من مهمة طموح زايد لعدد من الدول يف �إك�سبو  2020دبي
من ال��دول ،مثل �سوريا وال�سودان
•• دبي  -الفجر:
وال� �ك ��وي ��ت وق� �ط ��ر وج � ��زر القمر
ان�ضم رائ��دا الف�ضاء الإماراتيان و�إ�سرائيل وكازاخ�ستان وفل�سطني
ه��زاع املن�صوري و�سلطان النيادي و��س�ل�ط�ن��ة ع �م��ان وم���ص��ر وتون�س
م� ��ؤخ ��راً� ،إىل وف ��د م��رك��ز حممد
بن را�شد للف�ضاء ،لزيارة "�إك�سبو
 2020دبي" ،برئا�سة �سعادة �سامل
حميد املري ،مدير عام املركز .ويف
�أثناء الزيارة ،قدّم الرائدان عدداً
من الأعالم التي حملها املن�صوري
م �ع��ه يف رح �ل �ت��ه ال �ت��اري �خ �ي��ة �إىل
حمطة الف�ضاء الدولية يف العام
.2019
و�شهدت الزيارة قيام فريق املركز
�أي�ضاً بافتتاح بوابة �إك�سبو يف �أجواء
احتفالية ،ومن ثم �أكمل املن�صوري
والنيادي رحلتهما يف �إك�سبو ،وقدما
الأع �ل��ام ال �ت��ي حملها املن�صوري
معه �إىل حمطة الف�ضاء الدولية،
كهدايا تذكارية �إىل �أجنحة عدد

ال�ن��ا���س ه��ذا احل ��دث ال ��ذي �أ�صبح
وال�صومال.
وق ��ال � �س��امل ح�م�ي��د امل� ��ري" :منذ ب�ح��ق من�صة الك�ت���ش��اف الثقافات
افتتاح �إك�سبو  2020دبي يف مطلع وال�ت�ق��ال�ي��د واالب �ت �ك��ارات القادمة
�أكتوبر املا�ضي ،يق�صد املاليني من م��ن �شتى ال ��دول .ويتما�شى ذلك

م��ع روح االك�ت���ش��اف ال �ت��ي ننطلق
منها يف املركز ،و�أخذ زمام املبادرة
يف ج �ه��ود ا��س�ت�ك���ش��اف ال�ف���ض��اء يف
ال��دول��ة .وي�سعدنا �أن ت�ك��ون هذه

الزيارة تعبرياً حقيقياً عن دعمنا وحر�صنا على التوا�صل مع الدول
ال� �ت ��ي ال ت ��وج ��د ل ��دي� �ه ��ا ب ��رام ��ج
وت�ضامننا مع الدول الأخرى".
و�أ�ضاف املري�" :إن ت�سليم الأعالم ف �� �ض��ائ �ي��ة ،وال� �ت ��ي ت�ت�ط�ل��ع �أي�ضاً
لهذه الدول ميثل رمزاً لتطلعاتنا ل�لان �� �ض �م��ام �إىل ن � ��ادي الف�ضاء

الدويل لوجود �إمكانات ال�ستك�شاف
الف�ضاء ،ال�سيما و�أننا ن�سعى خللق
م�ستقبل م�ستدام ومبتكر جلميع
الب�شر حول العامل".
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�أخبـار الإمـارات
تكرمي امل�شاركني وت�سليم جوائز للفائزين يف ختام فعاليات الدورة ال�ساد�سة لل�شعر العربي

Monday

•• ال�شارقة  -الفجر:

اختتم مهرجان القريوان لل�شعر العربي فعاليات الدورة ال�ساد�سة التي نظمها بيت
ال�شعر يف القريوان يف تون�س ،حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،وذلك بح�ضور �سعادة عبد
اهلل العوي�س ،رئي�س دائرة الثقافة يف ال�شارقة ،واال�ستاذ حممد �إبراهيم الق�صري،
مدير �إدارة ال�ش�ؤون الثقافية يف الدائرة والأ�ستاذ حممد الربيكي مدير بيت ال�شعر
بال�شارقة ،وعدد كبري من �شعراء ومثقفني تون�سيني وعرب .و�شهد اليوم اخلتامي
من املهرجان تكرمي �شعراء من تون�س ،وخمتلف الدول العربية ،ف� ً
ضال عن ت�سليم
جوائز الفائزين يف م�سابقة بيت ال�شعر عن �أح�سن ثالث ق�صائد ،و�س ّلم العوي�س
والق�صري دروع تذكارية �إىل امل�شاركني واجلهات امل�ساهمة يف �إجن��اح املهرجان ،كما
قدّما للفائزين يف م�سابقة بيت ال�شعر عن �أح�سن ثالث ق�صائد جوائز ت�شجيعية،

08

دعماً ملوا�صلة الكتابة ال�شعرية .توا�صلت فعاليات اليوم الثاين للمهرجان بندوة
فكرية حملت عنوان( :ال�شعر والقيم) وحا�ضر فيها الأ�ساتذة ( :د .مربوك املناعي،
د .معز الوهايبي و�إدارة د .حامت الفطنا�سي) ،و�أ�شار ه�ؤالء ،بداي ًة� ،إىل م�سرية ال�شعر
العربي ،وما تركه من �أثر �إبداعي ما يزال حا�ضرا �إىل اليوم .و�أجمع الأكادمييون
امل�شاركون يف الندوة على �أهمية عودة ال�شعر �إىل الواجهة الأدبية باعتباره "ديوان
العرب" ،وجت ّلى يف هذا االجتاه النقدي �ضرورة ح�ضور الق�صيدة يف احلياة اليومية
ملا حتمله من قيم متعددة .و�أعقب الندوة ق��راءات �شعرية �شارك فيها ال�شعراء:
(مهدي غالب  ،هود الأماين (ليبيا) ،جمال عماميي� ،سليم الهداجي (من براعم
نادي ال�شعر والعرو�ض) .و�أعرب ال�شعراء امل�شاركون يف الدورة ال�ساد�سة من املهرجان
عن �شكرهم �إىل ال�شارقة بو�صفها حا�ضنة لكل مبدع عربي ،وثم ّنوا "مبادرة �صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة يف �إن�شاء بيوت ال�شعر يف الوطن العربي التي �أعادت الألق �إىل
الق�صيدة العربية ،وعززت من احل�ضور ال�شعري يف ال�ساحة الثقافية العربية".

بالتزامن مع اليوبيل الذهبي للدولة

الأر�شيف الوطني يقدم تاريخ الإمارات وح�ضاراتها ل�شعوب العامل عرب طريان االحتاد
•• ابوظبي-الفجر:

ب ��ال �ت ��زام ��ن م ��ع اح� �ت� �ف ��االت دول ��ة
الإم� ��ارات باليوبيل الذهبي �أعلن
الأر� �ش �ي��ف ال��وط �ن��ي ب��ال �ت �ع��اون مع
ط�يران االحت��اد ع��ن �إط�ل�اق بع�ض
اخل��دم��ات التثقيفية للم�سافرين
ال � �ت � ��ي م � ��ن � � �ش � ��أن � �ه� ��ا ت� ��زوي� ��ده� ��م
مب� �ع� �ل ��وم ��ات م ��وث� �ق ��ة م� ��ن ت ��اري ��خ
الإم ��ارات املجيد وتراثها العريق،
وه ��ذا م��ا ي�سهم يف تر�سيخ �سمعة
دول� ��ة الإم � � ��ارات ع��امل �ي �اً ،وين�سجم
م ��ع امل� �ب ��د�أ ال �� �س��اد���س م ��ن املبادئ
ال �ع �� �ش��رة ال �ت��ي اع �ت �م��ده��ا �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل اخل��دم��ات التثقيفية ال �ت��ي �أعلن م��ن �إ� �ص��دارات��ه يف � �ص��االت انتظار
نهيان رئي�س الدولة -حفظه اهلل -عنها الأر�شيف الوطني بالتعاون مع درج��ة الأع �م��ال يف م�ط��ار �أبوظبي
للخم�سني عاماً القادمة .وتتمثل ط�يران االحت��اد بتوفري ع��دد كبري ل�ك��ي يت�سنى ل�ل�م���س��اف��ري��ن ق�ضاء

ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ا�ستقبل طريان
االحتاد القادمني �إىل دولة الإمارات
العربية املتحدة على منت رحالتها
ب �ع��دد م��ن ب�ط��اق��ات ذاك� ��رة الوطن
ال�ب�ري��دي��ة ال �ت��ذك��اري��ة (البو�ست
ك � � ��ارد) ،امل ُ� �ق � � ّد َم ��ة م ��ن الأر�شيف
الوطني؛ ف�صار كل م�سافر يح�صل
على بع�ض ال�ب�ط��اق��ات على �سبيل
الإهداء -و ُتظهر البطاقات جوانب
من التطور احل�ضاري والتاريخي
لدولة الإمارات العربية املتحدة.
وب ��ذل ��ك ف� � ��إن ه� ��ذا ال� �ت� �ع ��اون بني
الأر�شيف الوطني وطريان االحتاد
كفيل ب ��أن ي�شغل وق��ت امل�سافرين
وق��ت ممتع يف االط�لاع على تاريخ مب� ��ا ه� ��و مم �ت��ع وم� �ف� �ي ��د ،وي �ث�ري
الإم��ارات وتراثها .ومبنا�سبة عيد معارف املهتمني مبا�ضي الإمارات
االحت��اد اخلم�سني لدولة الإمارات وت��راث �ه��ا ال�ن�ف�ي����س ،وه ��ذا ين�سجم

م ��ع ر�� �س ��ال ��ة الأر� � �ش � �ي ��ف الوطني
ال�ت��ي حت��ثّ على ت�ق��دمي املعلومات
املوثقة �إىل عامة النا�س ،ومل��ا كان
امل�سافرون على منت "االحتاد" هم
من خمتلف �أنحاء العامل ف�إن هذه
اخل ��دم ��ات ال�ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة ت�ع�م��ل على
تر�سيخ �سمعة ال��دول��ة ،وه��ي تقدم
الكلمة املوثقة وال�صورة التاريخية
املعبرّ ة للم�سافر.
وتقدم �إ�صدارات الأر�شيف الوطني
ب� ��أ�� �س� �ل ��وب ر�� �ص�ي�ن وع � ��ذب معاً-معلومات موثقة حتكي التحديات
ال �ت��ي واج �ه �ه��ا امل �غ �ف��ور ل ��ه -ب � ��إذن
اهلل -ال�شيخ زاي ��د ب��ن �سلطان �آل
ن�ه�ي��ان و�إخ��وان��ه الآب� ��اء امل�ؤ�س�سني
وه� � ��م ي� ��� �ش� �ي ��دون � � �ص ��رح االحت� � ��اد وقد ا�ستطاعوا �أن يحققوا جناحاً بلغته دول��ة الإم� ��ارات م��ن ح�ضارة
ويعملون على بناء الإن�سان واملكان ،ب��اه��راً يف زم��ن قيا�سي جتلى فيما وازدهار.

تريندز مينح مق�صود كروز الرئا�سة الفخرية للمجل�س العلمي والأكادميي
•• ابوظبي-الفجر:

�أع � �ل� ��ن م ��رك ��ز ت ��ري� �ن ��دز للبحوث
واال�ست�شارات منح �سعادة مق�صود
ك � � � ��روز رئ � �ي � ��� ��س جم� �ل� �� ��س �أم � �ن � ��اء
الهيئة الوطنية حل�ق��وق الإن�سان
"الرئا�سة ال �ف �خ��ري��ة للمجل�س
ال �ع �ل �م��ي والأكادميي" ،تكرمياً
ل��ه ع�ل��ى ع�ط��ائ��ه وت�ث�م�ي�ن�اً جلهوده
يف دع ��م م���س�يرة "مركز تريندز"
املعرفية والبحثية ،و�إ�سهاماته يف
و�ضع امل�ب��ادرات التي تخدم الوطن
والإن�سان ب�شكل عام.
وق� � ��ال ال ��دك� �ت ��ور حم �م��د عبداهلل

ال �ع �ل��ي ،ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ملركز
تريندز للبحوث واال�ست�شارات� ،إن
منح �سعادة مق�صود كروز الرئا�سة
الفخرية لواحد من �أه��م جمال�س
"تريندز" جاء تقديراً ل�شخ�صية
�إم��ارات �ي��ة ،وق��ام��ة ثقافية معرفية
ل�ه��ا �إ��س�ه��ام��ات ك�ب�يرة يف ن�شر فكر
ال �ت �� �س��ام��ح وال �ت �ع��اي ����ش الإن�ساين،
وتعزيز التمكني لل�شباب من �أجل
غ� ��دٍ م �� �ش��رق؛ م �� �ض �ي �ف �اً �أن جهود
�سعادته ودع�م��ه ل�ل�إب��داع والبحث
العلمي م��ن ��ش��أن�ه��ا ت�ع��زي��ر قدرات
ال���ش�ب��اب وت��أه�ل�ي�ه��م ل�ل�م���ش��ارك��ة يف
�صنع م�ستقبل م�شرق.

و�أكد الدكتور حممد عبد اهلل العلي
�أن ب���ص�م��ات � �س �ع��ادة م�ق���ص��ود قد
�أ�سهمت وم��ا زال��ت ت�سهم يف �إر�ساء
ركائز م�سرية ا�ست�شراف امل�ستقبل
ون �� �ش��ر امل� �ع ��رف ��ة ،وق � ��ال �إن الثقة
الغالية التي ُخ��� َّ�ص بها م��ن خالل
تعيني �سعادته رئي�ساً ملجل�س �أمناء
هيئة حقوق الإن�سان يف الإمارات،
ُت � �ع �ب�ر ع� ��ن م� � ��دى ث� �ق ��ة ال� �ق� �ي ��ادة
احل �ك �ي �م��ة ب� �ق ��درات ��ه وع ��رف ��ان� �اً له
ب�إ�سهاماته ،وتقديراً له ملا يقدمه يف
�سبيل خدمة م�سرية العمل الوطني
الإن�ساين.
وم��ن جانبه �أع��رب �سعادة مق�صود

كروز عن بالغ �سعادته و�شكره ملركز
ت��ري �ن��دز ل�ل�ب�ح��وث واال�ست�شارات
ورئي�سه التنفيذي الدكتور حممد
عبداهلل العلي على ه��ذه االلتفاتة
الطيبة ،م�ؤكداً �أنها �ستعزز العمل
م ��ع امل ��رك ��ز ال � ��ذي ب� ��ات ال� �ي ��وم من
�أه��م مراكز البحوث على م�ستوى
املنطقة والعامل وي�شار �إليه بو�صفه
مرجعاً بحثياً عاملي يف عدة جماالت،
وال�سيما الدرا�سات التي ت�ست�شرف
امل�ستقبل وت�سهم يف �صنعه� ،سواء
�أك��ان��ت اقت�صادية �أم ا�سرتاتيجية
�أم �سيا�سية �أم اجتماعية �أم متعددة
التخ�ص�صات .وي��ذك��ر �أن املجل�س

ال� �ع� �ل� �م ��ي والأك� � � ��ادمي� � � ��ي لـمركز
"تريندز" ق ��د ت���ش�ك��ل يف يونيو
 2021بهدف تعزيز دور املركز
مُ �ؤ�س�س ًة بحثي ًة عاملية التوجه تهتم
مبتابعة التطورات والق�ضايا التي
ت�ست�أثر باالهتمام �إقليمياً ودولياً
وتعتمد ع�ل��ى دور ال�ب�ح��ث العلمي
يف خدمة ق�ضايا التنمية ال�شاملة
وامل� ��� �س� �ت ��دام ��ة .وي �� �ض ��م املجل�س
يف ع �� �ض��وي �ت��ه ك �ل� ً�ا م ��ن الدكتور
ع�ب��د ال�ل�ط�ي��ف حم�م��د ال�شام�سي،
الرئي�س واملدير التنفيذي لـمجمع
ك�ل�ي��ات التقنية ال�ع�ل�ي��ا؛ والدكتور
في�صل عبيد ال�ع�ي��ان ،نائب رئي�س

�أك��ادمي�ي��ة رب��دان؛ وال��دك�ت��ور عارف
�سلطان ا ّ
حل �م��ادي ،ن��ائ��ب الرئي�س
التنفيذي جلامعة خليفة للعلوم
والتكنولوجيا؛ والدكتورة فاطمة
ال�شام�سي ،نائب امل��دي��ر التنفيذي
ال�سابق لل�ش�ؤون الإدارية يف جامعة
ال���س��ورب��ون – �أب��وظ�ب��ي؛ والدكتور
ع�ت�ي��ق ج�ك��ة امل �ن �� �ص��وري ،م�ست�شار املحمود ،نائب مدير عام �أكادميية
الرئي�س الأع�ل��ى جلامعة الإمارات �أن� � � ��ور ق ��رق ��ا� ��ش الدبلوما�سية؛
العربية املتحدة .كما ي�ضم املجل�س وال��دك �ت��ور م�ق���ص��ود ك � ��روز ،كاتب
يف ع�ضويته كل من الدكتور خالد وحم��ا� �ض��ر دويل ب��دول��ة الإم� ��ارات
��س��امل اليبهوين ال�ظ��اه��ري ،مدير العربية املتحدة؛ والدكتور با�سكال
ج��ام �ع��ة حم �م��د ب ��ن زاي � ��د للعلوم ب��ون�ي�ف��ا���س ،م��دي��ر م�ع�ه��د ال�ش�ؤون
الإن� ��� �س ��ان� �ي ��ة؛ وال� ��دك � �ت� ��ورة مرمي الدولية واال�سرتاتيجية – فرن�سا؛

وال��دك�ت��ور يو�سي ميكلربغ� ،أ�ستاذ
العالقات الدولية – ت�شاتام هاو�س
 -امل �م �ل �ك��ة امل� �ت� �ح ��دة؛ والدكتورجيفري كابالن� ،أكادميي بالواليات
امل �ت �ح��دة الأم ��ري� �ك� �ي ��ة؛ والدكتور
�ستيفن بالكويل امل�ست�شار العلمي
لـ "تريندز".

نظمت جل�سة ال�ستعرا�ض �شروطها و�آليات امل�شاركة والتوجهات

جائزة ات�صاالت لكتاب الطفل تع ّرف ّ
�صناع كتاب الطفل يف الأردن بر�ؤيتها وتطلعاتها امل�ستقبليّة
مروة العقروبي :نتطلع لال�ستفادة من اجلهود املبدعة والنوعية لالرتقاء بكتاب الطفل العربي

•• ع ًمان-الفجر:

عقدت جائزة ات�صاالت لكتاب الطفل� ،إحدى �أبرز و�أهم اجلوائز املخ�ص�صة لأدب
الأطفال يف العامل العربي ،والتي ينظمها املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني،
وتدعمها �شركة "ات�صاالت" ،جل�سة تعريفية باجلائزة و�شروط امل�شاركة فيها،
يف العا�صمة الأردنية ع ّمان ،بح�ضور عدد من النا�شرين والر�سامني واملبدعني
الأردنيني املتخ�ص�صني بالكتابة للأطفال.
وحت��دث خ�لال اجلل�سة التي �أدارت �ه��ا م��روة العقروبي ،رئي�س جمل�س �إدارة
املجل�س الإم��ارات��ي لكتب اليافعني ح��ول ال���ش��روط الأ�سا�سية للم�شاركة يف
ال��دورة ال�ـ  14املقبلة من اجل��ائ��زة ،وم��ا حققته خ�لال دورات�ه��ا ال�سابقة من
تناف�س بني الك ّتاب والر�سامني والنا�شرين وقاد لإنتاج عدد من الكتب املتميزة
للأطفال واليافعني العرب.
وج��اءت اجلل�سة �ضمن �سل�سلة جل�سات تعريفية ينظمها املجل�س الإماراتي
لكتب اليافعني يف خمتلف البلدان العربية لتعزيز فر�ص الو�صول مل�شاركات
مميزة ،ودعم �صناعة كتاب الطفل العربي ،حيث �سلطت اجلل�سة ال�ضوء على
املحطات التي مرت بها اجلائزة منذ انطالقها يف عام  ،2009والأهداف التي
تعمل عليها لإثراء ثقافة القراءة وحب الكتب العربية لدى الأطفال ،و�إبراز
�أف�ضل �أعمال الك ّتاب والر�سامني والنا�شرين ،وحتفيزهم لإ�صدار كتب �أطفال
عربية بجودة عالية يف ال�شكل وامل�ضمون.
وا�ستهدفت اجلل�سة مد ج�سور التعاون مع املهتمني بكتاب الطفل يف الأردن
للإ�سهام يف تطوير اجلائزة وور���ش العمل التي تنظمها� ،ضمن �سعي فريق
العمل لتحقق اجلائزة يف دورات�ه��ا القادمة املزيد من التناف�س على تقدمي
الأف�ضل يف فئاتها اخلم�س ،وال�ت��ي ت�شمل فئة الطفولة املبكرة (م��ن 5-0
�أع��وام) ،وفئة الكتاب امل�صوّر (من � 9-5أع��وام) ،وفئة كتاب ذو ف�صول (من
 12-9عاماً) ،وفئة اليافعني (من  18-13عاماً) ،وفئة كتب "الكوميك�س"

�أو الق�ص�ص امل�صورة (حتى �سن  18عاماً).
وح��ول تنظيم اجلل�سة قالت ،م��روة العقروبي ،رئي�س جمل�س �إدارة املجل�س
الإم ��ارات ��ي لكتب ال�ي��اف�ع�ين " :نتطلع م��ن خ�ل�ال ه��ذا ال �ن��وع م��ن اللقاءات
واجلل�سات التعريف ّية �إىل تو�سيع حجم التعاون العربي واال�ستفادة من اجلهود
املبدعة والنوعية ل�لارت�ق��اء بكتاب الطفل ،ويف ال��وق��ت نف�سه رف��ع م�ستوى
التناف�سية على فئات اجلائزة من خالل ا�ستقطاب م�شاركات جديدة لديها
معرفة جيدة مب�ستوى الأعمال املقدمة ،وال�شروط التي ت�ضعها اجلائزة".
United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 27/ 12/ 2021 Issue No : 13427
Notification of the Defendant by Publication
Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First Instance
)Case No. AJCFICILABMIN2021/0004175/Labor (Partial

و�أ�ضافت" :يعد حراك �صناعة كتاب الطفل يف الأردن حراكاً ن�شطاً ومميزاً،
وي�ق��دم �سنوياً �أع�م��ال ج��دي��دة ت�ثري مكتبة الطفل العربي ،وك��ان��ت اجلل�سة
فر�صة مهمة للتعرف على مبدعني من كتاب ،ور�سامني ،ونا�شرين ،يحملون
ر�ؤى مبتكرة ميكن من خالل دعمها وت�شجيعها �أن حتقق نقالت نوع ّية يف
�صناعة كتاب الطفل العربي" .وتعد جائزة ات�صاالت لكتاب الطفل من �أهم
و�أغ�ن��ى اجل��وائ��ز الأدب�ي��ة من نوعها يف املنطقة العربية وال�ع��امل ،وتفتح باب
الرت�شح كل عام يف �شهر �إبريل وي�ستمر قبول الطلبات حتى  31اغ�سط�س عرب
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608

To:
Defendant: Al Hadeer Electromechanical Contracting
Address: Residence is unknown, Ajman, Tel. No. 056 69647799, Makkani
No.4371191015
Kindly be informed that the Claimant, Monther Abbas Asghar Abbas, Address:
Ajman, +971 56 434116 has filed the afore-mentioned Case in order to register the
cases, determine the earliest date for the hearing, notify the Defendant thereof and
oblige the Defendant to pay the Claimant an amount of AED 3,300 being labor
entitlements as well as the legal interest by 12% from the Claim date to the payment
in full. The Defendant shall also pay fees and expenses.
Accordingly, you shall attend before the Second One-day Labor Case Department,
Ajman Federal Court, on---------Morning, 4 January 2022, at 09:00 to submit your
defense and documents. In the event that you fail to attend or send an authorized
representative, the Court will proceed with the legal actions in absentia.
Judicial Service Office / Abdullah Abdul Wahed Al Kamali

Date 27/ 12/ 2021 Issue No : 13427

70530

Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the Case No. : 18/2021/1572-real estate - partial
Considered at : 5th partial real estate department No. 200
)Subject of Appeal : claiming the defendant to pay an amount of (AED 440.761
including the fees, expenses, attorneys' fee and interest of 12% from the date of claim
till full payment.
Plaintiff :Aqaar Corporation - Address :Emirate of Dubai Port Saeed areal Business
Point Building| Mezzanine Office No. 9 Tel: 0506767616 Email: info3@omalc.ae
Makkani: 3244594826|AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee : 1-Omar Kassim Addo, his capacity: Defendant
Subject of Notification: has filed the abovementioned case against you and claims you
to pay an amount of (AED 440.761) including the fees, expenses, attorneys' fee and
interest of 12% from the date of claim till full payment.
A remotely session was set on Thurs corresponding to 06-01-2022 at 08:30 AM in
the litigation hall bulding_desc. Therefore, you are requested to attend in person or
by attorney to submit your memos or documents to the court at least 3 days before
the session.
Prepared by / Ahmed Ayoub Mahmoud

املوقع الإل�ك�تروين اخلا�ص باجلائزة ،http://etisalataward.ae
وتبلغ قيمتها  1.2مليون درهم ،تقدم بواقع � 180ألف درهم �إماراتي لكل
فئة ،تذهب بالت�ساوي لكل من امل�ؤلف والر�سام والنا�شر ،با�ستثناء فئة اليافعني
التي يتقا�سم جائزتها املالية امل�ؤلف والنا�شر فقط ،بواقع � 90ألف درهم لكل
منهما ،بالإ�ضافة �إىل تخ�صي�ص � 300ألف درهم لربنامج "ور�شة" الذي
�أطلقته اجلائزة عام  ،2013الكت�شاف وتطوير مهارات املوهوبني يف جمال
كتب الأطفال واليافعني على امل�ستوى العربي.
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70530

Date 27/ 12/ 2021 Issue No : 13427
Real Estate -partial 18/2021/295
Details of Notification by Publication
To the Convict / 1- Niharika Singh, 2-Tanvi Gupta
Unknown residence
The judgment creditor/ Aqaar Corporation, represented by/ Abdulla
Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi, hereby notifies you that
the court has issued a judgment in the session held on 11-7-2021 in the
said case to the favor of/ Aqaar Corporation by obliging the defendant
to pay to the plaintiff an amount of (AED 1.151.378) - one million one
thousand fifty one and three hundred seventy eight dirham in addition
to an interest of 5% with effect from the date of claim corresponding to
01/03/2021 till full payment as well as expenses and one thousand for
attorneys' fee, and rejected other requests.Such judgment is considered
as issued in presence subject to appeal within thirty days from the next
day of publishing the notification. Issued in the name of HH Sheikh
Mohammed bin Rashed bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and has
publicly announced to all.

االثنني  27ديسمبر  2021م  -العـدد 13427

عربي ودويل

وزيرة داخلية بريطانيا تتوعد مرتكبي الإ�ساءات العن�صرية
•• لندن-رويرتز

قالت بريتي باتيل وزي��رة داخلية بريطانيا
�إن املدانني بارتكاب �إ��س��اءات عن�صرية �ضد
العبي كرة القدم عرب االنرتنت �سيمنعون
من ح�ضور �أي مباريات ملدة ت�صل �إىل 10
�أعوام طبقا للقوانني اجلديدة.
وت�ع��اق��ب ال�ق��وان�ين احل��ال�ي��ة ،ال�ت��ي و�ضعت
من �أجل منع العنف والفو�ضى يف املباريات،
مرتكبي ه��ذه املخالفات باملنع م��خ ح�ضور
املباريات مل��دة ال تقل عن ث�لاث �سنوات وال

••عوا�صم-وكاالت

توا�صل ميلي�شيا احلوثي ا�ستهداف
الأع �ي��ان املدنية والبنى التحتية يف
ال�سعودية عرب ال�صواريخ البالي�ستية
وال� � �ط � ��ائ � ��رات امل �ف �خ �خ ��ة امل� ��� �س�ي�رة،
ف�ي�م��ا ي��وا� �ص��ل ال�ت�ح��ال��ف ا�ستهداف
خم��ازن الأ��س�ل�ح��ة وال���ص��واري��خ التي
ت���س�ت�خ��دم�ه��ا امل�ي�ل�ي���ش�ي��ا احلوثية.
وتطرقت �صحف عربية �صادرة �أم�س
الأحد� ،إىل هجمات ميلي�شيا احلوثي
وتعامل حتالف دعم ال�شرعية معها،
م��ن خ�لال تكثيف ا��س�ت�ه��داف البنى
التحتية ل�ل��إره ��اب ،و� �ض ��رورة قيام
امل�ج�ت�م��ع ال ��دويل ب��واج�ب��ات��ه يف جلم
امليلي�شيا احل��وث �ي��ة و�إج �ب��اره��ا على
االن�صياع لل�سالم والكف عن تهديد
�أمن املنطقة.

تزيد عن � 10أع��وام .وتقرر تو�سيع نطاق
ه��ذه القوانني لت�شمل خمالفات الكراهية
والإ�� �س ��اءة العن�صرية ع�بر االن�ت�رن��ت بعد
�أن ت�ع�ه��د ب��وري����س ج��ون���س��ون رئ�ي����س وزراء
بريطانيا يف يوليو مت��وز املا�ضي بت�شديد
العقوبات عقب الإ� �س��اءات العن�صرية التي
وجهت �إىل العبي منتخب �إجنلرتا ال�سود
بعد الهزمية يف امل �ب��اراة النهائية لبطولة
�أوروبا .2020
ونقلت و�سائل �إع�لام بريطانية عن وزيرة
الداخلية باتيل قولها “خالل هذا ال�صيف

� �ش �ه��دن��ا �� �ص ��دور �إ� � �س � ��اءات ع �ن �� �ص��ري��ة عرب
االن�ت�رن��ت ع��ن ط��ري��ق م��ن ي�خ�ت�ب�ئ��ون وراء
ل��وح��ات امل�ف��ات�ي��ح وي��وج �ه��ون الإ�� �س ��اءة �إىل
العبينا».
و�أ��ض��اف��ت باتيل “البد م��ن معاقبة ه�ؤالء
امل�س�ؤولني عن الإ�ساءات العن�صرية الفظيعة
عرب االنرتنت .التعديالت القانونية التي
�أعلن (�أنا) عنها �ست�ضمن منعهم من ح�ضور
مباريات كرة القدم».
وقالت و�سائل �إعالم بريطانية �إن التعديالت
اجلديدة �ستطبق مطلع العام املقبل.
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 41قتيال يف هجوم يف بوركينا فا�سو

•• �أبيدجان�-أ ف ب

�أعلنت �سلطات بوركينا فا�سو مقتل � 41شخ�صا من مدنيني وع�سكريني يف هجوم نفذه �إرهابيون اخلمي�س املا�ضي
�شمال البالد التي �أعلن رئي�سها رو�ش مارك كري�ستيان كابوري حدادا وطنيا ملدة � 48ساعة .وقالت احلكومة يف
بيان م�ساء ال�سبت �أن “بعثة مت�شيط منطقة الكمني الذي ن�صبته جماعات م�سلحة �إرهابية �ضد رتل من متطوعي
الدفاع عن الوطن ومدنيني اخلمي�س  23كانون الأول-دي�سمرب  ...عرثت على  41جثة” .و�أو�ضحت �أن رئي�س
البالد �أعلن “احلداد الوطني لـ� 48ساعة» .وقال البيان �إن بني ال�ضحايا الدجي يورو الذي كان يعد من قادة
متطوعي الدفاع عن الوطن .يعتمد جي�ش بوركينا فا�سو ال�ضعيف وغري املجهز يف مكافحة اجلهاديني على هذه
القوات الرديفة املدنية التي يتم ت�أهيل �أفرادها خالل �أ�سبوعني وتدفع ثمنا باهظا يف مهمتها.و�أ�شاد رئي�س بوركينا
فا�سو اجلمعة بالدجي يورو .وكتب رئي�س الدولة على تويرت �أن “هذا املتطوع اجلريء للدفاع عن الوطن يجب �أن
يكون منوذجا اللتزامنا احلازم مبحاربة العدو» .ومل تذكر ال�سلطة التنفيذية بعد ذلك �أي معلومات عن الهجوم.
ودانت احلكومة يف بيانها “ب�شدة هذه الهمجية” وقالت �إن عملية “حتديد هويات ال�ضحايا ما زالت جارية».

ميلي�شيا احلوثي ..جرائم متوا�صلة دون رادع

تراخ دويل
ٍ
وا�ستنكر ال�سفري اليمني يف الريا�ض
��ش��ائ��ع حم���س��ن ال ��زن ��داين ،الهجوم
الإره � ��اب � ��ي ال � ��ذي ن �ف��ذت��ه ملي�شيا
احل��وث��ي مب �ق��ذوف��ات �أط�ل�ق�ت�ه��ا على
�أع �ي ��ان م��دن�ي��ة يف م�ن�ط�ق�ت��ي ج ��ازان
وجنران ،م�ؤكداً �أن ا�ستمرار تراخي املجتمع الدويل يف
و�ضع حد لهذه امللي�شيا الإرهابية هو من ي�شجعها على
موا�صلة �إرهابها للمواطنني الآمنني والعزل والأعيان
املدنية و�آخ��ره��ا ما ح��دث ب�إلقاء مقذوفات �صاروخية
على حمافظة �صامطة يف جازان ،والتي ت�سببت مبقتل
مواطنني بريئني �سعودي وميني وجرح � 7آخرين.
و�أ�ضاف ال�سفري اليمني “يجب على املجتمع الدويل �أن
يعي �أن كل ما يطلقه احلوثي على الأرا�ضي ال�سعودية
م�ن��ذ ب��داي��ة احل ��رب مل ي�صب �أي ه��دف ع���س�ك��ري ،بل
�أعيان مدنية وم�ساكن مواطنني و�أبرياء يحرم القانون
الدويل الإن�ساين امل�سا�س بها ،ويجرم �أي فعل ع�سكري
ي �ق�ترب منها” ،وف��ق م��ا � �ص��رح ل�صحيفة “عكاظ”
ال�سعودية .وتابع �أن “ما تقوم به اململكة من ا�ستهداف
ملواقع احلوثيني الع�سكرية وخمازن �أ�سلحتهم و�أماكن
�إطالق التهديدات هو رد فعل للدفاع عن نف�سها وحماية
�أرا�ضيها ومواطنيها واملقيمني فيها” ،م���ش��دداً على
�ضرورة عدم التهاون يف قمع هذه امللي�شيا الإرهابية.

قوة املنطق
وق��ال الكاتب يف �صحيفة “ال�شرق الأو�سط” عبداهلل
العتيبي� ،إن “�شيئاً عظيماً يجري يف اليمن منذ فرتة
لي�ست بالق�صرية ،بحيث عاد الو�ضع الطبيعي واملنطقي
لي�صبح �سائداً ،و�أ�صبحت ميلي�شيا احلوثي الإيرانية
حت��ت ق���ص� ٍ�ف م�ت��وا��ص��ل و��ش��ام��ل وق ��وي م��ن مقاتالت
حتالف دعم ال�شرعية ،و�إعادة ترتيب امل�شهد الع�سكري
يف اليمن ،وهذا مل يكن ليت ّم لوال التخل�ص من بع�ض
ال�ضغوطات واال�شرتاطات الأمريكية والغربية عموماً،
وحتييد الإعاقات التي كانت ت�سببها بع�ض امل�ؤ�س�سات
ال��دول�ي��ة ال �ك�برى ،ال�ت��ي و�صلت يف بع�ض احل ��االت ملا
ي�شبه التواط�ؤ مع ميلي�شيات احلوثي».
و�أ�ضاف �أن “احلروب قبل �أن ُتدار بالقوة الع�سكريةُ ،تدار
باال�سرتاتيجيات واخلطط املحكمة مع العقل واحلكمة
وقوة املنطق ،وهو ما �س َّبب هذا التغيري الكبري يف م�سار
احل ��رب ه �ن��اك ،ودع ��م ح��ق ال�شعب اليمني يف تقرير
م�صريه ،بعيداً عن �إي��ران وميلي�شياتها امل�ؤدجلة التي
ارتكبت وما زالت ترتكب العديد من جرائم احلرب �ضد

ال�شعب اليمني ،وما زالت تر�سل ال�صواريخ البالي�ستية
وامل�سريات املفخخة ل�ضرب املدنيني والأع�ي��ان املدنية
يف ال�سعودية» .وتابع يف �صحيفة “ال�شرق الأو�سط”:
“قال ويل العهد ال�سعودي قبل �سنواتٍ �إن ح�سم احلرب
يف اليمن ٌ
�سهل ع�سكرياً ،ولكن ال�سعودية ،والتحالف،
ت�سعى لتقليل اخل�سائر وتتجنب ق��در امل�ستطاع �أي
ت�أثرياتٍ على بنية الدولة اليمنية ومكت�سبات ال�شعب
اليمني ،وهذا هو نوع ال�سيا�سات التي يتبعها ال�صديق
املنقذ لليمن ال��ذي متثله ال���س�ع��ودي��ة ،وحت��ال��ف دعم
ال�شرعية ،وهو العك�س من �سيا�سات املحتل التي متليها
�إي ��ران على ميلي�شيا احل��وث��ي» .وق ��ال“ :قوة املنطق
داعمة لقوة الدول و�ضعفه �ضعف لها ،والتاريخ ال يدع
جم��ا ًال لل�شك ب��أن ال��دول �ستفعل ما ت�ستطيع حلماية
نف�سها ،واحلليف املماطل حني تختلف �أولوياته مينح
حلفاءه حرية االختيار».
ت�ضييق على الن�ساء
و�سلطت العنود املهريي الكاتبة يف �صحيفة “النهار”

اللبنانية ،ال�ضوء على �سل�سلة من
االنتهاكات التي تتعر�ض لها املر�أة
اليمنية على يد عنا�صر

ميلي�شيا احلوثي.
وق��ال��ت“ :اقرتن �صعود احلوثيني
بالت�ضييق اخل��ان��ق ع�ل��ى اليمنيات،
م ��ن ف��ر���ض احل� �ج ��اب ع�ل�ي�ه��ن منذ
عمر الـ ،9م��روراً بحظر عملهن يف
بع�ض الوظائف ،وانتها ًء ب�إرغامهن
ع�ل��ى ح�م��ل ال��وث��ائ��ق ال��ر��س�م�ي��ة عند
اخل� � � ��روج م� ��ع �أزواج � � �ه� � ��ن لتفادي
ات �ه��ام �ه��ن� .إذاً ،ه ��و ك� � ��أي م�شروع
ثيوقراطي متخلف �آخر يف املنطقة،
ل �ك��ن ت�ك�ت���س��ب احل� ��رب ال �ت��ي ي�شنها
احلوثي �ضد املر�أة اليمنية بُعداً �آخ َر
من ال��دن��اءة وال�شر ،ب�سبب جتيي�شه
امل ��ر�أة نف�سها لقمع ب�ن��ات جن�سها».
و�أ�� �ض ��اف ��ت �أن ا� �س��م “الزينبيات”
وه��و م�سمى كتائب الأم��ن الن�سائية
ل � ��دى احل� ��وث� ��ي ،وال�ل��ات� ��ي يخفني
خلف عباءاتهن �ضمائر �أ�شد �سواداً،
وعقو ًال �أك�ثر خطراً من ر�شا�شاتهن
امل �ل � ّق �م ��ة ،ي �ح��ا� �س�ب�ن ال �ن �� �س��اء حول
م�ل�اب �� �س �ه��ن ،وروائ � � � ��ح ع� �ط ��وره ��ن،
وت�ص ّبغهن باملكياج .كما يداهمن املقاهي واحلدائق
ملنع جتمعات الن�ساء ،وي�صل الأمر �إىل منع خروجهن
بتاتاً من البيوت للتنزه .وتابعت “الدور الهام املناط
بـ”الزينبيات” هو ا�ستخباري الطابع ،بالتج�س�س على
الن�ساء عموماً ومراقبتهن ،ثم مالحقة �أ�سماء حمددة،
كالنا�شطات وامل�شهورات و�صاحبات املنا�صب ال�سابقة،
وا�ستدراجهن واب�ت��زازه��ن وتهديد �أ��س��ره��ن ،حلملهن
ع�ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ م�ط��ال��ب احل ��وث ��ي» .وق��ال��ت“ :تت�شارك
ال��زي �ن �ب �ي��ات م ��ع زم�ل�ائ �ه��ن ال ��ذك ��ور م �ه �م��ة تعذيب
املعتقالت ،مثل االنهيال عليهن بالهراوات والأ�سالك
النحا�سية ـ بح�سب �شهادات الناجيات ـ و�سكب املاء البارد
عليهن .بل �إنهن يجرين الكهرباء يف �أج�ساد املعتقالت
�أكرث من مدن البالد وحمافظاتها الغارقة يف الظالم
حتت �سيطرة احلوثي ،ثم تبلغ اخل�سة �أعلى م�ستوياتها
مع تك ّفل “الزينبيات” بالتحر�ش واالعتداء اجلن�سي
على املعتقالت� ،أو م�ساعدة ال�سجانني ال��ذك��ور على
اغت�صابهن».

