ال�صحة تعلن تقدمي  14,538جرعة من لقاح كوفيد19 -

�ص 07

� 110إ�صابات جديدة بكورونا
و 82حالة �شفاء وال وفيات

االحتاد الن�سائي ي�ستقبل مديرة التعليم وامل�ساواة
بني اجلن�سني يف وزارة اخلارجية والكومنولث

•• �أبوظبي-وام
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عربي ودويل

�ص 15

�أع�ل�ن��ت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن ت�ق��دمي  14,538ج��رع��ة م��ن لقاح
"كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية،
كما �أعلنت ال ��وزارة ع��ن �إج ��راء  321,306فحو�صات ج��دي��دة خ�لال ال�ساعات
الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أح��دث 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  110حاالت �إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،و�أعلنت ال��وزارة عدم ت�سجيل �أي
حالة وفاة يف الأرب��ع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،و�شفاء  82حالة جديدة مل�صابني
(التفا�صيل �ص)3
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد ."19 -
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�أخبار الإمارات

هكذا ت�ستعد وا�شنطن وتل �أبيب
ل�رضب من�ش�آت �إيران النووية

�ص 17

الفجر الريا�ضي

فوز بن دري على احلبتور بالهدف الذهبي
و مهرة هي�سكث يفوز على الإمارات
»
«

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة

 36صفحة -الثمن درهمان
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�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

افتتاح منتزه ال�شيخة فاطمة
يف منطقة اخلالدية ب�أبوظبي

•• �أبوظبي-وام

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله ملك ال�سويد (وام)

حممد بن را�شد خالل تر�ؤ�سه وفد الدولة يف قمة جمل�س التعاون اخلليجي (وام)

تر�أ�س وفد الدولة يف القمة اخلليجية بالريا�ض
حممد بن زايد وملك ال�سويد يبحثان عالقات ال�صداقة
أربعني
ل
وا
الثانية
الدورة
أعمال
�
يف
ي�شارك
را�شد
بن
حممد
والتعاون وفر�ص تطويرها يف جميع املجاالت بني البلدين

للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية

•• الريا�ض -وام:

�شارك �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي،
رع��اه اهلل� ،أم����س يف �أع�م��ال ال��دورة الثانية والأربعني
للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
حيث ت��ر�أّ���س �سموه وف��د دول��ة الإم ��ارات يف االجتماع
الذي عُقد برئا�سة اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة،

وبح�ضور �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول املجل�س،
يف ق�صر الدرعية بالعا�صمة ال�سعودية الريا�ض.
و�شملت قمة الريا�ض جملة من املو�ضوعات املتعلقة
مب�سرية العمل اخلليجي امل�شرتك ،وم��ا مت حتقيقه
يف ه��ذا الإط��ار م��ن �إجن ��ازات نحو مزيد م��ن التكامل
والتعاون بني دول املجل�س ،ف� ً
ضال عن مناق�شة �سبل
النهو�ض مب�سارات التعاون اخلليجي �ضمن خمتلف
(التفا�صيل �ص)2
املجاالت.

•• �أبوظبي-وام

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة �أم�س جاللة كارل ال�ساد�س ع�شر غو�ستاف
ملك مملكة ال�سويد ال�صديقة ال��ذي يقوم بزيارة
ع�م��ل �إىل ال��دول��ة ،ت�شمل رع��اي��ة اح�ت�ف��االت جناح
ال�سويد امل���ش��ارك يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي
باليوم الوطني لبالده .ورحب �سموه ـ خالل اللقاء
الذي جرى يف ق�صر ال�شاطئ  -بجاللة ملك ال�سويد

ونقل �إليه حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ومتنياته
لبلده ال�صديق دوام التقدم واالزدهار .وبحث �سموه
وجاللة كارل ال�ساد�س ع�شر ملك ال�سويد عالقات
ال�صداقة وال�ت�ع��اون ب�ين دول��ة الإم ��ارات وال�سويد
وف ��ر� ��ص ت �ط��وي��ره��ا يف ج �م �ي��ع امل � �ج ��االت خا�صة
اال��س�ت�ث�م��اري��ة واالق�ت���ص��ادي��ة �إ��ض��اف��ة �إىل االبتكار
والتكنولوجيا يف �إطار م�سعى البلدين لبناء اقت�صاد
معريف م�ستدام ومب��ا يحقق م�صاحلهما امل�شرتكة
(التفا�صيل �ص)2
ويدعم جهود التنمية.

الغمو�ض يهيمن على االنتخابات الرئا�سية يف ليبيا

�أنباء عن ا�شتباكات يف �سبها الليبية بني اجلي�ش وميلي�شيا م�سلحة
•• طرابل�س-وكاالت