تقرير �إ�سرائيلي :اجلي�ش ا�ستهدف ع�شرات الأهداف حلزب اهلل يف �سوريا
•• القد�س-وكاالت

ن �ق �ل��ت � �ص �ح �ي �ف��ة “جريوزاليم
بو�ست” ع��ن م�صادر يف اجلي�ش
الإ�سرائيلي� ،أن اجلي�ش ا�ستهدف
الع�شرات م��ن الأه ��داف التابعة
حل ��زب اهلل ال �ل �ب �ن��اين يف �سوريا
وامل �ث �ل��ث احل� � ��دودي م ��ع الأردن

خالل ال�سنوات الثالث الأخرية.
وقالت امل�صادر الإ�سرائيلية� ،إن
ه ��ذه الأه � � ��داف ��ش�م�ل��ت خم ��ازن
�أ�سلحة.
و�أك��دت ال�صحيفة �أن حزب اللــــه
ك ��ان ي�ســــــتعد ل�شــــن هجمات
ع �ل��ى �إ�� �س ��رائ� �ي ��ل ان� �ط�ل�اق� �اً من
ه�ضبة اجل��والن ب�أ�سلحة ت�صله

م��ن �إيـــــــران ب �ح��راً ،وبع�ضهـــــا
ي�صل بـــــراً وجـــــواً ومت��رر عبـــــــر
قوافــــل �إىل ه�ضبــــــــــة اجلــــوالن
ال�سورية.
و�أو�� �ض� �ح ��ت م� ��� �ص ��ادر ب � � ��ارزة �أن
احل� ��زب مل ي ��رد ع �ل��ى الهجمات
يف � �س��وري��ا ،م��ا زاد م��ن �صعوبة
العمليات اللوج�ستية و�أن�شطته

لإقامة مواطئ قدم ونقل �أ�سلحة
وذخائر وتثبيت بنية حتتية من
�أج��ل التمركز يف ج�ن��وب ه�ضبة
اجل ��والن وامل�ث�ل��ث احل� ��دودي مع
الأردن.
ويف ب� �ع� �� ��ض الأم � � ��اك � � ��ن ،متكن
ن��ا� �ش �ط��ون يف “حزب اهلل” من
ن�صب خم ��ازن �أ��س�ل�ح��ة هاجمها

ودمرها �سالح اجلو الإ�سرائيلي،
بح�سب تقارير خارجية.
والح� � ��ظ م �� �س �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ��ؤول �أمنـــــي
�إ�سرائيلي بارز� ،أن “حـــــــزب اهلل”
مل ي��رد بعــــــــد على التقرير عن
مهاجمة ع�شرات من �أهدافـــــــــه
يف �سوريا.
وق ��ال ��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة �إن “غياب

ال��رد يبقى م�ث�يراً للده�شة لأن
ال�ه�ج�م��ات �أع��اق��ت ب���ش��دة جهود
احل��زب اللوج�ستية والعملياتية
لإن���ش�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اء ال�ق��واع�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��د ونقــــــل
الأ�سلحة وال��ذخ��ائ��ر يف حماولة
لرت�سيخ وجوده يف جنوب ه�ضبة
اجل ��والن وامل�ث�ل��ث احل� ��دودي مع
الأردن».

لبنان على �صفيح �ساخن ..خالفات حزب اهلل وبا�سيل تطفو على ال�سطح
•• بريوت-وكاالت

لوّح “التيار الوطني احلر” يف لبنان باحتمال �إنهاء حتالفه
ال�سيا�سي مع ميلي�شيا “حزب اهلل” ،ما اعتربه حمللون
ب��داي��ة لتغيري ال�ت�ح��ال�ف��ات يف ال �ب�لاد ،قبيل االنتخابات
املقررة مار�س املقبل.
وللمرة الأوىل ،وب�شكل علني ،هاجم زعيم “التيار الوطني
احلر” ،ج�ب�ران با�سيل�( ،صهر الرئي�س مي�شال عون)،
ال�ث�ن��ائ��ي ال�شيعي (ح ��زب اهلل وح��رك��ة �أم ��ل) ،ب�ع��دم��ا كان
يح�صر الأزمات يف جبهة “حركة �أمل” برئا�سة نبيه بري،
حميدا حزب اهلل ب�شكل �أو �آخر.
وانت�شر مقطع م�صور م�سرب لبا�سيل رف��ع فيه من�سوب
الهجوم جتاه احل��زب امل�سلح قال خالله“ :اللي ما بكون
معنا ومع ق�ضية احلق تبعنا عمره ما يكون».
و�أ��ض��اف زعيم التيار الوطني احل��ر تعليقا على �إجراءات
اتخذت �ضد حزبه�“ :ستكون لها مرتتبات �سيا�سية” ،يف
�إ�شارة �إىل �أنباء حول تخيري حزب اهلل بني التحالف معه
�أو حركة �أم��ل ،خا�صة بعد املعركة الأخ�يرة ب�أزمة قانون
االنتخابات .والثالثاء املا�ضي ،رف�ض املجل�س الد�ستوري
ال�ل�ب�ن��اين ،طعن ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي على ت�ع��دي�لات الربملان
ب�ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ات ،مم��ا يعني �أن االن�ت�خ��اب��ات �ستجرى
مبوعدها يف  29مار�س املقبل ،يف حني كان التيار يطالب
بت�أجيلها �إىل مايو .ويف تعقيب له على الأزمة احلالية ،كتب

خليل �شربل ،املنتمي للتيار الوطني احلر على “تويرت”:
“خمايل  -مات” ،يف �إ��ش��ارة �إىل اتفاق م��ار خمايل الذي
ج�م��ع ال �ت �ي��ار م��ع ح ��زب اهلل ق�ب��ل  15ع��ام��ا ،و� �س��اه��م يف
و�صول ع��ون ،م�ؤ�س�س التيار الوطني احل��ر� ،إىل ال�سلطة
يف  .2016ويف  6ف�ب�راي��ر  ،2006و ّق ��ع زع �ي��م حزب
اهلل ،ح�سن ن�صراهلل وزعيم التيار الوطني احلر (�آنذاك)
الرئي�س احلايل مي�شال عون تفاهما يف كني�سة مار خمايل
ببريوت ،للعمل معا يف معاجلة ق�ضايا هامة �أبرزها “بناء
ال��دول��ة» .وتت�ألف وثيقة التفاهم م��ن  10ب�ن��ود� ،أبرزها
“قانون االنتخاب” ،و”العالقات اللبنانية ال�سورية”،
و”حماية لبنان” ،وبند �آخر بعنوان “بناء الدولة” ين�ص
على اعتماد معايري العدالة والتكاف�ؤ واجلدارة والنزاهة،
وق�ضاء عادل وم�ستقل ،ومعاجلة الف�ساد من جذوره.
واخلالفــــــات لي�ست وليـــــدة اليـــــــوم ،ففي فرباير املا�ضي،
قال املجل�س ال�سيا�سي للتيار الوطني ،يف بيان ،يف ذكرى
االت �ف ��اق� ،إن ت�ف��اه�م��ه م��ع “حزب اهلل”“ ،مل ينجـح يف
م�شـــــــروع بنـــــــاء الدولة و�ســـــــيادة القانون ،ونرى يف ذكرى
التوقيع منا�سبة للتمعن يف هذا التفاهم».
ويف يونيو املا�ضي ،قال با�سيل �إن “وجود �سالح غري �سالح
اجلي�ش اللبناين �أمر لي�س طبيعيا ،وهذا الو�ضع ا�ستثنائي
يجب�أال ي�ستمر” ،بعد معلومات �سربت عن خالفات بينه
وبني ممثلي الثنائي ال�شيعي ب�ش�أن �أزمة ت�أليف احلكومة
�آنذاك.

خ�سارة �آخر حليف
وب�ي�ن�م��ا مل ي�ع�ل��ق “حزب اهلل” ر��س�م�ي��ا ع�ل��ى ت�صريحات
با�سيل ،قال �صادق النابل�سي ،امل��وايل للتنظيم� ،إن “حزب
اهلل �آث��ر ال�صمت وا��س�ت��وع��ب وه�ضم ك��ل االن �ت �ق��ادات ومل
يوجه �أي انتقاد علني للتيار الوطني احل��ر ،لكن با�سيل
يخاطر بفقد الدعم».
و�أ� �ض ��اف“ :مل ي�ع��د ل�ل�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي احل��ر �أي حليف يف
االنتخابات القادمة ..ال يوجد حليف حقيقي له �إال حزب
اهلل فلماذا تتخلون عن �آخر حليف لكم؟».
ويعي�ش لبنان �أزمة �سيا�سية جديدة بعد ت�شكيل احلكومة،
�إذ ي�ش ّل “حزب اهلل” اجتماعات جمل�س ال��وزراء؛ ب�سبب
�إ� �ص��راره ع�ل��ى �أن تتخذ احل�ك��وم��ة ق ��رارا بتغيري املحقق
ال�ع��ديل يف ق�ضية انفجار م��رف��أ ب�ي�روت ،ط��ارق البيطار،
وهو ما يرف�ضه رئي�سا اجلمهورية مي�شال عون واحلكومة
جنيب ميقاتي ،وفق مبد�أ �أن ال�سلطة ال�سيا�سية ال تتدخل
بعمل ال�سلطة الق�ضائية.

�سببان بارزان
الكاتب واملحلل ال�سيا�سي اللبناين ،ف��ادي عاكوم ،قال �إن
ه�ن��اك خ�لاف��ات تت�صاعد ب�ين ح��زب اهلل وال�ت�ي��ار الوطني
جراء عدة �أ�سباب؛ �أبرزها انتخابات الرئا�سة ،فبا�سيل ي�ضع
عينه على املن�صب ،بينما يريد حزب اهلل زعيم تيار املردة،
�سليمان فرجنية ،على اعتبار �أن هناك �شبه اتفاق على ذلك

من قبل و�صول عون للرئا�سة.
و�أ�ضاف عاكوم ،يف ت�صريحات ملوقع “�سكاي نيوز عربية”،
�أن ال�سبب الثاين هو موعد االنتخابات ،فدعم حزب اهلل
قرارات رئي�س جمل�س النواب وزعيم حركة �أمل ،نبيه بري،
على ح�ساب التيار الوطني ،وه��و ما عمَّق هوية اخلالف
بني اجلانبني.
وت��وق��ع امل�ح�ل��ل ال�ل�ب�ن��اين �أن ي�ع��ود ب��ا��س�ي��ل خ�ط��وة للوراء
ويقبل بكل �شروط حزب اهلل التي �سي�ضعها خالل فرتة
االنتخابات؛ لأن التيار الوطني بحاجة لأ�صوات الطائفة
ال�شيعية “لي�س من م�صلحة با�سيل �أن يغرد خارج ال�سرب
يف الفرتة احلالية؛ لأن��ه يف ه��ذه احلالة �سيكون اخلا�سر
الأكرب بني التيارات ال�سيا�سية».
و�أو�ضح �أن اخلالف الأكرب حاليا بني التيار الوطني وحركة
�أم��ل“ ،فهناك �ضرب �سيا�سي حتت احل��زام بني اجلانبني،
ولوال وجود حزب اهلل وعالقته القوية مع التيار لو�صلت
الأمور �إىل انفالت �أكرب».
و�أ� �ش��ار �إىل �أن��ه �ستكون ه�ن��اك ح��ال��ة جتميد للخالفات؛
ح�ي��ث ي��وج��د ال�ت�ق��اء م���ص��ال��ح ل�ل�ث�لاث��ة ،وم�ع�ه��م فرجنية
نف�سه ،واحل��زب القومي ال�سوري االجتماعي ،ولكن من
بعد االنتخابات الت�شريعية والرئا�سية �أعتقد �أن اخلالف
ب�ين ح��زب اهلل وبا�سيل والأخ�ي�ر وب ��ري� ،ست�صل �إىل حد
القطيعة ،و�سيكون هناك تغيري يف التحالفات م��ن بعد
االنتخابات ولي�س قبلها.

وفاة الرئي�س اليوناين ال�سابق كارولو�س بابوليا�س
•• �أثينا�-أ ف ب

�أعلنت الرئا�سة اليونانية وفاة اليوناين كارولو�س بابوليا�س
رئي�س البالد يف ذروة الأزم��ة االقت�صادية ،2009-2008
�أم�س الأحد عن  92عاما.
وق��ال��ت الرئي�سة اليونانية كاترينا �ساكيالروبولو يف بيان
“بحزن نر�سل حتياتنا الأخ�ي�رة �إىل كارولو�س بابوليا�س”.
و�أ�ضافت �أنه “�ش ّرف �أعلى م�ؤ�س�سة حكومية ب�أخالقه و�سلوكه
ودافع بقوة عن التما�سك االجتماعي والوحدة الوطنية».

وب��اب��ول�ي��ا���س ال �ق��ادم م��ن ��ص�ف��وف ح��زب ب��ا��س��وك اال�شرتاكي
رئي�سا للمرة الأوىل يف  2005قبل �إع��ادة انتخابه
انتخب ً
لوالية ثانية مدتها خم�س �سنوات يف  2010يف بداية الأزمة
اليونانية التي �أغرقت البالد يف ا�ضطراب �سيا�سي واقت�صادي
كان الأخطر منذ عقود.
ثم واجه غ�ضب اليونانيني وتعر�ضت �شعبيته ل�ضربة قا�ضية
ب�سبب دعمه للتق�شف الذي ميليه االحتاد الأوروبي و�صندوق
النقد الدويل .يف �أكتوبر  ،2012كانت اليونان يف خ�ضم �أزمة
ديون مت�صاعدة وتخفي�ضات يف الأجور غري �شعبية.

Monday

ومنع املتظاهرون عر�ضا وطنيا يف ثي�سالونيكي ورددوا هتافات
“خائن” عند م��رور الرئي�س بابوليا�س ال��ذي ك��ان يبلغ من
العمر  83عاما .وقد غادر العر�ض غا�ضبا .لكن قبل مغادرته
حر�ص على تو�ضيح �أفكاره لو�سائل الإعالم وملنتقديه.
لاً
وق��ال بابوليا�س “قاتلنا م��ن �أج��ل ال�ي��ون��ان .كنت مقات يف
اخلام�سة ع�شرة من العمر وقاتلت �ضد النازية والأملان” .وكان
والده �أي�ضا �ضابطا كبريا باجلي�ش وقاتل من �أجل اليونان.
كان كارولو�س بابوليا�س من �أوائل ال�سيا�سيني الذين تنازلوا
عن رواتبهم ت�ضامناً مع “ت�ضحيات ال�شعب».
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عوا�صم
رانغون
ق��ال��ت هيئة �إن �ق��اذ الطفولة ال��دول�ي��ة �إن�ه��ا ق��ررت تعليق عملياتها
يف والي��ة كاياه امل�ضطربة يف ميامنار وذل��ك بعد اختفاء اثنني من
العاملني فيها يف هجوم �أ�سفر عن �سقوط ما ال يقل عن  30قتيال
بينهم ن�ساء و�أطفال واحرتاق العديد من اجلثث.
وقالت املنظمة يف بيان يف وقت مت�أخر من م�ساء ال�سبت �إن االثنني
كانا عائدين �إىل قريتيهما مبنا�سبة عطلة نهاية العام عندما وجدا
نف�سهما و�سط �أعمال عنف .و�أ�ضاف البيان “ت�أكدنا �أن �سيارتهما
اخلا�صة تعر�ضت لالعتداء واحرتقت بالكامل».
واتهمت جماعات معار�ضة ال�سبت اجلي�ش بامل�س�ؤولية عن املذبحة
التي وقعت اجلمعة بالقرب من قرية مو �سو التابعة لبلدة هربو�سو.
وانتزع اجلي�ش ال�سلطة من احلكومة املدنية يف فرباير �شباط.
ومل ي��رد اجل�نرال زاو م��ون ت��ون املتحدث با�سم املجل�س الع�سكري
احلاكم على هاتفه الأحد ومل تتمكن رويرتز من التحقق من �صحة
روايات ترددت ال�سبت عن الهجوم من �أحد ال�سكان املحليني وتقارير
�إعالمية ومنظمة حقوقية حملية .وقالت و�سائل �إعالم ر�سمية �إن
قوات اجلي�ش فتحت النار وقتلت عددا مل حتدده من “الإرهابيني
امل�سلحني” من ق��وات معار�ضة حت��ارب احلكومة الع�سكرية .وقال
�أحد ال�سكان املحليني لرويرتز يوم ال�سبت �إنه �شاهد  32جثة بينما
قالت هيئة �إنقاذ الطفولة �إن � 38شخ�صا على الأقل �سقطوا قتلى.

بكني
�سجلت ال�صني �أع�ل��ى ارت �ف��اع ي��وم��ي منذ � 21شهرا يف الإ�صابات
املنقولة حمليا بكوفيد 19-مع ت�ضاعف الإ�صابات يف مدينة �شيان
ال�شمالية الغربية� ،أحدث بقعة �ساخنة للمر�ض يف ال�صني.
و�أظهرت بيانات ر�سمية �أم�س الأحد �أن املدينة التي يبلغ عدد �سكانها
 13مليون ن�سمة ودخلت اليوم الرابع من الإغالق اكت�شفت 155
حالة �إ�صابة منقولة حمليا ي��وم ال�سبت ارتفاعا من  75يف اليوم
ال�سابق .و�أدى ذلك �إىل رفع العدد اليومي العام للإ�صابات املحلية
بال�صني �إىل  158وهو �أعلى رقم منذ �أن متكنت ال�صني من احتواء
تف�شي املر�ض على م�ستوى البالد يف �أوائ��ل عام  .2020وفر�ضت
�شيان �إج��راءات �صارمة لكبح تف�شي املر�ض مبا يتما�شى مع �سيا�سة
بكني التي تق�ضي ب�ضرورة احتواء �أي تف�ش يف �أ�سرع وقت ممكن.
ال ي�ج��وز لل�سكان م �غ��ادرة امل��دي�ن��ة دون م��واف�ق��ة �أ��ص�ح��اب العمل �أو
ال�سلطات املحلية وق��د �أج��ري��ت ج ��والت م�ت�ع��ددة م��ن االختبارات
اجلماعية الكت�شاف الإ�صابات.
و�أعلنت اللجنة الوطنية لل�صحة يف ال�صني الأح��د ت�سجيل 206
�إ�صابات جديدة م��ؤك��دة بفريو�س ك��ورون��ا ي��وم ال�سبت ارتفاعا من
 140يف اليوم ال�سابق.

كابول
�أعلنت حركة طالبان التي تتوىل ال�سلطة يف �أفغان�ستان �أن��ه لن
يُ�سمح للن�ساء الراغبات بال�سفر مل�سافات طويلة ال�صعود على منت
و�سائل النقل �إال �إذا كن برفقة �أحد �أقربائهن الذكور.
كما ح�ضت الإر�شادات اجلديدة ال�صادرة عن وزارة الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر الأح��د جميع �أ�صحاب املركبات على نقل الن�ساء
الالتي يرتدين احلجاب فح�سب.
و�أفاد الناطق با�سم الوزارة �صادق عاكف مهاجر فران�س بر�س �أم�س
الأح ��د “يجب �أال يتم ع��ر���ض نقل الن�ساء ال�ل��وات��ي ينوين ال�سفر
�إىل م�سافات تبلغ �أكرث من  72كلم �إال �إذا كن ب�صحبة �أحد �أفراد
عائلتهن املق ّربني».
وت�أتي الإر�شادات التي مت تداولها على �شبكات التوا�صل االجتماعي،
بعد �أ�سابيع من طلب ال��وزارة من القنوات التلفزيونية الأفغانية
التوقف عن عر�ض الأف�لام الدرامية وامل�سل�سالت التي مت ّثل فيها
ن�ساء.
كما دعت الوزارة ال�صحافيات اللواتي يعملن على التلفزيونات �إىل
ارتداء احلجاب على ال�شا�شة.
وقال مهاجر �أم�س الأحد �إن ارتداء احلجاب �سيكون �شرطا للن�ساء
اللواتي ي�سعني لل�صعود على منت و�سائل النقل .كما �أمرت توجيهات
الوزارة النا�س بالتوقف عن ت�شغيل املو�سيقى يف مركباتهم.
ومل تو�ضح طالبان ق�صدها عندما ت�شري �إىل احلجاب� ،إذ �أن تف�سريها
له قد يرتاوح من غطاء الر�أ�س �إىل غطاء الوجه �أو الغطاء الكامل

وفاة توتو رمز الكفاح ّ
�ضد
النظام العن�صري يف جنوب �إفريقيا

•• جوهان�سربغ�-أ ف ب

تويف كبري �أ�ساقفة جنوب �إفريقيا ال�سابق دي�سموند توتو �أحد �أبرز رموز
الكفاح �ض ّد نظام الف�صل العن�صري يف البالد وحائز جائزة نوبل ال�سالم،
عن  90عاما وفق ما �أعلن الرئي�س �سرييل رامابوزا.
وعبرّ الرئي�س “�أ�صالة عن ال�شعب برمّ ته ،عن عميق احلزن بوفاة” وجه
بارز من وجوه التاريخ يف البلد هذا الأحد ،وفق بيان �صادر عن الرئا�سة.
و�أ�ضاف �سرييل رامابوزا �أن “وفاة كبري الأ�ساقفة الفخري دي�سموند توتو
هو ف�صل جديد من ف�صول حداد �أ ّمتنا على جيل مذهل من �أبناء البلد
الذين تركوا لنا جنوب �إفريقيا حم ّررة».
وتابع �أن توتو كان “رجال يتم ّيز بذكاء الفت ونزاهة ومل تق َو عليه ق ّوات
الف�صل العن�صري (االبارتايد) .وكان على قدر كبري من الر ّقة يف تعاطفه
مع الذين كابدوا القمع والظلم والعنف يف نظام الف�صل العن�صري ومع
املظلومني والظاملني على حد �سواء يف العامل �أجمع».
وقد تراجع الو�ضع ال�صحي لدي�سموند توتو يف الأ�شهر الأخرية .ومل تعد
يوجه دوم��ا حت ّية �إىل ال�صحافيني الذين
له �إط�ل�االت علنية ،لكنه ك��ان ّ
يتابعون تنقالته ،بب�سمة �أو نظرة م�ع� رّّبرة ،كما ح��دث مثال خ�لال تلقّيه
اللقاح امل�ضاد لكوفيد 19-يف �أحد امل�ست�شفيات �أو خالل قدّا�س يف مدينة
الكاب احتفاء ببلوغه  90عاما يف ت�شرين الأول�-أكتوبر.
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امل�ؤبد لـ� 4شرطيني لتعذيبهم معتقال يف كين�شا�سا

تخريب ر�سم لتكرمي ال�ضحايا اجلزائريني يف باري�س
•• كريتي�-أ ف ب

تعر�ضت لوحدة ج��داري��ة يف �شارع يف منطقة باري�س لتكرمي
ال���ض�ح��اي��ا اجل��زائ��ري�ين مل �ج��زرة  17ت���ش��ري��ن الأول�-أكتوبر
 1961عندما قتل ع�شرات املتظاهرين املطالبني باال�ستقالل،
للتخريب على حد قول منفذ العمل.
وكان “�سي ”215وا�سمه احلقيقي كري�ستيان غيمي ر�سم هذه
اللوحة باال�ستن�سل على ج��دار م��ر�آب يف �إيفري قبل �شهرين،
مبنا�سبة الذكرى ال�ستني للحوادث التي وقعت حتت �سلطة
قائد �شرطة باري�س يف الوقت موري�س بابون.
ومتثل اللوحة �أحد �ضحايا هذا القمع �أحمد خلفي .وقد كتب
عليها “�ألقي يف (نهر) ال�سني يف  17ت�شرين الأول�/أكتوبر

 .»1961وهذه العبارة املنقو�شة مت حموها ب�إزميل بينما ر�شت
ال�صورة بدهان �أحمر كما يظهر يف �صورة ن�شرها الفنان على
مواقع التوا�صل االجتماعي ال�سبت.
ودان جمل�س بلدية املنطقة القريبة من ال�ضاحية اجلنوبية
ال�شرقية للعا�صمة الفرن�سية ،هذا التخريب.
وقال “�سي ”215لوكالة فران�س بر�س مدينا التخريب “�إنه
�أمر عنيف جدا لكل املغاربيني والذين ميكنهم التعاطف فعال
معه” يف �إ�شارة �إىل �أحمد خلفي.
و�أ�ضاف �أنه “لي�س �شخ�صية �سيا�سية بل جمرد �ضحية ملذبحة
ارت�ك�ب��ت يف ظ ��روف عن�صرية ع��ادي��ة وه�ن��ا نخلد الذكرى”،
معتربا �أن تخريب العمل عمل “عن�صري ب�شكل وا�ضح».
وتابع “هذا حم��زن ج��دا �إن��ه تهجم لي�س على ال�ضحية فقط

بل على �أنا�س من احلا�ضر �أي�ضا» .و�أ�شار غيمي �إىل �أن اللوحة
مر�سومة يف �شارع �صغري غري مزدحم يف حي “متنوع جدا”
على حد قوله.
وكانت لوحة ج��داري��ة نفذها الر�سام نف�سه ،لل�شرطي �أحمد
م��راب��ط ال��ذي قتله الأخ ��وان كوا�شي يف ك��ان��ون الثاين/يناير
 ،2015تعر�ضت للتخريب يف باري�س.
وتقدم قائد ال�شرطة ب�شكوى ب�سبب عبارة عن�صرية كتبت على
الر�سم.
للمرة الأوىل اعرتفت الرئا�سة الفرن�سية ه��ذا العام مبقتل
“ع�شرات” املتظاهرين اجل��زائ��ري�ين و�إل �ق��اء جثثهم يف نهر
ال�سني “يف  17ت�شرين الأول�-أكتوبر  .1961وقبل ذلك ،مل
تكن احل�صيلة الر�سمية ت�شري �سوى �إىل ثالثة قتلى.
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حلل �أزمة ال�سودان 3 ..مبادرات على الطاولة لك�سر اجلمود
•• اخلرطوم-وكاالت

�أع �ل �ن��ت ق ��وى ��س�ي��ا��س�ي��ة وحزبية
و�أك� ��ادمي � �ي� ��ة ع ��ن م � �ب � ��ادرات عدة
حللحلة الأزمة ،والعبور من حالة
اجلمود التي �أ�صابت البالد منذ
ق��رارات قائد اجلي�ش عبد الفتاح
الربهان يف �أكتوبر املا�ضي.
ويف � 25أك�ت��وب��ر� ،أ��ص��در الربهان
قرارات قال �إنها لت�صحيح “م�سار
الثورة”� ،أب ��رزه ��ا ح ��ل جمل�سي
ال���س�ي��ادة وال � ��وزراء ،وف��ر���ض حالة
ال �ط��وارئ ،والح � ًق��ا� ،ش ّكل جمل�س
�سيادة من مدنيني وع�سكريني.
وم� ��ع رف ����ض ال� �ق ��وى ال�سيا�سية
وال�شعبية بالبالد عرب مظاهرات
�أ�سبوعية ،و ّق��ع ال�بره��ان ورئي�س
ال ��وزراء عبد اهلل ح�م��دوك اتفاقا
�سيا�سيا يف  21نوفمرب املا�ضي،
ع��اد مبوجبه الأخ�ير �إىل من�صبه
رئي�سا للوزراء بعد نحو �شهر من
عزله واعتقاله.
لكن قوى مدنية و�سيا�سية ترف�ض
االت �ف��اق وت�ط��ال��ب بنقل ال�سلطة
ب��ال �ك��ام��ل �إىل امل��دن �ي�ي�ن ،راف�ضة
ال �� �ش��راك��ة احل��ال �ي��ة يف احل �ك��م مع
املكون الع�سكري.
�إعالن �سيا�سي جديد
وم��ع ح��ال��ة ال �ت ��أزم ال�ت��ي ت�شهدها
ال � �ب �ل�اد ،ط ��رح ��ت جم �م��وع��ة من
القوى ال�سيا�سية املن�ضوية حتت
ل� � ��واء ق � ��وى احل ��ري ��ة والتغيري،
ميثاقا �سيا�سيا ي�شمل  13بندا
لتكملة الفرتة االنتقالية� ،أبرزها
االح �ت �ف��اظ ب���ش��راك��ة الع�سكريني
واملدنيني ،و�إع��ادة ت�شكيل جمل�س
ال���س�ي��ادة ،وخف�ض ع��دد �أع�ضائه،
ودم � � ��ج ق � � ��وات ال� ��دع� ��م ال�سريع
واحل ��رك ��ات امل���س�ل�ح��ة يف اجلي�ش،
وحت ��دي ��د م��وع��د ل �ن �ق��ل ال�سلطة
للمدنيني.
وقوبل املقرتح بحالة برف�ض من
ال �ق��وى ال�سيا�سية ال �ت��ي �أطاحت
ب�ن�ظ��ام ع�م��ر ال�ب���ش�ير ،م ��ؤك��دة �أن
احل��ا� �ض �ن��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة اجلديدة
يجب �أن تكون من قواعد الثورة؛
حتى متر املرحلة االنتقالية ب�شكل
�سليم.
•• وا�شنطن-وكاالت

واف��ق الكونغر�س الأم�يرك��ي على
�أك�ب��ر م ��وازن ��ة دف��اع �ي��ة يف تاريخ
البالد ،يف الوقت الذي كانت ت�شري
ف�ي��ه ال�ت��وق�ع��ات �إىل خف�ضها بعد
االن�سحاب من �أفغان�ستان ،وخف�ض
القوات بالعراق.
وارت � �ف � �ع ��ت امل � ��وازن � ��ة الدفاعية
ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة ل �ل �ع��ام املقبل
ب�ن�ح��و  30م�ل�ي��ار دوالر ،مقارنة
مبوازنة العـــــــــام املـــــــــا�ضي ،حيث
بلغت قيمتها  768مليار دوالر
وه��و تقريبــــــا نفــــ�س الرقـــــــم يف
 ،2011م��ع زي��ادة عـــــدد القوات
الأمريكية يف �أفغان�ستان والعراق
�آنذاك.
و�شهد عام  2021ان�سحاب �أمريكا
من �أفغان�ستان بعد  20عامًا من
ال�ت��واج��د ه�ن��اك ،وك��ذل��ك �إعالنها
االن �� �س �ح��اب م ��ن ال � �ع� ��راق ،وت ��رك
ج��زء م��ن قواتها بهدف التدريب
واال�ست�شارة ،وهو ما عزز التكهنات
�سابقًا حول �إمكانية خف�ض موازنة
الدفاع� ،إال �أنها �شهدت ارتفاعًا هو
الأعلى منذ � 10سنوات.
و�أث��ارت امليزانية اجل��دي��دة غ�ضب
الدميقراطيني التقدميني ،الذين
ك��ان��وا ي ��أم �ل��ون �أن ت� ��ؤدي �سيطرة
ح ��زب �ه ��م ع �ل ��ى ال �ب �ي ��ت الأب �ي �� ��ض
وجم�ل���س��ي ال �ن��واب وال �� �ش �ي��وخ �إىل
تخفي�ضات يف الربامج الع�سكرية،
ح �ي��ث ي �ف �� �ض �ل��ون الدبلوما�سية
وي �ط��ال �ب��ون ب �� �ض �ب��ط ال �ن �ف ����س يف
ال�سيا�سة اخلارجية.
م�ي��زان�ي��ة ال��دف��اع ال �ت��ي اقرتحها
الرئي�س الأم�يرك��ي جو بايدن ،يف
م��اي��و امل��ا��ض��ي ،مل تت�ضمن �سوى
زي � � ��ادة م �ت��وا� �ض �ع��ة ،يف حماولة
ل �ط �م ��أن �ت �ه��م� ،إال �أن الكونغر�س
�أ� � �ض ��اف ع �ل �ي �ه��ا ن �ح��و  25مليار

•• كين�شا�سا�-أ ف ب

حكمت حمكمة ع�سكرية يف كين�شا�سا على �أربعة من رجال ال�شرطة بينهم �ضابطان بال�سجن امل�ؤبد
لتعذيبهم معتقال حتى املوت ،بعد حماكمة بث التلفزيون الر�سمي وقائعها مبا�شرة.
وق��ال رئي�س املحكمة الع�سكرية يف كين�شا�سا �إن��ه “حكم بال�سجن امل�ؤبد” على رئي�س مديرية
اال�ستخبارات العامة لل�شرطة الوطنية الكونغولية الكولونيل موبيبي والكابنت نزيتا اللذين
ا�ستجوبا املعتقل والربيغادير دياما�سيفي وما�شابا اللذين مار�سا “تعذيبا �شديدا” عليه.
واع �ت�برت املحكمة الكولونيل موبيبي امل���س��ؤول امل�ع�ن��وي ع��ن ه��ذه اجل��رمي��ة بينما دان��ت نزيتا
ودياما�سيفي وما�شابا الذي كان فارا ثم اعتقل قبل �صدور احلكم متاما ،بتنفيذ “�أعمال التعذيب
التي �أدت �إىل وفاة �أوليفييه مبونغا ( 32عاما)» .و�أدين ال�شرطيون الأربعة �أي�ضا بتهمة االعتقال
التع�سفي وخمالفة التعليمات .وقال بيرت ك��ازادي حمامي عائلة �أوليفييه مبونغا الذي اعتقلته
ال�شرطة ل�سرقة �سيارة �إن “هذا احلكم عربة �أي�ضا” .و�أ�ضاف “اعتبارا من اليوم �ستفكر ال�شرطة
مليا قبل �أن تعامل املحتجزين بطريقة ال �إن�سانية».

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

عام  ،2021عام املخارج الفا�شلة يف الواليات املتحدة!...
•• بيري مارتن

ق�ب��ل ع ��ام ،ك��ان الأم ��ل ق��ائ�م��ا يف خ��روج الواليات
املتحدة من امل�ستنقعات املتعددة التي غرقت فيها.
وقد تبددت هذه الآمال.
وكان لدى الأمريكان �سبب وجيه للتفا�ؤل يف مثل
هذا الوقت من العام املا�ضي .كانت اللقاحات قادمة،
واالقت�صاد ينتع�ش ،و ُه��زم ت��رام��ب ،و��س��ادت موجة
من الأم��ل �-أم��ل يف اخل��روج من امل� ��أزق ...لكن عام
 2021كان عام املخارج الفا�شلة.

و�أ�شاروا �إىل �أن الإعالن ال�سيا�سي
املرتقب ي�شكل عملية والدة حا�ضنة
ج��دي��دة مل��ا ي�صفونه بـ”انقالب”
� 25أكتوبر املا�ضي.
مبادرة �أكادميية
واجل�م�ع��ة ،ط��رح م��دي��رو جامعات
� �س��ودان �ي��ة م��ا و� �ص �ف��وه بـ”وثيقة
ب��رن��ام��ج وطني”؛ ل �ل �خ��روج من
الأزمة التي تواجه عملية االنتقال
الدميقراطي.
ويف ب�ي��ان م���ش�ترك ،ق��ال ع��دد من
م��دي��ري اجلامعات ال�سودانية �إن
ال��وث�ي�ق��ة امل �ط��روح��ة م�ستقاة من
ر�ؤى و�أطروحات ومبادرات مكونات
ثورية ،وتعرب عن طموحات و�آمال
ال�شعب يف حتقيق مهام االنتقال،
و�صوال لعهد دميقراطي م�ستدام.
و�أ�� �ش ��ار ال �ب �ي��ان �إىل �أن الوثيقة
مقدمة لكل القوى الثورية ،زمن
�ش�أنها التو�صل �إىل توافق وطني؛
لإن �ف��اذ م�ه��ام امل��رح�ل��ة االنتقالية،
م� ��ؤك ��دي ��ن �أن ات� �ف ��اق ال�ب�ره ��ان-
ح �م��دوك “�أفرز واق �ع��ا �سيا�سيا
م�ع�ق��دا يتطلب احل�ك�م��ة والنظر
مب �� �س ��ؤول �ي��ة مل �� �س �ت �ق �ب��ل ال� �ب�ل�اد؛
لتحقيق تطلعات وطموحات �شعبنا
العظيم».

حماولة حلزب الأمة
وم���س��اء اجل�م�ع��ة ،ال�ت�ق��ى حمدوك
مبقر �إقامته ،وفدًا من حزب الأمة
القومي بقيادة رئي�س احلزب اللواء
ف�ضل اهلل برمة نا�صر.
وح�سب بيان ملجل�س ال��وزراء ،ف�إن
ال �ل �ق��اء ي ��أت��ي يف �إط � ��ار حم ��اوالت
احل ��زب ال�ب�ح��ث ع��ن �إي �ج��اد حلول
للأزمة ال�سيا�سية الراهنة.
و�أو� �ض��ح �أن ل �ق��اءات احل��زب بد�أت
مع ال�شركاء من القوى ال�سيا�سية،
و�ستتوا�صل حتى خ��روج ال�سودان
من ه��ذه الأزم��ة ،فيما �أك��د رئي�س
ال��وزراء �أن لقاءاته �ستتوا�صل مع
بقية ال �ق��وى ال�سيا�سية واملدنية
وال�شبابية الثورية.
وع�ق��ب ال�ل�ق��اء ،ك�شفت م���ص��ادر يف
ح� ��زب الأم � ��ة ال �ق��وم��ي ع ��ن طرح
م� �ب ��ادرة ل �ت��وح �ي��د ق� ��وى ال� �ث ��ورة،
وحم��اول��ة لإع ��ادة عملية التحول
امل��دين ب��ال���س��ودان �سيتم الإعالن
عنها عقب بلورتها.
ومنذ الإعالن عن قرارات الربهان
يف � 25أكتوبر املا�ضي ،ال يكاد مير
�أ� �س �ب��وع دون اح�ت�ج��اج��ات وا�سعة،
كان �أحدثها ال�سبت  25دي�سمرب
لرمزيته؛ لأنه كان حمطة مهمة
يف م�سار ال �ث��ورة ال���س��ودان�ي��ة التي

�أن �ه��ت ح�ك��م الب�شري يف ،2019
ح�ي��ث انتقلت فيــه االحتجاجات
�إىل اخلرطوم للمرة الأوىل بدعوة
م��ن جتمع املهنيني ال�سودانيني،
بعد �أن اندلعت يف عطربة ومدن
�أخرى.
وبالفعل ،تظاهر �آالف ال�سودانيني
�أم����س الأول ال�سبت يف ع��دة مدن
بينها العا�صمة اخل��رط��وم ،رف�ضا
ل�لات�ف��اق ال�سيا�سي ب�ين الربهان
وحمدوك وال�ق��رارات التي �أعلنها
قائد اجلي�ش �سابقا.
انفراجة و�شيكة
ال � �ك� ��ات� ��ب وامل � �ح � �ل� ��ل ال�سيا�سي
ال �� �س ��وداين ،حم �م��د ف � ��زاري ،قال
�إن م��ا ح ��دث يف � 25أك �ت��وب��ر هو
ام �ت �ح��ان ع �� �س�ير للدميقراطية
واالنتقال املدين للحكم يف البالد،
ولكن ال�سودانيني حتما بعزميتهم
وقوة �إرادتهم ق��ادرون على العبور
من هذه املرحلة بالت�أكيد.
و�أ� � �ض� ��اف ف� � ��زاري يف ت�صريحات
مل��وق��ع “�سكاي ن�ي��وز عربية”� ،أن
ما يرفع من �شعارات بال�شارع “ال
تفاو�ض وال �شراكة وال �شرعية”
ه� ��ي حم � � � ��اوالت ل ��رف� ��ع ال�سقف
التفاو�ضي ،لكن يف نهاية املطاف،

امل�ظ��اه��رات لي�ست وح��ده��ا كافية،
ب��ل الب��د م��ن اجل�ل��و���س والو�صول
�إىل ات �ف��اق �سيا�سي ينهي الأزم ��ة
التي تعي�شها البالد.
و�أو��ض��ح �أن هناك حراكا حممودا
وم �ب��ادرات م��ن ال�ق��وى ال�سيا�سية
منذ مليونية  13نوفمرب ،بغية
التو�صل �إىل خريطة طريق متفق
ع�ل�ي�ه��ا ،ورغ� ��م وج� ��ود رف ����ض من
جل��ان امل �ق��اوم��ة وب�ع����ض الأج�سام
ال� �ث ��وري ��ة ل �ك��ن يف ت� �ق ��دي ��ري �أن
ال���س��اح��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة م�ق�ب�ل��ة على
انفراجة و�شيكة.
وت� ��اب� ��ع“ :رمبا ن ��دخ ��ل 2022
ب� ��ر�ؤي� ��ة وا�� �ض� �ح ��ة ،ال�سودانيون
لديهم تطلعات عري�ضة بت�شكيل
حكومة مدنية كاملة ،نعم هناك
حتد ب�ش�أن �إمكانية ت�سليم ال�سلطة
من قبل الع�سكريني».
و�أ�� �ض ��اف“ :لكن ال���ض�غ��ط الذي
ن ��راه يف ال���ش��ارع الآن ي��رج��ح كفة
ال���ش��ارع ب�ع��د و� �ص��ول املتظاهرين
�إىل ب��واب��ة الق�صر اجل�م�ه��وري يف
 19دي���س�م�بر ،وال �ي��وم �أي �� �ض��ا ،ما
ميهد حلتمية الو�صول ،ومقدرة
املدنيني على العبور نحو مراحل
م�ت�ق��دم��ة ،وك��ذل��ك ام �ت�لاك زمام
املبادرة ال�سيا�سية».

وباء
البداية كانت جيدة .بعد تطوير اللقاح يف وقت
ق�ي��ا��س��ي حت��ت �إدارة ت��رام��ب ،جت ��اوز ف��ري��ق بايدن
االنتظارات بتوزيعه اللقاحات بنجاعة ا�ستثنائية،
غ�ي�ر ان ال���س�ي��ا��س��ة دم� ��رت ك��ل � �ش��يء .ل ��واله ��ا ،ما
ك��ان ال��وب��اء �سيختفي ف�ج��أة ،لكن املقاومة العنيدة
للتلقيح والتدابري ال�صحية ،التي تغذيها �شعبوية
جاحمة ،جعلته ممي ًتا بال داع.
�أزمة اقت�صادية
م��ن الظلم بع�ض ال�شيء �أن ن�ق��ول �إن الواليات
امل �ت �ح ��دة ف� � ّوت ��ت ف��ر� �ص��ة خ ��روج �ه ��ا م ��ن الأزم� � ��ة
االقت�صادية ،حيث ازده��ر التوظيف والت�شغيل عام
 ،2021وا�ستعادت البور�صات حرارتها .لكن حتى
وان مل تكن �إدارة ب��اي��دن ال�سبب اال��س��ا��س��ي ،فقد
خمرجا مثال ًيا من الأزمة �إىل ف�شل
حوّل الت�ضخم
ً
�سيا�سي .والأ�سو�أ من ذلك� ،أن ال�سخط الذي يثريه،
ي�ضعف ق��درة �إدارة ب��اي��دن على مواجهة حتديات
�أكرث �صعوبة.
ترامب و�أزمة دميقراطية
�أدى االن�ح��راف ال�سلطوي لدونالد ترامب �إىل
�إغ��راق الدميقراطية الأمريكية يف �أزم��ة ك��ان من
امل��أم��ول �أن تتح ّرر منها بعد هزميته االنتخابية.
ول�ك��ن حتى الآن ،يظل الف�شل �سيد امل��وق��ف .بعد
حماولة االنقالب للإطاحة باالنتخابات ،كان الأمر
يتطلب القليل من �شجاعة ع�شرات ال�سيناتورات
اجلمهوريني ليو�صلوا ترامب اىل الباب .وعـــــــو�ض
اخلـــــــروج من م�ستنقع الرتامبية عـــــــــام ،2021

غرقـــــت الدميقراطية الأمريكية يف وحله ب�شكل
�أعمق.
ال�شلل امل�ؤ�س�سي
ي�ؤدي هذا ال�شلل �إىل خيبة �أمل ،الأمر الذي يغذي
ال�شعبوية ال�سلطوية الرتامبية .لقد �أعطت �سيط
رة الدميقراطيني على الرئا�سة والكونغر�س الأمل
يف خمرج ،وقد حتقق ذلك تقري ًبا مع مرور حزمة
التحفيز واخ�ت�ت��ام ملحمة البنية التحتية .لكن
عجز الدميقراطيني ع��ن االحت��اد ملواجهة عرقلة
اجلمهوريني املنهجية للتدابري الأك�ثر ابتكا ًرا يف
�أجندتهم ،يطيل �أمد هذا ال�شلل امل�ؤ�س�سي.
االفتقار �إىل الزعامة الدولية
�أ��ض��رت رئا�سة ت��رام��ب ب�شدة بالزعامة الدولية
للواليات املتحدة ومت الرهان على بايدن لإ�صالحها.
و�سي�ستغرق هذا وقتا .فكيف الوثوق يف بلد مهدّد
باالنزالق �إىل ال�سلطوية وال ميكنه الوفاء بوعوده؟
ال��س�ت�ع��ادة زع��ام�ت�ه��ا ال��دول �ي��ة�� ،س�ت�ح�ت��اج الواليات
املتحدة �أو ًال �إىل اخلروج من �أزمتها الدميقراطية
وركودها امل�ؤ�س�سي.

�أفغان�ستان
ك��ان االن�سحاب م��ن �أفغان�ستان خ��روج �اً فا� ً
شال
�آخر .مل يكن جلو بايدن عالقة تذكر بهذا الأمر،
حيث حت ّمل عبء  20عامًا من �إخفاقات �أ�سالفه.
ال ت��وج��د ط��ري�ق��ة الئ �ق��ة ل�ل�خ��روج م��ن ح��رب متت
خ�سارتها منذ ام��د بعيد ،وال���ص��ورة ال�ت��ي �ستظل
باقية هي �صورة خروج فا�شل.
احلروب الثقافية
واالنق�سامات االجتماعية
بعد التوترات االجتماعية القوية عام  ،2020كان
بالإمكان الأم��ل ب��إح��راز تقدم ع��ام �ُ .2021س ّجل
القليل ،ولكن يكفي النظر �إىل قناة فوك�س نيوز،
�أو متابعة �سيل امل�شاعر على ال�شبكات االجتماعية،
لفهم �أن “احلرب الثقافية” التي ابتلي بها املجتمع
الأمريكي -وتهدد ب�إ�صابة جريانه -مل تنته بعد ،بل
�أن البع�ض يخ�شى �أن ُتف�ضي �إىل حرب �أهلية.

*�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية  -مركز الدرا�سات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية
املعرفة حول الرهانات الدولية

جدل ب�ش�أن ميزانية �أمريكا الع�سكرية ..غ�ضب يت�صاعد و� 8أولويات
دوالر ،بهدف احل�ف��اظ على هيبة
�أمريكا.
� 8أولويات
ووف� ��ق جم �ل��ة “ديفين�س نيوز”
الأم�يرك�ي��ة ،ف ��إن ميزانية الدفاع
التي ي�سعى بايدن العتمادها من
ال�ك��ون�غ��ر���س ت���ض��ع � 8أ� �ش �ي��اء على
قائمة �أول��وي��ات الإن�ف��اق الدفاعي
يف م� �ي ��زان� �ي ��ة  ،2022بينها
مواجهة ال�صني وتطوير الأ�سلحة
النووية.
وت���ش�م��ل �أي �� ً��ض��ا “تطوير برامج
الأ� �س �ل �ح��ة امل�ستقبلية”� ،إ�ضافة
�إىل “�إمتام ب��رن��ام��ج ال�صواريخ
و”بناء ال�سفن
اخلارقة”
احلربية” و”الأبحاث والتطوير”

البيولوجية”،
و”التهديدات
و�أي�ضا “الطاقة واملناخ».
و�أكدت �أن امليزانية اجلديدة تركز
على �إنفاق مزيد من الأموال على
جهود البحث والتطوير لتقنيات
ع�سكرية ج��دي��دة ت�شمل العديد
م��ن ال�ق�ط��اع��ات؛ لت�أمني امتالك
م�ك��ان��ة رائ� ��دة يف ت�صنيع �أ�سلحة
اجليل التايل التكنولوجية.
حماربة ال�صني
ونقل موقع “فوك�س” الأمريكي
ع��ن خ�ب�ير امل�ي��زان�ي��ة ال��دف��اع�ي��ة يف
م��رك��ز ال��درا� �س��ات اال�سرتاتيجية
وال��دول�ي��ة ،ت��ود ه��اري���س��ون� ،أن كل
الأح� ��ادي� ��ث ال �ت��ي جت ��ري “داخل
�أو�ساط الأمن القومي يف العا�صمة

الأم �ي�رك � �ي ��ة ت� � ��دور دائ � � ًم� ��ا حول
ال���ص�ين .و�أو� �ض��ح �أن الكونغر�س
مل يتفهم �أن بايدن قد التزم مبا
ي�ك�ف��ي مل �ح��ارب��ة ال �� �ص�ين يف طلبه
الأ� �ص �ل��ي مل�ي��زان�ي��ة ال��دف��اع ،لذلك
�أ�ضاف امل�شرعون حوايل  25مليار
دوالر على املوازنة.
و�أ�ضافت“ :بع�ض هذه الإ�ضافات
خ�ص�صت ملبادرة ال��ردع يف املحيط
ال� �ه ��ادي وال� �ت ��ي ت �ه��دف ملواجهة
ال���ص�ين يف امل�ن��اط��ق املحيطة بها،
بينما ر�صدت باقي املبالغ ملواجهة
املخاوف املتعلقة بالقوة البحرية
ال�صينية وذل ��ك م��ن خ�ل�ال بناء
ال�سفن والقواعد الع�سكرية».
و�أ��ش��ار �إىل �أن “هناك قلقا ب�شكل
خ� ��ا�� ��ص م � ��ن ت� �ن ��ام ��ي ال� � �ق � ��درات

التكنولوجية اجل��دي��دة لل�صني،
لذلك اقرتح بايدن تعزيز البحث
وال�ت�ط��وي��ر بن�سبة  5ب��امل�ئ��ة ،لكن
ال �ك��ون �غ��ر���س ر�� �ص ��د م �ب �ل��غ 5.7
م �ل �ي��ار دوالر �إ� �ض��اف �ي��ة ،لرتتفع
ب��ذل��ك امل�ب��ال��غ املخ�ص�صة للبحث
والتطوير الع�سكري �إىل 117.7
مليار دوالر» .و�أك��د هاري�سون �أن
اجلي�ش الأم�يرك��ي “ي�سلح نف�سه
من �أج��ل حرب فعلية مع ال�صني،
وبالتحديد حول تايوان».
� 10أ�ضعاف رو�سيا
ووف �ق��ا ل��وي�ل�ي��ام ه��ارت��ون��غ ،مدير
م�شروع الأ�سلحة والأمن يف مركز
ال�سيا�سة ال��دول �ي��ة ،ف� ��إن الإنفاق
ال�ع���س�ك��ري الأم�ي�رك ��ي ي�ب�ل��غ 10

ترجمة خرية ال�شيباين

�أ�ضعاف الإنفاق الرو�سي ،ونحو 3
�أ�ضعاف ما تنفقه ال�صني.
وبناء على ذلك ،يقول هارتونغ �إن
“الفكرة القائلة �أ َّن ال�صني ورو�سيا
ت �� �ش �ك�ل�ان ت � �ه� ��دي� ��دات ع�سكرية
ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة ،مت �إطالقها
يف امل �ق��ام الأول ل��زي��ادة امليزانية
الع�سكرية».
وي �� �س �ت �م � ّر الإن� � �ف � ��اق الع�سكري
الأمريكي يف االرتفاع .وتبعاً لهذه
ال��زي��ادة امل� ّ�ط��ردة ،يتو ّقع مراقبون
�أن ت �ب �ل��غ امل� �ي ��زان� �ي ��ة الع�سكرية
الأمريكية خ�لال � 5سنوات �أكرث
من تريليون دوالر.
فيما اعترب خبري الأمن والدفاع،
��س�م�ي��ث ب�ي�رغ��ر� ،أن “اال�ستثمار
يف التعليم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا و�أمن

�� �س�ل�ا�� �س ��ل ال� � �ت � ��وري � ��د� ،سيحمي
الأم�ي�رك �ي�ي�ن م��ن ال �� �ص��راع �أكرث
مقارنة ب�سباق الت�سلح».
نفوذ ال�صني
الأك��ادمي��ي املتخ�ص�ص بال�ش�ؤون
الدولية� ،سمري الكا�شف ،ق��ال �إن
الزيادة الكبرية يف ميزانية الدفاع
الأم�يرك�ي��ة ت�شي ب ��أن هناك حالة
ق�ل��ق داخ ��ل امل��ؤ��س���س��ات م��ن تنامي
ال �ن �ف��وذ ال���ص�ي�ن��ي ،وخم � ��اوف من
ف �ق��دان وا� �ش �ن �ط��ن م �ي��زة تفوقها
الع�سكري.
و�أ� �ض��اف ال�ك��ا��ش��ف ،يف ت�صريحات
لـ”�سكاي ن� �ي ��وز عربية”� ،أن
امل�ؤ�س�سات الأمنية ترى �أن ال�صني
�اح ��ا يف
ه��ي ال�ت�ه��دي��د الأك�ث��ر �إحل � ً

ال� ��وق� ��ت احل� � � ��ايل ،م� ��ا ي�ستدعي
امل��زي��د م��ن الإن�ف��اق على اجلوانب
الع�سكرية والت�سليحية.
و�أكد �أنه من غري املرجح �أن يتخذ
ال� ��� �ص ��راع م ��ع ال �� �ص�ي�ن الأ� �ش �ك ��ال
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ل �ل �ح��روب ال�سابقة،
فيما �ستكون غالبية التهديدات
��س�ي�بران�ي��ة وم�ن��او��ش��ات خ��ا��ص��ة يف
م�ن�ط�ق��ة امل �ح �ي��ط ال � �ه ��ادي ،حيث
�ستتو�سع وا�شنطن يف بناء ال�سفن
وال� �ق ��واع ��د ال �ع �� �س �ك��ري��ة .وت�ضع
الواليات املتحدة مواجهة ال�صني
يف قلب �سيا�ستها للأمن القومي
منذ �سنوات ،وو�صفت �إدارة بايدن
املناف�سة م��ع ال�صني ب�أنها “�أكرب
اخ�ت�ب��ار جيو�سيا�سي” يف القرن
احل��ايل .وخ�ص�صت امليزانية 7.1
مليار دوالر للعمليات يف منطقة
املحيطني ال�ه�ن��دي وال �ه��ادي� ،إىل
جانب ت�أمني � 13سفينة جديدة،
مب��ا يف ذل ��ك ث�ل�اث م��دم��رات من
ط��راز “�آريل بريك” ،وغوا�صتان
م��ن ط��راز “فريجينيا” ،و�شراء
 347طائرة.
تهديدات رو�سيا
و�أ� � �ش ��ار ال �ك��ا� �ش��ف �إىل العالقات
الأم�ي�رك� �ي ��ة ال��رو� �س �ي��ة املتوترة
خ��ا��ص��ة يف م�ل��ف �أوك��ران �ي��ا ،الف ًتا
�إىل �أن ميزانية ال��دف��اع اجلديدة
خ �� �ص �� �ص��ت  4م � �ل � �ي� ��ارات دوالر
للإنفاق على االح�ت��واء الع�سكري
لرو�سيا� ،إ�ضافة �إىل  300مليون
دوالر للقوات امل�سلحة الأوكرانية.
وم �ن��ذ منت�صف ن��وف �م�بر ،يعي�ش
ال�ب�ل��دان حالة توتر ك�ب�يرة ،حيث
ح� � � � ّذرت ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة من
�أن مو�سكو ب���ص��دد الإع� ��داد ل�شن
هجوم وا�سع النطاق �ضد �أوكرانيا،
ول ّوحت بعقوبات غري م�سبوقة قد
تفر�ضها على رو�سيا.
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متظاهرون يف هونغ كونغ ينددون ب�إزالة ن�صب تذكارية
•• هونغ كونغ�-أ ف ب

جتمع ط�لاب وخ��ري�ج��ون يف هونغ كونغ لتكرمي ن�صبني تذكاريني
يحييان ذكرى قمع املتظاهرين من �أجل الدميوقراطية عام 1989
يف م�ي��دان ت�ي��ان امن�ين بعد �إزال�ت�ه�م��ا ليال م��ن ح��رم��ي جامعتني يف
املدينة ،مع �سعي ال�سلطات ب�شكل حثيث ملحو كل ما ميت اىل هذا
احلدث التاريخي.
و�أزالت “اجلامعة ال�صينية يف هونغ كونغ” اجلمعة من حرمها متثال
“�إلهة الدميوقراطية” ،كما �أعلنت جامعة لينغنان عن �سحب عمل
فني يحيي ذكرى تيان �أمن�ين ،بعد تقييم “خماطر قانونية و�أمنية
على الأو�ساط اجلامعية».
وكانت جامعة هونغ كونغ الأق��دم قد �سحبت اخلمي�س اي�ضا ن�صب

“عمود العار” ال��ذي ي�ك� ّرم �ضحايا ت�ي��ان �أمن�ي�ن ،م��ا �أدى اىل �إثارة
الغ�ضب بني النا�شطني والفنانني املعار�ضني داخل املدينة وخارجها.
وع�شية عيد امليالد �أ�ضاء الع�شرات من طالب وخريجي “اجلامعة
ال�صينية يف هونغ كونغ” ال�شموع وو�ضعوا الزهور يف املوقع حيث كان
الن�صب ،وهو ن�شاط بات نادرا يف هونغ كونغ مع ت�شديد املراقبة على
التجمعات العامة.
كما رف��ع البع�ض الفتات كتب عليها “العار على اجلامعة ال�صينية
يف هونغ كونغ” و “مفقود :هل ر�أيته؟” ،بينما �صدحت �أغاين تيان
امن�ين احلما�سية م��ن مكرب لل�صوت .و�أع ��رب �إري��ك الي ال��ذي كان
رئي�س احتاد الطالب يف اجلامعة عند و�ضع الن�صب يف حرم اجلامعة
عام  2010عن حزنه لوكالة فران�س بر�س ،لكنه قال �إن الأم��ر مل
يكن مفاجئا.

و�أ�� �ض ��اف الي ال� ��ذي ي�ع�م��ل الآن ب��اح�ث��ا يف ك�ل�ي��ة احل �ق��وق بجامعة
جورجتاون “ما حدث هذه الأيام يف حرم اجلامعات هو �صورة م�صغرة
عن جمتمع هونغ كونغ” ،م�شريا اىل �أن احلكومة مل تعد تت�سامح مع
حرية التعبري والتنوع واملعار�ضة.
واحتاد الطالب املعروف بدوره الن�شط يف احلركة الدميوقراطية يف
هونغ كونغ على مدى  50عاما مت حله يف ت�شرين الأول�-أكتوبر.
�أم��ا يف جامعة لينغنان فقد و��ض��ع ع��دد قليل م��ن ال�ط�لاب الزهور
وال�شموع يف مكان الن�صب ،لكن حر�س اجلامعة �سرعان ما �أزالوها.
وات�ه��م خ��ري�ج��ون اجل��ام�ع��ة ب�خ��رق ات�ف��اق م��ع ال�ط�لاب ل�ل�إب�ق��اء على
الن�صب التذكاري يف احلرم اجلامعي ،الفتني �إىل �أن بع�ض اخلريجني
قد جمعوا الأموال عام  2019ل�صيانة هذا العمل الفني.
وال ت ��زال ه�ن��اك بع�ض الن�سخ م��ن ن�صب “�إلهة الدميوقراطية”

بوتني يحاور ويناور وجاهز للمعركة

•• الفجر -جو�سلني كولون –ترجمة خرية ال�شيباين
هل وعد الغرب الرو�س بعدم تو�سيع الناتو �إىل
حدود رو�سيا عندما انهارت الكتلة ال�شرقية منذ
�أك�ثر من  30ع��ا ًم��ا؟ اتخذ ه��ذا ال�س�ؤال منعطف ًا
دراماتيكي ًا يف الأ�سابيع الأخ�يرة ب�ش�أن ع�ضوية
�أوكرانيا املحتملة يف احللف الأطل�سي.
ذلك لأن الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني مقتنع
ب�أن التو�سع امل�ستمر حلدود الناتو �إىل رو�سيا يهدد
�أمن بالده� ،إن مل يكن بقاءها.
ف�ق�ب��ل ث�لاث�ين ع��ا ًم��ا ،ك��ان��ت هذه
احل � ��دود ت �ق��ع ع �ل��ى ب �ع��د 1200
كيلومرت م��ن ��س��ان��ت بطر�سربغ،
وال� � �ي � ��وم ه � ��ي ع� �ل ��ى ب� �ع ��د 100
ك�ي�ل��وم�تر .و�إذا وق �ع��ت �أوكرانيا
يف املع�سكر ال �غ��رب��ي ،ف� ��إن الناتو
�سيوجه �أ�سلحته �إىل قلب رو�سيا.
وم ��ن ه�ن��ا ج ��اء غ���ض��ب رئي�س
ال�ك��رم�ل�ين ال ��ذي مل ي�ت��وق��ف عن
التذكري ب�أنه يف الت�سعينات� ،أعطى
ق � ��ادة ال� �غ ��رب ت� ��أك� �ي ��دات �شفوية
مليخائيل جوربات�شوف وبوري�س
يلت�سني ب�ش�أن ع��دم تو�سع الناتو
� �ش��رق��ا .وه � ��ذه ال� �ت� ��أك� �ي ��دات ،كما
يقول ،مت انتهاكها دائ ًما.
ه��ل ب��وت�ين على ح��ق؟ اجلواب
ن� �ع ��م .م ��ن امل� �ه ��م ه �ن��ا �أن ن�ضع
يف االع �ت �ب��ار ال�ت���س�ل���س��ل الزمني
ل� �ل� ��أح � � ��داث ،وال � �ك � �ل � �م ��ات التي
� �ص��رح ب�ه��ا ه��ذا املع�سكر �أو ذاك،
ل �ف �ه��م �أ� � �ص ��ول الأزم � � ��ة احلالية
ب�شكل ك��ام��ل .وت�ساعدنا امل�ؤرخة

الأمريكية ماري �إليز �ساروت على
ر�ؤي��ة ذل��ك ب��و��ض��وح .فقد �أم�ضت
�� �س� �ن ��وات يف ت �� �ص �ف��ح الأر�� �ش� �ي ��ف،
وق� � � � ��راءة امل �ل�اح � �ظ� ��ات املكتوبة
بخط ال�ي��د ،وخطب ال�شخ�صيات
الرئي�سية ،بالإ�ضافة �إىل حما�ضر
اجتماعاتهم .وك��ان��ت نتيجة هذا
العمل ال��دق�ي��ق ك�ت��ا ًب��ا رائ � ًع��ا ظهر
ق �ب��ل ب���ض�ع��ة �أي� � ��ام“ :وال بو�صة
واح ��دة� :أمريكا ورو�سيا وفربكة
م�أزق ما بعد احلرب الباردة».
�سقوط جدار برلني
ب��د�أ كل �شيء بعد �أ�سابيع قليلة
م � ��ن �� �س� �ق ��وط ج � � ��دار ب� ��رل �ي�ن يف
ن��وف�م�بر  .1989يف وا�شنطن،
ت�ساءل الرئي�س ج��ورج بو�ش الأب
عما �سيكون عليه الأمن يف القارة
الأوروب� � �ي � ��ة ،ف��ال �ع��دي��د م ��ن دول

موجودة يف جامعتني �أخريني على الأقل يف هونغ كونغ ،وقد ت�أكدت
وكالة فران�س بر�س اجلمعة من نقل �أحدها اىل خمزن يف اجلامعة
املعمدانية يف هونغ كونغ.
و�أك ��دت اجلامعة لوكالة فران�س ب��ر���س ان�ه��ا “تنظر يف بيئة احلرم
اجل��ام �ع��ي م��ن وق ��ت لآخ� ��ر ل �ل �ت ��أك��د م��ن �أن امل � ��واد امل �ع��رو� �ض��ة �آمنة
وقانونية».
وال تزال ن�سخة �أخرى يف “جامعة مدينة هونغ كونغ” يف مكانها ،لكن
احتاد الطالب قال �إنه تلقى حتذيرا �شفهيا من اجلامعة لإزالتها واال
يعد ذلك خرقا لقانون الأمن القومي ،وفقًا لو�سائل �إعالم حملية.
ومنذ �إ�صدار قانون الأمن القومي اجلديد يف هونغ كونغ يتم جترمي
االحتفال بذكرى تيان امن�ين ،وق��د مت حظر الوقفات االحتجاجية
ال�سنوية اخلا�صة بهذه الأحداث على مدار العامني املا�ضيني.

ا�ستغل الغرب �ضعف رو�سيا يف ظل حكم غوربات�شوف ويلت�سني

ع�ضوية �أوكرانيا ع ّمقت اجلرح

تو�سع الناتو �شرقا :هكذا خدع الغرب رو�سيا!...
ّ
تع ّلم بوتني الدر�س ،ومنذ توليه ال�سلطة عزز بالده ،وهو الآن جاهز للمعركة

املهم يف لعبة
يُظهر تاريخ تو�سع الناتو كيف �أن ّ
القوى العظمى لي�س �سوى الدفاع عن امل�صالح
ح �ل��ف وار�� �س ��و ت �ط��ال��ب بع�ضوية
الناتو .ويف �أروقة وزارة اخلارجية
االمريكية ،هناك حديث عن قبول
املجر وبولندا وت�شيكو�سلوفاكيا،
بل �أن بو�ش يتطلع حتى �إىل دول
البلطيق ال �ث�لاث .لكن لي�س كل
قادة الغرب متفقون ،على الأقل يف
البداية .يف �أملانيا ،لدى امل�ست�شار
ه �ي �ل �م��وت ك� ��ول ه��اج ����س وحيد:
�إع��ادة توحيد الأملانيتني .لذلك،
�ستتمحور م�س�ألة تو�سيع الناتو
حول هذا الرهان .ففي بداية عام
 ،1990كان االحت��اد ال�سوفياتي
ال ي��زال قائما ول��ه ن�صف مليون
جندي يف �أملانيا ال�شرقية.

وكان على الغرب �أن يقدم ملو�سكو
�شي ًئا ما �إذا كان يريد دفع القوات
ال�سوفياتية �إىل امل�غ��ادرة والإبقاء
ع �ل��ى �أمل��ان �ي��ا امل ��وح ��دة يف الناتو.
فتح وزير اخلارجية الأملاين هانز
دي�تري����ش غين�شر امل ��زاد بخطاب
�ألقاه يف يناير�“ :أريد من الناتو،
ق��ال� ،أن يعلن ب�شكل ال لب�س فيه
�أن��ه بغ�ض النظر عما �سيحدث يف
حلف وار�سو ،لن يكون هناك تو�سع
ملنطقة ال�ن��ات��و �إىل ال�شرق”� ،أي
قرب حدود االحتاد ال�سوفياتي».
وعد لفظي
يف  9ف �ب��راي � ��ر ،ويف حدثني

م � �ن � �ف � �� � �ص � �ل �ي�ن ،ق� � � � ��دم الأمل � � � � � ��ان
والأمريكيون وعدًا �شفه ًيا .التزم
غين�شر :مهما حدث حللف وار�سو،
كما قال“ ،لن يتم تو�سيع �أرا�ضي
ال �ن��ات��و � �ش��رق��ا� ،أي ق� ��رب ح ��دود
االحت� ��اد ال�سوفياتي” .يف نف�س
ال��وق��ت ،يف م��و��س�ك��و ،ال�ت�ق��ى وزير
اخلارجية الأمريكي جيم�س بيكر
ب��ال��زع�ي��م ال���س��وف�ي��ات��ي ميخائيل
جوربات�شوف.
خ�ل�ال امل �ح��ادث��ة ،ع��ر���ض عليه
� �ص �ف �ق��ة يف � �ش �ك��ل � � �س � ��ؤال“ :هل
تف�ضل �أن يتم ربط �أملانيا املوحدة
ب �ح �ل��ف ال� �ن ��ات ��و ،م ��ع � �ض �م��ان �أن
منطقة الناتو لن يتم نقلها �أبدًا،

كانت للغرب خيارات �أخرى و�أ�ضاع فر�صة لتحديد
عالقة تكون فيها رو�سيا ً
�شريكا حقيقيًا يف �أوروبا

ول ��و ب��و��ص��ة واح� ��دة م��ن موقعها
احلايل؟” .ورد غوربات�شوف
قائال�“ :إن �أي تو�سع يف منطقة
ال �ن��ات��و غ�ي�ر م �ق �ب��ول .ه ��ز بيكر
ر�أ�� � �س � ��ه“ ،نحن م �ت �ف �ق��ون على
ذلك” .ال �شيء من ه��ذا مكتوب،
ولكن من هذه الت�صريحات ميكن
ا�ستخال�ص الروح.
شربا واحدًا” �شر ًقا،
«لن نتقدم � ً
قال بيكر .ومع ذلك ،تو�سع الناتو
عام  1999ثم عام  .2004ملاذا؟
ق��دم��ت م ��اري �إل �ي��ز � �س��اروت عدة
تف�سريات� ،أحدها يلخ�ص الو�ضع
ب��رم �ت��ه :ا� �س �ت �غ��ل ال� �غ ��رب �ضعف
رو�سيا يف ظل حكم جوربات�شوف

ا�ستغل الغرب �ضعف رو�سيا يف ظل حكم جوربات�شوف ويلت�سني

ويلت�سني .ومبجرد حتقيق �إعادة
ت��وح �ي��د �أمل ��ان� �ي ��ا ،ع � ��ادت الرغبة
الأم��ري�ك�ي��ة يف تو�سيع ال�ن��ات��و �إىل
م��رك��ز ال���ص��دارة يف �أع �ق��اب تفكك
االحت ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي يف دي�سمرب
�أدى ت�ف�ك��ك القوة
.1991
العظمى ال�سابقة �إىل والدة رو�سيا
معت ّلة حيث ركز الرئي�س اجلديد،
بوري�س يلت�سني ،ك��ل طاقته على
الق�ضايا املحلية.
لقد �سعى با�ستمرار ،وح�صل ،على
الأم��وال من الأمل��ان والأمريكيني
لدعم اقت�صاد على و�شك االنهيار،
ول�ضمان ا�ستمرار �سلطته .ومل
يكن يف و�ضع ي�سمح له مبعار�ضة
تو�سيع الناتو حقًا.
هل تط ّلب �إ��ص�لاح نظام الأمن
الأوروب� � � ��ي ب �ع��د احل � ��رب ال� �ب ��اردة
ت��و��س�ي��ع ال �ن��ات��و؟ ك�ت�ب��ت امل ��ؤرخ��ة

كانت حدود الناتو تقع على بعد  1200كيلومرت من �سانت بطر�سربغ ،واليوم هي على بعد  100كيلومرت

بيكر قدم وعدا �شفاهيا لغوربات�شوف
•• بغداد�-أ ف ب

�أعيدت �أم�س الأحد جثامني  16مهاجراً عراقياً ق�ضوا بحادث غرق مركب
يف بحر املان�ش يف ت�شرين الثاين-نوفمرب� ،إىل كرد�ستان يف �شمال العراق
ليواروا الرثى ،كما �شاهد �صحايف يف فران�س بر�س.
وو�صلت ال�ط��ائ��رة التي حتمل جثامني ال�ضحايا ق��راب��ة الثانية �صباحا
( 11,00م�ساء ت غ) �إىل مطار �أربيل عا�صمة الإقليم ذي احلكم الذاتي،
قبل �أن تعمل �سيارات �إ�سعاف على نقل اجلثامني اىل كرد�ستان.
وتوجهت �سيارات الإ�سعاف اىل مدن داربنديخان ورانيا واي�ضا �سوران او
ق ��ادراوا ،حيث التقت فران�س بر�س يف ت�شرين الثاين/نوفمرب بعائالت
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* م�ست�شار �سيا�سي �سابق يف
وزارة اخلارجية الكندية
ؤخرا
 .2017-2016ن�شر م� ً
كتاب “كندا والبحث عن هوية
دولية».

وزير اخلارجية الأملاين هانز ديرتي�ش غين�شر تعهد بعدم تقدم الأطل�سي �شرقا

جثث مهاجرين غرقوا يف القنال الإجنليزي تعود للعراق

ال�ضحايا التي كانت تنتظر بحرقة و�صول �أنباء عن �أبن �أو قريب كان على
منت القارب.
ً
ّ
وق�ضى � 27شخ�صا على الأق� �ل يف احل��ادث امل��أ��س��اوي ال��ذي وق��ع يف 24
ت�شرين الثاين/نوفمرب ويعد الأك�ثر دموية يف بحر املان�ش ال��ذي يتدفق
اليه املهاجرون يف حماولة للو�صول اىل �أرا�ضي اململكة املتحدة على منت
قوارب غري �آمنة.
وانتظرت العائالت املفجوعة و�صول اجلثامني داخ��ل مطار اربيل ،وفق

الأم ��ري� �ك� �ي ��ة� ،أن � ��ه ك ��ان ��ت للغرب
خ �ي��ارات �أخ ��رى ،و”�أ�ضاع فر�صة
لتحديد عالقة تكون فيها رو�سيا
�شري ًكا حقيق ًيا يف �أوروبا».
يُظهر تاريخ تو�سع الناتو كيف
�أن لعبة القوى العظمى هي �ساحة
��ص��راع ال يهم فيها �سوى الدفاع
ع��ن امل�صالح .لقد جتاهل الغرب
امل �� �ص��ال��ح الأم �ن �ي��ة ل��رو� �س �ي��ا وهو
ال��ذي خ��رج منت�صرا م��ن احلرب
ال �ب��اردة ،وم��ا ك��ان على رو�سيا اال
اخل�ضوع.
تع ّلم ف�لادمي�ير بوتني الدر�س،
ومنذ توليه ال�سلطة قبل ع�شرين
ع��ام��ا ،ع��زز ب�ل�اده ،وق��وى جي�شه،
و�أر� �س��ى خطوطه احل �م��راء ...هو
الآن جاهز للمعركة.

م�صور وكالة فران�س بر�س ،حيث جتمع ع�شرات الرجال والن�ساء والأطفال
بع�ضهم ي��وا��س��ي البع�ض الآخ ��ر .الن�ساء ال�ل��وات��ي ارت��دي��ن الأ� �س��ود ذرفن
الدموع ،و�إحداهن حملت �صورة �شاب يف مقتبل العمر.
وجرى حتديد هويات  26من ال�ضحايا يف فرن�سا ،من بينهم  17رج ً
ال
و 7ن�ساء تراوح �أعمارهم بني � 19إىل  46عاماً ،وطفل يبلغ من العمر 7
�سنوات .ومن بني ال�ضحايا �أي�ضاً كردي �إيراين و� 3أثيوبيني و�صومايل و4
�أفغان وم�صري ،بالإ�ضافة �إىل العراقيني الـ.16

وغادر املهاجرون “يف نهاية الليل” من لون بالج قرب غراند �سينث ،حيث
يخيم العديد من املهاجرين على ال�ساحل ال�شمايل لفرن�سا ،على منت
قارب مطاطي قابل للنفخ ،ليعربوا �إىل ال�سواحل الإنكليزية.
مل ين ُج من الغرق �إال كردي عراقي و�سوداين ،وفق وزارة الداخلية الفرن�سية.
وبح�سب �أحدهما� ،أح�صى املهربون � 33شخ�صاً على منت القارب.
وتثار ت�سا�ؤالت ح��ول ال�ن��داءات التي يفرت�ض �أن املهاجرين قد �أطلقوها
لل�سلطات الفرن�سية والربيطانية حينما بد�أ مركبهم بالغرق كما �أفاد �أحد
الناجني.
لكن املحافظة البحرية الفرن�سية قالت �إنه يف حال االت�صال بها ،ال ميكنها
عدم التدخل.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
هورايزون للغاز املركزي
رخ�صة رقم CN 2726181: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/كان كان خلدمات
ال�شحن اجلوي
رخ�صة رقم CN 1154756:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد احمد خادم را�شد املهريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سامل هالل غامن هالل املهريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا وادي حام
رخ�صة رقم CN 1182813:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فار�س ابراهيم علي حممد البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد ابراهيم علي حممد م�سعود
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/ويل �شيفيد ل�صيانه
العامه رخ�صة رقم CN 3878551:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل حارب خلفان حممد النيادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�سن يو�سف �صالح احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
بري�ستيج خلدمات ال�شحن
رخ�صة رقم CN 3692704:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:رويال ايالند لل�صيانه العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�صفح التجارية �ش  - 10ق �سي  - 105مكتب رقم
 - 4وحدة املالك/ن�صيب مبارك را�شد بالكوير املن�صوري
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1173655 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/طاولة
خليفة دروي�ش لبيع اخل�ضروات والفواكه
رخ�صة رقم CN 1160147: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�/صالون اك�س ام
فايف للرجال
رخ�صة رقم CN 2105652:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل را�شد حميد را�شد املقبايل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف غيث �سعيد حمدان �سعيد الغيثي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/12/25:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2124002587:
 تاريخ التعديل2021/12/26:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن
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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/اف 16
للنقل
رخ�صة رقم CN 3014270: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/جلف بي ام جي
لتجارة املكمالت الغذائية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 4089450:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عنايت نور الكوف %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سالمه طحنون حممد خليفه ال نهيان
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/بقالة جنم الليل
رخ�صة رقم CN 1121398:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فار�س ابراهيم علي حممد البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد ابراهيم علي حممد م�سعود
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/وود مان لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 1153646:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /وود مان لل�صيانة العامة
WOOD MAN GENERAL MAINTENANCE

�إىل /وود مان لل�صيانة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
WOOD MAN GENERAL MAINTENANCE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خدمات الهور للكهرباء
رخ�صة رقم CN 1102047:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبيد م�سلم على خمي�س الظاهرى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد هارون الر�شيد جى م �صديق الرحمن %49
تعديل وكيل خدمات  /حذف على م�صبح على ال�شام�سى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد هارون الر�شيد جى م �صديق الرحمن
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /خدمات الهور للكهرباء

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دويلرز للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 1160285:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /دويلرز للنقليات العامة

�إىل /م�ستودع الإمارات الأول للتجهيزات والأدوية الطبية

DWELLERS GENERAL TRANSPORT

ALEMARAT ALAWAAL SUPPLIES AND MEDICAL DRUG STORE

LAHORE ELECTRIC SERVICES

�إىل /دويلرز للنقليات العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
DWELLERS GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل� /سيفغارد للنظافة العامة 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

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية غري الدوائية -
باجلملة 4649065
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)

SAFEGUARD GENERAL CLEANING 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)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رمييديا للتجهيزات الطبية
رخ�صة رقم CN 1012595:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /رمييديا للتجهيزات الطبية
REMEDIA MEDICAL SUPPLIES
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ميلتون للديكور
رخ�صة رقم CN 3012377:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد جميب خاور خان حممد �سليم خاور خان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زيغم ا�سماعيل حممد ا�سماعيل
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 بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1013510:باال�سم التجاري:كراج عني
ديوار لت�صليح ال�سيارات  ,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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اللم�سة املغربية خلياطة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إلغاء اعالن �سابق

�إعــــــــــالن

العباية وال�شيلة
رخ�صة رقم CN 1084696:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة على خلفان على مطر ال�شام�سى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ر�شيد حو�ضى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على خلفان على مطر ال�شام�سى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زوتاي للتجارة
العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1429949:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء � /شوعاجنلونغ ك�سيانغ من � % 24إىل %50
تعديل ن�سب ال�شركاء  /فنجياو �شينج من � % 13إىل %25
تعديل ن�سب ال�شركاء  /فومينج واجن من � % 12إىل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف انور عبيد على �صالح احليائى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بلو للأ�صباغ
رخ�صة رقم CN 1262480:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /بلو للأ�صباغ
BLUE FOR PAINTING

�إىل  /ال�سند�س للطباعة
ALSUNDUS TYPING

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات الطباعة وت�صوير امل�ستندات 8219001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات متابعة املعامالت 8299003
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال الطالء والدهانات للمباين 4330003
تعديل ن�شاط  /حذف �صيانة املباين 4329901
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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عربي ودويل

توغو تتهم �صحافيني اثنني بازدراء العدالة
•• لومي�-أ ف ب

وجهت �سلطات توغو �إىل �صحافيني اثنني حمتجزين ومعروفني
بانتقادهما للحكومة تهمتي “ازدراء ال�سلطة” و”ن�شر الأ�ضاليل
على و�سائل التوا�صل االجتماعي” ،وفق ما �أف��اد حماميهما �أم�س
الأول ال�سبت.
وك��ان��ت �أج �ه��زة الأم ��ن ق��د اعتقلت فرديناند �آي�ت��ي م��دي��ر �صحيفة
“اللتريناتيف” الن�صف ا�سبوعية وج��وي��ل �إي�غ��ا م��دي��ر �صحيفة
“فراترينتي” يف  10ك��ان��ون الأول/دي���س�م�بر واحتجزتهما على
خلفية تعليقات �أدل�ي��ا بها خ�لال م�شاركتهما يف برنامج يبث عرب
الإنرتنت .وقال املحامي �إيلوم كبادي �إن ال�صحافيني ُنقال اجلمعة
�إىل �سجن لومي يف العا�صمة ،م�ضيفا �أن �صحافيا ثالثا �شارك �أي�ضا

يف ال�ل�ق��اء و��ض��ع حت��ت الإ� �ش��راف الق�ضائي .ودع��ت منظمة العفو
الدولية يف وقت �سابق هذا ال�شهر �إىل الإفراج عن �آيتي و�إيغا ،منددة
مبا و�صفته ب”اعتقالهما التع�سفي” ومتهمة ال�سلطات بالعمل على
“�إ�سكات املنتقدين» .وغالبا ما تتهم منظمات حقوقية هذه الدولة
ال�صغرية يف غرب �أفريقيا التي يحكمها الرئي�س فور غنا�سينغبي
منذ عام  2005بقمع �شخ�صيات املعار�ضة وو�سائل الإعالم.
و��س�ب��ق �أن مت تعليق � �ص��دور “اللتريناتيف” يف �شباط-فرباير
ملدة �أربعة �أ�شهر يف ق�ضية تتعلق بوزير الإ�سكان يف احلكومة كويف
ت�سولينيانو ،ويف �آذار-م ��ار� ��س  2020ب�ع��د ��ش�ك��وى م��ن ال�سفري
الفرن�سي ال�سابق لدى توغو .كما مت وقف �صحيفة “فراترينتي”
عن ال�صدور يف �آذار-مار�س  2020ملدة �شهرين بعد ن�شرها مقاال
�أدانت فيه منع �صحيفتني �أخريني.