�أفادت م�صادر ليبية حملية �أم�س
ال �ث�لاث��اء ب��ا��ش�ت�ب��اك��ات ع�ن�ي�ف��ة يف
مدينة �سبها ،جنوب ليبيا.
و�أك � � ��د ن ��ا� �ش �ط ��ون ع �ل ��ى و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،ا�شتباكات
ب��الأ� �س �ل �ح��ة ال �ث �ق �ي �ل��ة ب�ي�ن ق ��وات
اجلي�ش و�أخرى مناه�ضة لها.
وذكرت �صفحة �أخبار �سبها اليوم،
على في�س بوك� ،أن كافة امل�ؤ�س�سات
يف املدينة �أغلقت �أبوابها �أم�س.
وقبل � 10أيام من التاريخ املحدد
لالنتخابات الرئا�سية يف ليبيا،
مل تعلن بعد الالئحة الر�سمية
النهائية للمر�شحني ،بينما تثري
اخلالفات امل�ستمرة بني الأطراف
الرئي�سية �شكوكاً جدية يف �إجرائها
يف موعدها.
وي�ف�تر���ض �أن ت�ك��ون االنتخابات
امل �ح��ددة يف  24دي�سمرب(كانون
الأول) اجلاري ،الأوىل من نوعها
يف ت��اري��خ ال �ب�لاد ،تتمة للعملية

ترقب يف ال�شارع اللليبي ملا �ست�ؤول �إليه االنتخابات يف ظل تزعزع الأمن نتيجة اال�شتباكات الأخرية
ال�سيا�سية االنتقالية التي رعتها ودعي للم�شاركة يف االقرتاع  2.5امل��ر��ش�ح�ين ال�ن�ه��ائ�ي��ة �إىل موعد
الأمم املتحدة لإخ ��راج ليبيا من مليون ناخب ،لكن قبل � 10أيام مل ي � �ح� ��دد ،م� ��ا ي �ج �ع��ل ح�صول
الفو�ضى التي تلت �سقوط نظام من االنتخابات ،مل تبد�أ احلمالت اال�ستحقاق يف موعده م�ستبعداً،
معمر القذايف يف .2011
االنتخابية ،و�أرج ��ئ ن�شر الئحة ولو �أن احلكومة الليبية كررت �أول

�أم�س الأحد جاهزيتها لإجرائه.
ومنذ �أ�سابيع ،ي�سود االنطباع ب�أن
ال مفر م��ن الإرج ��اء بعد ت�أجيل
االنتخابات الت�شريعية التي كان
يفرت�ض �أن جتري مع الرئا�سية،
ث ��م ت �ع��ر���ض ق ��ان ��ون االنتخابات
الن �ت �ق��ادات ك �ث�ي�رة ،و�� �ص ��و ًال �إىل
تر�شح �شخ�صيات مثرية للجدل
�إىل الرئا�سة.
ويرى نائب الأم�ين العام ال�سابق
ل �ل��أمم امل �ت �ح��دة ج �م��ال بينومار
الذي ير�أ�س حالياً املركز الدويل
مل �ب��ادرات احل ��وار� ،أن االنتخابات
�ستكون م�ضرة �أك�ثر مما �ستكون
م� �ف� �ي ��دة ،ب �� �س �ب��ب االنق�سامات
ال� �ع� �م� �ي� �ق ��ة ع � �ل ��ى ال�صعيدين
االجتماعي وال�سيا�سي.
و��س��واء �أرج�ئ��ت االنتخابات �أم ال،
ف�إن ظروف �إجراء انتخابات حرة
وع��ادل��ة غري متوفرة ،فالليبيون
م�ن�ق���س�م��ون ب���ش�ك��ل �أع �م��ق يحول
دون ق�ب��ول�ه��م �أو ت��واف �ق �ه��م على
نتائج االنتخابات.

جون�سون يواجه غ�ضب الأغلبية الربملانية ب�ش�أن �أوميكرون
•• لندن�-أ ف ب

مر�شح احلزب ال�شيوعي فابيان رو�سيل مل يتحم�س للمقرتح

الدعوة �إىل انتخابات متهيدية ي�سارية:

�سباق الإليزيه :نهاية احلزب اال�شرتاكي �أو نهاية الي�سار...؟

•• الفجر -جريارد غرونربغ* -ترجمة خرية ال�شيباين

اقرتاح �آن هيدالغو ب�إجراء انتخابات متهيدية ي�سارية ،وبالتايل احتمال
�سحب ّ
تر�شحها ،ي�شري �إىل تقاعد احلزب اال�شرتاكي .يبدو �أن مر�شحته
قد فهمت �أنها على و�شك كارثة .ويف هذا املوقف الدراماتيكي ،فان دعم
ال�سكرتري الأول �أوليفييه فور ،القرتاحها ،و�إ�شادته بـ "االختيار ال�شجاع
ل�سيدة دولة ،لديها �إح�سا�س بجدية اللحظة وامل�س�ؤولية الهائلة لأولئك
الذين يدعمون م�شروع جمهورية بيئية واجتماعية" ،يعبرّ هذا الدعم
�أو ًال عن االرتياح بالنظر خلطر ر�ؤية املر�شحة حتقق درجة �أقل من 5
باملائة مع العواقب الوخيمة ،خا�صة املالية ،التي قد ترتتب على حزبها.
�آن هيدالغو حمقة -لكن مت�أخرة ج �دًا -يف رغبتها اخل��روج م��ن هذه
الفو�ضى التي مل يكن عليها �أن تدخلها �أب �دًا .ويجب �أن تفعل ذلك يف
(التفا�صيل �ص)10
�أ�سرع وقت ممكن.

يواجه رئي�س الوزراء الربيطاين
بوري�س جون�سون غ�ضب غالبيته
يف ال�برمل��ان يف ت�صويت َي� ِع��د ب�أن
يكون م�ضطر ًبا على االجراءات
ال �ت��ي ف��ر� �ض �ه��ا مل �