انتهى الرتف
ي�شري الكاتبان �إىل �أن هذه لي�ست
امل� � ��رة الأوىل ال� �ت ��ي ت �� �ض��ع فيها
وا� �ش �ن �ط��ن ج�م�ي��ع اخل� �ي ��ارات على
الطاولة ملنع �إي��ران من احل�صول
ع�ل��ى � �س�لاح ن� ��ووي .ك ��رر ذل ��ك كل
رئ�ي����س �أم��ري �ك��ي ب� ��دءاً م��ن جورج
بو�ش االبن .كان للواليات املتحدة
ت ��رف ع ��دم احل��اج��ة �إىل التفكري
مبلمو�سية كبرية حول ما قد يطلق
اخليار الع�سكري لأن برنامج �إيران
كان بعيداً �أ�شهراً كثرية �إن مل يكن
�سنوات عن جمع ما يكفي من املواد
لت�صنيع قنبلة .لكن ه��ذا الرتف
انتهى .فالربنامج النووي الإيراين
بات اليوم �أكرث تقدماً بفارق كبري
و�أ� �ض �ح��ت �إي� ��ران ق��ري�ب��ة ج ��داً من
العتبة ال�ن��ووي��ة� .إن ف�ترة خرقها
النووي� ،أي الزمن ال��ذي حتتاجه
لتخ�صيب ما يكفي من اليورانيوم
من �أجل �صنع قنبلة هو �شهر على
الأرج ��ح وي�صبح �أق�صر م��ع مرور
ال��وق��ت .على الرغم من �أن �إيران
قد حتتاج على الأرجح �إىل �سنة �أو
�سنتني لإنتاج �صاروخ ي�سلم ال�سالح
النووي� ،سيكون ك�شف و�إيقاف تلك
الن�شاطات �أكرث �صعوبة بكثري لأن
املفت�شني ال ي�ستطيعون تعقبها.
بالنظر �إىل ه��ذا الو�ضع املحفوف
باملخاطر ،على �إدارة بايدن التفكري
ملياً بالتطورات النووية الإيرانية
غري املقبولة فع ً
ال والتي ت�ستحق
توجيه تهديد لطهران با�ستخدام
ال �ق��وة ال�ع���س�ك��ري��ة مل �ن��ع حدوثها.
باخت�صار ،ما هي خطوط وا�شنطن
احلمراء؟
املخاطر موجودة دائم ًا
ي�ج�ي��ب ال �ك��ات �ب��ان يف ال �ب��داي��ة ب�أن

نزوح الآالف ب�سبب في�ضانات يف �شمال �شرق الربازيل
•• �سالفادور دي باهيا�-أ ف ب

ا�ضطر �أكرث من � 11ألف �شخ�ص على مغادرة
منازلهم يف باهيا حيث تولت ال�سلطات تقدمي
م�ساعدات لعدد منهم ب�سبب في�ضانات يف 19
بلدية يف ه��ذه ال��والي��ة الربازيلية ،كما �أعلنت
ال�سلطات املحلية .وقالت وكالة الدفاع املدين
يف الوالية �إن الأمطار الغزيرة ت�سببت مب�صرع
� 17شخ�صا منذ ت�شرين الثاين/نوفمرب مبا
يف ذلك �شخ�ص لقي حتفه اخلمي�س .وا�ضافت
امل�صدر نف�سه �أن حواىل  66بلدية يف املجموع
تواجه حالة طوارئ ب�سبب هذه الأحوال اجلوية

ال�سيئة .وتفيد �أرقام ن�شرها الدفاع املدين م�ساء
اجلمعة ب��أن عدد الذين مت �إج�لا�ؤه��م بلغ 11
�ألفا و� 260شخ�صا وعدد الذين تولت ال�سلطات
ت�أمني ماوى لهم يبلغ � 4185شخ�صا .وي�أتي
ذل ��ك ب�ع��دم��ا ه�ط�ل��ت �أم �ط��ار غ��زي��رة ع�ل��ى 19
مدينة بينها غوراتينغا و�إيتورورو وكوارات�شي
يف جنوب الوالية .و
و�أط� �ل� �ق ��ت ح �ك��وم��ة والي � ��ة ب��اه �ي��ا واحلكومة
ال�ف��درال�ي��ة ال�سبت عملية م�شرتكة مب�شاركة
�أف� � ��راد وط� ��ائ� ��رات وم� �ع ��دات لإغ ��اث ��ة ال�سكان
املحا�صرين يف املناطق التي غمرتها الفي�ضانات.
وق��ال روي كو�ستا حاكم والي��ة باهيا يف ر�سالة

ب��ال�ف�ي��دي��و “نتحرك ب�ك��ل �إم�ك��ان�ي��ات�ن��ا ونتخذ
كافة الإجراءات ل�ضمان الدعم الالزم ل�ضحايا
الأم �ط��ار ال�غ��زي��رة ال�ت��ي �ضربت باهيا يف عيد
امليالد هذا العام».
وق��ال وزي��ر البنية التحتية يف ال��والي��ة �إن��ه مت
الإب �ل�اغ ع��ن في�ضانات وع��وائ��ق م��روري��ة على
 17ط��ري�ق��ا ،بع�ضها ب�سبب ان��زالق��ات للرتبة
وان �ه �ي��ارات ��ص�خ��ري��ة .يف � �س��ال �ف��ادور عا�صمة
ال��والي��ة ،ق��ال م���س��ؤول��ون يف امل��دي�ن��ة �إن معدل
هطول الأم�ط��ار خ�لال كانون الأول/دي�سمرب
بلغ  250ميليمرتا حتى اجلمعة� ،أي خم�سة
�أ�ضعاف معدل الأمطار العادي.

�إدارة بايدن ال تريد احلرب وال تريد طهران نووية

•• وا�شنطن-وكاالت

اق �ت�رح ال �ب��اح��ث ال� �ب ��ارز يف مركز
الدرا�سات الدولية واال�سرتاتيجية
�إري� ��ك ب��روي��ر والأ� �س �ت��اذ امل�شارك
يف ج��ام �ع��ة دارمت � � ��وث نيكوال�س
م�ي�ل��ر خ �ط �اً �أح �م��ر حم� ��دداً ميكن
لوا�شنطن مبوجبه توجيه �ضربة
ع�سكرية لإيران يف حال انتهكته.
وكتبا يف جملة “فورين �أفريز”
�أن �إيران و�سعت برناجمها النووي
وت �ب��اط ��أت ب �ت �ق��دمي ال �ت �ن��ازالت يف
فيينا مما عر�ض خطط الواليات
امل �ت �ح��دة م ��ن �أج � ��ل �إع� � ��ادة �إحياء
االتفاق النووي للخطر و�أجربها
على درا�سة بدائل للديبلوما�سية.
وع � ��د ال ��رئ �ي �� ��س الأم� ��ري � �ك� ��ي جو
ب ��اي ��دن ب � ��أن �إي� � ��ران “لن حت�صل
�أب� � � � ��داً ع� �ل ��ى � � �س �ل�اح ن � � ��ووي حتت
ناظري” .ويف نوفمرب (ت�شرين
ال� �ث ��اين) ق� ��ال امل ��وف ��د الأمريكي
اخل��ا���ص ل�ل���ش��أن الإي� ��راين روبرت
م ��ايل �إن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة “لن
تقف مكتوفة الأيدي” �إذا تقدم
الربنامج النووي الإي��راين كثرياً
مكرراً تعليقات �سابقة ب�أن “جميع
اخليارات” �سيتم �أخذها باالعتبار
�إذا ف�شلت الديبلوما�سية.
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هذا هو اخلط الأحمر الذي على �أمريكا ر�سمه �أمام �إيران

ر�سم اخل�ط��وط احل�م��راء ،ناهيكم
ع��ن ت�ن�ف�ي��ذه��ا ،ل��ن ي�ك��ون��ا �سهلني
�أو خاليني من املخاطر .لكن من
دونهما ،تخاطر ال��والي��ات املتحدة
ب��ال �� �س�ير م ��ن دون �إرادت � �ه� ��ا نحو
ال�ن�ت�ي�ج��ة ال �ت��ي ل �ط��امل��ا ��س�ع��ت �إىل
تفاديها� .إن ر�سم اخلطوط احلمراء
يفر�ض حتدياً �إذ �إن ال�سيا�سيني ال
يحبون �أن يتم تقييدهم �أو لومهم
الحقاً �إذا ف�شلوا يف التنفيذ .حني
�أخفق الرئي�س باراك �أوباما بتنفيذ
خطه الأحمر ب�ش�أن منع ا�ستخدام
احل� �ك ��وم ��ة ال� ��� �س ��وري ��ة الأ�سلحة
الكيميائية ،واج��ه انتقادات كثرية
يف ال� ��داخ� ��ل واخل � � � ��ارج .ال �� �س ��ؤال
املركزي هو مكان حتديد العتبة.
�أظ �ه��رت الأب �ح��اث الأك��ادمي �ي��ة �أن
اخل�ط��وط احل �م��راء ملنع االنت�شار
ال � �ن ��ووي ت�ت���ض�م��ن غ��ال �ب �اً نقاط
�ضعف ت�شجع متبني هذا االنت�شار
على التقدم نحو ت�صنيع القنبلة
ب�ي�ن�م��ا ي��ر� �س �م �ل��ون ع �ل��ى الإف�ل��ات
م� � ��ن ال� � �ع� � �ق � ��اب .وه � � � ��ذه ب�صمة
اال�سرتاتيجية النووية الإيرانية
ح�ت��ى ت��اري �خ��ه .ب��ال�ف�ع��ل� ،إن خطاً
�أحمر تنق�صه ال�صدقية قد يكون
�أ� �س��و�أ م��ن ع��دم وج ��ود ه��ذا اخلط
على الإط�لاق .لكن �إيجاد التوازن
ال�صحيح �أمر �صعب.
�سابقة
مي � �ك � ��ن �أن ت � � �ك� � ��ون اخل � �ط � ��وط
احل �م��راء تع�سفية للغاية وداعية
بطبيعتها لالنتهاكات املتدرجة.
يف ال �ث �م��ان �ي �ن��ات ،ه � ��دد الرئي�س
رون��ال��د ري �غ��ان ب�ق�ط��ع امل�ساعدات
عن باك�ستان �إذا خ�صبت اليورانيوم
�إىل ن�سبة ن�ق��اء ت�ف��وق  .5%لكن
احلكومة الباك�ستانية �أ��ص��اب��ت يف
ح�ساباتها ب� ��أن الإدارة ل��ن تتخذ

خ �ط��وة ب ��ارزة ب �ن��اء ع�ل��ى م��ا يرقى
�إىل ق�ي��د تع�سفي ع�ل��ى برناجمها
النووي .يف نهاية املطاف ما الذي
مي�ي��ز ن���س�ب��ة  6%ع��ن 5%؟ �إن
اخل �ط��وط احل� �م ��راء امل�ب�ن�ي��ة على
ع��دد حم��دد م��ن �أج�ه��زة ال�ط��رد �أو
امل� ��واد االن���ش�ط��اري��ة بالن�سبة �إىل
�إيران �سيواجه على الأرجح م�شاكل
م�شابهة.
�أ�ضاف الكاتبان �أنه قد يكون �صعباً
�أي�ضاً ك�شف متى جتاوزت �أي دولة
خطاً �أحمر .لهذا ال�سبب �إن ر�سم
خ��ط ح��ول بع�ض �أع�م��ال الت�سليح
�إ�شكايل.
على الرغم من �أنه قد يبدو جذاباً
ر� �س ��م خ ��ط ب�ي�ن ال �ع �م��ل املرتبط
بالأ�سلحة النووية والعمل الذي قد
ينطبق على برنامج ن��ووي مدين،
ب�إمكان امل�س�ؤولني والعلماء �إخفاء
بع�ض �أه��م عمليات الت�سليح مثل
�إط�لاق ح�سابات ريا�ضية لت�صميم
الر�ؤو�س النووية .عالوة على ذلك،
ميكن لإيران نظرياً االمتثال لهذا
اخلط والبقاء قريبة جداً من �إنتاج
ال �ي��وران �ي��وم امل���س�ت�خ��دم لأغرا�ض
ع�سكرية ،بالتوازي مع �إعالنها عن
نوايا �سلمية حم�ضة.
خطورة املنطقة الرمادية
مي �ك��ن ل �ل �خ �ط��وط احل � �م� ��راء �أال
ت �ك��ون دق �ي �ق��ة مب��ا ي�ك�ف��ي فتعطي
نا�شري الأ�سلحة النووية مناطق
رمادية ال�ستغاللها .لهذا ال�سبب،
�إن حتديد خط �أحمر �ضد �سلوك
حم��دد ب�شكل �ضعيف مثل �إطالق
“برنامج �أ�سلحة نووية” �سيكون
غري حكيم مبا �أن ثمة نقا�شاً بارزاً
ح ��ول م ��ا ال� ��ذي ي���ش�ك��ل برناجماً
ك� �ه ��ذا .واخل� �ط ��وط احل� �م ��راء قد
ال تكون كاملة مبعنى �أن�ه��ا متكن
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ن��ا� �ش��ري الأ� �س �ل �ح��ة ال �ن��ووي��ة من
حتقيق �أهدافهم من دون انتهاكها.
�إن خ�ط�اً �أح�م��ر مينع �إي ��ران مث ً
ال
م��ن اخ�ت�ب��ار ��س�لاح ن��ووي ه��و خط
م�ل�ح��وظ ودق �ي��ق ومي�ك��ن التحقق
منه.
ل �ك �ن��ه � �س �ي �� �س �م��ح لإي� � � ��ران ب�إنتاج
وت�خ��زي��ن الأ��س�ل�ح��ة ط��امل��ا �أن �ه��ا مل
تخترب �أح��ده��ا .امتنعت �إ�سرائيل
وب��اك���س�ت��ان وج �ن��وب �أف��ري �ق �ي��ا عن
اخ �ت �ب��ار الأ� �س �ل �ح��ة ال �ن��ووي��ة بعد
ت �ط��وي��ره��ا ل �ل �ح��د م ��ن ال�ضغط
الدويل عليها.
كل امل�شاكل دفعة واحدة
�أو�ضح الكاتبان �أن بع�ض اخلطوط
احل � �م ��راء ال �ب��دي �ه �ي��ة ت �ع ��اين من
جميع ه��ذه امل�شاكل دفعة واحدة.
�إن خ �ط �اً �أح �م��ر مي�ن��ع �إي � ��ران من
جتميع �سالح ن��ووي ،وهو ما قاله
الر�ؤ�ساء الأمريكيون ،يقدم مث ً
ال
ج� �ي ��داً .ه ��و ل�ي����س خ �ط �اً تع�سفياً
ب��ال �ت ��أك �ي��د ل�ك�ن��ه ق��د ي �ك��ون �صعب
التحقق منه وغ�ير دقيق وكامل.
بالتوازي مع االمتثال لهذ اخلط
الأح � �م� ��ر ،ب� ��إم� �ك ��ان �إي � � ��ران �إن �ت ��اج
يورانيوم للأ�سلحة وحتى �إخفا�ؤه
عن الرقابة الدولية طاملا �أنها مل
حتوله �إىل �سالح .ميكن لإيران �أن
تبلغ نقطة تبعد من خاللها �أياماً
ف �ق��ط م ��ن احل �� �ص��ول ع �ل��ى �سالح
جاهز .عندها �سيكون �صعباً جداً
التحقق من الفرتة الزمنية التي
مت خاللها انتهاك اخلط الأحمر،
مبا �أن مكان وجود املواد وتو�ضيبها
ق��د ال ي�ك��ون��ان م�ع��روف�ين .وعبارة
“�سالح نووي” ه��ي نف�سها غري
دق�ي�ق��ة .ه��ل يجب �أن يتم جتميع
اجل �ه��از ب���ش�ك��ل ك��ام��ل؟ ه��ل يجب
و�ضعه على �صاروخ؟

حني ال ت�ستحق
التهديد بال�ضربة
حتى اخلطوط احلمراء املتحررة
م��ن ه��ذه ال�ع�ي��وب ق��د ال ت�ست�أهل
ا�ستخدام القوة الع�سكرية يف حال
انتهاكها� .إن التهديد بالتحرك
الع�سكري �إذا ق��ام��ت �إي� ��ران بنقل
ال�ي��وران�ي��وم املخ�صب م��ن املن�ش�آت
ال�ت��ي ي��زوره��ا املفت�شون ع ��ادة �إىل
من�ش�أة �سرية ل�صناعة قنبلة هو
�أح ��د الأم �ث �ل��ة�� .س�ي�ك��ون االنتهاك
وا��ض�ح�اً وق��اب�ل ً
ا للك�شف ومقلق.
لكن بحلول الوقت ال��ذي يالحظ
ف �ي��ه �أي �أح � ��د م ��ا ف�ع�ل�ت��ه �إي � ��ران،
� �س �ت �ك��ون الإف� � � ��ادة م ��ن ا�ستخدام
القوة الع�سكرية م�شكوكاً بها� :إذا
مل يكن وا�ضحاً املكان ال��ذي نقلت
�إي��ران �إل�ي��ه تلك امل��واد ،فما فائدة
ال� �غ ��ارة؟ ي�ت���س��اءل ال �ك��ات �ب��ان .ولو
بنت �إي��ران من�ش�أة تخ�صيب �سرية
جديدة فاالنتهاك �سيكون حمدداً
وعلى الأرج��ح قاب ً
ال للتحقق منه
وم�ل�ح��وظ�اً ب��ال�ن�ظ��ر �إىل �إمكانية
ت�أمينه م�ساراً لإن�ت��اج م��واد نووية
غري خا�ضعة لل�ضمانات .لكن �إذا
كانت املن�ش�أة قيد البناء ومل حتت ِو
على اليورانيوم �أو �أجهزة الطرد،
ف�إن اكت�شافها لن ي�ستحق ا�ستخدام
القوة الع�سكرية على الأرجح .ي�ؤكد
ال�ك��ات�ب��ان � �ض��رورة م�ن��ع وا�شنطن
ه � ��ذه ال � �ت � �ط� ��ورات .ل �ك ��ن ربطها
بالتهديد الع�سكري �سيكون فكرة
�سيئة� .إن �أقوى اخلطوط احلمراء
�ستتفادى غالبية هذه امل�شاكل :هي
م�ل�ح��وظ��ة ،ق��اب�ل��ة للتحقق منها،
دقيقة ،وكاملة .وه��ي �أه��ل للقتال
يف �سبيل الدفاع عنها.
ن�سبة % 90
ر�أى ب��وي��ر وم�ي�ل��ر �أن �أف���ض��ل نهج

�سيهدف �إىل منع �إي��ران من �إنتاج
م��واد خم�ص�صة لغايات الت�سليح:
ت�خ���ص�ي��ب ال �ي��وران �ي��وم �إىل ن�سبة
� .90%إذا �أق ��دم ��ت �إي � ��ران على
ذل��ك ،ف�ستظل بحاجة �إىل ت�سليح
املواد ولن تكون القنبلة بني يديها،
لكنها �ستكون ق��د �أجن ��زت �أ�صعب
ج ��زء يف ب �ن��اء ال �� �س�لاح .ع�ن��د هذه
النقطة� ،سيكون �صعباً ج��داً على
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة دح ��ر برنامج
�إيران النووي ومنعها من ا�ستخدام
هذه امل��واد ل�صنع ال�سالح .بكلمات
�أخ � ��رى� ،إذا اج �ت��ازت �إي � ��ران عتبة
 90%م��ن التخ�صيب ب ��دون �أي
تدخل ،ف�ستحتاج الواليات املتحدة
ب�شكل م��رج��ح ك��ي ت�ستعد لإي ��ران
ن��ووي��ة عو�ضاً ع��ن حم��اول��ة تفادي
هذا الواقع .وبناء خط �أحمر على
تخ�صيب اليورانيوم بن�سبة 90%
ي �ت �م �ت��ع مب �ن��اف��ع ع � ��دة تفتقدها
اخلطوط الأخرى.
هو دقيق وب�سيط ويقل�ص خماطر
االلتبا�س .مع افرتا�ض �أن املفت�شني
ال��دول �ي�ي�ن ي�ح�ت�ف�ظ��ون ب�إمكانية
ال ��و�� �ص ��ول �إىل ب ��رن ��ام ��ج �إي� � ��ران
ال�ن��ووي ،ميكن �أي�ضاً الك�شف عن
انتهاكه بطريقة جاهزة .ت�ستطيع
�إي��ران تقنياً ا�ستخدام اليورانيوم
املخ�صب �إىل ما دون  90%ل�صنع
ال�سالح ،لكن اليورانيوم املخ�صب
�إىل � 90%أكرث ا�ستخداماً ويتمتع
مبنفعة �أنه يحظى باعرتاف وا�سع
ب ��أن��ه ع�ت�ب��ة ال �� �س�لاح ال �ن��ووي مما
ي�ضيف ال�شرعية �إىل ه��ذا اخلط
الأحمر .مع ذلك ،ثمة م�شكلتان يف
هذا اخلط بح�سب الكاتبني.
ق��د حت��اول �إي ��ران االلتفاف حوله
ع�ب�ر ح ��رم ��ان ال ��وك ��ال ��ة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة م��ن الو�صول �إىل
املن�ش�آت وط��رد مفت�شيها .لذلك،

حتتاج وا�شنطن �إىل تو�ضيح �أنها
لن تت�سامح مع منع املفت�شني من
ال��و��ص��ول �إىل من�ش�آت التخ�صيب
�أو م��ن �إك�م��ال مهمتهم الرقابية.
�إذا ح �� �ص��ل ذل� ��ك ف �� �س �ي �ك��ون على
وا�شنطن افرتا�ض الأ�سو�أ :انتهاك
اخلط الأحمر وقيام �إي��ران ب�إنتاج
ال �ي��وران �ي��وم امل�خ���ص����ص لأغرا�ض
ال �� �س�لاح .ث��ان �ي �اً ،ه�ن��ال��ك خماطر
بتقدم الربنامج النووي الإيراين
�إىل نقطة حترم الواليات املتحدة
م��ن ال��وق��ت ال �ك��ايف ل�ك���ش��ف �إنتاج
اليورانيوم املخ�صب بهذه الن�سبة
�أو حتويله �إىل ب��رن��ام��ج ��س��ري ثم
الرد بالقوة الع�سكرية.
غري مقبول
ق� ��ال م� ��� �س� ��ؤول �أم ��ري� �ك ��ي يف وقت
�سابق من ال�شهر احل��ايل“ :املقلق
هو �أن��ه يف الربع الأول من ال�سنة
املقبلة� ،سيبد�أ خرق �إيران النووي
ب��االق�تراب م��ن هام�ش اخلط�أ...
ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة الذرية
ت��زور �شخ�صياً (امل�ن���ش��آت) حوايل
م��رة واح��دة �أ�سبوعياً ...ميكن �أن
ن �� �ص��ل �إىل ف �ت�رة ح �ي��ث يدخلون
�أ� �س��ا� �س �اً ه��ام ����ش اخل �ط ��أ لرتتيب
الأم��ور واحل�صول �سريعاً على ما
يعادل قنبلة واحدة من اليورانيوم
العايل التخ�صيب».
ل��ن ي �ك��ون م �ق �ب��و ًال ال��و� �ص��ول �إىل
ه ��ذه ال �ن �ق �ط��ة لأن ذل ��ك �سيعني
متكن �إي��ران من �إنتاج مواد كافية
ل�صناعة قنبلة م��ن دون �أن يعلم
امل�ج�ت�م��ع ال � ��دويل ب��ذل��ك �إال بعد
ط ��ول ت ��أخ��ر .ب�ك�ل�م��ات �أخ � ��رى� ،إن
ان �ت �ه��اك �اً ل �ل �خ��ط الأح � �م� ��ر ق ��د ال
يكون قاب ً
ال للتحقق منه يف الوقت
املنا�سب� .إن ر�سم خط �أحمر وا�ضح
ل �ت �ف��ادي ه��ام ����ش اخل� �ط� ��أ �أ�صعب
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بكثري .هذا لأن اجل��داول الزمنية
للخرق النووي مبنية على مروحة
م��ن ال �ع��وام��ل ال�ت�ق�ن�ي��ة املتحولة.
ق��د تختلف احل���س��اب��ات الإيرانية
والأمريكية ب�شكل كبري مما ي�ؤدي
�إىل ت�صورات خمتلفة ح��ول مدى
ق ��رب �إي � ��ران م��ن �أي خ��ط �أحمر.
م��ن دون م�ع�ي��ار تقني وا� �ض��ح ،قد
ُترتك وا�شنطن لإ�صدار حتذيرات
تع�سفية �أو مبهمة وت�أمل �أن ت�صغي
�إيران �إليها.
�إن مقاربة �أف�ضل قد ت�سعى �إىل حل
تقني يجنب الأزم� ��ات .ق��د ت�سمح
�إي ��ران للمفت�شني ب��زي��ارة من�ش�آت
�أ�سا�سية ك��ل ي��وم كما كانت احلال
خ �ل�ال ت�ن�ف�ي��ذ االت� �ف ��اق ال� �ن ��ووي.
ل��ن يتطلب ه��ذا الأم ��ر م��ن �إيران
ال�تراج��ع ع��ن ب��رن��اجم�ه��ا النووي
وق � ��د ي �� �س��اع��د يف ت� �ف ��ادي �ضربة
ع�سكرية.
ما وثقته
الأبحاث الأكادميية
ميكن �أن يقول النقاد �إن ر�سم خط
�أح�م��ر لإي ��ران �سيكون غ�ير حكيم
لأن ��ه ي���س�م��ح ل�ه��ا ��ض�م�ن�اً بالتقدم
ح�ت��ى ال��و� �ص��ول �إىل ت�ل��ك العتبة.
ي��رى ال�ك��ات�ب��ان �أن ه��ذا خطر و�أن
ث �م��ة ه��ام �� �ش �اً ل �ل �ن �ق��ا���ش امل�شروع
حول كيفية نقل الواليات املتحدة
خطوطها احلمراء �إىل �إيران .لكن
اخلطر الأعظم يكمن يف �أن غياب
�أي عتبة وا�ضحة قد يدفع �إيران
ال�ستنتاج �إمكانية موا�صلة تطوير
برناجمها ال�ن��ووي م��ع ت�ف��ادي �أي
�أك�لاف ب��ارزة .قد يزعم �آخ��رون �أن
ر�سم اخلطوط احلمراء مدعومة
بالتهديد الع�سكري �سيق�ضي على
الديبلوما�سية .لكن ما من دليل
كبري على �أن التهديدات با�ستخدام
القوة �ستجعل املفاو�ضات م�ستحيلة
�أو �أن ال �ت �ه��دي��دات ب�ف��ر���ض املزيد
م��ن ال�ع�ق��وب��ات � �س�يردع �إي� ��ران عن
اال� �س �ت �ف��زازات ال �ن��ووي��ة الكبرية.
لقد وثقت الأبحاث الأكادميية �أن
التهديد با�ستخدام ال�ق��وة �ساعد
يف ردع دول ع��ن ت�ط��وي��ر �أ�سلحة
نووية ويف موافقتها على احللول
الديبلوما�سية.
على العك�س م��ن ذل��ك ،ثمة خطر
�أعظم الآن يف �أن ت�ستنتج �إيران ب�أن
الواليات املتحدة ال تريد ا�ستخدام
ال �ق��وة .يف وق��ت �سابق م��ن ال�شهر
احل��ايل ،ك�شف البيت الأبي�ض �أن
ب��اي��دن ط�ل��ب م��راج�ع��ة للخيارات
الع�سكرية مع �إي��ران ،بينما جعلت
الإدارة ج �ه��وده��ا ل�ت�ن���س�ي��ق هذه
اخل� �ي ��ارات م��ع �إ� �س��رائ �ي��ل علنية.
وه � ��ذا ي �ق�ت�رح �أن الإدارة تفهم
�أه�م�ي��ة �صدقية ال�ت�ه��دي��دات .لكن
قد يتوجب عليها امل�ضي �أبعد من
ذلك وتو�ضيح خطوطها احلمراء
لإي � ��ران يف ال �� �س��ر� ،إن مل ي �ك��ن يف
ال�ع�ل��ن .ب��ال�ت��أك�ي��د ،ال ت��ري��د �إدارة
ب ��اي ��دن احل� ��رب وال ت��ري��د �إي� ��ران
نووية .لهذا ال�سبب �إن ر�سم اخلط
الأحمر املنا�سب �أمر جوهري.

حزب النه�ضة منبوذ ب�سبب م�س�ؤوليته عن الأزمة ال�سيا�سية

املعار�ضة التون�سية ..ت�شتت و�ضعف وانق�سامات
•• تون�س-رويرتز

رغ��م ت�صاعد املعار�ضة الداخلية يف
تون�س �ضد �إج��راءات الرئي�س قي�س
�سعيد �إال �أن ت�شتتها وانق�سامها
ال مي�ن�ح�ه��ا ال �ق��وة ال�ك��اف�ي��ة لدفعه
ل�ل�تراج��ع ع��ن تعليق عمل الربملان
وال� � �ع � ��ودة �إىل “م�سار االنتقال
الدميقراطي».
ورغ � ��م ت ��زاي ��د امل �ع��ار� �ض��ة املطالبة
ب�ضرورة العودة للد�ستور ف�إن ت�شتت
الأحزاب وانق�سام النخبة ال�سيا�سية
ب���س�ب��ب اخل�ل�اف ��ات الأيديولوجية
وال���س�ي��ا��س�ي��ة ج�ع��ل حت��رك��ات�ه��ا دون
ف��اع�ل�ي��ة وج�ع�ل�ه��ا ع��اج��زة ع��ن وقف
ت � �ق� ��دم � �س �ع �ي��د � � �ص� ��وب م�شروعه
ال�سيا�سي ال ��ذي ي�ه��دف �إىل تغيري
د�ستور .2014
وبدا م�شهد االنق�سام وا�ضحا عندما
خ��رج م�ع��ار��ض��و �إج � ��راءات �سعيد يف
ذك � ��رى ان � ��دالع ال� �ث ��ورة ع �ل��ى نظام
الرئي�س زين العابدين بن علي يوم
 17دي�سمرب كانون الأول.
ف�ب�ي�ن�م��ا اح�ت���ش��د ب���ض�ع��ة �آالف من
املحتجني بقيادة حراك (مواطنون

�ضد االن �ق�لاب) ال��ذي ي���ش��ارك فيه
م �ع��ار� �ض��ون م �� �س �ت �ق �ل��ون ون�شطاء
و�أن �� �ص��ار ح��رك��ة ال�ن�ه���ض��ة ،اختارت
جبهة معار�ضة ثانية االحتجاج يف
مكان �آخر يف �شارع احلبيب بورقيبة
و�سط تون�س العا�صمة.
وق� � � � � ��ررت ت �ن �� �س �ي �ق �ي ��ة الأح� � � � � ��زاب
االج �ت �م��اع �ي��ة ال��دمي �ق��راط �ي��ة التي
ت�ضم (التيار الدميقراطي والتكتل
ال ��دمي� �ق ��راط ��ي م� ��ن �أج� � ��ل العمل
واحل ��ري ��ات واحل � ��زب اجلمهوري)
تنظيم وق�ف��ة احتجاجية منف�صلة
قبل �أن تن�سحب ب��دع��وى �أن قوات
الأم � ��ن م�ن�ع�ت�ه��ا م��ن ال��و� �ص��ول �إىل
�شارع احلبيب بورقيبة.
وت��رف����ض �أح ��زاب ع��دي��دة م��ن بينها
ت�ن���س�ي�ق�ي��ة اجل �ب �ه��ة الدميقراطية
التن�سيق م��ع ح��زب ح��رك��ة النه�ضة
�� �ص ��اح ��ب الأغ� �ل� �ب� �ي ��ة يف ال �ب�رمل� ��ان
ال��ذي علقت �أع�م��ال��ه بعدما حملته
م�س�ؤولية الأزمة ال�سيا�سية.
وي� �ق ��ول امل �ح �ل��ل ال �� �س �ي��ا� �س��ي �صالح
الدين اجلور�شي “ما يالحظ ب�أن
املعار�ضني لقي�س �سعيد والراف�ضني
للإجراءات التي �أعلن عنها يت�سعون

وي �ت �ع ��ددون م ��ن ح �ي��ث االجت ��اه ��ات
واملواقع وتت�سع رقعتهم لكن ما تزال
ف�سيف�ساء هذه املعار�ضة تعاين من
الت�شتت».
و�أ�ضاف لرويرتز “ال �شك �أن العامل
الأي��دي��ول��وج��ي يلعب �إىل ح��د الآن
دورا �سلبيا يف تكوين كتلة �سيا�سية
وا�سعة �ضد رئي�س اجلمهورية».
ل� �ك ��ن اجل� ��ور� � �ش� ��ي ي� � ��رى �أن ن�ب�رة
اخل�لاف ال�سيا�سي والأيديولوجي
بد�أت ترتاجع يف الفرتة الأخرية.
وب� � ��رر ذل � ��ك ق ��ائ�ل�ا “نالحظ �أن
الن�شطاء ال�سيا�سيني الذين قرروا
ال ��دخ ��ول يف �إ�� �ض ��راب ع ��ن الطعام
م�ت�ن��وع��ون يف م���س�ت��وى انتماءاتهم
وم�ساراتهم ال�سيا�سية».
وب ��د�أ ن�شطاء �سيا�سيون م��ن �ألوان
� �س �ي��ا� �س �ي��ة خم �ت �ل �ف��ة �إ� � �ض ��راب ��ا عن
ال�ط�ع��ام احتجاجا على م��ا و�صفوه
“باحلكم ال�ف��ردي ال��ذي يدفع ب�آلة
القمع وم�ؤ�س�سات الدولة لإخماد كل
�أ�صوات معار�ضة».
وقال اجلور�شي “يف الفرتة الأخرية
بد�أ التفكري يف �ضرورة �أن تلتقي هذه
الأط ��راف والأح ��زاب وال�شخ�صيات

حول ر�ؤية م�شرتكة لإحداث تغيري
ن��وع��ي يف م�ستوى م��وازي��ن القوى
ال�سيا�سية».
و�أردف ق��ائ�لا “هناك تفكري نحو
جتاوز احلاجز الأيديولوجي ملعظم
الأط � � ��راف وب �ن ��اء ج�ب�ه��ة معار�ضة
قوية».
* دعوة لتوحيد ال�صفوف
ب��د�أت بالفعل �أ�صوات تدعو لتجاوز
اخلالفات وتوحيد اجلهود للوقوف
�ضد ما و�صفوه بانقالب قي�س �سعيد
على امل�سار الدميقراطي.
وق� ��ال ال��رئ�ي����س ال�ت��ون���س��ي ال�سابق
حممد من�صف املرزوقي يف �صفحته
على في�سبوك “يجب على الطبقة
ال�سيا�سية �أن تتوحد لأن اليوم هناك
خطر وراء خطر” .و�أ�ضاف املرزوقي
“يجب �أن تتوحد القوى ال�سيا�سية
على �أ�سا�س �أن��ه ال يوجد بديل غري
العودة لل�شرعية وتنظيم انتخابات
رئا�سية وبرملانية �سابقة لأوان�ه��ا يف
ظل الد�ستور وال�شرعية».
ك��ان امل��رزوق��ي ،املقيم يف باري�س ،قد
انتقد ب�شدة خطوات �سعيد وو�صفها

ب�أنها انقالب ،ودعا �إىل احتجاجات
�ضده ،كما دعا �إىل نقل م�ؤمتر دويل
كبري للدول الناطقة بالفرن�سية من
تون�س .ويف الأ�سبوع املا�ضي ،ق�ضت
حم �ك �م��ة ت��ون �� �س �ي��ة غ �ي��اب �ي��ا ب�سجن
امل��رزوق��ي مل��دة �أرب ��ع ��س�ن��وات بعدما
�أدان �ت ��ه ب�ت�ه�م��ة “الت�آمر ع�ل��ى �أمن
الدولة اخلارجي».
وي� �ن� �ف ��ي � �س �ع �ي��د االن � � �ق �ل��اب على

الد�ستور ويقول �إن الإج��راءات التي
اتخذها كانت �ضرورية لإنهاء ال�شلل
احلكومي بعد �سنوات من اخلالفات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال ��رك ��ود االقت�صادي،
ووعد بدعم احلقوق واحلريات التي
حتققت يف ثورة  2011التي جلبت
الدميقراطية.
وقال اجلور�شي “�أعتقد �أن الرئي�س
��س�ي�ب�ق��ى م�ت�م���س�ك��ا مب��واق �ف��ه مهما

كانت حدة املعار�ضة لكن �إذا اتفقت
هذه املعار�ضة و�شكلت نوعا من �أنواع
اجل�ب�ه��ة ال�سيا�سية حل�م��اي��ة امل�سار
الدميقراطي وحماية الد�ستور ف�إن
و�ضعا �سيا�سيا جديدا �ستفرزه هذه
التطورات».
و�أ� �ض��اف “عندها �سيجد الرئي�س
نف�سه م �ع��زوال �أك�ث�ر م��ن �أي فرتة
م���ض��ت ورمب ��ا ت �ك��ون اي �ق��اع��ات هذه

اجلبهة م�ؤثرة على التغيريات التي
ميكن �أن حت�صل يف اخلط ال�سيا�سي
لرئي�س اجلمهورية».
و�أعلن �سعيد جدوال زمنيا للخروج
م��ن ال��و� �ض��ع اال��س�ت�ث�ن��ائ��ي بتنظيم
ا��س�ت�ف�ت��اء ب �� �ش ��أن ت �ع��دي��ل الد�ستور
و�إج � ��راء ان�ت�خ��اب��ات ت�شريعية لكن
م �ع��ار� �ض �ي��ه ي �ع �ت�برون �ه��ا خ �ط��وة يف
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«كهرباء دبي» ووفد �إ�سباين يبحث تعزيز التعاون يف قطاع الطاقة املتجددة
••دبي-وام:

14
18

ب �ح��ث م �ع��ايل ��س�ع�ي��د حم �م��د ال �ط��اي��ر ال�ع���ض��و املنتدب
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لهيئة ك�ه��رب��اء وم �ي��اه دب ��ي ووفد
�إ�سباين ي�ضم �سعادة اينيغو دي باال�سيو �سفري اململكة
الإ�سبانية ل��دى ال��دول��ة و�أن��دري����س �سالينريو امل�ست�شار
االقت�صادي والتجاري يف ال�سفارة الإ�سبانية �سبل تعزيز
ال �ت �ع��اون يف ق �ط��اع ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة وال�ن�ظ�ي�ف��ة و�أه��م
امل�شاريع وامل �ب��ادرات وال�برام��ج التي تهدف �إىل تر�سيخ
م�سرية االقت�صاد الأخ�ضر واال�ستدامة .واطلع الوفد
خالل زيارته الهيئة على �أحدث و�أب��رز �إجنازاتها .و�أ ّكد

م�ع��ايل �سعيد حم�م��د ال�ط��اي��ر ع�ل��ى �أه�م�ي��ة ت�ع��زي��ز �أطر
التعاون وتفعيل م�ساهمة ال�شركات اال�سبانية يف م�شاريع
امل �ي��اه وال �ط��اق��ة يف دب ��ي ال �سيما يف ق �ط��اع��ات الطاقة
النظيفة واملتجددة وتبادل �أف�ضل اخل�برات والتجارب
يف قطاعات الطاقة وامل�ي��اه والعمل على تطويرها �إىل
�آفاق �أو�سع واال�ستفادة من خربات اجلانبني .من جهته
�أبدى اجلانب الإ�سباين اهتمامه بامل�شاركة يف م�شروعات
الهيئة ال��رائ��دة يف جم��ال ال�ط��اق��ة النظيفة واملتجددة
واملياه ..و�أثنى ال�سفري اال�سباين على العالقات الثنائية
التي جتمع البلدين وج�ه��ود الهيئة احلثيثة لتحقيق
التنمية امل�ستدامة يف �إمارة دبي.

�شراكة بني الت�أمني القانوين
والإمارات للدرا�سات امل�صرفية

•• دبي-وام:

�أعلن معهد الإمارات للدرا�سات امل�صرفية واملالية ومعهد الت�أمني القانوين
“ ”CIIعن عقد �شراكة تت�ضمن دمج م�ؤهالت معهد الت�أمني القانوين
يف م�سارات التعلم والتح�صيل لطالب معهد الإمارات للدرا�سات امل�صرفية
واملالية .ومبوجب االتفاقية �ستتوفر �سل�سلة كاملة من م�ؤهالت معهد
الت�أمني القانوين للطالب الذين ميثلون املنظمات التي تتعاون مع معهد
الإم��ارات للدرا�سات امل�صرفية واملالية وي�شمل املقدمة الأ�سا�سية للت�أمني
والتخطيط امل��ايل وال���ش�ه��ادة وال��دب�ل��وم وال��دب�ل��وم امل�ت�ق��دم وزم��ال��ة معهد
الت�أمني القانوين.

الرئي�س التنفيذي ملجموعة موانئ �أبوظبي« :موانئ �أبوظبي» تلعب دورا حموريا يف �صياغة م�ستقبل التجارة العاملية

حممد جمعة ال�شام�سي :

ن�ستهدف بناء �شبكة �إقليمية لنقل املعارف واخلربات لتعزيز االقت�صاد الإقليمي وحتقق النمو امل�ستدام
«موانئ �أبوظبي» تدعم � 200ألف فر�صة عمل يف الإمارات وتدير  % 55من املناطق ال�صناعية بالدولة
•• �أبوظبي -وام:

�أكد الكابنت حممد جمعة ال�شام�سي
الرئي�س التنفيذي ملجموعة موانئ
�أب��وظ�ب��ي �أن املجموعة تتطلع �إىل
ا� �س �ت �ط�لاع ال �ف��ر���ص وال�شراكات
يف الأ�� �س ��واق الإق�ل�ي�م�ي��ة والدولية
حيث وقعت العديد م��ن اتفاقيات
ال���ش��راك��ة ال�ع��امل�ي��ة ال �ت��ي ت �ق��وم من
خاللها مب�شاركة خرباتها و�أف�ضل
املمار�سات التي تتبناها مع الرتكيز
على تطوير مراكز حيوية و�شبكة
نقل �إقليمية متطورة.
وق ��ال ال�شام�سي  -يف ت�صريحات
ل��وك��ال��ة �أن � �ب ��اء الإم � � � ��ارات “وام”
ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ت��وق �ي��ع جمموعة
م � ��وان � ��ئ �أب� ��وظ � �ب� ��ي � �� 5ش ��راك ��ات

ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة م��ع � �ش��رك��ة تطوير
العقبة � -إن ا�ستثمارات املجموعة
ت���س�ه��م يف ت��ر��س�ي��خ م�ك��ان��ة الإم� ��ارة
كداعم رئي�سي للتجارة الإقليمية
واخلدمات اللوج�ستية مبا يزيد من
جاذبية وقدرات اخلطوط التجارية
القائمة بني ال�شرق والغرب.
و�أ� � �ض� ��اف �أن �� �ش ��راك ��ات جمموعة
موانئ �أبوظبي جت�سد تو�سعا دوليا
الف�ت��ا للمجموعة حيث تعمل من
خالل تطوير و�إدارة هذه التو�سعات
ال�ه��ام��ة ع�ل��ى ب �ن��اء �شبكة �إقليمية
لنقل امل�ع��ارف واخل�ب�رات ت�سهم يف
تعزيز االقت�صاد الإقليمي وحتقق
النمو امل�ستدام.
و�أ�شار �إىل �أن املجموعة ت�سهم ب�شكل
رئي�سي يف دع��م االقت�صاد الوطني

حيث �ساهمت بن�سبة  13.7%من
�إجمايل الناجت املحلي غري النفطي
لإم� � ��ارة �أب��وظ �ب��ي يف ع ��ام 2020
فيما ت��دع��م �أك�ث�ر م��ن � 200ألف
ف��ر��ص��ة ع�م��ل يف الإم � ��ارات وتتوىل
�إدارة  55%م��ن جم�م��وع املناطق
ال�صناعية يف الدولة.
و�أك��د الرئي�س التنفيذي ملجموعة
م� ��وان� ��ئ �أب ��وظ� �ب ��ي �أن اتفاقيات
ال �� �ش ��راك ��ة اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة التي
وقعتها املجموعة مع �شركة تطوير
العقبة باململكة الأردنية الها�شمية
ت ��أت��ي يف �إط ��ار ال�ع�لاق��ات الأخوية
الوثيقة وال��رواب��ط التاريخية بني
ال �ب �ل��دي��ن ال���ش�ق�ي�ق�ين وت �� �س �ه��م يف
تعزيز ا�ستدامة النمو االقت�صادي
م��ن خ�لال تطوير م�شاريع البنى

التحتية املتكاملة املخ�ص�صة للنقل
واللوج�ستيات وال�سياحة يف اململكة.
و�أ� �ض��اف �أن ه��ذه ال���ش��راك��ات تدعم
خ �ط��ط م ��وان ��ئ �أب��وظ �ب��ي للتو�سع
ال � �ع� ��امل� ��ي ع �ب��ر ت ��وظ � �ي ��ف امل ��وق ��ع
اال� �س�ت�رات �ي �ج ��ي مل �ن �ط �ق��ة العقبة
و�إمكاناتها الواعدة كمركز �إقليمي
� �ض �م��ن م �ن �ط �ق��ة ال �ب �ح��ر الأح� �م ��ر
م��ن خ�ل�ال ت�سهيل ح��رك��ة ال�سفن
ال�سياحية القادمة من جميع الدول
الأوروب� � �ي � ��ة وامل �ط �ل��ة ع �ل��ى البحر
الأب �ي ����ض امل�ت��و��س��ط ال �ت��ي يحر�ص
م�سافروها على زيارة منطقة املثلث
الذهبي يف اململكة “ العقبة – وادي
رم -مدينة البرتاء».
و�أو� �ض��ح �أن ال���ش��راك��ات ت�ه��دف �إىل
ف �ت��ح ال� �ب ��اب �أم � ��ام ف��ر���ص جديدة

لال�ستثمار وال �ت �ع��اون يف جماالت
ال� �ت� �ج ��ارة وال �� �س �ي��اح��ة ب �ي�ن دول ��ة
الإم� � � � � � ��ارات وامل� �م� �ل� �ك ��ة الأردن� � �ي � ��ة
الها�شمية م��ن خ�لال تطوير بنى
حت�ت�ي��ة متكاملة ل�ل�ت�ج��ارة والنقل
وال � ��ذي ب � ��دوره ي���س�ه��م يف تن�شيط
االقت�صاد وتنويعه وت��وف�ير فر�ص
جديدة للعمل تدعم قطاع التجارة
م�ستفيدة من املوقع اال�سرتاتيجي
للعقبة و�إمكانيات النمو التي تتمتع
بها كمركز �إقليمي يف منطقة البحر
الأحمر.
وق � ��ال ال �� �ش��ام �� �س��ي �إن ال�شراكات
اال�سرتاتيجية بني جمموعة موانئ
�أب��وظ �ب��ي و� �ش��رك��ة ت�ط��وي��ر العقبة
ت�ؤ�س�س ملرحلة جديدة من التعاون
الوثيق الذي يعك�س عمق العالقات

ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ال�شقيقني وي�ساهم
يف االرت�ق��اء بها �إىل �آف��اق جديدة..
الف � �ت ��ا �إىل �أن ه� � ��ذه ال� �ع�ل�اق ��ات
ال��وط �ي��دة �أر�� �س ��ى دع��ائ �م �ه��ا قيادة
ال�ب�ل��دي��ن ال���ش�ق�ي�ق�ين م�ن��ذ خم�سة
عقود وم��ا ن�شهده اليوم ما هو �إال
ام�ت��داد لهذه العالقات التاريخية
والثقافية املتجذرة وخطوة باجتاه
تعزيزها.
و�أ�شار �إىل �أن هذه ال�شراكات الهامة
ت��أت��ي ا�ستجابة لتوجيهات قيادتنا
الر�شيدة يف الإم ��ارات الرامية �إىل
تعزيز التعاون امل�شرتك مع اململكة
الأردن� �ي ��ة ال�ه��ا��ش�م�ي��ة ال �ت��ي تتميز
مب�ن��اخ ا��س�ت�ث�م��اري ج ��اذب والعديد
م��ن امل�ق��وم��ات واحل��واف��ز والفر�ص
ال��واع��دة .و�أ�ضاف �أن ميناء العقبة

مي� �ث ��ل ب� ��واب� ��ة الأردن البحرية
الرئي�سية �إىل العامل و�أن امل�شاريع
املزمع تنفيذها تر�سخ دوره الإقليمي
وم �� �س��اه �م �ت��ه يف ال � �ن� ��اجت املحلي
الإج �م��ايل للمملكة حيث يتما�شى
هذا التعاون مع اال�سرتاتيجية التي
تتبعها جم�م��وع��ة م��وان��ئ �أبوظبي
لتعزيز ح�ضورها الإقليمي والعاملي
للم�ساهمة ب ��دور رائ ��د يف �صياغة
م���س�ت�ق�ب��ل ال� �ت� �ج ��ارة ال �ع��امل �ي��ة مبا
ي�ؤكد حر�صنا على تبادل اخلربات
وامل� �ع ��ارف م��ع امل ��ؤ� �س �� �س��ات الرائدة
يف ال � ��دول ال���ش�ق�ي�ق��ة وال�صديقة
للم�ساهمة يف دف��ع عجلة التنمية
االقت�صادية امل�ستدامة.
و�أ�شار ال�شام�سي �إىل �أن اال�ستثمارات
املتبادلة بني الإمارات والأردن تقدر

بنحو  20مليار دوالر وت�أتي هذه
امل�شاريع اجلديدة لتعزز من حجم
اال�ستثمارات الإم��ارات�ي��ة يف اململكة
الأردنية الها�شمية.
وق��ال الرئي�س التنفيذي ملجموعة
موانئ �أبوظبي � “ :إننا يف املجموعة
م �ل �ت��زم��ون ب� ��إجن ��اح � �ش��راك �ت �ن��ا مع
امل�ؤ�س�سات الرائدة يف اململكة الأردنية
الها�شمية وامل���س��اه�م��ة ال�ف��اع�ل��ة يف
حتقيق تطلعاتها الرامية �إىل �إبراز
ال�ع�ق�ب��ة ك�م��رك��ز �إق�ل�ي�م��ي للتجارة
واخل ��دم ��ات ال�ل��وج���س�ت�ي��ة والنقل
وال���س�ي��اح��ة ون �ح��ن ع�ل��ى ي�ق�ين ب�أن
هذه امل�شاريع �ستكون بداية للمزيد
من التعاون امل�ستقبلي ال��ذي يعود
بالنفع على اجلانبني».

حذرت من التعامل مع الباعة املتجولني واملركبات غري املرخ�صة

«ال�سالمة الغذائية» تنفذ  50حملة على مركبات بيع اخل�ضروات والفواكه
•• �أبوظبي – الفجر:

نفذت هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية  50حملة تفتي�شية
على مركبات بيع اخل�ضروات والفواكه بالإمارة خالل الربع الثالث
م��ن ال�ع��ام اجل��اري  2021مت خاللها ر�صد  92مركبة خمالفة
ال�شرتاطات بيع املنتجات الطازجة من خالل املركبات .كما نفذت
الهيئة ث�لاث حمالت تفتي�شية على الباعة املتجولني بالتن�سيق
مع �شرطة �أبوظبي ملكافحة ظاهرة البيع الع�شوائي يف �سوق امليناء،
�أ�سفرت عن �ضبط  4باعة جائلني يبيعون منتجات غذائية للجمهور.
وت�أتي هذه احلمالت الدورية واملنتظمة يف �إطار التزام هيئة �أبوظبي
للزراعة وال�سالمة الغذائية ب�إنفاذ القوانني و الت�شريعات اخلا�صة
ب�سالمة الغذاء و�ضمان حتقيق �أعلى م�ستويات ال�صحة وال�سالمة
للمجتمع ،وقد وجهت الهيئة املن�ش�آت الغذائية العاملة يف �أبوظبي

توفر برناجم ًا لل�ضمان االئتماين و التمويل امل�شرتك للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف الإمارات

بح�ضور ممثلي وزارة االقت�صاد

جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية يف املجل�س الوطني
تناق�ش م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تنظيم الوكاالت التجارية
•• دبي-الفجر:

ب��د�أت جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية يف
املجل�س الوطني االحت��ادي خالل اجتماعها الذي عقدته
ام�س الأحد املوافق  26دي�سمرب  2021يف مقر الأمانة
ال�ع��ام��ة للمجل�س ب��دب��ي ،برئا�سة ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور طارق
حميد ال�ط��اي��ر رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة ،مناق�شة م���ش��روع قانون
احتادي ب�ش�أن تنظيم الوكاالت التجارية ،بح�ضور ممثلي
وزارة االقت�صاد .ح�ضر االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة
كل من :مريه �سلطان ال�سويدي مقررة اللجنة ،و�أ�سامه
�أح �م��د ال���ش�ع�ف��ار ،وع��ائ���ش��ة را� �ش��د ل�ي�ت�ي��م ،وع��ائ���ش��ة ر�ضا
ال�ب�يرق ،و�سعيد را��ش��د ال�ع��اب��دي ،وم��روان عبيد املهريي،

فيما تر�أ�س وفد وزارة االقت�صاد �سعادة عبداهلل �أحمد �آل
�صالح وك�ي��ل ال� ��وزارة .وناق�شت اللجنة خ�لال االجتماع
بع�ض مواد م�شروع القانون التي �شملت املفاهيم الأ�سا�سية
و�أهداف م�شروع القانون ،حيث ورد يف املذكرة الإي�ضاحية
الواردة من احلكومة ،ب�أن م�شروع قانون تنظيم الوكاالت
ال�ت�ج��اري��ة ال��ذي يت�ضمن  27م ��ادة ،ي�ه��دف �إىل حتديث
الأح�ك��ام الناظمة لن�شاط ال��وك��االت التجارية يف الدولة،
لتعزيز دور هذا الن�شاط احليوي يف دعم االقت�صاد الوطني
ب�صورة م�ستدامة ومواكبة التوجهات االقت�صادية التي
تتبناها الدولة ال �سيما يف جمال ت�شجيع اال�ستثمار ،ف�ضال
عن تعزيز ال�شفافية و�سالمة وتوازن العالقات بني الوكيل
واملوكل.

باالمتناع عن بيع املنتجات الطازجة من اخل�ضروات والفواكه �أو
�أي��ة منتجات غذائية �أخ��رى يف الطرق العامة من خ�لال املركبات
�أو �أية و�سيلة �أخرى غري مرخ�صة ،حيث �أن ممار�سة هذه الأن�شطة
يتطلب احل�صول على �شهادة ع��دم ممانعة من الهيئة بعد تنفيذ
كافة اال�شرتاطات ال�صحية الالزمة ملثل هذه الأن�شطة وبالتايل ف�إن
عدم االمتثال لهذه التوجيهات يعر�ض املن�ش�أة املخالفة للم�ساءلة.
وحذرت الهيئة جمهور امل�ستهلكني من �شراء اخل�ضروات والفواكه،
وغريها من املنتجات الغذائية من الباعة املتجولني �أو املركبات غري
املرخ�صة التي تقف يف الطرق العامة ،والتعامل فقط مع املن�ش�آت
املرخ�صة لت�أمني االحتياجات الغذائية وذلك حفاظاً على �صحتهم
و�سالمة غذائهم .و�أو�ضحت �أن خماطر �شراء املنتجات الغذائية من
الباعة املتجولني �أو من خالل املركبات غري املرخ�صة التي تقف على
الطرق العامة كبرية نظراً لكونها منتجات جمهولة امل�صدر ورمبا

تكون منتهية ال�صالحية ومل تخ�ضع لعمليات الرقابة للت�أكد من
�سالمتها ومطابقتها للمعايري واملوا�صفات بالإ�ضافة �إىل خمالفتها
اال�شرتاطات ال�صحية ومعايري ال�صحة وال�سالمة الغذائية و�سوء
العر�ض والتخزين والذي قد يرتتب عليه تلف هذه املنتجات ،مما
قد يعر�ض امل�ستهلكني ملخاطر �صحية ج�سيمة .و�أ�شارت الهيئة �إىل
�أن التعامل مع مثل هذه الفئة ي�ساعد على انت�شار الظواهر التي
ت�شوه املظهر احل�ضاري ل�ل�إم��ارة وم��ن ثم فاالمتناع عن التعامل
معهم هو اخلطوة الأهم للق�ضاء عليها ،ونا�شدت جمهور امل�ستهلكني
بالتوا�صل معها ،والإب�ل�اغ عن �أي��ة خمالفات تتعلق ببيع املنتجات
ال�ط��ازج��ة م��ن خ�لال امل��رك�ب��ات ع�ير املرخ�صة م��ن خ�لال االت�صال
على الرقم املجاين حلكومة �أبوظبي  800555حتى يقوم مفت�شو
الهيئة باتخاذ الإجراء الالزم و�صو ًال �إىل غذاء �آمن و�سليم جلميع
�أفراد املجتمع يف �إمارة �أبوظبي .

م�صرف عجمان يوقع مذكرة تفاهم مع م�صرف الإمارات للتنمية
•• عجمان-الفجر:

و ّق��ع م�صرف عجمان� ،أح��د البنوك
الإ�سالمية يف دولة الإم��ارات مذكرة
تفاهم مع م�صرف الإمارات للتنمية،
امل �ع �ن��ي ب �ت �م �ك�ين �أج � �ن� ��دة التنويع
االق �ت �� �ص��ادي وال �ت �ح��ول ال�صناعي
ل��دول��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة،
ب� �ه ��دف ت ��وف�ي�ر ب ��رن ��ام ��ج ل�ضمان
الت�سهيالت املالية والتمويل امل�شرتك
للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف
الدولة.
وت��أت��ي مذكرة التفاهم مع م�صرف
ع �ج �م��ان يف �إط � ��ار ال� �ت ��زام م�صرف
الإمارات للتنمية بالعمل على تعزيز
م�ن�ظ��وم��ة ع�م��ل امل���ش��اري��ع ال�صغرية
وامل� �ت ��و�� �س� �ط ��ة يف دول � � ��ة الإم� � � � ��ارات
وحت�سني م�ساهمة ه��ذه امل�شاريع يف
الناجت املحلي الإجمايل� .سرتكز هذه
ال�شراكة على توفري حلول متويلية
ا�سرتاتيجية للم�شاريع وال�شركات
ال �� �ص �غ�يرة وامل �ت��و� �س �ط��ة وال �ت��ي تعد
م��ن �أه� ��م ال��رك��ائ��ز االق �ت �� �ص��ادي��ة يف
الإمارات.
هذا وقد مت توقيع االتفاقية يف املبنى
الرئي�سي مل�صرف عجمان بح�ضور
ع ��د ٍد م��ن ك �ب��ار امل �� �س ��ؤول�ين م��ن كال

الطرفني ممُ ثلني بكلٍ من ال�سيد :
حممد �أم�يري  -الرئي�س التنفيذي
مل���ص��رف ع�ج�م��ان ،وال���س�ي��د � :أحمد
حممد النقبي  -الرئي�س التنفيذي
مل�صرف الإمارات للتنمية.
مب��وج��ب ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة� ،سيوفر
م�صرف الإم��ارات للتنمية �ضمانات
م��ال�ي��ة و ب��رن��ام��ج مت��وي��ل م�شرتك
ل� �ع� �م�ل�اء م� ��� �ص ��رف ع� �ج� �م ��ان من
ال �� �ش��رك��ات ال �� �ص �غ�يرة واملتو�سطة.
و��س�ي�ق�دّم م���ص��رف ع�ج�م��ان متوي ً
ال

ي �� �ص ��ل �إىل  10م�ل��اي�ي��ن دره � ��م
للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،على
�أن تكون  50%من قيمة الت�سهيالت
ب���ض�م��ان �أو ب�ت�م��وي��ل م �� �ش�ترك من
م �� �ص��رف الإم� � � ��ارات ل�ل�ت�ن�م�ي��ة .كما
يهدف ه��ذا التعاون �أي�ضاً �إىل دعم
� �س �ك��ان دول � ��ة الإم � � � ��ارات الراغبني
ب��احل �� �ص��ول ع �ل��ى مت��وي��ل لت�أ�سي�س
�شركاتهم النا�شئة وذلك عرب تقدمي
ت�سهيالت متويلية ت�صل �إىل مليون
دره��م ،بحيث يكون  60%من هذا

اجلل�سة �ستعقد االثنني ملناق�شة موازنة حكومة ال�شارقة لعام 2022

املبلغ �إما ب�ضمان �أو بتمويل م�شرتك
من م�صرف الإمارات للتنمية.
ه � ��ذا وي �� �ش �ك��ل ب ��رن ��ام ��ج ال�ضمان
االئتماين والتمويل امل�شرتك من�ص ًة
ق ��وي � ًة مل �� �ص��رف الإم � � ��ارات للتنمية
وم���ص��رف عجمان على ح��دٍ ��س��واء ،
ح�ي��ث ي�ساهم يف زي ��ادة الت�سهيالت
امل��ال �ي��ة امل �م �ن��وح��ة ل �ف �ئ��ة امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة ،م��ع الرتكيز
ب��ال��درج��ة الأوىل ع �ل��ى القطاعات
ال�صناعية احليوية ،ومنها جماالت

ال �ت �� �ص �ن �ي��ع وال� ��رع� ��اي� ��ة ال�صحية
وال�ب�ن�ي��ة التحتية والأم ��ن الغذائي
والتكنولوجيا.
يف م �ع ��ر� ��ض ح ��دي �ث ��ه ع� ��ن م ��ذك ��رة
ال �ت �ف��اه��م ،ق ��ال حم �م��د �أم� �ي��ري“ :
نحن ن�ؤمن ب�أن �أهم ما ي�ضمن منو
الأع �م��ال ال�ت�ج��اري��ة وازده ��اره ��ا هو
ت�سهيل ح�صولها على التمويل الالزم
 .ل��ذا ف��إن�ن��ا ن�سعى م��ن خ�ل�ال هذه
االتفاقية لأن نوفر ل�شركات الأعمال
وب ��الأخ� �� ��ص ال �� �ش ��رك ��ات ال�صغرية
واملتو�سطة يف دولة الإمارات العربية
املتحدة  ،فر�ص اال�ستفادة من مزايا
منتجاتنا وخدماتنا املالية الفريدة ،
الأمر الذي �سي�ساهم بدوره يف تعزيز
تنمية االقت�صاد املحلي� .إن التعاون
بيننا وبني م�صرف الإمارات للتنمية
� �س��وف ي�ج�م��ع م ��واردن ��ا امل���ش�ترك��ة و
�سيوحد قدراتنا التمويلية لي�شكل
خطو ًة فاعلة يف دعم الأعمال وتعزيز
االنتعا�ش االقت�صادي وامل�ضي قدماً
بعد الفرتة املليئة بالتحديات التي
راف�ق��ت جائحة كوفيد ،19-ونحن
ملتزمون بدورنا مبوا�صلة اجلهود
لتو�سيع احللول التمويلية التي من
�ش�أنها ت�سريع حركة النمو والتطور
يف دولة الإمارات».

جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية باملجل�س اال�ست�شاري تناق�ش املوازنة العامة حلكومة ال�شارقة عن العام 2022بح�ضور ممثلي الدائرة املالية املركزية

•• ال�شارقة –الفجر:

ناق�شت جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية باملجل�س
اال�ست�شاري لإم��ارة ال�شارقة م�شروع قانون ب�ش�أن امل��وازن��ة العامة
اخلا�صة بحكومة ال�شارقة عن العام  2022وذل��ك بعد �أن حال
رئي�س املجل�س م�شروع القانون �إىل اللجنة كونها اللجنة املعنية
وذلك على وجه اال�ستعجال وذلك ملناق�شتها يف اجلل�سة التي �ستعقد
اليوم االثنني ال�سابع والع�شرين من �شهر دي�سمرب اجلاري .
تر�أ�س االجتماع الذي عقد �صباح �أم�س مبقر املجل�س �سعادة علي
ميحد ال�سويدي رئي�س املجل�س وح�ضره �سيف حممد جا�سم املدفع
رئي�س جلنة ال���ش��ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية باملجل�س
اال�ست�شاري لإم��ارة ال�شارقة وذل��ك بح�ضور ممثلي الدائر املالية

املركزية .كما ح�ضر االجتماع من اللجنة �سعادة مرمي را�شد �أحمد
بن ال�شيخ مقررة اللجنة و�سعادة عبداهلل �إبراهيم مو�سى و�سعادة
عبداهلل حممد نا�صر العوي�س و�سعادة �سهيل �سامل �سويدان الكعبي
و�سعادة جمال حممد بن هويدن بجانب ح�ضور �سعادة �أحمد �سعيد
اجل��روان الأم�ين العام للمجل�س اال�ست�شاري وامل�ست�شار القانوين
يو�سف ح�سن �آل علي و�آم�ن��ة با�صليب م�س�ؤول ��ش��ؤون اجلل�سات
�أم�ين �سر اللجنة .فيما ح�ضر االجتماع من قبل ال��دائ��رة املالية
املركزية �سعادة وليد �إبراهيم ال�صايغ املدير العام ومعاونيه من
الدائرة وهم ال�شيخ را�شد بن �صقر القا�سمي مدير �إدارة املوازنة
والتخطيط املايل ومروة عبدالعزيز ال�سويدي رئي�س ق�سم موازنة
التنمية االجتماعية ونور عبدالرحمن �شهيل رئي�س ق�سم موازنة
البنية التحتية وامل���ش��اري��ع ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة وم��اج��د يو�سف احلواي

القائم ب�أعمال رئي�س ق�سم موازنة الإدارة احلكومية وماجد عمر
الزرعوين القائم ب�أعمال رئي�س ق�سم موازنة التنمية االقت�صادية
 .وج��رى خ�لال االجتماع مناق�شة م�شروع قانون ب�ش�أن املوازنة
العامة لدوائر وهيئات حكومة ال�شارقة عن ال�سنة املالية 2022م
 .واطلع �أع�ضاء اللجنة على املوازنة وناق�شوا بنودها لعام 2022م
وا�ستعر�ضوا الأرق ��ام ال ��واردة بها من ال��دوائ��ر املركزية والدوائر
الالمركزية والهيئات وا�ستمعوا �إىل �شرح من قبل الدائرة املالية
املركزية عما ورد بها .وق��دم �سعادة وليد �إبراهيم ال�صايغ مدير
عام دائرة املالية املركزية �أمام اللجنة �شرحاً مف� ً
صال حول املوازنة
م�ستعر�ضاً بيان مقارنة الإي ��رادات وامل�صروفات للموازنة العامة
لعام  2022ومنط توزيع النفقات ح�سب القطاعات وبيان مقارنة
امل�صروفات والإيرادات للدوائر املركزية وامللحقة.
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الإعالن عن الدورة الأوىل من معر�ض وم�ؤمتر املركبات الكهربائية يف �أبو ظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

مع ت�سارع االهتمام بالتحول اىل املركبات الكهربائية حمليا ودوليا
 ،فمن امل�ق��رر �أن تعقد �أول دورة على الإط�ل�اق م��ن املعر�ض وامل�ؤمتر
ال�سنوي للمركبات الكهربائية ( )EVISيف �أب��وظ�ب��ي يف ال�ف�ترة من
الثالث والع�شرين �إىل اخلام�س والع�شرين من م��اي��و�/أي��ار .2022
و�سيجري ا�ست�ضافة احل��دث ال��ذي تنظمه �شركة نريفانا القاب�ضة يف
ادنيك و�سي�ضم مئات ال�شركات العاملة يف قطاع املركبة الكهربائية.
ومن املقرر �أن ي�صبح  ، EVISمدفوعا بالتو�سع ال�سريع يف �سوق املركبات
الكهربائية يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا  ،املعر�ض وامل�ؤمترالتجاري
الرائد والرئي�سي للمركبات الكهربائية يف املنطقة .و�سي�شارك يف هذا

احلدث الذي �سوف ي�ستمر ثالثة �أيام �،أكرث من  5000ممث ً
ال ل�شركات
رائدة  ،وم�ستثمرين رئي�سيني  ،ومهند�سني  ،ومهنيني يف جمال البحث
والتطوير  ،وم�س�ؤولني حكوميني� “ .إن الر�ؤية االقت�صادية للإمارات
العربية املتحدة يف عام  ”2030و “ا�سرتاتيجية الطاقة الإماراتية يف
عام  ”2050يدعمان بقوة التحرك نحو تكنولوجيات �أكرث كفاءة يف
ا�ستخدام الطاقة النظيفة وتنوع م�صادرها  ،مما يجعل اال�ستثمارات يف
قطاع املركبات الكهربائية مواتية للغاية للم�ستقبل �إن م�ؤ�شر اال�ستثمار
يف الطاقة يف مقدمة اجلهات التي ت�سهل االنتقال �إىل الطاقة النظيفة
وت�سريع اعتماد املركبات الكهربائية عرب القطاعات يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
ويف معر�ض حديثه عن هذا احلدث  ،قال ال�سيد عالء العلي  ،الرئي�س

التنفيذي ملجموعة نريفانا القاب�ضة “�إننا ن�شهد اهتماما متزايدا
ب�سرعة باملركبات الكهربائية يف املنطقة  ،ونحن فخورون ب��أن ننظم
حدثا بهذا احلجم �إىل �أبوظبي “ .املهند�س نا�صر علي البدري  ،املدير
العام للمعار�ض والفعاليات يف نريفانا القاب�ضة وقال “�إن هذا احلدث
ميثل جتمع �أحدث التطورات واالبتكارات يف عامل التنقل الكهربائية ،
�سواء كان بريا �أو بحريا �أو جويا� .إنه حقا حدث للم�ستقبل و�سي�شهد
العديد من الدورات القادمة «.
ان دع��م م�صدر ل�ـ  EVISك�شريك اال��س�ت��دام��ة  ،وجمل�س �صناعات
الطاقة النظيفة و  CharInالعاملية ك�شركاء املعرفة ميثل دافعا قويا
الن�ط�لاق��ة ه��ذا احل��دث اال��س�ترات�ي�ج��ي ،وي��رك��ز احل��دث ت��رك�ي��زا قويا
على تعزيز امل�شاركة ال�ف��ردي��ة والتفاعل املجتمعي م��ن خ�لال فر�ص

الربط ال�شبكي والتجارب امل�صممة خ�صي�صا  ،مبا يف ذلك التكنولوجيا
اجلديدة  ،وتقا�سم الأن�شطة االقت�صادية  ،واالجتماعات ال�شخ�صية ،
وما �إىل ذل��ك .ويعترب موقع �أب��و ظبي ال��ذي ميكن الو�صول �إليه على
ال رئي�سياً
ال�صعيد العاملي وت�صدره يف جم��ال الطاقة اخل�ضراء عام ً
جلذب امل�شاركني من جميع �أنحاء العامل.
و�صرح �أحمد �سمري الربمبايل  ،املدير الإداري ملجل�س �صناعات الطاقة
النظيفة ( )CEBCب�أنه يعلق �آماال كبرية على  ،EVIS 2022وعندما
�سئل عن تعاونهم  ،قال“ :وي�سرنا جدا �أن ندعم  EVIS 2022ك�شريك
معريف .ونعترب  EVISمنربا حمتمال لقطاع احلركة الكهربائية يف
جميع �أنحاء منطقة ال�شرق الأو�سط واجلنوب الأفريقي ونتطلع �إىل
الإ�سهام يف النجاح الهائل الدورة الأوىل «.
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ال�سياحة ال�صحراوية يف الإمارات �..أ�صالة الرتاث وروعة املغامرات احلديثة

•• �أبوظبي-وام:

ع�ل��ى م ��دار ال �ع��ام جت �ت��ذب ال�صحراء
يف الإم � ��ارات امل��واط �ن�ين وال � ��زوار �إىل
واحاتها وكثبانها الرملية ال�ساحرة
ل�ع�ي����ش جت ��ارب “الرب” وم ��ا حتمله
م��ن ح �ن�ين ل �ت�راث الآب � ��اء والأج � ��داد
وثقافتهم الأ�صيلة و�أجوائهم العائلية
الدافئة ،ولكن هذا النوع من ال�سياحة
يزدهر ب�شكل خا�ص مع حلول ف�صل
ال�شتاء يف دول��ة الإم� ��ارات حتى تدب
احلياة يف �أرج��اء �صحاريها املرتامية
الأط � � � ��راف �إم� � ��ا م ��ع ت �ق��اط��ر �أهلها
واملقيمني على �أر�ضها �إىل ربوعها �أو
ع�بر وف ��ود ال���س�ي��اح ال��ذي��ن يق�صدون
الدولة من حول العامل لعي�ش جتارب
م�ت�ن��وع��ة وم �� �ش � ّوق��ة و� �س��ط الأم ��اك ��ن
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة اخل�ل�اب ��ة والت�ضاري�س
املتنوعة والأجواء الدافئة حيث متتد
ال �� �ص �ح��اري ال��رم�ل�ي��ة ع�ل��ى م�ساحات
ك �ب�يرة يف ال ��دول ��ة ،وحت�ت���ض��ن �أجمل
الكثبان الرملية.
وحت�ت���ض��ن دول ��ة الإم � � ��ارات م�شاريع
� �س �ي��اح �ي��ة ت �ع��د الأ�� �ض� �خ ��م والأك �ث ��ر
متيزاً على م�ستوى العامل لل�سياحة
ال�صحراوية..
ه��ذه ال���ص�ح��اري ت�شكل م�ل�اذاً ملحبي
الهدوء وال�صفاء والأجواء الطبيعية،
وتتيح ملحبيها اال�ستمتاع بالعديد من
اخليارات والأن�شطة يف هذا الف�صل.
ب�ع �ي��داً ع��ن م��راك��ز ال�ت���س��وق و�صخب
احل �ي ��اة احل��دي �ث��ة ،ت��وف��ر املنتجعات
وال �ف �ن��ادق ال���ص�ح��راوي��ة ع�ل��ى امتداد
�إم� ��ارات ال��دول��ة م�ساحة م��ن الهدوء
املنعزل و�إطالالت رائعة على ال�سهول
الوا�سعة و��س��ط اجل�ب��ال ال�صحراوية
يف الهواء الطلق ،حيث ميكنكم ركوب
اخليل واجلمال� ،أو التجول بال�سيارات
والعربات ال�سريعة يف الطبيعة وبني
الكثبان الذهبية �أو اخل��روج يف رحلة
�سفاري �صحراوية �أو ممار�سة فنون
ال��رم��اي��ة وال�صيد بال�صقور املميزة.
و� �س �ي �ن �ع��م اجل �م �ي��ع ب �ت �ج��ارب ممتعة
ومميزة يف م�شاهدة ال�سماء ب�صفائها
وجن��وم �ه��ا امل �تل��أل �ئ��ة يف ال�صحراء
وغ��روب ال�شم�س ،والأج�م��ل م��ن ذلك
االب�ت�ع��اد ع��ن الت�سوق والأم��اك��ن التي
متنح املتعة للحظة ،ففي ال�صحراء
ي�ستطيع اجلميع ممار�سة الأن�شطة

ال�ب��دن�ي��ة وال�ع�ق�ل�ي��ة ك��رك��وب اجلمال
والرماية ،وال نن�سى فر�صة احل�صول
على باقات خمتلفة لأجمل الأطعمة،
�أ�سا�سها الأك�ل�ات العربية الأ�صيلة،
�إ��ض��اف��ة �إىل ب��اق��ة خمتلفة للأطعمة
املحلية ،لإر�ضاء خمتلف الأذواق.
 ال�سياحة ال�صحراوية ركيزة�أ�سا�سية يف عوامل اجلذب
ال�سياحي للدولة .
ت�شكل ال�سياحة ال�صحراوية عن�صرا
�أ��س��ا��س�ي��ا م��ن ع�ن��ا��ص��ر م��ا ب ��ات يعرف
بـ”ال�سياحة البيئية” ال �ت��ي متتاز
باال�ستدامة واالرت �ب��اط بالطبيعة ..
فقد �أظهرت بيانات ملجل�س ال�سياحة
وال�سفر العاملي ،و�صول ن�سبة امل�ساهمة
ال �ك �ل �ي��ة ل �ق �ط��اع ال �� �س �ي��اح��ة وال�سفر
يف االق �ت �� �ص��اد الإم ��ارات ��ي خ�ل�ال عام
� 2020إىل نحو  71م�ل�ي��اراً 600
مليون دره��م ،فيما بلغ الإن�ف��اق على
ال�سياحة الداخلية نحو  23ملياراً
و 800مليون درهم .وي�شري العاملون
يف القطاع ال�سياحي بالدولة �إىل �أن
ال�ك�ث�ير م��ن زوار ال��دول��ة يحر�صون
ع �ل��ى �إدراج زي � ��ارة ال �� �ص �ح��راء �ضمن
ب��راجم �ه��م ال���س�ي��اح�ي��ة ،م��ا ي ��دل على
مدى م�ساهمة ال�سياحة ال�صحراوية
يف �إغناء اخليارات املتوفرة لل�سياح.
وب �ف �� �ض��ل ه � ��ذه اجل ��اذب� �ي ��ة العالية
لل�سياحة ال���ص�ح��راوي��ة ،دخ�ل��ت �أبرز
العالمات التجارية املعروفة يف عامل
ال�سياحة والرتفيه ،مثل ريتز كارلتون
و�أن ��ان �ت ��ارا وج �م�ي�را جم ��ال ال�سياحة
ال�صحراوية من خالل �إن�شاء مرافق
ع��امل�ي��ة امل���س�ت��وى جت�م��ع ب�ي�ن املعايري
العاملية و�أ�صالة ثقافة وتراث الإمارات
وت���س��اه��م يف ا��س�ت�ح��داث �آالف فر�ص
العمل النوعية وت��در عوائد مبا�شرة
وغري مبا�شرة لالقت�صاد الوطني.
 اال�ستدامة عن�صر حيوي يفم�ستقبل ال�سياحة ال�صحراوية .
انعك�ست الأول��وي��ة التي تعطيها دولة
الإم� ��ارات للبيئة وال�ث�روة الطبيعية
واال� �س �ت��دام��ة ع �ل��ى ق �ط��اع ال�سياحة
ال� ��� �ص� �ح ��راوي ��ة ،وت �ت �ن��اف ����س امل ��راف ��ق
ال���س�ي��اح�ي��ة ال �� �ص �ح��راوي��ة يف الدولة
على تطبيق �أع�ل��ى املعايري ال�صديقة
للبيئة م��ن خ�لال �إع ��ادة ت��دوي��ر مياه

ال�صرف ال�صحي وا�ستخدامها للري،
و�إدارة ال�ن�ف��اي��ات يف امل��وق��ع وااللتزام
مبفاهيم احلياد ال�صفري لالنبعاثات
ال�ك��رب��ون�ي��ة واع�ت�م��اد م���ص��ادر الطاقة
البديلة واملتجددة .ويزيد من �أهمية
ت �ل��ك امل �م��ار� �س��ات وق� ��وع ال �ع��دي��د من
امل��راف��ق ال���ص�ح��راوي��ة يف حم�م�ي��ات �أو
مناطق ت�شكل موائل طبيعية لأنواع
فطرية نادرة �أو مهددة باالنقرا�ض ،ما
يجعل اللجوء �إىل حلول “االقت�صاد
الأخ�ضر” �أم��را حيويا .وال تقت�صر
ع �ن��ا� �ص��ر اال�� �س� �ت ��دام ��ة ع �ل��ى البيئة
الطبيعية ،بل ت�شمل �أي�ضا املجتمعات
امل �ح �ل �ي��ة يف م �ن��اط��ق ع �م��ل امل�شاريع
ال�صحراوية ،والتي ت�ستفيد بدورها
م��ن خ�ط��ط ال�ت�م�ك�ين وت��وف�ير فر�ص
ال�ع�م��ل ال�ن��وع�ي��ة وم��واك �ب��ة ال�سياحة
ال �� �ص �ح��راوي��ة م ��ن خ�ل��ال امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة املحلية.

 خيارات متنوعة .حتت�ضن �صحراء كل �إمارة من �إمارات
الدولة طابعا ورونقا خا�صا بها يجعل
منها وج�ه��ة �سياحية ت�لائ��م تطلعات
ورغبات املواطنني واملقيمني والزوار
العرب والأجانب ب�سبب تنوع املناظر
الطبيعية بني االمتدادات ال�صحراوية
الرملية والت�شكيالت ال�صخرية �إىل
جانب ت��وزع املحميات التي تتمتع كل
واح��دة منها ببيئة طبيعية فريدة..
وت�ستقبل �أجواء الإمارات ال�صحراوية
ج�م�ي��ع حم�ب��ي امل �غ��ام��رة لل��إق��ام��ة يف
�أج�م��ل املنتجعات وامل�ل�اذات الريفية،
ذات الكثبان الرملية ال�ساحرة.
وتتنوع اخل�ي��ارات ال�سياحية املتوفرة
بني املخيمات ال�صحراوية التقليدية
املنا�سبة جلميع ال�ف�ئ��ات ،و��ص��وال �إىل
املرافق ذات اخلدمات العاملية امل�ستوى
التي تتوزع يف �أرجاء الإمارات لت�ساهم
يف ا��س�ت�م�ت��اع ج�م�ي��ع ��س��اك�ن��ي وزائ ��ري
الدولة بـ”�أجمل �شتاء يف العامل”.
 منتجع ق�صر ال�سراب .يف � �ص �ح��راء ل �ي��وا يف �أب ��وظ �ب ��ي على
�أط ��راف ال��رب��ع اخل ��ايل ،ح�ي��ث متتزج
الأ� �س ��اط�ي�ر ب��ال��واق��ع يف واح � ��دة من
البقاع التي مازلت حتمل الكثري من
الغمو�ض يقع “ق�صر ال�سراب” التي
ي �ح��اك��ي يف ت���ص�م�ي�م��ه ق�ل�اع الرمال
حيث تتناثر فلل “بافيليون” امللكية
امل�ن�ف���ص�ل��ة ال���ش�ب�ي�ه��ة ب��ال �ق �� �ص��ور مع
م�سابحها اخلا�صة..

 منتجع املها ال�صحراوي .ي �ع �ت�بر م�ن�ت�ج��ع “املها” ال ��واق ��ع يف
حممية دبي ال�صحراوية مالذاً فاخراً
فريدا من نوعه يف دبي ،يوفر لزواره
جت��رب��ة ع�ي����ش احل �ي ��اة ال�صحراوية
ب� �ط ��راز ال �ع �م ��ارة ال� �ب ��دوي املن�سجم
م��ع الطبيعة وامل�ح�ي��ط امل���س�ت��دام مع
مل�سات فاخرة ت�ضاهي �أرقى املنتجعات
ال�ع��امل�ي��ة ..وي�ع�ي����ش زوار امل�ن�ت�ج��ع من
�أف � � ��راد وع ��ائ �ل�ات جت ��رب ��ة ال ُتن�سى
و�سط واح��ة م��ن النخيل الأخ�ضر يف
�أعماق �صحراء دبي ال�ساحرة بكثبانها
الرملية املهيبة وم�شاهدها اخلالبة
التي حتت�ضن من خالل املنتجع حياة
�أخرى ناب�ضة بعبق الرتاث و�إح�سا�س
املغامرات ال�صحراوية.
وب�ح�ك��م م��وق�ع��ه امل�م�ي��ز ع�ل��ى الطريق
بني دبي ومدينة العني ،يوفر املنتجع
�إطالالت على الكثبان الرملية املميزة
ل�صحراء دب��ي وك��ذل��ك ج�ب��ال احلجر
ال�ساحرة ،ويقدم املنتجع ل��زواره فلال
م�ستقلة م��ع �أح��وا���ض �سباحة خا�صة
ومطاعم مم�ي��زة وم��رف��ق “�سبا” مع
غ��رف ع�لاج م��ع ن�شاطات مثل ركوب
اخل�ي��ل ورح�ل�ات ال���س�ف��اري والرماية
وال�صيد بال�صقور.
 واحة البداير .يع ّد فندق “واحة البداير” الفاخر
يف ال�شارقة ،وجهة مثالية للراغبني
باال�ستمتاع ب�إقامة تعيد �إىل الأذهان
منط احلياة املميز للمجتمع الإماراتي
الأ�صيل وجتمع بني املغامرات وجتارب
ال�صحراوية و�سط خدمات ومن�ش�آت
�صديقة للبيئة ،ويتميز الفندق بنمط
بنائه امل�ستوحى من الق�صور العربية
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ب��زخ��رف��ات �ه��ا الأ�صيلة
وت�صاميمها الداخلية الفريدة� ..أما

 نزل القمر .مب��وق�ع��ه ال���س��اح��ر ب�ين ك�ث�ب��ان مليحة
ال��رم �ل �ي��ة وج� �ب ��ال ال �ف��اي��ة يف �إم � ��ارة
ال �� �ش��ارق��ة مي�ث��ل ه ��ذا امل�ن�ت�ج��ع وجهة
مثالية للتخييم ومغامرات ال�صحراء
ويقدم فر�صة ن��ادرة لع�شاق الطبيعة
للقيام برحالت ا�ستك�شافية للجمال
الطبيعي والرتاث الثقايف للإمارات.
ي �ق��ع ن ��زل ال �ق �م��ر ب �ع �ي��داً ع��ن �صخب
امل��دي�ن��ة يف ��ص�ح��راء مليحة ،بالقرب
م��ن م��رك��ز م�ل�ي�ح��ة الأث � ��ري ،وتتوزع
مرافق املنتجع بني قباب خا�صة وخيم
فندقية ت�ضم م�سابح م�ستقلة وباحات
خم�ص�صة لل�شواء.

 منتجع تالل العني.ي�ق��ع م�ن�ت�ج��ع “تالل العني” و�سط
ال ��واح ��ة ال �� �ص �ح��راوي��ة يف �ضواحي
م ��دي �ن ��ة ال � �ع�ي��ن ،وي �ح �م ��ل ت�صنيف
خم�س جن��وم وي���ض��م م�سابح و�أندية
ري��ا��ض�ي��ة وم�لاع��ب م�ت�ن��وع��ة ،ك�م��ا �أنه
منا�سب ل�سياحة امل��ؤمت��رات باحتوائه
على م��راف��ق لالجتماعات على �أعلى
م �� �س �ت��وى ،وي� �ق ��دم امل �ن �ت �ج��ع خ �ي��ارات
ال�سفاري وجتارب العي�ش يف الطبيعة.

 ريتز كارلتون ر�أ�ساخليمة� ،صحراء الوادي.
مي ّثل منتجع ريتز كارلتون يف �صحراء
ال ��وادي ب��ر�أ���س اخليمة موقعا مثاليا
للعائالت وال�سياح من حمبي الطبيعة
وال� �ب ��اح� �ث�ي�ن ع� ��ن جت� � ��ارب �سياحية
جت �م ��ع اال� � �س�ت��رخ� ��اء وال � � �ه � ��دوء مع
�أج��واء املغامرات والبيئة والإماراتية
الأ� �ص �ي �ل��ة .وي �� �ض��م امل�ن�ت�ج��ع مطاعم
عاملية ومركز للعالج املائي حائز على
ع��دة ج��وائ��ز ،ويقدم عرو�ض ال�صقور
والنزهات الطبيعية والرماية وركوب
اخل�ي��ل واجل �م��ال م��ع �أن���ش�ط��ة خا�صة
للأطفال يف الهواء الطلق مع كائنات
فطرية �صحراوية.
 منتجع و�سبا بابال�شم�س ال�صحراوي.
ل�ع��ل “منتجع و��س�ب��ا ب ��اب ال�شم�س”

 منتجع و�سبا جزر ال�صحراء.ي�ق��ع امل�ن�ت�ج��ع ع�ل��ى ج��زي��رة ��ص�ير بني
يا�س ،على بعد  250كيلومرت غرب
مدينة �أبوظبي ،وي�ضم مرافق متنوعة
مثل مراكز اللياقة البدنية وم�سابح
و�أم��اك��ن خم�ص�صة ل�ل�أط�ف��ال ومركز
ل�ل�م��ؤمت��رات داخ��ل املحميّة الطبيعّة
الكائنة يف جزيرة �صري بني يا�س.
وبف�ضل موقعه اجلغرايف الفريد ،يوفر
املنتجع �إطاللة �ساحرة على امل�ساحات
اخل�ضراء الغ ّناء ومياه اخلليج ..
وت �� �ش � ّك��ل الأن �� �ش �ط��ة امل �� �س �ت��وح��اة من
الطبيعة ج��زءاً من جتربة الزائر فى
ج��زي��رة �صري بني يا�س حيث ميكنك
�أن ت�خ�ت��ار رح�ل�ات ب��ال���س�ي��ارة برفقة
دل �ي ��ل مل �� �ش��اه��دة ال �ط �ب �ي �ع��ة واحل �ي ��اة
الربية ،ركوب الدراجات فوق اجلبال،
وال� �ت� �ج ��دي ��ف ،والإب� � �ح � ��ار ب� ��ال� ��زوارق
ال�شراعية �أو املراكب ،وت�س ّلق اجلبال،
والغو�ص ال�سطحي ،وال�صيد بال�صقور
وال��رم��اي��ة �أو زي ��ارة امل��واق��ع الأثريّة
النادرة �إذ ت�ضم اجلزيرة موقعاً لدير
م�سيحي قدمي.

 قرية الليايل العربية .م��زي��ج ف��ري��د م��ن احل��داث��ة والأ�صالة
جتمعها ق��ري��ة ال�ل�ي��ايل العربية التي
حتت�ضنها الكثبان الرملية الرائعة
يف ��ص�ح��راء �أب��وظ�ب��ي ،ومت�ث��ل الليايل
ال� � ��روح ال �ع��رب �ي��ة ال �ق��دمي��ة واحلياة
الإماراتية التقليدية ،وتقه القرية يف
قلب وا ٍد �ضخم امل�ساحة حافل باملواقع
ِ
التي ت�ستلهم ت��راث الإم ��ارات وبينها
برجَ ا مراقبة بت�صميم تقليدي �أطلق
عليهما ا��س�م��ي “زاخر” و”املنهل”
بيتي املغفور له ال�شيخ زايد
على غرار ْ
بن �سلطان �آل نهيان  ،طيب اهلل ثراه
وحتتوي القرية على �أربعة �أن��واع من
�أماكن الإقامة ت�شمل اخليم البدوية
“بيت ال�شعر” ،وامل�ساكن امل�صنوعة من
�سعف النخيل “بيت البحر” ،والبيوت
ال �� �ص �ح��راوي��ة “بيت الرب” ،وب ��رج
احل�صن “املنهل” التي تدعو الزوار
لال�ستمتاع بديكور داخلي عربي مريح
ينقلهم �إىل �أمناط خمتلفة من العي�ش
م�ستوحاة من ما�ضي �أبوظبي.
 منتجع الوثبة .ميتاز منتجع الوثبة بقربه من مدينة
�أبوظبي ولكنه يوفر يف الوقت نف�سه
ف��ر� �ص��ة امل �ل�اذ ال ��داف ��ئ و� �س��ط جمال
الطبيعة مع ت�صاميمه امل�ستوحاة من
�سحر القرى ال�صحراوية التاريخية
التي توفر فر�صة لال�ستمتاع بالهدوء
واال��س�ترخ��اء وق�ضاء جت��ارب متميزة
م��ع ت�صاميمها امل�ستوحاة م��ن فنون
العمارة املحلية بلم�ساتها التقليدية
مع ت�صاميم داخلية ب�سيطة.
 فندق تالل ليوا .ي�ق��ع ال �ف �ن��دق ع�ل��ى �أط � ��راف �صحراء
الربع اخلايل ويو ّفر جمموعة متنوّعة
من اجلوالت والتجارب ال�سياحية ،مبا
يف ذلك رحالت ال�سفاري ال�صحراوية
وع�شاء حتت النجوم ..وين�سجم بناء
املجمّع م��ع �أ�ساليب العمارة العربية
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة وي ��وف ��ر ل � � ��زواره فر�صه
ركوب الدراجات الرباعية بني الكثبان
الرملية �أو التزلج على الرمال.
 منتجع م�سك الفاية  -ال�شارقةيقع املنتجع يف منطقة مليحة
بال�شارقة وميتاز بت�صميمه ال�صديق

مب�شاركة  15م�شروع ًا ريادي ًا مبتكر ًا

•• ال�شارقة-الفجر:

اخ �ت �ت��م ن � ��ادي � �س �ي��دات ال�شارقة
م�ع��ر���ض ل ��رواد الأع �م��ال ال�صغار
وال� ��ذي �أق �ي��م خ�ل�ال ال �ف�ت�رة 17
و 18دي �� �س �م�بر اجل� � ��اري بردهة
ال� ��� �ش ��اط ��ئ يف مت � ��ام ال� ��� �س ��اع ��ة 4
ع���ص��راً ،وا�ستقبل امل�ع��ر���ض زواره
مب �ج �م��وع��ة وا� �س �ع��ة م ��ن الور�ش
امل�ت�ن��وع��ة وال �ع��رو���ض الرتفيهية
ب�ه��دف ت��وف�ير بيئة داع�م��ة و�آمنة
تدعم ثقافة االبتكار عند ال�صغار
وحتفزهم على دخول ال�سوق.
وخ�ص�ص النادي جائزتي “الرائد
ال�صغري”و “النجم ال�صاعد”
ل��رواد الأعمال ال�صغار املوهوبني
ت�شجيعاً ودع�م�اً لهم على تطوير
م� ��� �ش ��اري� �ع� �ه ��م وخ � ��و� � ��ض امل� �ج ��ال
ال�ت�ج��اري وح�صل ال�ف��ائ��زي��ن على
جوائز عينية.
كما وانطلقت على هام�ش املعر�ض
جمموعة م��ن ال��ور���ش التدريبية
والرتفيهية املتنوعة مثل “�صناعة
الطائرات الورقية” و�صقل �أدوات
رائ ��دات الأع �م��ال بعنوان “ كوين
ري��ادي��ة “ لل�سيدات واملقدمة من
ه�ي�ئ��ة ال �� �ش��ارق��ة ل��دع��م امل�شاريع
ال ��ري ��ادي ��ة “رواد” ،ف �� �ض�ل ً�ا عن
ور�شة “ابت�سم الفنية” للأطفال

وي �ت �م �ي��ز امل �ن �ت �ج��ع ال� ��ذي ي �ق��ع يف �أب ��و
ظبي ،بديكورات داخلية فاخرة ب�ألوان
�صحراوية ترابية ،ومفرو�شات ب�سيطة
م�صنوعة من الأقم�شة املحلية لإ�ضفاء
ج � ٍو �شرقي رائ��ع .ي�ق��دم املنتجع باقة
متنوعة م��ن الأن���ش�ط��ة ال�صحراوية
ل�ترف �ي��ه � �ض �ي��وف��ه مب ��ا ف�ي�ه��ا رح�ل�ات
ال��رك��وب على اجل�م��ال ،وال�ق�ي��ادة على
الكثبان ال��رم�ل�ي��ة ،ورك ��وب الدراجات
يف ال�صحراء ،وركوب اخليل ،وحفالت
ال �� �ش��واء يف امل�خ�ي�م��ات ،وال��رح�ل�ات يف
ليايل اكتمال القمر ،والرماية وغريها
من الأن�شطة املمتعة الأخرى.

ت�صميمه العام فيجعل منه لوحة فنية
طبيعية بوقوعه و��س��ط �أك�ب�ر و�أ�شهر
ال �ك �ث �ب��ان ال��رم �ل �ي��ة يف امل �ن �ط �ق��ة ،مع
�إح��اط�ت��ه ب�أ�شجار النخيل واجل ��داول
املائية.
وق��د ت�أ�س�س امل���ش��روع ب�ه��دف الإتاحة
ل � ��زوارة ف��ر��ص��ة جت��رب��ة من��ط احلياة
الإم��ارات��ي يف م�ك��انٍ واح��د ،ويت�ضمن
�إىل جانب املنتجع ،م�سجداً ،وحمالت
جتارية ،وخيماً ،والعديد من املقاهي
وامل � �ط� ��اع� ��م ال � �ت ��ي ت � �ق ��دم الأط� �ع� �م ��ة
الإم��ارات�ي��ة التقليدية ويقدم املنتجع
لزواره �أي�ضا جتارب رحالت ال�سفاري
ال��س�ت�ط�لاع خم�ت�ل��ف �أن � ��واع النباتات
والكائنات ال�صحراوية وركوب اخليل
ومغامرات قيادة ال�سيارات بني الكثبان
الرملية.

ال �� �ص �ح��راوي يف �إم � � ��ارة دب� ��ي واح� ��دا
م��ن �أ� �ش �ه��ر امل�ن�ت�ج�ع��ات ال�صحراوية
يف الإم� ��ارة ب�سبب ق��رب��ه م��ن منطقة
ال�ق��درة التي يق�صدها الآالف يوميا
ويف عطل نهاية الأ�سبوع لال�ستمتاع
ب�أجواء التخييم ورحالت الرب.
وي�ن���س�ج��م امل �ن �ت �ج��ع ب���ش�ك��ل رائ � ��ع مع
حم �ي �ط��ه ال �ط �ب �ي �ع��ي ومي� �ث ��ل قرية
عربية ريفية و�سط املناظر الطبيعية
ال �� �ص �ح��راوي��ة وي �� �ض��م �أم ��اك ��ن �إقامة
وم�ط��اع��م و��س�ب��ا وم��راف��ق اجتماعات
ونوافري مياه متنح ال�شعور بالهدوء
واال�� �س�ت�رخ ��اء ل � �ل� ��أزواج والعائالت
والأ��ص��دق��اء م��ع ج��والت على الكثبان
ال��رم�ل�ي��ة ورك � ��وب اجل �م��ال وخيارات
للعالج الت�أملي الذي ي��وازن احلوا�س
يف املنتجع ال�صحي.

معر�ض رواد الأعمال لل�صغار يختتم دورته الأوىل يف « نادي �سيدات ال�شارقة»

بتنظيم ه�ي�ئ��ة الإمن � ��اء التجاري
و ال���س�ي��اح��ي ب��ال �� �ش��ارق��ة ،وور�شة
حول ت�صميم املج�سمات ال�صغرية
ل�ل��أط� �ف ��ال ب �ت �ن �ظ �ي��م م� ��ن دائ � ��رة
التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة
�إىل ج ��ان ��ب ع� ��دد م ��ن العرو�ض
الرتفيهية ،كما مت ا�ست�ضافة حوار

عن بدء الأعمال التجارية قدمته
مركز ال�شارقة لريادة الأعمال –
�شراع.
وق��دم��ت م��راف��ق ال �ن��ادي عرو�ض
ح �� �ص��ري��ة ع �ل��ى ع �� �ض��وي��ة النادي
وب� �ع� �� ��ض اخل � ��دم � ��ات واملنتجات
املقدمة من منتجع دلوك ال�صحي

وبوتيك �أوركيد للجمال .بالإ�ضافة
�إىل خ�صم على درو�س التزلج على
اجل�ل�ي��د ل� ��زوار امل �ع��ر���ض .وخ�صم
خ��ا���ص ل ��رواد الأع �م��ال امل�شاركني
على الت�سجيل يف خميم عجائب
ال�شتاء� .إىل جانب تخ�صي�ص ركن
ل�ل�أط �ف��ال م��ن “مركز وح�ضانة

ب�ساتني” وق��دم �أن�شطة متنوعة
ح ��ول ال �ف �ن��ون واحل� ��رف اليدوية
وال��ر��س��م وجت��دي��ل ال�شعر و�صنع
الإك�س�سوارات .وتعليقاً على ذلك
قالت خولة ال�سركال مديرة عام
ن� ��ادي � �س �ي��دات ال �� �ش��ارق��ة “ ي�أتي
تنظيم املعر�ض انطالقاً من ر�ؤية

ال �ن��ادي ور��س��ال�ت��ه ال�ع��ام��ة يف دعم
ال�سيدات و�أبنائهن خالل الإجازة
امل��و��س�م�ي��ة ل �ل �م��دار���س ،ويف �إط ��ار
االن�سجام مع جهود �إمارة ال�شارقة
النوعية نحو توفري بيئة حمفزة
لرواد الأعمال ال�صغار �إذ نحر�ص
على تهيئة من�صة داعمة يف جمال

امل�شاريع التجارية ،وبنا ًء على ذلك
ن�سقنا بالتعاون مع ال�شركاء تنظيم
ور�ش يف الفن والقيادة �إ�ضافة �إىل
جل�سات حوارية منوعة «.
و�أ�ضافت “ي�سعدنا �إطالق معر�ض
لرواد الأعمال ال�صغار الذي ي�سهم
يف انطالق امل�شاريع التجارية� ،إذ

للبيئة وجتاربه التي تتيح تعزيز
ال�صحة اجل�سدية والعقلية مع
غرف تقدم خدمات ا�ستن�شاق
الأع�شاب وملح الهيمااليا املريح
للأع�صاب مع جمموعة متنوعة
من الأن�شطة يف الهواء الطلق ،مثل
الرماية والرحالت وركوب الدراجات
بالإ�ضافة �إىل الأن�شطة الثقافية التي
يتم ترتيبها من خالل زيارة مركز
مليحة الأثري ومركز جبل بوحي�ص
الأثري واملتحف القريب.
حتتوي جميع غرف املنتجع على كوة
يف ال�سقف ملراقبة النجوم م��ن �أ�س ّرة
النوم يقدم نزل الفاية ،الواقع يف عمق
ال�صحراء ،ل�ضيوفه فر�صة ال�ستك�شاف
اجلمال احلقيقي ملنطقة مليحة التي
مت تر�شيحها كموقع ت��راث عاملي من
قبل اليون�سكو ،حيث حتت�ضن مليحة
ع��دداً م��ن امل��واق��ع الهامة ،منها قبور
الع�صر ال�برون��زي وح�صون ف�ترة ما
قبل الإ�سالم.
 خميمات بالتينيوم هريتاج .ت �ق��ع خم � ّي �م��ات ب�لات �ي �ن �ي��وم هريتاج
يف حممية دب��ي ال���ص�ح��راوي��ة وتوفر
ل� ��زواره� ��ا اك �ت �� �ش��اف احل� �ي ��اة ال�ب�ر ّي ��ة
واخ �ت �ب��ار جت��رب��ة ع��رب�ي��ة �أ��ص�ي�ل��ة مع
ال�ت�راث الإم ��ارات ��ي وخ��و���ض مغامرة
ت��رف�ي�ه�ي��ة ال ُت�ن���س��ى ع�ب�ر رح�ل��ات يف
��س�ي��ارات رب��اع�ي��ة ال��دف��ع ع�ل��ى الرمال
ال��ذه�ب�ي��ة ال�ستك�شاف احل �ي��اة الربية
والكائنات الفطرية مثل الغزالن واملها
ال�ع��رب�ي��ة ..ك�م��ا مي�ك��ن ل �ل��زوار جتربة
الركوب على ظهر الإبل يف ال�صحراء
واختبار احلياة البدوية يف املرموم مع
عر�ض ال�صيد بال�صقور.
 اليم �أنانتارا .�صُ مم منتجع فلل اليم انانتارا ب�أ�سلوب
تقليدي يذكر بقرى ال�صيد الإماراتية
م��ع م�ساكن �شاطئية م�ستوحاة من
بيوت �سعف النخيل املجفف تطل على
مياه اخلليج العربي اخلالبة و�أ�شجار
القرم رائعة اجلمال ..ويوفر املنتجع
جت��ارب ا�ستثنائية للتمتع مب�شاهدة
ال� �ك ��ائ� �ن ��ات ال �ف �ط ��ري ��ة �أو الإب � �ح� ��ار
واال�ستمتاع مب�شاهدة �أ�سراب الطيور
امل�ح�ل�ق��ة وال �غ �ط ����س ل �ت ��أم��ل ال�شعاب
املرجانية املحمية.
�شارك يف هذه الن�سخة من املعر�ض
 15م�شروعاً �إبداعياً متفرداً من
خمتلف اجلن�سيات� ،أبرزها �أ�صغر
ن��ا� �ش��رة �إم ��ارات � �ي ��ة وه� ��ي الظبي
امل �ه�يري لت�شجيع الأط �ف��ال على
خو�ض غمار هذا اجلانب «.
وثمنت ال�ت�ع��اون الفعال ال��ذي مت
بني ال�ن��ادي واجل�ه��ات التي دعمت
ت �ن �ظ �ي��م امل� �ع ��ر� ��ض و�أب� � ��رزه� � ��م “
مفو�ضية مر�شدات ال�شارقة “ �إىل
ج��ان��ب “ هيئة االمن ��اء التجاري
وال�سياحي بال�شارقة “ و”م�ؤ�س�سة
ال�شارقة لدعم امل�شاريع الريادية
“ر ّواد”” و “ دائ� � ��رة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة” و”مركز
ال�شارقة ل��ري��ادة الأع�م��ال –�شراع
“ ورعاة املعر�ض “ �شركة الفطيم
ل�ل���س�ي��ارات –لكز�س “ و” نادي
ال �� �ش��ارق��ة ل�ل�ج��ول��ف وال��رم��اي��ة “
و”�أويل �أويل».
وي�ع�ت�بر احل ��دث من�صة تعليمية
يف امل�ج��ال ال�ت�ج��اري لكل املُهتمني
ب �ق �ط��اع ري� � ��ادة الأع� � �م � ��ال ،لدعم
م �� �ش��اري �ع �ه��م احل��دي �ث��ة ال ��رائ ��دة،
مب��ا يمُ كنهم م��ن خو�ض التجربة
ال �ع �م �ل �ي��ة ب �� �س �ه��ول��ة خل �ل��ق بيئة
تناف�سية ،ومنحهم الفر�صة لإدارة
�أعمالهم التجارية ال�صغرية ،وبث
روح املبادرة بداخلهم.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بازلت للمقاوالت وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 2301678:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ريا�ض مره�ش العبد اهلل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ح�سني نا�صر على احمد العي�سائى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بازلت للمقاوالت وال�صيانة العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دي جي ال للتخلي�ص وال�شحن
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1017954:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة دياليت انف�ستمنت جروب هولدينج ليمتد

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ادخني
دخون للعطور
رخ�صة رقم CN 1963636: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/ال�سهر للمقاوالت
وال�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 4024373:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد عبدول وهاب حممد غوث من  %24.5اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف كريان جوزيف كرا�ستا كليفارد كرا�ستا
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

BASALT GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

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

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

�إعــــــــــالن

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

�إعــــــــــالن

DELIGHT INVESTMENT GROUP HOLDING LIMITED

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة م�ؤ�س�سة االن�شراح للنقليات العامة
DELIGHT GENERAL TRANSPORTING EST

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مطر حميد معيوف �سامل املن�صورى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ذوالفقار عبدالعزيز
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  13427بتاريخ 2021/12/27
العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

�إعــــــــــالن

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نيو �سيتي للنظارات
رخ�صة رقم CN 1158250:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة طارق اميكاندى يو�سف %12
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /نا�صر را�شد على احلليفى الزعابى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /نا�صر را�شد على احلليفى الزعابى من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فريك�شى كاندى عزيز %13
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد كويا بانداليبارامباث %12
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة بوليكال مويدو على %12
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 300000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /نيو �سيتي للنظارات
NEW CITY OPTICALS

�إىل /نيو �سيتي للنظارات ذ.م.م

NEW CITY OPTICALS L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة ل�ؤل�ؤة املن�صورة العمال
اال�صباغ ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1168511:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد احمد حممد املر�سى وهبه %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سامل حمد على �سامل الكلبانى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�سيد عو�ض طه الع�شرى %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد احمد حممد املر�سى وهبه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خليفه �سامل عبداهلل النعيمى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�سيد عو�ض طه الع�شرى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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

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

االثنني  27دي�سمرب  2021العدد 13427

االثنني  27دي�سمرب  2021العدد 13427

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ديبغ خلدمات مكافحة احل�شرات
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1781015:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة م�ؤ�س�سة االن�شراح للنقليات العامة
DELIGHT GENERAL TRANSPORTING EST

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة دياليت انف�ستمنت جروب هولدينج ليمتد
DELIGHT INVESTMENT GROUP HOLDING LIMITED

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مطر حميد معيوف �سامل املن�صورى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ذوالفقار عبدالعزيز
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  27دي�سمرب  2021العدد 13427

االثنني  27دي�سمرب  2021العدد 13427

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

حماكم دبي االبتدائية
حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  313/2020/250بيع عقار مرهون

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  311/2020/250بيع عقار مرهون

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  13/2021/250بيع عقار مرهون

70021

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز
التنفيذي على العقار رقم  4 - PH-بالطابق رقم  36مببنى مبنى جولد كري�ست فيوز  1البالغ م�ساحته 6,168.90
قدم مربع واملواقف رقم  B1-45/46على قطعة االر�ض رقم  896مبنطقة الثنية اخلام�سة ب�إمارة دبي املرهون للبنك
الطالب واململوك للمطلوب �ضده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده املقدره مببلغ
 2,444,537.97درهم (مليونان و�أربعمائة واربعة واربعني الف وخم�سمائة و�سبعة وثالثني درهم و�سبعة وت�سعني
فل�سا) من ح�صيلة البيع طبقا الحكام القانون واملادتني ( )25و( )26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم 14
ل�سنة  2008بامارة دبي.
طالب التنفيذ:بنك امل�شرق � -ش م ع عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد  -ديرة  -بناية عبداهلل حممد امل�سعود -
مكتب رقم  - 804 & 802وميثله  :عائ�شة عبدال�سالم حممد اجلزيري
املطلوب �إعالنه  :ج��اوراف دهافان عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دبي  -الثنية اخلام�سة  -دبي  -مبنى جولد كري�ست فيوز
� - 1شقة العقار رقم PH-4 - 0559779441 -
 Gaurav-dhawan@gmail.comمو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية  -رقم االر�ض  - 896املنطقة  :الثنية اخلام�سة
 رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :جولد كري�ست فيوز  -رقم العقار  - PH 4 :امل�ساحة  573.11 :مرت مربع  -التقييم( )4,037,882/99درهم العلى عطاء.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز
التنفيذي على رهن العقار رقم  2407بالطابق رقم  24مببنى تیفانی تاورز  1البالغ م�ساحته  1,140.33قدم مربع
وامل��واق��ف رق��م  DMCC1080على قطعة االر���ض رق��م  888مبنطقة الثنية اخلام�سة ب��إم��ارة دب��ي املرهون للبنك
الطالب واململوك للمطلوب �ضده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده املقدره مببلغ
 349,120.64درهم (ثالثمائة وت�سعة واربعني الف ومائة وع�شرين درهم واربعة و�ستني فل�سا ) من ح�صيلة البيع طبقا
الحكام القانون واملادتني (  ) 25و( ) 26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي .
طالب التنفيذ:بنك امل�شرق � -ش م ع
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد  -ديرة  -بناية عبداهلل حممد امل�سعود  -مكتب رقم 804 & 802
وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  :جاوراف دهافان مامنوهان الل دهاوان
عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دب��ي  -بردبي  -مبنى تيفاين ت��اورز � - 1شقة العقار  - 2407 :منطقة الثنية اخلام�سة -
Gaurav-dhawan@gmail.com - 0559779441
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 888رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :تيفاين تاورز  -رقم
العقار  - 2407 :امل�ساحة  105.94 :مرت مربع  -التقييم ( )634,198/61درهم  -العلى عطاء
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

70363

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/11380

تنفيذ رقم 2021/15368

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/01/03لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده تهاين اخلليج للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م) و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
71,985
�ألعاب
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/01/03لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده �أوت��و مان لإ�صالح املركبات ����ش.ذ.م.م  +حممد ابراهيم حممد نور الهادي و او�صاف
املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
9,810
معدات كراج
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز
التنفيذي على رهن العقار رقم  1708بالطابق رقم  17مببنى ذا كري�سنت ايه  1البالغ م�ساحته  1,328.06قدم مربع
على قطعة االر�ض رقم  1مبنطقة معي�صم االول ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �ضده وتثمينه
وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده املقدره مببلغ  556,825.16درهم (خم�سمائة و�ستة
وخم�سني �ألف وثمامنائة وخم�سة وع�شرين درهم و�ستة ع�شر فل�سا) من ح�صيلة البيع طبقا الحكام القانون واملادتني ( )25
و( ) 26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي .
طالب التنفيذ:بنك امل�شرق � -ش م ع
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد  -ديرة  -بناية عبداهلل حممد امل�سعود  -مكتب رقم 804 & 802
وميثله  :عائ�شة عبدال�سالم حممد اجلزيري
املطلوب �إعالنه  :جاوراف دهافان مامنوهان الل دهاوان
عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دبي  -بردبي  -مبنى ذا كري�سنت ايه � - 1شقة العقار رقم  - 1708منطقة معي�صم االول -
Gaurav-dhawan@gmail.com - 0559779441
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�شقة �سكنية  -املنطقة  :معي�صم االول  -رقم االر�ض  - 1رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ذا كري�سنت ايه  -رقم العقار :
 - 1708امل�ساحة  123.38 :مرت مربع  -التقييم  624079.07 :درهم .يباع العلى عطاء.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  - 538 / 2019 / 207تنفيذ جتاري
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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

حماكم دبي

حماكم دبي

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شركة العربية للخ�ضار
والفواكه ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1035604:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عتيق بطى احلبي�شى بطى القبي�سى %1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممود فوالد فرد %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة را�شد حممد على را�شد العبار %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالرحيم احمد را�شد احلو�سنى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممود فوالد فرد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف الدكتور غامن حممد عبيد الهاجرى
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

حماكم دبي االبتدائية
70197

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/ 771جتاری كلى واملعدل باال�ستئنافان رقما  2006 / 1004 + 984جتاري .ل�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره = 19424484.74 /درهم  ،ورد خطابات ال�ضمان �شام ً
ال الر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ � :سي �أ�س �أت�ش كيه دبي للمقاوالت �ش ذ م م
عنوانه � :إمارة دبي -بر دبي  -زعبيل  -مكتب ملك نا�صر ح�سني العري�ش  -الكرامة  -بناية بنك االمارات الوطني  -امليزانني  -مقابل الربيد
املطلوب �إعالنه  /حممد رهيف حممد فوزي حاكمي  -عنوانه � :إمارة دبي � /شارع ال�شيخ زايد  /منطقة ابراج بحريات اجلمريا /ابراج �أرمادا  /الربج  / P2الطابق - 21
Fatma@armadahoiding.com 0504624699

مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة
�أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين )http://www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط
�أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :العقارات-:
نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 940امل�ساحة  90.50 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ارمادا  - 2رقم
الوحدة  - 2701 :التقييم  520527.88 :درهم
نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 940امل�ساحة  90.50 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ارمادا  - 2رقم
الوحدة  - 2702 :التقييم  520527.88 :درهم
نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 940امل�ساحة  81.28 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ارمادا  - 2رقم
الوحدة  - 2703 :التقييم  469020.42 :درهم
نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 940امل�ساحة  69.85 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ارمادا  - 2رقم
الوحدة  - 2704 :التقييم  399683.37 :درهم
نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 940امل�ساحة  64.05 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ارمادا  - 2رقم
الوحدة  - 2705 :التقييم  375139.36 :درهم
نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 940امل�ساحة  94.74 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ارمادا  - 2رقم
الوحدة  - 2706 :التقييم  533988.59 :درهم
نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 940امل�ساحة  94.74 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ارمادا  - 2رقم
الوحدة  - 2707 :التقييم  533988.59 :درهم
نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 940امل�ساحة  75.95 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ارمادا  - 2رقم
الوحدة  - 2708 :التقييم  432473.22 :درهم
نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 940امل�ساحة  75.95 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ارمادا  - 2رقم
الوحدة  - 2709 :التقييم  732473.22 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز
التنفيذي على ره��ن العقار رق��م  302بالطابق رق��م  3مببنی امیارت�س جاردنز  2ملبريي  1رق��م  1البالغ م�ساحته
 1,232.04قدم مربع واملواقف رقم  B-87على قطعة االر�ض رقم  881مبنطقة الرب�شاء جنوب الرابعة ب�إمارة دبي
املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �ضده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده
املقدره مببلغ  637,705.67درهم (�ستمائة و�سبعة وثالثني الف و�سبعمائة وخم�سة درهم و�سبعة و�ستني فل�سا) من
ح�صيلة البيع وما ي�ستجد عليها من فوائد قانونية حتى تاريخ البيع النهائي طبقا الحكام القانون واملادتني ( )25و()26
وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي .
طالب التنفيذ:بنك امل�شرق � -ش م ع
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد  -ديرة  -بناية عبداهلل حممد امل�سعود  -مكتب رقم 804 & 802
املطلوب �إعالنه  :حممد فوفانا
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -مبنى اميارت�س جاردنز  2ملبريى � - 1شقة العقار رقم  - 302منطقة الرب�شاء
جنوب الرابعة modfofana71@gmail.com - 0509945492 -
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية -املنطقة  :الرب�شاء جنوب الرابعة  -رقم االر�ض
 - 881امل�ساحة  114.46 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :اميارت�س جاردنز  2ملبريي  - 1رقم الوحدة
 - 302 :القيمة  611357.97 :درهم ويباع العلى عطاء.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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مهرجان حممد بن زايد ل�سباق الهجن ومزاينة الإبل يعلن نتائج مزاينة املفاريد

•• الذيد-الفجر:

�أع �ل �ن��ت ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة ملهرجان
� �ص ��اح ��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ل�سباق الهجن
وم��زاي�ن��ة الإب ��ل "الذيد ،"2021
عن نتائج الفائزين ب�أ�شواط املفاريد
املحليات واملهجنات الأ�صايل �ضمن
اليوم الأول مبزاينة الإبل.
وت�ستمر م�سابقات املزاينة يف حتى
 30دي�سمرب اجلاري مبدينة الذيد
يف املنطقة الو�سطى ب�إمارة ال�شارقة
 ،حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،وبتنظيم من احتاد �سباقات
ال�ه�ج��ن وجل �ن��ة �إدارة املهرجانات
وال�ب��رام� ��ج ال �ث �ق��اف �ي��ة وال�ت�راث �ي ��ة
ب�أبوظبي.
ح�ضر �إع �ل�ان ن�ت��ائ��ج عبيد خلفان
امل��زروع��ي ،م��دي��ر �إدارة التخطيط
وامل�شاريع يف جلنة �إدارة املهرجانات
والربامج الثقافية ب�أبوظبي ،وعدد
م��ن ك�ب��ار م�لاك الإب��ل يف الإم ��ارات
ودول اخلليج.
و�أ��س�ف��رت نتائج املزاينة يف ال�شوط
الرئي�سي مفاريد �شرايا حمليات
لأب �ن��اء القبائل ،ع��ن ف��وز "متعبة"
مل ��ال� �ك� �ه ��ا م �� �س �ل��م م� � �ب � ��ارك حممد
ال ��را� �ش ��دي م ��ن الإم� � � ��ارات باملركز
الأول ،فيما ج��اءت ب��امل��رك��ز الثاين
"�شلفا" ملالكها را�شد هادي فرهود
را� �ش��د ال �ه��اج��ري م��ن ق�ط��ر ،املركز
الثالث "�سبا" ملالكها حميد �سعيد
ال�سيد �سعيد املحرمي من الإمارات،

• �أربعة �أ�شواط �ضمن م�سابقات اليوم الأول لفئة املفاريد ال�شرايا والتالد واملهجنات الأ�صايل
• مزاينة الإبل ت�شهد م�شاركات وا�سعة من مالك الإبل يف الإمارات واخلليج
• انطالق م�سابقة املحالب �ضمن � 4أ�شواط خ�ص�ص لها  40جائزة قيمة
املركز الرابع "وكاد" ملالكها عي�ضه
م�ب�خ��وت غ ��امن ب��ن ��س�ن�ي��ه املنهايل
م��ن الإم� ��ارات ،ويف امل��رك��ز اخلام�س
"انتحار" ملالكها �سامل عبيد علي
�سعيد الكعبي من الإمارات.
ويف ال�شوط الثاين مفاريد �شرايا
حمليات لأبناء القبائل "املخ�ص�ص
لإب��ل �أب�ن��اء املنطقة" ،ح�صلت على
امل��رك��ز الأول "وزن" ملالكها م�صبح
م �ط��ر ع �ل��ي غ ��ري ��ر ال �ك �ت �ب��ي ،فيما
ج� ��اءت ب��امل��رك��ز ال �ث��اين "�سيا�سة"

ملالكها حممد را�شد �سامل ال�شاوي
الغفلي ،ويف املركز الثالث " خليج"
مل��ال �ك �ه��ا حم� �م ��د ع � �ب� ��داهلل حممد
ح �� �س��ن ال �ي �م��اح��ي ،امل ��رك ��ز ال ��راب ��ع
"جلفار" ملالكها را�شد �سامل علي بن
�سميط �آل علي ،ويف املركز اخلام�س
"ر�سمية" ملالكها حممد �سامل علي
بن �سميط �آل علي.
�أما يف �شوط مفاريد تالد حمليات
لأبناء القبائل ،ف��ازت باملركز الأول
"رمي الفال" مل��ال�ك�ه��ا عبدالعزيز

حم �م��د ع��اي ����ض ال �ق �ح �ط��اين من
الإم � � � � ��ارات ،ف �ي �م��ا ج� � ��اءت باملركز
ال �ث��اين " �سميحة" مل��ال�ك�ه��ا �صالح
ع � �ب ��داهلل خ��وي �ت��م ال ��را� � �ش ��دي من
الإم� ��ارات ،امل��رك��ز ال�ث��ال��ث " ت��رن��د "
ملالكها غ��ازي علي �سعيد باقروان
من اليمن ،املركز ال��راب��ع " و�شاح"
ملالكها عبداهلل نا�صر حممد بخيت
املن�صوري من الإم��ارات ،ويف املركز
اخل��ام����س "�شموخ" ملالكها مبارك
ع �ل��ي م��ري��ع ف �ه �ي��د الأح� �ب ��اب ��ي من

الإمارات.
وف ��ازت يف ��ش��وط م�ف��اري��د مهجنات
�أ� �ص��اي��ل لأب �ن��اء ال �ق �ب��ائ��ل" ،نوادر"
مل��ال�ك�ه��ا را� �ش��د م�سلم �سهيل �سعيد
ال ��را� �ش ��دي م ��ن الإم� � � ��ارات باملركز
الأول ،فيما ج��اءت ب��امل��رك��ز الثاين
" دولة" ملالكها �سعيد �سامل �صالح
جداد الكثريي من الإم��ارات ،املركز
الثالث " �شواهني" ملالكها عبداهلل
را�شد �سليم النهدي من عُمان ،املركز
ال��راب��ع "ظبا �صالح حممد م�سلم

�إقبال كبري للت�سجيل يف احلدث

بطولة فزاع لل�صيد بال�صقور الرئي�سية «التلواح» على خط االنطالق

املهام اخلا�صة ب�شرطة �أبوظبي بط ً
ال
مل�سابقة اجلري للرجال يف احلديريات

•• �أبوظبي-الفجر:

•• دبي-الفجر:

تنطلق يوم غد الثالثاء املوافق 28
دي �� �س �م�بر ،م �ن��اف �� �س��ات ب �ط��ول��ة ف ��زاع
لل�صيد بال�صقور الرئي�سية "التلواح"،
وال�ت��ي ينظمها ينمها مركز حمدان
بن حممد لإحياء الرتاث ،يف منطقة
ال��روي��ة ب��دب��ي ،وتعد مق�صداً لنخبة
ال �� �ص �ق��اري��ن ال �ب��اح �ث�ين ع��ن التفوق
يف الأ� �ش��واط ال�ق��وي��ة ال�ت��ي ي�شهدها
احل ��دث ��س�ن��وي�اً م��ن ح�ي��ث امل�شاركة
القيا�سية واجلوائز املالية ذات القيمة
الكبرية املخ�ص�صة لأ�صحاب املراكز
الأوىل.
واكتمل عقد امل�شاركني و�سط �إقبال
كبري على الت�سجيل على مدار الأيام
املا�ضية ،حيث قامت �إدارة البطوالت
يف م��رك��ز ح�م��دان ب��ن حممد لإحياء

ج��وع��ان ال �ع��ام��ري م��ن الإم� � ��ارات،
ويف املركز اخلام�س "رماح" ملالكها
عبداهلل حممد �سعيد احلر�سو�سي
من عُمان.
ان �ط�ل�اق م���س��اب�ق��ة امل �ح��ال��ب �ضمن
� 4أ�شواط خ�ص�ص لها  40جائزة
قيمة
ان�ط�ل�ق��ت ��ض�م��ن م�ه��رج��ان �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل
نهيان ل�سباق الهجن ومزاينة الإبل،
م�سابقة املحالب �ضمن �أربعة �أ�شواط

للمحليات (ال �ع��راب��ي واخلواوير)
وامل�ه�ج�ن��ات الأ� �ص��اي��ل ،خ�ص�ص لها
 40جائزة قيمة� ،إذ يح�صل الفائز
باملركز الأول يف كل �شوط على مبلغ
� 70ألف درهم ،واملركز الثاين 50
�ألف درهم ،والثالث � 35ألف درهم،
فيما يح�صل بقية ال�ف��ائ��زي��ن على
جوائز قيمة حتى املركز العا�شر.
ويتم احت�ساب معدل �إنتاج احلليب
خ�ل�ال م��دة �إق��ام��ة الإب ��ل امل�شاركة
يف امل�سابقة ،حيث يقوم كل م�شارك

ب �ح �ل��ب ن ��اق �ت ��ه يف وع � � ��اء احلليب
(ال � �ط� ��ا� � �س� ��ة) ،خ �ل ��ال ال� �ف�ت�رت�ي�ن
ال�صباحية وامل�سائية التي حددتها
اللجنة املنظمة للمهرجان ،ويتم
وزن احل �ل �ب��ة ب���ش�ك��ل م�ب��ا��ش��ر �أم ��ام
اللجنة ومالك الإبل ،وت�سجيلها يف
ال�سجالت اليومية لكل ناقة.
يذكر �أن "مزاينة الإبل" مبهرجان
��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ل���س�ب��اق��ات الهجن
وم��زاي�ن��ة الإب ��ل ،ت�شمل خ�لال هذه
الدورة على فئة املحليات واملهجنات
الأ��ص��اي��ل ،وق��د خ�ص�ص لها 240
ج� ��ائ� ��زة ق �ي �م��ة م� ��وزع� ��ة ع �ل��ى 24
�شوط ملزاينة الإب��ل لأب�ن��اء القبائل
��ض�م��ن  6ف �ئ��ات ع�م��ري��ة (مفاريد،
حقايق ،لقايا� ،إي��ذاع ،ثنايا  ،حول)،
بالإ�ضافة �إىل م�سابقة املحالب التي
ت�شمل �أرب �ع��ة �أ� �ش��واط خ�ص�ص لها
 40جائزة قيمة.
وت�ه��دف مزاينة الإب��ل يف املهرجان
�إىل احلفاظ على الرتاث الإماراتي
واخلليجي والعربي وما يرتبط به
من ع ��ادات ،احلفاظ على �سالالت
الإبل الأ�صيلة ،امل�ساهمة يف تطوير
ال�سياحة الثقافية وحتفيز الن�شاط
االق �ت �� �ص ��ادي يف دول � ��ة الإم� � � ��ارات،
ال�ت�روي ��ج ل��دول��ة الإم � � ��ارات جللب
ع�شاق ال�سياحة الرتاثية من جميع
�أنحاء العامل ،ا�ستقطاب املزيد من
ال��زوار حل�ضور الفعاليات املختلفة
واالط �ل ��اع ع �ل��ى م �ع��امل الإم� � ��ارات
وال �ب �ي �ئ��ة ال �� �ص �ح��راوي��ة ،التعريف
مبزاينات الإب��ل وارتباطها باملورث
الثقايف الإماراتي واخلليجي..

ال�ت��راث ،ب�ترك�ي��ب احل�ل�ق��ات الذكية
ل�ل�ط�ي��ور امل �� �ش��ارك��ة ع �ل��ى م� ��دار �أي ��ام
الأ�سبوع املا�ضي.
و�ستكون ال�ب��داي��ة ي��وم ال�ث�لاث��اء 28
دي�سمرب ،ب��إق��ام��ة مناف�سات �أ�شواط
ال�ع��ام��ة ُم�ل�اك "فرخ واجلرنا�س"،
وت���س�ت�م��ر مل� ��دة �أرب� �ع ��ة �أي � � ��ام ،وعقب
الإج � � ��ازة امل� �ق ��ررة ب �ت��اري��خ  1يناير
امل�ق�ب��ل ،ت�ست�أنف البطولة ب�أ�شواط
العامة مفتوح "فرخ وجرنا�س" من
� 2إىل  5ي�ن��اي��ر ،ث��م تقام �أ�شواط
ال�شيوخ "فرخ وجرنا�س" من � 6إىل
 9يناير ،تليها �أ�شواط حملي مفتوح
"فرخ وجرنا�س" ي��وم��ي  10و11
يناير ،ومت حتديد يومي  12و13
كاحتياطيني ،على ان تقام ي��وم 14

يناير مناف�سات النا�شئني يف م�سك
ختام البطولة.
و��س�ت�ك��ون ه ��ذه ال�ب�ط��ول��ة الأوىل يف
مو�سم بطوالت ال�صيد بال�صقور التي
ي�ن�ظ�م�ه��ا م��رك��ز ح �م��دان ب��ن حممد
لإحياء الرتاث ،حيث �سيليها بطولة
فخر الأجيال التي تقام بالفرتة من
 30يناير �إىل  16فرباير املقبل.
ورحب را�شد اخلا�صوين ،مدير �إدارة املعايري التي ت�ضمن �صحة و�سالمة فخر بني الأجيال املتعاقبة.
البطوالت يف مركز حمدان بن حممد اجلميع يف احلدث بو�صفه الأولوية ،واعترب اخلا�صوين� ،أن حجم امل�شاركة
لإح �ي��اء ال �ت�راث ،بجميع امل�شاركني كما �سعينا �إىل و�ضع برنامج املناف�سات ب��أع��داد كبرية ،نابع من الثقة الذي
يف ب�ط��ول��ة ف ��زاع ل�ل���ص�ي��د بال�صقور مبا ي�ضمن قوة التناف�س والأداء الذي يوليه ال�صقارين للمركز يف تنظيم
الرئي�سية "التلواح" ،م��ؤك��داً حر�ص نتطلع له �سنوياً يف هذا امللتقى الذي ه��ذه البطولة وغ�يره��ا ،ودل�ي��ل على
املركز على توفري جميع االحتياجات يتخطى ح�سابات الفوز فقط ،ولكنه م��وا��ص�ل��ة ق�ط��ع خ �ط��وات ال�ت�ط��ور يف
ال �ل�ازم ��ة ل �ه��م يف اخل �ي �م��ة الذكية جتمع لأبناء الوطن لالحتفال بهذا ك��ل ن�سخة م��ن �أج��ل جعل املناف�سات
للبطولة ،وال�سعي �إىل تطبيق جميع الإرث ال���ش�ع�ب��ي ال ��ذي ن�ت�ن��اق�ل��ه بكل ب�أف�ضل ظروف مثالية ممكنة.

ف� ��از ف ��ري ��ق ق� �ط ��اع امل� �ه ��ام اخلا�صة
ب��امل��رك��ز الأول ب �ب �ط��ول��ة  10كيلو
م�تر ج��ري رج��ال �ضمن درع معايل
ق��ائ��د ع��ام �شرطة �أب��وظ�ب��ي للمو�سم
الريا�ضي 2022-2021والتي
�أق� �ي� �م ��ت يف ج� ��زي� ��رة احل ��دي ��ري ��ات
ب�أبوظبي ومب�شاركة  7فرق ميثلون
ال�ق�ط��اع��ات ال���ش��رط�ي��ة ،وح ��از قطاع
الأم��ن اجلنائي امل��رك��ز ال�ث��اين ،وفاز
ق �ط��اع ال�ع�م�ل�ي��ات امل��رك��زي��ة باملركز
الثالث.
و�أك� ��د ال�ع�م�ي��د ح��ام��د حم�م��د حمود
الهاجري مدير مديرية ق 7بقطاع
امل �ه��ام اخل��ا��ص��ة يف ��ش��رط��ة �أبوظبي
خ�ل�ال ت�ت��وي��ج ال �ف��ري��ق ال �ف��ائ��ز على
�أه �م �ي��ة ب �ط��ول��ة م��دي��ر ع ��ام �شرطة
�أب ��وظ� �ب ��ي ل �ل �ج��ري وال � �ت ��ي �شهدت

مناف�سة كبرية بني الفرق الريا�ضية
امل���ش��ارك��ة يف �إط ��ار احل��ر���ص امل�ستمر
على حتفيز املنت�سبني على ممار�سة
ال��ري��ا� �ض��ة واحل� �ف ��اظ ع �ل��ى اللياقة
البدنية �إىل جانب تعزيز الروابط
االجتماعية بني امل�شاركني.
ول�ف��ت �إىل اه�ت�م��ام �شرطة �أبوظبي

امل�ستمر باالرتقاء مبنظومة الريا�ضة
وت�شجيع وحتفيز كافة املنت�سبني على
حتقيق النتائج املتميزة وامل�شاركة يف
خمتلف ال �ب �ط��والت ال��ري��ا��ض�ي��ة كما
�أ� �ش ��اد مب �ج �ه��ودات ال�ل�ج�ن��ة املنظمة
ودوره� � ��ا ال �ف �ع��ال يف �إجن � ��اح احل��دث
الريا�ضي.
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اجلواد «جوهر �سعفان» يحتفظ بلقب ك�أ�س
رئي�س الدولة للخيول العربية يف م�صر

•• القاهرة -وام:

اح�ت�ف��ظ اجل� ��واد "جوهر �سعفان"
ال�ع��ائ��د لإ��س�ط�ب�لات �سعفان ،بلقب
امل �ح �ط ��ة الـ 13ل� �ك� ��أ� ��س �صاحب
ال �� �س �م��و رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة للخيول
العربية الأ�صيلة التي �أقيمت �أم�س
الأول ال�سبت يف ميدان �سباق نادي
اجل� ��زي� ��رة ال��ري��ا� �ض��ي بالعا�صمة
امل���ص��ري��ة ال �ق��اه��رة�� ،ض�م��ن �سل�سلة
��س�ب��اق��ات ال�ن���س�خ��ة ال� �ـ  28للك�أ�س
الغالية التي توا�صل حتقيق �أهدافها
يف كل مو�سم وت�ضاعف جناحاتها يف
امل�ضامري العاملية والعربية.
وجن ��ح ال �ب �ط��ل "جوهر � �س �ع �ف��ان "
بقيادة الفار�س رم�ضان حممد من
ال�ت��أل��ق واالح �ت �ف��اظ بلقب ال�شوط
الرابع /الرئي�سي /للعام الثاين على
التوايل يف مهرجان الك�أ�س الغالية،
حيث قطع م�سافة ال�سباق البالغة

 1600م�تر ،ب��زم��ن 2:02:00
دق�ي�ق��ة ،وب �ف��ارق ط��ول ع��ن �صاحب
امل ��رك ��ز ال� �ث ��اين "مراد �سعفان"،
فيما ح��ل باملرتبة الثالثة "حار�س
الأمني".
وي �ج��ري ت�ن�ظ�ي��م ��س�ل���س�ل��ة �سباقات
الك�أ�س الغالية حتت رعاية كرمية
م��ن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئ�ي����س الدولة
"حفظه اهلل" ،ودعم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة  ،وم�ت��اب�ع��ة �سمو
ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة  ،دعما لر�ؤية ونهج
املغفور ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان
�آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ،لإعالء
�ش�أن اخليل العربي الأ�صيل يف كافة
دول العامل.

كما �شهد املهرجان الذي �أقيم للمرة
الأوىل يف ميدان �سباق نادي اجلزيرة
ال��ري��ا��ض��ي ب�ع��د ع�م�ل�ي��ات التجديد
وال�ت�ح��دي��ث ال�ت��ي �شهدها امل�ضمار
حت�ضريا ال�ست�ضافة الك�أ�س الغالية،
م���ش��ارك��ة  41خ�ي�لا يف � 6أ�شواط،
وو� �ص �ل��ت ق�ي�م��ة ج��وائ��ز ال�سباقات
�إىل � 590أل � ��ف ج �ن �ي��ه م�صري،
وهي الأك�بر بتاريخ �سباقات اخليل
مب���ص��ر م�ن��ذ ان �� �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة العليا
ل�سباق اخليل يف عام  ،1890و�أقيم
ال�سباق حتت �إ�شراف اللجنة العليا
املنظمة ل�سل�سلة ��س�ب��اق��ات الك�أ�س
الغالية برئا�سة �سعادة مطر �سهيل
اليبهوين ،وب�إ�شراف عام من في�صل
ال��رح �م��اين ،وب��ال�ت�ع��اون م��ع الهيئة
العليا ل�سباق اخليل يف م�صر.
وفاز اجلواد "مارد اخناتون" العائد
ال�سطبالت "العزوه" بلقب ال�شوط
الأول على ك��أ���س الإم� ��ارات للجياد

ال�ع��رب�ي��ة امل���ص��ري��ة ال��راب �ح��ة �سباق
ف�أكرث ،وذل��ك مل�سافة  1200مرت،
وظ�ف��ر "بريق الأمل" ال�سطبالت
�سعفان بلقب ال�شوط ال�ث��اين على
ك ��أ���س الإم � � ��ارات ل�ل�ج�ي��اد العربية
امل�صرية الرابحة �سباق �أو �سباقني
مل�سافة  1400مرت ،وح�صدت "بنت
النيل بدراوي" على لقب ال�شوط
ال�ث��ال��ث امل �ق��ام ع�ل��ى ك ��أ���س الإم� ��ارات
للبواين العربية امل�صرية الغ�شيمة،
وذل ��ك مل���س��اف��ة  1400م�ت�ر ،فيما
ت��وج "ب�شار �آل علي" بلقب ال�شوط
اخلام�س مل�سافة  1400مرت الذي
�أق �ي��م ع�ل��ى ك ��أ���س الإم � ��ارات للجياد
امل �� �ص��ري��ة ال �غ �� �ش �ي �م��ة ،يف ح�ي�ن فاز
"منا�ضل �سعفان " بلقب ال�شوط
ال�ساد�س مل�سافة  1400م�تر على
ك ��أ���س الإم � � ��ارات ل�ل�ج�ي��اد العربية
امل�صرية الغ�شيمة.
� �ش �ه��د امل �ه ��رج ��ان وت � ��وج الفائزين

ف �ي �� �ص��ل ال ��رح� �م ��اين م �� �ش��رف عام
�سل�سلة �سباقات ك�أ�س رئي�س الدولة
للخيول ال�ع��رب�ي��ة و�سعيد املهريي
مم�ث��ل جم�ل����س �أب��وظ �ب��ي الريا�ضي
و�شريف �سيف الن�صر رئي�س جمل�س
�إدارة ن��ادي اجل��زي��رة الريا�ضي �إىل
جانب ممثلي الهيئة العليا ل�سباق
اخليل يف م�صر.
م ��ن ج �ه �ت��ه �أع� � ��رب � �س �ع��ادة في�صل
ال ��رح� �م ��اين م �� �ش��رف ع� ��ام �سل�سلة
�سباقات ك�أ�س رئي�س الدولة للخيول
العربية الأ�صيلة عن فخره واعتزازه
ب��ال�ن�ج��اح��ات ال�ت��ي حققتها حمطة
م�صر ،وال�ت��ي متثل �إ��ض��اف��ة كبرية
لأجندة ال�سباقات العاملية ،متقدما
ب��ال�ت�ه�ن�ئ��ة وال �ت�بري �ك��ات للفائزين
يف الأ� � �ش� ��واط ال � �ـ  6ال �ت��ي عك�ست
حجم ومكانة العالقات والروابط
اال�سرتاتيجية ،وامل�سرية امل�شرتكة
ال �ت��ي جت �م��ع الإم � � ��ارات ب�شقيقتها

الكربى م�صر .وقال ":قدم الأ�شقاء
يف م�صر لوحة تنظيمية رائعة بكل
امل �ق��اي �ي ����س ،وب ��ذل ��وا ج �ه��ودا كبرية
لتحقيق ال �ن �ج��اح امل�ن���ش��ود للحدث
اال�ستثنائي ال��ذي ي�ستهدف تقدمي
ال��دع��م ل���س�ب��اق��ات اخل �ي��ل امل�صرية
وحتقيق النه�ضة مل�سريتها".
و�أ�ضاف الرحماين � " :إن جناحات
املهرجان وتالحم االخ��وة يف م�صر
لالحتفاء بامل�سرية التاريخية للك�أ�س

ال �غ��ال �ي��ة ل�ي����س ب �غ��ري��ب وال جديد
عليهم بحكم ال��رواب��ط امل�شرتكة،
ودول� � ��ة الإم � � � ��ارات ت� ��ويل اهتماماً
ك �ب�يراً ل�ل�خ�ي��ول ال�ع��رب�ي��ة الأ�صيلة
وامل�ح��اف�ظ��ة ع�ل�ي�ه��ا ،و�إع�ل��اء �ش�أنها
باعتبارها رك�ن�اً �أ��ص�ي�ل ً
ا م��ن تراثنا
ال�ع��ري��ق ،وا�ستكمال ر�ؤي ��ة امل�ؤ�س�س
املغفور ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان
�آل نهيان " طيب اهلل ث��راه " التي
وا�صلت م�سريتها قيادتنا الر�شيدة

يف دعم مالك ومربي اخليل بكافة
امل�ضامري العربية والعاملية ،ونتوجه
ب�أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان ل�سمو
ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة جمدد اخليل العربي
الأ�صيل ،تقديرا ل��دوره الريادي يف
حتقيق النه�ضة التاريخية والنقلة
ال �ن��وع �ي��ة مل �� �س�يرة اخل �ي��ل العربي
و�سباقاته العاملية" .

احتاد الكرة ُينظم ور�شة عمل للأكادمييات اخلا�صة يف الدولة

من الأكادمييات اخلا�صة.
•• دبي-الفجر:
و�أ�ستعر�ضت حم��اور ور�شة العمل تفعيل دور احت��اد الكرة يف
نظم احت��اد الإم� ��ارات ل�ك��رة ال�ق��دم ور��ش��ة عمل لأكادمييات �إدارة الأن�شطة املتعلقة بت�سجيل الالعبني يف االكادمييات
كرة القدم اخلا�صة يف الدولة  ،بح�ضور عمر يربودي املدير اخلا�صه ،والعمل على تعديل اللوائح من خالل درا�سة النظام
التنفيذي لقطاع ال�ش�ؤون الفنية واملنتخبات ،ومب�شاركة عدد احل��ايل لت�سجيل الالعبني ،و�أهمية املتابعة الدورية وطرح

وت�ط��وي��ر ح�ل��ول للتحديات ال�ت��ي تواجهها ��س��واء يف الوقت
احلايل وم�ستقب ً
ال.
كما مت ا�ستعرا�ض م�ق�ترح لتنظيم العالقة ب�ين الالعبني
واالك��ادمي�ي��ات اخلا�صة التابعني لها ،وا�ستحداث ما ي�سمى
ب�لاع �ب��ي امل �ن��ح ال��ذي��ن ي�ح���ص�ل��ون ع �ل��ى م �ن��ح ت��دري �ب �ي��ة من

الأكادميية مبوجب اتفاق بينها و�أولياء الأمور وحتت ا�شراف
احتاد الكرة ،على �أال يحق له�ؤالء الالعبني االنتقال �إىل �أي
�أكادميية �أخرى �إال مبوافقة الأكادميية الأ�صلية التي �ستح�صل
على ب��دالت تدريب حم��ددة ح�سب عمر الالعب ،بالإ�ضافة
ملجموعة من املقرتحات التي ت�سهم يف تنظيم العالقة بني

الطرفني ب�صورة قانونية وعادلة بني الطرفني.
وهدفت ور�شة العمل �إىل ا�ستفادة الأكادمييات من ت�سجيل
وحماية العبيها وت�سجيل عدد غري حمدود يف نظام الت�سجيل
مما يزيد من ممار�سني كرة القدم يف الدولة � ،إ�ضافة لزيادة
تفاعل تلك الأكادمييات مع احتاد الكرة وخدماته.

�أمل وائل والعنود العنزي ُت�شاركان يف ور�شة «�أبوظبي للبولو» يفوز على غنتوت بالهدف
عمل قادة امل�ستقبل يف كرة القدم الن�سائية
الذهبي ويت�صدر البطولة الدولية

•• �أبوظبي-وام:
•• دبي-الفجر:

تلقت �أمل وائل والعنود العنزي العبتا منتخبنا الوطني
لل�سيدات دع��وة للم�شاركة يف ور��ش��ة عمل حت��ت عنوان
"قادة امل�ستقبل يف كرة القدم الن�سائية" ،املقرر �إقامتها
يف الفرتة من � 18إىل  22مار�س  2022يف العا�صمة
الأردنية ع ّمان.

وتت�ضمن حماور ور�شة العمل التي يُنظمها احتاد غرب
�آ�سيا لكرة القدم بالتعاون مع اجلمعية الأملانية للتعاون
الدويل " "GIZواالحتاد الأملاين لكرة القدم جمموعة
ج�ل���س��ات ت�ت�ن��اول ك��اف��ة ال �ت �ج��ارب التحفيزية والأم ��ور
املتعلقة بكرة القدم الن�سائيةُ ،
حيث مت اختيار �أمل وائل
والعنود العنزي للتحدث عن جتربتيهما يف هذا املجال
الريا�ضي على �صعيدي الأندية واملنتخبات الوطنية.

حافظ فريق �أبوظبي للبولو على �صدارته لبطولة الإمارات
ال��دول�ي��ة للبولو ال�ت��ي ينظمها ن ��ادي غ�ن�ت��وت ل�سباق اخليل
والبولو برعاية �سمو ال�شيخ ف�لاح بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
النادي وتختتم يوم اخلمي�س املقبل يف احتفالية كربى.
وج ��اءت � �ص��دارة ف��ري��ق �أب��وظ�ب��ي على خلفية نتائج مباريات
اجلولة الثانية من ال��دور التمهيدي والتي حقق فيها فوزه
على فريق غنتوت للبولو بالهدف الذهبي يف الزمن الإ�ضايف

الذي امتد �إىل � 5أ�شواط ،بعد �أن كان التعادل م�سيطرا على
جمريات املباراة التي �أقيمت بني الفريقني مبلعب ال�شيخ زايد
الرئي�سي بنتيجة  .7/7و�سجل هدف الرتجيح الذهبي لفريق
�أبوظبي هداف الفريق والبطولة الالعب /امادوري �سيغوندو
بر�صيد � 10أهداف /لتنهى بنتيجة  7/8ل�صالح فريقه.
ويف املباراة الثانية حقق فريق بنجا�ش فوزه الأول على ح�ساب
فريق الإم��ارات بولو بنتيجة  ،3/5بعد مباراة متكافئة من
الفريقني من بدايتها ،على خلفية �سعي كل فريق لتعوي�ض
خ�سارته يف اجلولة االفتتاحية ،وق��د ك��ان لفريق بنجا�ش ما

�أراد بالرغم من ت�أخره يف النتيجة بداية اللقاء .وقد �سجل
الأجاجي هدفني متتاليني ،فيما �سجل ثالثية الفريق الباقية
العبه كورتي.
وت�ق��ام بعد ظهرغد االث�ن�ين م��واج�ه��ات ق��وي��ة يف خ�ت��ام الدور
التمهيدي ،حيث جتمع امل�ب��اراة الأوىل بني فريقي الإمارات
ب��ول��و م��ع غ�ن�ت��وت يف حت��د م�ث�ير ��ش�ع��اره ال �ف��وز وب �ل��وغ من�صة
التتويج ي��وم اخلمي�س املقبل ،بينما يلتقي يف امل�ب��اراة الثانية
فريق �أبوظبي املت�صدر م��ع فريق بنجا�ش يف ختام مباريات
الدور التمهيدي.
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الفجر الريا�ضي

�إ�صابة مدرب �أ�ستون فيال بفريو�س كورونا
�أ�صيب �ستيفن جريارد ،مدرب �أ�ستون فيال ،بفريو�س كورونا
و�سيغيب عن املباراتني املقبلتني للفريق يف الدوري االنكليزي
املمتاز لكرة القدم ،وفق ما �أعلن النادي .
وج��اء يف تغريدة للنادي على موقع تويرت "ميكن لأ�ستون
فيال �أن ي�ؤكد �أن املدرب �ستيفن جريارد لن يكون قاد ًرا على
ح�ضور مباراتينا املقبلتني يف ال��دوري املمتاز �ضد ت�شل�سي
وليدز يونايتد كونه �سيكون يف العزل بعد �إ�صابته بكوفيد-
."19
و�سيغيب جريارد ( 41عا ًما) عن املباراة املقررة على �أر�ضه
الأح��د �ضد ت�شل�سي يف يوم الـ "بوك�سينغ داي" ال��ذي ي�شتهر
به الدوري الإنكليزي بتقليد تاريخي حيث تقام مبارياته يف

اليوم التايل لعيد امليالد� ،إ�ضافة اىل زيارة ليدز الثالثاء.
�أرجئت مباراة �أ�ستون فيال االخ�يرة على �أر�ضه �ضد برينلي
ق�ب��ل � �س��اع��ات م��ن ان�ط�لاق�ه��ا اال� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي ب�ع��د تف�شي
الفريو�س يف �صفوف الفريق امل�ضيف.
ت�أجلت ث�لاث م�ب��اري��ات يف ال ��دوري م�ق��ررة االح��د ،مب��ا فيها
ليفربول �ضد ليدز يونايتد ،ب�سبب �إ�صابات بدنية وبالفريو�س
يف �صفوف االخ�ير لن متكنه من �إتاحة العدد املطلوب من
الالعبني خلو�ض املواجهة ،ما ي�ضع عالمة ا�ستفهام على
م�صري مباراته مع �أ�ستون فيال الثالثاء.
"كابو�سا" يف
قال العب ليفربول ال�سابق االربعاء �إنه �سيكون
ً
حال حتتم على فريقه خو�ض مباراتني يف غ�ضون يومني مع

متاحا فقط ،م�ضي ًفا �أن كل من يف النادي قلق من
 14الع ًبا ً
�إمكانية اال�صابة بالفريو�س.
و�أ�ضاف الدويل االنكليزي ال�سابق "يف نهاية الأ�سبوع ،تردد
�أحد الالعبني يف اخلروج من �سيارته لأنه ظهرت عليه بع�ض
الأعرا�ض ولديه عائلة يافعة ،وميكننا �أن نتفهم متا ًما وجهة
نظره قي هذا الو�ضع".
وت��اب��ع الع ��ب خ��ط ال��و��س��ط ��س��اب� ًق��ا "ال �أح ��د ي��ري��د التقاط
ه��ذا الفريو�س.اجلميع يريد حماية عائلته .ه��ذه مهمتنا
والأولوية �ستكون دائ ًما للعائلة حت ًما".
يف امل �ج �م��وع� ،أرج �ئ��ت  25م �ب��اراة يف الـ"بوك�سينغ داي" يف
الدرجات االربع االوىل يف �إنكلرتا.
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رف�ض ت�أجيل مباراة توتنهام وكري�ستال باال�س
رف�ضت رابطة ال��دوري الإجنليزي املمتاز �أم�س الأح��د ت�أجيل مباراة توتنهام وكري�ستال باال�س يف
اجلولة  19من الربميريليج.
ووفقًا ل�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،ف�إن كري�ستال باال�س تقدم بطلب الت�أجيل �صباح �أم�س لكن
رف�ضته رابطة الربميريليج رغم تف�شي فريو�س كورونا يف مع�سكر الن�سور.
وكانت رابطة الربميريليج �أجلت  3مباريات م��ؤخ� ًرا ك��ان �آخ��ره��ا لقاء برينلي و�إي�ف��رت��ون ب�سبب
فريو�س كورونا.
وك�شف باتريك فيريا ،مدرب كري�ستال باال�س� ،أن لديه عددًا من الإ�صابات بكورونا بني الالعبني يف
امل�ؤمتر ال�صحفي للمباراة.
وذكرت تقارير �صحفية �أن كري�ستال باال�س تعر�ض لإ�صابتني جديدتني بالأم�س بني العاملني مع
الفريق الأول .ومل يغادر كري�ستال باال�س �إىل الفندق املخ�ص�ص لإقامة الفريق قبل خو�ض املباراة،
�إال عقب احل�صول على رد رابطة الربميريليج.

19
19

كوري يقود ووريرز لتخطي �صنز ..ان�سحاب كونتي وبوغبا من منتخب
ونت�س يزيد معاناة ليكرز
غينيا لك�أ�س الأمم

�سجل �ستيفن كوري  33نقطة ليقود غولدن �ستايت �إىل الفوز -116
 107على فينيك�س ،ما منح الأف�ضلية لووريرز على �صرن يف حتقيق
�أف�ضل ّ
�سجل يف الدوري الأمريكي للمحرتفني يف يوم عيد امليالد ،الذي
�شهد خ�سارة خام�سة توالياً لليكرز �أمام نت�س.
و�أ ّثر تزايد الإ�صابات بكوفيد -19يف الدوري ،على الأجواء االحتفالية
للمباريات ال�سبت ،لكن ذلك مل مينع الفرحة.
وق��ال م��درب ووري��رز �ستيف كري "حقيقة �أن الفوز جاء يف عيد امليالد،
ونحن خارج �أر�ضنا ،فيا لها من هدية عيد رائعة ل�شباننا".
و�أ��ض��اف "من الوا�ضح �أنهم �أعطوها لأنف�سهم ،لكن من املمتع اللعب
يف عيد امل�ي�لاد ،هناك �أج��واء خا�صة وم��ن الوا�ضح �أن ه��ذه امل�ب��اراة مع
الفريقني اللذين ميتلكان �أف�ضل �سجل يف ال��دوري ك��ان لها �إح�سا�س
خا�ص".
و�سجل �أوتو بورتر جونيور  19نقطة 13 ،منها يف الربع الرابع حينما
ح�سم ووريورز امل�شادة بخروجه منت�صراً من معركة اللحظات الأخرية
التي �شهدت  12تغرياً يف النتيجة.
وخا�ض ووري��رز امل�ب��اراة بغياب ثالثة من هدافيه الأرب�ع��ة ،وه��و �أندرو
ويغينز ،داميون يل وجوردان بول ،ب�سبب املخاوف حيال كوفيد.-19
لكن ك��وري م�ل�أ ال�ف��راغ ،وللمرة الأوىل يف ت�سع مباريات بعيد امليالد،
�سجل �أكرث من  20نقطة رغم �أنه احتاج �إىل حماوالت كثرية ،على غرار
خم�س ت�سديدات من �أ�صل  16ثالثية.
وقال كوري ،الذي �أ�شاد بتوازن بورتر بعدما �أنهى ووريرز �سل�سلة من 15
انت�صاراً ل�صنز على �أر�ضه "�أنا فخور باجلميع ،لأنه مل يخرتنا الكثري
من النا�س للفوز الليلة" .يف املقابل مل تكن الأمور على ما يرام لفريق
لو�س �أجنلي�س ليكرز ،بعدما ف�شل يف اخلروج منت�صراً �أمام بروكلني نت�س
العائد من توقف كوفيد -19الذي دام �أ�سبوعاً.
ً
وبالتايل ،ف ��إن نت�س ال��ذي ك��ان لديه  13العبا خ��ارج ت�شكيلته ب�سبب
كورونا الأ�سبوع املا�ضي وا�ضطر �إىل ت�أجيل ثالث مباريات ،تقدم بفارق
 23نقطة يف الربع الرابع ،لكنه �شهد �إدراكاً للتعادل من قبل ليكرز قبل
 45ثانية من النهاية ،قبل �أن يحرز نت�س �سبع نقاط وي�ضمن انت�صاراً
 115-122يف لو�س �أجنلي�س.
و�سجل جيم�س هاردن الذي غاب عن ثالث مباريات ب�سبب كوفيد،-19
"تريبل دابل" من  36نقطة و 10متابعات و 10متريرات حا�سمة.
و�أ�ضاف باتي ميلز  34نقطة لنت�س ،الذي غاب عنه جنماه كيفن دورانت

والماركو�س �ألدريدج.
وبالتايل ،مني ليكرز بخ�سارته اخلام�سة توالياً ،رغم ت�سجيل ليربون
جيم�س  39نقطة.
��س�ج��ل ال �ي��ون��اين ي��ان�ي����س �أن�ت�ي�ت��وك��ومن�ب��و  36ن�ق�ط��ة ب�ع��د ع��ودت��ه من
بروتوكوالت كورونا ،ليقود ميلووكي باك�س حامل اللقب للفوز -117
 113على بو�سطن �سلتيك�س املثقل ب�إ�صابات كورونا.
و�أح ��رز �أنتيتوكومنبو ال��ذي غ��اب ع��ن خم�س م�ب��اري��ات 29 ،نقطة يف
ال�شوط الثاين.
وكان لدى بو�سطن ت�سعة العبني غري متاحني ب�سبب خماوف كورونا،
رغم �أن جايلني ب��راون وجاي�سون تاتوم وماركو�س �سمارت �سجلوا 69
نقطة جمتمعني لبو�سطن.
يف املقابل ،ب��ات كيمبا ووك��ر �أول الع��ب يحقق "تريبل دابل" ي��وم عيد
امليالد يف تاريخ نيويورك نيك�س ،ليقود فريقه للفوز  87-101على
�أتالنتا هوك�س.
وبعدما �أبقاه املدرب توم تيبودو على مقاعد البدالء يف ت�سع مباريات هذا
ال�شهر ،عاد ووكر للت�ألق مع عودته �إىل الت�شكيلة اال�سا�سية.
�سجل  44نقطة يف اخل�سارة �أمام ميلووكي باك�س اخلمي�س� ،إال �أنه �أحرز
�أمام هوك�س  10نقاط 10 ،متابعات و 12متريرة حا�سمة ليقود فريقه
للفوز يف املباراة الأوىل من �أ�صل خم�س مقررة يوم عيد امليالد.
وقف اجلميع و�صفق بحرارة عندما التقط املتابعة العا�شرة يف ال�شوط
الثاين ليحقق �أول "تريبل دابل" له منذ العام .2014
ع ّلق بعد املباراة "لقد عدت اىل الديار� .أنا من هنا ،ولدت وترعرعت هنا.
�أظهورا الكثري من احلب يل اليوم".
�سجل جوليو�س ران��دل  25نقطة و 12متابعة لنيك�س ال��ذي تقدم يف
املباراة من الدقيقة االوىل حتى االخرية وو�صل الفارق اىل  21نقطة.
و�سبق �أن حقق الأ�سطورة �أو�سكار روبرت�سون ذلك �أربع مرات يف �ستينات
القرن املا�ضي ،فيما كان دراميوند غرين �آخر من �أجنز ذلك مع غولدن
�ستايت ووريرز يف .2017
�سجل كل من جون كولينز وديلون رايت  20نقطة لهوك�س الذي غاب
عن �صفوفه ثمانية العبني لإ�صابتهم بفريو�س كورونا ،مبن فيهم تراي
يونغ.
وكان �أتالنتا �ضحية الفريو�س على غرار العديد من االندية يف الدوري
يف ظل تف�شي متحورة "�أوميكرون" يف الواليات املتحدة.

غوارديوال يوجه ر�سالة �إىل
م�شجعي كرة القدم
حث مدرب مان�ش�سرت �سيتي بيب غوارديوال ،امل�شجعني وق ��ال غ��واردي��وال ع��ن �إم�ك��ان�ي��ة غ�ي��اب امل�شجعني مرة
على التطعيم �ضد كوفيد ،-19وارت��داء الكمامات يف �أخرى "ال �أود حدوث ذلك بكل �أمانة .لكن عدد حاالت
املالعب للحد من انت�شار الفريو�س وجتنب �إمكانية امل�صابني يزداد حول العامل ولي�س فقط يف بريطانيا.
�إقامة املباريات دون ح�ضور م�شجعني.
يذهب ه ��ؤالء �إىل املالعب وميكنهم ن�شر العدوى.
وت���س�ت�م�ت��ع �أن��دي��ة ال � ��دوري الإجنليزي
يف امل�ل�اع��ب ،ال ي��رت��دي ال�ن��ا���س الكمامات
املمتاز بح�ضور امل�شجعني هذا املو�سم،
وه��ذا �أك�ث�ر م��ا يثري تعجبي .يجب �أن
ب�ع��د إ�ق��ام��ة �أغ �ل��ب امل �ب��اري��ات خلف
ن�ب��د�أ جم ��دداً باحل�صول على اجلرعة
�أب��واب مغلقة منذ بدء اجلائحة يف
الإ�ضافية من التطعيم� ،إذا تقرر ذلك،
وقت مبكر من عام .2020
�إىل ج��ان��ب تعقيم الأي ��دي والتباعد
وك �� �ش �ف��ت ب��ري �ط��ان �ي��ا اجل �م �ع��ة عن
االجتماعي والكمامات" .و�أ�ضاف "�أنا
�أث��ق يف العلماء لأن�ه��م يعرفون متاماً
�إ�صابة �أك�ثر من � 122أل��ف �شخ�ص
يف يوم واح��د مع ارتفاع عدد حاالت
الأمر وب�شكل �أكرب مما �أعرفه .ال ميوت
امل �� �ص��اب�ي�ن يف ظ� ��ل ان �ت �� �ش��ار �ساللة
النا�س عند احل�صول على التطعيم لكن
�أوم � �ي � �ك � ��رون امل � �ت � �ح� ��ورة من
ميكن التعر�ض للموت يف ح��ال عدم
فريو�س كورونا.
احل�صول عليه".

ق ��ال االحت� ��اد ال�غ�ي�ن��ي ل �ك��رة القدم
يف ب �ي��ان �إن "املدافعني �أن� �ط ��وان
كونتي وف�ل��ورن�ت�ين بوغبا ان�سحبا
م��ن امل�ن�ت�خ��ب الأول ل�ل�ب�لاد الذي
ي�ستعد خلو�ض نهائيات ك�أ�س الأمم
الأف��ري �ق �ي��ة يف ال �ك��ام�ي�رون مطلع
العام املقبل ب�سبب الإ�صابة".
وق��ال كونتي ال��ذي �سبق ل��ه اللعب
مل�ن�ت�خ��ب ف��رن �� �س��ا حت ��ت  21عاماً
ق �ب��ل حت ��ول ��ه ل�ت�م�ث�ي��ل غ �ي �ن �ي��ا �إن ��ه
"ال ي ��زال ي�ع��اين م��ن �أث ��ار �إ�صابة
ت�ع��ر���ض ل�ه��ا ب�ع��د ان�ت�ق��ال��ه م�ؤخراً
�إىل ن��ادي يونيفر�سيتاتيا كرايوفا
الروماين".
و�أ�صيب بوغبا يف الركبة وبالتواء
يف الأرب �ط��ة خ�لال اللعب لفريقه
�سو�شو الفرن�سي يف وقت �سابق من
ال�شهر اجلاري.
وقال االحتاد الغيني لكرة القدم �إن
"الفحو�ص �أك��دت �أنه �سيغيب عن
املالعب حتى نهاية يناير (كانون
الثاين) املقبل على �أقل تقدير".
وبوغبا ( 30عاماً) هو الأخ الأكرب
لالعب منتخب فرن�سا بول بوغبا
املتوج بك�أ�س العامل.
وا�ستعان املدرب كابا دياورا بالعبني
حمليني هما فودي كامارا وجاو�سو
يو�سف �سيبي.
وج��اءت ت�شكيلة غينيا على النحو
التايل:
ح� � ��را�� � ��س امل � � ��رم � � ��ى :ع � �ل� ��ي كيتا
(�أو�سرت�سوند ال�سويدي) �إبراهيما
كوين (هايربنيانز املالطي) مو�سى

بونوت�شي يك�شف حديثه مع
رونالدو عن معركة املونديال
ي��رى ليوناردو بونوت�شي ،مدافع يوفنتو�س� ،أن منتخب �إيطاليا �سيكون
جاه ًزا لتقدمي �أقوى �أداء يف امللحق الأوروبي امل�ؤهل �إىل ك�أ�س العامل قطر
 .2022وتلتقي �إيطاليا مع مقدونيا ،و�إذا جنحت يف العبور قد تواجه
الربتغال يف الدور النهائي من امللحق ،على تذكرة العبور للمونديال.
وقال بونوت�شي ،يف ت�صريحات �أبرزها موقع "كالت�شيو مريكاتو" الإيطايل:
"مواجهة زميلك ال�سابق كري�ستيانو رون��ال��دو يف امللحق؟ لقد حتدثنا
وم��ازح�ن��ا بع�ضنا البع�ض ح��ول ذل��ك ،دع��ون��ا ن��رى م��ا ي�ح��دث على �أر�ض
امللعب".
و�أ�ضاف�" :أو ًال يجب �أن نواجه مقدونيا ،وعلينا الرتكيز على ما �سيحدث
يف امللعب ،وعندما نلتقي يف م��ار���س�/آذار املقبل� ،أن��ا مت�أكد �أن ما حدث يف
در�سا لنا و�سنقدم مباراتني رائعتني".
الت�صفيات �سيكون ً
وتابع مدافع ال�سيدة العجوز�" :أريد تقدمي هدية لأوالدي الذين مل يروا
�إيطاليا يف ك�أ�س العامل من قبل".
واختتم" :خالل اليورو ،اكت�شفت �أنني �أعي�ش كرة القدم بطريقة خمتلفة،
وكان الرتاجع بعد االنت�صار طبيع ًيا ،لأننا كنا نلعب مباريات �أقل �أهمية،
لكن بع�ض ال�صفعات تعيدنا �إىل امل�سار ال�صحيح".

ماتيت�ش :يونايتد بد�أ يف
ا�ستيعاب �أ�سلوب راجننيك
قال العب الو�سط نيمانيا ماتيت�ش �إن العبي فريقه مان�ش�سرت يونايتد
بد�ؤوا بالفعل يف ا�ستيعاب �أ�سلوب مدربهم امل�ؤقت اجلديد رالف راجننيك
ويف التكيف مع طريقة اللعب التي تعتمد على ال�ضغط العايل والأداء
الهجومي رغم ت�أثريات تف�شي العدوى بفريو�س كورونا يف الفريق املناف�س
يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وي�شجع املدرب الأملاين املخ�ضرم �أ�سلوب اللعب الهجومي وال�ضغط العايل
على اخل�صم ال�ستعادة ال�سيطرة على ال�ك��رة ب��أ��س��رع م��ا ميكن ب��دال من
الرجوع للخلف وجتميع ال�صفوف.
وقال ماتيت�ش "ن�ستوعب �أفكاره والطريقة التي يريد اللعب بها .وتدريجيا
�سننفذ كل ما يطلبه منا".
و�أ�ضاف الالعب ال�صربي "كل م��درب يتوىل تدريب فريق جديد يحتاج
لفرتة للت�أقلم� .سنحتاج لبع�ض الوقت لكننا منلك ما يكفي من املوهبة يف
الفريق ال�ستيعاب الأفكار �سريعا واللعب بالطريقة التي يريدها".
"بالفعل ب��د�أن��ا نت�أقلم مع �أ�سلوبه .ونحن يف البداية لكننا متفائلون
بامل�ستقبل".
وحتت قيادة راجننيك ( 63عاما) مل يخ�سر يونايتد يف ثالث مباريات يف
جميع املناف�سات حتى الآن بينما ت�أجلت مباراتان له يف الدوري الإجنليزي
املمتاز ومل يلعب �أي مباراة منذ  11دي�سمرب كانون الأول اجلاري.
و�سيحل يونايتد �ضيفا على نيوكا�سل يونايتد ال�ي��وم االث�ن�ين قبل �أن
ي�ست�ضيف برينلي اخلمي�س القادم ثم ولفرهامبتون وان��درارز يف الثالث
من يناير كانون الثاين.

كمارا (احلرية)
مدافعون :فودي كامارا (احلرية)
�� �س� �ع� �ي ��دو �� �س ��و (� � �س� ��ان� ��ت �إي� �ت� �ي�ي�ن
الفرن�سي) �إبراهيما كونتي (نيور
الفرن�سي) عثمان كانتي (باري�س
ال �ف��رن �� �س��ي) حم �م��د ع �ل��ي كمارا
(ياجن بويز ال�سوي�سري) با كوناتي
(ب ��وت� �ي ��ف ب �ل��وف��دي��ف البلغاري)
�إي�سياجا �سيال (ت��ول��وز الفرن�سي)
ميكائيل دي��ر��س�ت��ام (�سارب�سبورج

ال�نروي�ج��ي) جاو�سو يو�سف �سيبي
(واكريا).
العبو و�سط� :أم��ادو دي��اوارا (روما
الإي � � �ط� � ��ايل) �إب ��راه� �ي� �م ��ا �سي�سي
(� � �س� ��ري� ��اجن ال �ب �ل �ج �ي �ك��ي) م� ��وري
كوناتي (�سينت-تراودن البلجيكي)
�إبراهيما �سوري كونتي (احتاد �أبناء
�سخنني الإ�سرائيلي) �إيال�ش موريبا
(رازن بال �شبورت اليبزيج الأملاين)
مامادو كاين (نفت�شي الأذربيجاين)

م� ��ورالي ��س�ي�لا (احل ��ري ��ة) �أجيبو
كمارا (�أوملبياكو�س اليوناين) نابي
كيتا (ليفربول الإجنليزي).
مهاجمون� :سيدوبا �سوماه (الكويت
ال �ك��وي �ت��ي) م ��ورج ��ان جيالفوجي
(باري�س الفرن�سي) م��ام��ادو ديالو
(جرينوبل الفرن�سي) جوزيه كانتي
(كريات القازاخ�ستاين) حممد بايو
(ك�ل�يرم��و ال�ف��رن���س��ي) � �س��وري كابا
(�أو�.إت�ش لوفن البلجيكي).

عقد حممد �صالح ..ليفربول
يح�ضر ملفاج�أة كبرية
ذك��رت �شبكة عاملية �أن ن��ادي ليفربول ل�ك��رة القدم
ب�صدد تقدمي رات�ب��ا �ضخما لنجمه امل�صري حممد
�صالح ،هو الأك�بر يف ال��دوري الإجنليزي ،للموافقة
على متديد عقده مع "الريدز".
و�أو�ضحت �شبكة "� "ESPNأن "الفرعون" امل�صري
�سيتقا�ضى راتبا قدره � 500ألف ا�سرتليني �أ�سبوعيا،
وهو رقم ال يتقا�ضاه �أي العب يف الدوري الإجنليزي
املمتاز لكرة القدم "الربميري ليغ".
وينتهي عقد حممد �صالح ( 29عاما) مع ليفربول
بنهاية املو�سم املقبل ،لكن هناك رغبة من جانب
ليفربول يف الإبقاء عليه لفرتة �أطول.
و�أ�شارت ال�شبكة �إىل �أن النجم الربتغايل
ك��ري �� �س �ت �ي��ان��و رون� � ��ال� � ��دو مهاجم
مان�ش�سرت يونايتد ال يتقا�ضى هذا

الرقم ويح�صل على � 400ألف ا�سرتليني �أ�سبوعيا.
ويت�صدر حممد �صالح ،قائمة هدايف املو�سم احلايل
"للربميري ليغ" بر�صيد  15هدفا ،متقدما بفارق 5
�أه��داف عن و�صيفه زميله املهاجم الربتغايل ديوغو
جوتا.
يذكر �أن �صالح ان�ضم �إىل �صفوف ليفربول يف �صيف
 2017قادما من فريق روما الإيطايل ،مقابل نحو
 37مليون جنيه �إ�سرتليني.
و�شارك املهاجم امل�صري يف  229مباراة منذ انتقاله
�إىل ل�ي�ف��رب��ول و��س�ج��ل خ�لال�ه��ا 147
ه��دف��ا ،و�صنع  ،67وت��وج بالعديد
من الألقاب �أبرزها دوري �أبطال
�أوروب� � � � ��ا  2019وال� � � ��دوري
الإجن� � � �ل� � � �ي � � ��زي امل � �م � �ت� ��از
.2020
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

جنح باحثون من جامعة تل �أبيب ب�إ�سرائيل ،يف تطوير جهاز جديد لك�شف الكذب يعمل بدقة  73باملئة ،يف املتو�سط،
لك�شف زيف روايات الأ�شخا�ص املخادعني ،عن طريق قراءة تعبريات ع�ضالت الوجه.
ووفقًا لدرا�سة حديثة ن�شرتها جملة " "Brain and Behaviorفقد مت التو�صل لأداة تعلم �آيل جرى تدريبها
على اكت�شاف عالمات الكذب ،با�ستخدام بيانات توفرها �أجهزة ا�ست�شعار يرتديها الأ�شخا�ص اخلا�ضعني لالختبار،
بعد �أن تلتقط الومي�ض ال�صغري يف ع�ضالت الوجه.
وعن التقنية اجلديدة يقول عامل الأع�صاب ال�سلوكي دينو ليفي ،و�أحد معدّي الدرا�سة" :التقنية اجلديدة لي�ست
مثالية ،لكنها �أف�ضل بكثري من �أي تقنية موجودة لك�شف الكذب تعتمد قراءة تعبريات الوجه".
وحتى نفهم مقدار التطور الذي و�صل �إليه اجلهاز اجلديد ،علينا �أن نعرف �أن �أجهزة ك�شف الكذب التقليدية ،تعتمد
على اال�ستجابات الف�سيولوجية مثل معدل �ضربات القلب و�ضغط الدم ومعدل التنف�س �أيّ جميع الوظائف التي
ميكن تع ُّلم التحكم فيها حتت ال�ضغط .وعلى الرغم من ا�ستخدام �أجهزة ك�شف الكذب التقليدية ب�شكل م�ستمر من
قبل خمتلف جهات �إنفاذ القانون� ،إال �أن هذه الأجهزة تعترب غري دقيقة يف كثري من الأحوال ،لذا ا�ستمر البحث
عن طرق �أخرى �أكرث مو�ضوعية؛ لك�شف مدى �صدق الأ�شخا�ص ،ويع ّد اجلهاز اجلديد �أحد الثمار الأخرية جلهود
العلماء .من املعروف �أن مفهوم "قراءة امل�شاعر احلقيقية من خالل ع�ضالت الوجه" لي�س جديدًا متامًا �إذ يعود
تاريخه �إىل زمن ت�شارلز داروين ،الذي انخرط يف جتارب علم النف�س".
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جرعة كوفيد التا�سعة تقوده لل�سجن

ابن العامني يدخن � 40سيجارة يومي ًا

�أف��ادت تقارير ب��أن رج�لا يف بلجيكا اع ُتقل بعد �أن ُقب�ض
عليه وه��و ي�ح��اول احل�صول على جرعة لقاح "كوفيد-
 "19ال�ت��ا��س�ع��ة م��ع حت��دي��د ه��وي��ة م��زي �ف��ة ن �ي��اب��ة عن
الآخرين الذين ال يريدون التطعيم ب�أنف�سهم .وك�شفت
�صحيفة � L’Avenirأن ال��رج��ل ال��ذي مل ي��ذك��ر ا�سمه
م��ن  ،Charleroiاحتجز يف م��رك��ز تطعيم ي��وم الأحد
بعد �أن ت�ع��رف العاملون على وج�ه��ه .وذه��ب �سابقا �إىل
املركز لتلقي التطعيم ثماين م��رات ،با�ستخدام بطاقات
هوية خمتلفة للعمالء الذين يُزعم �أنهم يريدون حالة
"التطعيم بالكامل" دون �أن يح�ضروا ب�أنف�سهم .وبح�سب
ال�صحيفة� ،سيتم قريبا رفع �شكوى قانونية �ضد الرجل
وكل من ا�ستغل خدمته لتجنب التطعيم .وعلى الرغم من
�أن التطعيم يف بلجيكا لي�س �إلزاميا حاليا� ،إال �أن الأفراد
ال��ذي��ن ُط� ّع�م��وا ب��ال�ك��ام��ل ميكنهم احل���ص��ول ع�ل��ى تذكرة
 ،Covid Safeوال�ت��ي ت�سمح للمالك بال�سفر ودخول
م�ؤ�س�سات معينة ،مبا يف ذلك احلانات واملطاعم ومراكز
اللياقة البدنية واملنا�سبات الكبرية .وقب�ض على العديد
مم��ن يتلقون التطعيم نيابة ع��ن الآخ��ري��ن منذ بداية
جائحة "كوفيد "-19والقيود الالحقة .وهذا ال�شهر ،مت
التحقيق مع رج��ل نيوزيلندي بزعم تلقيه ما ي�صل �إىل
 10جرعات يف يوم واحد نيابة عن العمالء الذين دفعوا
املال الذين كانوا مرتددين يف احل�صول على التطعيم.

ن�شرت و�سائل �إعالم عديدة �صورا للطفل املعروف بـ"�أ�صغر مدخن"
يف ال �ع��امل ،و�أو��ض�ح��ت كيف �أ��ص�ب��ح �شكله حاليا وح�ي��ات��ه اليومية.
وبح�سب� ،صحيفة "دايلي �ستار"� ،أ�صبح من ال�صعب معرفة �شكل
الطفل ،ال��ذي ك��ان يدخن � 40سيجارة يف ال�ي��وم ،عندما ك��ان يبلغ
عامني ،وذلك بعد �سنوات من التخلي عن هذه العادة امل�ضرة� .أردي
ري��زال  ،طفل من �سومطرة� ،إندوني�سيا ،ك��ان ي�ضرب ر�أ��س��ه ب�شكل
مرعب باحلائط عندما يحرم من الدخان ،لكنه منذ ذلك احلني
جنح يف التخل�ص من هذه العادة امل�ضرة .احتل هذا ال�صبي عناوين
ال�صحف العاملية قبل عقد م��ن ال��زم��ن ،ول�ك��ن بعد عملية �صعبة
"مرهقة ومذهلة"� ،أ�صبح �أردي بعيدا عن الفو�ضى ويبحث عن
الأف�ضل من �أجله .تطلبت معاجلة الإدم��ان على التدخني رعاية
متخ�ص�صة مكثفة من احلكومة ،حيث كانت والدته ديانا تخ�شى من
�إ�صابة طفلها �أردي بنف�سه ،عندما ال ي�ستطيع احل�صول على جرعة
من النيكوتني هذا .قال �أردي ل�شبكة  CNNيف عام " :2017كان
من ال�صعب بالن�سبة يل �أن �أتوقف عن التدخني� .إذا مل �أكن �أدخن،
ف�إن طعم فمي الذع وي�شعر ر�أ�سي بالدوار".

�أثقل طفل يخ�سر  120كيلوغرام ًا من وزنه

متكن �أثقل طفل يف العامل من تغيري مظهره ب�شكل ال ي�صدق بعد
�أن تخل�ص من حوايل  120كيلوغراماً من وزنه الزائد.
وك��ان وزن �آري��ا بريمانا ( 14عاماً) قد و�صل �إىل �أك�ثر من 190
كيلوغراماً بعمر  11عاماً فقط ،لكن وزنه الآن قد انخف�ض �إىل
نحو  70كيلوغرام فقط .واحتل �آري��ا ،من قرية �صغرية يف جاوة
الغربية ب�إندوني�سيا ،عناوين ال�صحف لأول مرة قبل خم�س �سنوات
عندما كان يزن  127كيلوغراماً وهو يف التا�سعة من عمره ،وكان
�ضخماً جداً لدرجة �أنه كان ي�ستحم يف حمام �سباحة باخلارج لأنه
مل يكن قاد ًرا على اال�ستحمام يف احلمام.
ومل يكن �آريا ي�ستطيع امل�شي �أكرث من ب�ضع خطوات دون �أن ي�شعر
بالتعب ،مما يعني �أنه مل يكن ي�ستطيع الذهاب �إىل املدر�سة ،ومل
تتمكن عائلة الفتى من العثور على املالب�س التي تنا�سبه ،فكان يلف
نف�سه يف ردائه بينما كان يق�ضي �أيامه يف التهام الوجبات ال�سريعة،
مبا يف ذلك وجبته املف�ضلة من املعكرونة �سريعة التح�ضري.
وبينما متكن املراهق من خ�سارة  9كيلوغرامات يف �أربعة �أ�شهر
بعد �أن وجه خرباء التغذية الأ�سرة ب�إطعامه الفواكه واخل�ضروات،
ك��ان �آري��ا ال ي��زال بعيداً عن ال��وزن املطلوب .وبعد ظهور مقاطع
فيديو ل��ه على و�سائل الإع�ل�ام� ،أج ��رى الأط �ب��اء ج��راح��ة لعالج
البدانة �ساعدته على �إنقا�ص وزنه من  186.4كيلوغرام �إىل 169
كيلوغرام يف ثالثة �أ�سابيع فقط.

�أطلقوا الر�صا�ص على جهاز رادار
�أعلنت ال�شرطة ال�سعودية� ،إلقاء القب�ض على � 3أ�شخا�ص
� �ص��وروا عملية �إط�لاق�ه��م ال�ن��ار على ج�ه��از رادار ر�صد
ال�سرعة ون�شره ،يف حمافظة الأم��واه يف منطقة ع�سري
ج�ن��وب��ي امل�م�ل�ك��ة .وق ��ال امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م ��ش��رط��ة منطقة
ع�سري يف بيان له �إن "اجلهات الأمنية ب�شرطة حمافظة
الأم��واه متكنت من حتديد هوية � 3أ�شخا�ص ،والقب�ض
عليهم بعد تباهيهم ب�إطالق النار من �سالح ناري بحوزة
�أحدهم على جهاز ر�صد �آيل (�ساهر) ما �أدى �إىل �إتالفه،
وت�صوير ذل��ك ون�شره" ،وفقا لوكالة الأن�ب��اء ال�سعودية
"وا�س" .و�أ� �ش��ار �إىل �أن امل�ن�ف��ذي��ن ه��م م��ن اجلن�سية
ال�سعودية ،الفتا �إىل �أن "�إجراءات اال�ستدالل الأولية
�أ�شارت �إىل تورط �أحدهم يف املتاجرة بالأ�سلحة".
و�أكد �أنه مت توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية
بحقهم ،و�إحالتهم �إىل النيابة العامة.

موظف ينتقم من مديره بـالألعاب النارية

عرو�ض ُالدمى التقليدية تروي ق�صة امليالد ب�إندوني�سيا

يحتفل جمتمع �إندوني�سي �صغري بعيد امليالد من خالل عرو�ض
دم��ى متحركة تقليدية ت��روي ق�صة مولد امل�سيح ،فيما ال تزال
�أكرثية العرو�ض العامة حمظورة ب�سبب جائحة كوفيد.-19
وي�ق��ول م�ؤ�س�س ا�ستديو "بيرب �سيكارتاجي" للدمى املتحركة
�إيندرا �سوروينغينو" :على الرغم من ندرة العرو�ض العامة ب�سبب
اجلائحة ،نوا�صل التدريب داخل املجتمع للحفاظ على التقليد".
وق��د تعر�ضت البالد ل�ضربة قوية ب�سبب اجلائحة التي عطلت
�أي�ضاً عرو�ض الدمى التي ت�ص ّور �شخ�صيات امليالد.
وكانت هذه العرو�ض تقام يف ال�سابق ح�صراً يف الكنائ�س يف يوم
عيد امليالد.

�أ�شخا�ص يرتدون زي بابا نويل يهبطون يف عيادة للأطفال يف ليوبليانا� ،سلوفينيا( .رويرتز)

�إغالق حديقة حيوانات بعد هروب  9ذئاب

�سيلف�سرت �ستالون
يتحول �إىل �سانتا كلوز
ط ��راف ��ة جن ��م ه ��ول� �ي ��وود ال�شهري
ال ت �ق��ف ع �ن��د ح� ��د ،وه� ��و �أراد �أن
يهنئ متابعيه بعيد امل�ي�لاد املجيد
بطريقة مبتكرة فن�شر �صورة له يف
�صفحته الر�سمية مبوقع للتوا�صل
االج �ت �م��اع��ي م �ع��دل��ة ع �ل��ى طريقة
الفوتو�شوب ب��دا فيها بلوك �سانتا
ك �ل��وز وع �ل��ق عليها �":أف�ضل مايف
احلياة" ،وان �ه��ال��ت ع�ل�ي��ه تعليقات
الآالف من متابعيه� .إ��ش��ارة �إىل �أن
ال �ث�لاث��ي م �ي �غ��ان ف��وك ����س وفيفتي
�سنت وتوين حا ان�ضموا ر�سمياً �إىل
طاقم عمل اجلزء الرابع من �سل�سلة
 ،The Expendablesال�شهرية
ال �ت��ي ي�ل�ع��ب ب�ط��ول�ت�ه��ا �سيلف�سرت
�ستالو ن وال�ن�ج��م جي�سون �ستاثام،
وفقا للتقرير الذي ن�شر على موقع
 .Screenrantوط ��وال � 3أج ��زاء
ج�سد �سيلف�سرت �ستالون �شخ�صية
عميل ��س��اب��ق ف��ى وك��ال��ة املخابرات
املركزية يدعى "بارين رو�س" ،خالل
�أف�لام  The Expendablesوهو
ي�ست�أجر فريقا من املرتزقة للق�ضاء
على ديكتاتور الالتينية عميل وكالة
املخابرات املركزية املن�شق.

Monday

�أغلقت ال�سلطات الفرن�سية يف جنوب البالد م�ؤقتاً حديقة حيوانات بعد
هروب  9ذئاب من حظائرها خالل �ساعات الزيارة.
وق��ال امل�س�ؤول املحلي ،فابيان �شوليه اجلمعة لوكالة "فران�س بر�س" �إن
�أي �شخ�ص مل ي�صب ب ��أذى يف احل��ادث ال��ذي وق��ع نهاية الأ�سبوع املا�ضي
يف حديقة حيوانات "تروا فايل" يف مونريدون البي�سوين مبنطقة تارن،
لكن  4من الذئاب ُقتلت بر�صا�ص عمال احلديقة ُ
وخدرت � 5أخرى على يد
م�س�ؤولني حمليني يف مكان احلادث.
و�أ�ضاف �شوليه" :مل يكن هناك الكثري من النا�س يف حديقة احليوانات يف
ذلك الوقت ،ومل يكن احلا�ضرون يف �أي وقت يف خطر داهم" .و�أ�شار �إىل
�أن "امل�شكلة الأمنية" التي ُ�سجلت ح ّتمت �إغ�لاق احلديقة حتى ت�صحيح
الو�ضع .وق��ال مالك احلديقة �سوفور ف�يرارا لوكالة "فران�س بر�س" �إن
الذئاب التي و�صلت حديثاً �إىل احلديقة ،هربت بعد تدمري من�ش�آت �أمنية
لكنها مل تخرج �أب��داً خ��ارج احلديقة .و�أ��ض��اف �أن��ه "ب�سبب ال�سلوك غري
الطبيعي واخلطري لبع�ضها ،ا�ضطر �أف��راد احلديقة �آ�سفني �إىل الق�ضاء
على �أربعة ذئاب " ،م�ؤكداً �أن زوار املوقع �أُخرجوا على الفور من املكان.

م�صر تطرق الأبواب للتوعية بخطورة املخدرات

تقوم وزارة الت�ضامن االجتماعي بتعاون مع �صندوق مكافحة الإدمان
والتعاطي ،بجهود د�ؤوب��ة ملكافحة الإدم��ان والتوعية ب��أ��ض��راره ،من �أجل
التعامل املثايل وال�سري مع احلاالت التي تتقدم للعالج.
من بني الأفكار التي حتظي باهتمام ال��وزارة وك��ان لها م��ردود كبري على
ال�شارع امل�صري ،الزيارات املنزلية التي مت تنفيذ عدد كبري منها يف خمتلف
حمافظات البالد ،للتوعية ب�أ�ضرار تعاطي املخدرات و�آليات االكت�شاف
املبكر .وتعترب ال��زي��ارات املنزلية �أو حمالت "طرق الأبواب" واح��دة من
الآليات التي يعقد عليها ال�صندوق �آماال كبرية للحد من انت�شار الإدمان،
والتعامل الأمثل مع احل��االت املر�ضية ،وعالجها مبك ًرا .ويقول م�ساعد
وزيرة الت�ضامن ومدير �صندوق مكافحة وعالح الإدمان والتعاطي ،عمرو
عثمان "نقوم بتنفيذ تلك احلمالت يف �إطار تكليف رئي�س اجلمهورية عبد
الفتاح ال�سي�سي يف املناطق املطورة للحماية من امل�خ��درات ،وه��ذا يعك�س
دور الدولة امل�صرية يف اال�ستثمار يف الب�شر" .وتابع عثمان يف حديثه مع
موقع "�سكاي نيوز عربية" �أن "دورنا هو رفع اخل�صائ�ص ال�سكانية لأهلنا
يف املناطق املطورة ،لأن الدولة امل�صرية ال تعمل فقط على البنية التحتية
ولكنها ترتقي باخل�صائ�ص ال�سكانية للأفراد" .و�أك ��د م�ساعد وزيرة
الت�ضامن "عندما بد�أنا يف ت�صميم الربنامج كانت الفكرة الأ�سا�سية هي
�إعداد قيادات من املتطوعني يف الأماكن املطورة وتدريبهم على دليل عمل
يتحدث على املهارات احلياتية والقدرة على التوا�صل والإقناع".

�إ�صابة بطل البحر
الأ�سود بـفريو�س كورونا
�أفادت و�سائل �إعالم تركية �أن بطل امل�سل�سل
الرتكي ال�شهري "ا�شرح �أيها البحر الأ�سود
" �أوال�ش تونا قد �أ�صيب بفريو�س كورونا
 ،وه��و الآن يخ�ضع للحجر املنزل �إىل �أن
ُي���ش�ف��ى م �ن��ه ،وب��ال �ت��ايل ف �ق��د ت��وق��ف عن
ت�صوير م�شاهده يف م�سل�سله "بربرو�س".
وكان انت�شر م�شهد من م�سل�سل "بربرو�س"
لـ �أوال���ش تونا ،يُظهر ت�أديته ذات امل�شهد
الذي قدّمه يف احللقة الأوىل من م�سل�سل
"ا�شرح �أيها البحر الأ�سود" ،الأمر الذي
�أثار �ضجة كبرية بني رواد مواقع التوا�صل
االجتماعي الذين ع�بروا عن ا�ستغرابهم
من �إعادته م�شهده يف م�سل�سل �آخر.
وك� ��ان� ��ت ال �ت �ق �ط ��ت ع ��د�� �س ��ات م�صوري
ال�ب��اب��ارت��زي م ��ؤخ��را ��ص��ورا لأوال� ��ش تونا
وح�ب�ي�ب�ت��ه ج��ان �� �س��و ع �ن��د خ��روج �ه �م��ا من
ال�سينما.

مل تنفجر الألعاب النارية يف ال�سماء ،بل يف داخل متجر
م��زدح��م يف مدينة رو��س�ي��ة ،مم��ا �أث��ار حالة م��ن الرعب،
وتبني �أن احلادث كان انتقاما د ّبره موظفه ملديره.
ووثقت الكامريات حلظة انفجارات متتالية داخل مركز
ت�سوق يف مدينة توم�سك ،و�سط رو�سيا .وذكرت �صحيفة
"ديلي ميل" الربيطانية ب�أن  500مت�سوق على الأقل
كانوا داخل املتجر وقت احلادث ،حيث ترك كثريون منهم
عرباتهم وهربوا بحثا عن مكان �آمان بعيدا عن النريان
التي كانت تتطاير يف �سقف املكان ،حيث ح ّولته �إىل ما
ي�شبه �ساحة حرب .يف املقابل ،هب �آخرون لإخماد النريان
با�ستعمال الطفايات املوجودة باملكان ،بخالف املوظفني
الذين كانوا يف حالة ارتباك �شديدة.

مو�سيقى �إعادة التدوير يغري حياة ال�شباب املعوزين

مل تعتقد كري�ستينا يوماً �أن الفر�صة �ست�سنح لها
ل�ل�ع��زف ع�ل��ى ال �ك �م��ان ،ول �ك��ن ث�م��ة م��ا غ�ّي�رّ حياتها
"بالكامل" وهو �أنها ،كغريها يف مدريد من ال�شباب
املعوزين الذين يعانون التهمي�ش االجتماعي ،وجدوا
"عائلة" هي �أورك�سرتا تعزف على �آالت مو�سيقية
م�صنوعة من نفايات مُعاد تدويرها.
وت�صدر الأحلان املو�سيقية املطلوبة بتنا�سق تام بني
هذه الآالت ،ومنها مث ً
ال كمان متعدد اللون م�صنوع
من عبوات امل�شروبات ،ول��وح تزلج حتول �إىل غيتار
با�س ،وطبلة مك ّونة مما كان غالونات بال�ستيكية.
�إنها "مو�سيقى �إعادة التدوير" ،وهو م�شروع يهدف
�إىل �إعطاء "فر�صة ثانية" �سواء للنفايات� ،أو للأوالد
املعوزين يف العا�صمة الإ�سبانية.
وك��ري���س�ت�ي�ن��ا ف��ا��س�ك�ي��ز ( 18ع ��ام� �اً) ذات الأ�صول
الغجرية ،ه��ي ع��ازف��ة الكمان الرئي�سية يف الفرقة
وال�ث��ان�ي��ة م��ن ح�ي��ث الأه �م �ي��ة يف الأورك �� �س�ت�را بعد
قائدها.
وتروي يف حديث لوكالة فران�س بر�س "ع�شت يف حي

فقري وان�ضمامي �إىل الأورك�سرتا �أت��اح يل االنفتاح
كثرياً على العامل �إذ قبل ذلك مل �أك��ن خرجت َق ّط
من احلي الذي �أعي�ش فيه ،وال كنت ذهبت يوماً �إىل
و�سط مدريد".
وت�ضيف ه��ذه ال�شابة ذات ال�شعر الأ� �س��ود الطويل
والعينني الفاحتتي اللون التي ان�ضمت �إىل الفرقة
م��ن دون ك�ب�ير اق�ت�ن��اع وه��ي يف ال�ث��ان�ي��ة ع���ش��رة� ،إذ
فر�ضت عليها ذلك مدر�سة ح ّيها املتوا�ضع فاييكا�س
"�أنا �سعيدة للغاية لأن هذه اخلطوة غريت حياتي
متاماً" .ومل يعد وارداً لكري�ستينا بعد ال�ي��وم �أي
ت�ترك الأورك �� �س�ترا .وت�ق��ول "ال �أع��رف م��ا �إذا كنت
�س�أ�صبح مو�سيقي ًة حمرتف ًة لكنّ امل�ؤ َكد �أنني �أريد
موا�صلة �إع�ط��اء ال��درو���س للأطفال ف��امل��رء يفتخر
عندما ت�أتيه فتاة �صغرية وتقول له " عندما �أكرب،
�أريد �أن �أكون مثلك".
ج ّنبت الأورك�سرتا لوي�س ميغيل مونيوث املعروف
با�سم لوي�سمي خطر الت�س ّرب املدر�سي احلا�ضر بقوة
يف الأحياء امل�شابهة لفاييكا�س.

داكوتا جون�سون ب�صور عفوية وجمالها حديث اجلمهور!

تداول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي جمموعة �صور للممثلة العاملية داكوتا جون�سو ن معربين
عن �إعجابهم بعفويتها وجمالها.
داكوتا ظهرت مرتدية روب نوم باللون الأبي�ض وذو ن�شقة ورود �شفاف ،ورفعت �شعرها �إىل الأعلى
بطريقة مميزة ،كما طبقت ماكياج ناعم على وجهها.
وظهرت يف ال�صور وهي ت�ضحك من قلبها وبعفوية تامة وك�أنها توجه احلديث لأحد.
وكانت قد ت�ألقت داكوتا جون�سون ليلة البارحة يف نيويورك خالل ت�سليم جوائز الغوتام.
لب�ست ف�ستان من عالمة �شياباريلي باللون الأ��س��ود ذات مل�سات ذهبية مذهلة .كانت
جون�سون �ص ّرحت لـ The Hollywood reporterب�أنها عرفت دائماً انها
كانت تريد التمثيل .جون�سون هي ابنة املمثلة ميالين غريفيث والتمثيل يف
عائلتها .قالت جون�سون" :كان التمثيل دائ ًما  -حقًا دائماً  -ما �أردت القيام به".
"حتى عندما كنت �صغرية جدًا وكنت اتواجد مع �أمي  ،كان لدي رغبة �شديدة
يف القيام بذلك� .أردت �أن �أنظر �إىل كل �شخ�ص يقوم بعمله .مل �أكن �أكتفي".

�أ�شهر �شوارع بغداد
ي�ستعيد بريقه

اف �ت �ت��ح �� �ش ��ارع امل �ت �ن �ب��ي يف بغداد،
امل �� �ش �ه��ور مب�ك�ت�ب��ات��ه �أم ����س الأول
ال�سبت ب�ع��د �إع ��ادة ت��رم�ي��م خ�ضع
لها ،تتيح لهذا ال�شريان احليوي
يف ال�ع��ا��ص�م��ة ال �ع��راق �ي��ة ا�ستعادة
بع�ض م��ن جم��ده ال�سابق .ويع ّج
ال�شارع عاد ًة �أيام اجلمعة بالرواد،
ال �سيما الطالب وال�شباب ،وكذلك
فنانو ومثقفو اجليل ال�سابق.
�أط �ل��ق ع�ل��ى ال���ش��ارع ال�ت��اري�خ��ي يف
ال� �ع ��ام  1932خ �ل�ال ع �ه��د امللك
في�صل الأول ا�سم ال�شاعر ال�شهري
�أب� � ��و ال �ط �ي ��ب امل �ت �ن �ب��ي (- 915
 ،)965ال��ذي ول��د يف عهد الدولة
ال�ع�ب��ا��س�ي��ة .وع �ل��ى ط ��ول ال�شارع
ال ��ذي ر� �ص��ف م��ن ج��دي��دّ ،
نظفت
واج�ه��ات امل�ح�لات املبنية بالطوب
وطليت ،كما ال�شرفات ال�صغرية
احل��دي��دي��ة امل��زخ��رف��ة والأع� �م ��دة
امل�ترا� �ص��ة .ع� ّل�ق��ت �أل� ��واح خ�شبية
�صغرية متطابقة ،حتمل �أ�سماء
امل�ت��اج��ر ،على م��داخ�ل�ه��ا .وتز ّينت
ال �� �ش��رف��ات ك��ذل��ك ب� ��أ�� �ض ��واء عيد
امل�ي�لاد ،كما فتحت متاجر قليلة
�أبوابها ،فيما علت �أ�صوات الأغاين
العراقية من مكربات ال�صوت يف
ال�شارع و�سط الأج ��واء احتفالية،
وج��ال ال ��زوار ال��ذي��ن �سمحت لهم
القوات الأمنية املنت�شرة يف املكان
ب�سلوك ال�شارع ،حاملني هواتفهم
اجلوالة لت�صوير االحتفال .ويرتاد
زهري اجلزائري ( 75عاماً)" :هذا
ال�شارع منذ ال�ستينيات" ،م�ضيفاً:
"�إنه �� �ش ��ارع م �ه��م ج� ��داً بتاريخ
ال �ع��راق ،منذ العهد العثماين...
وت ��وج امل �ل��ك ف�ي���ص��ل ع�ل��ى م�سافة
قريبة من هنا".

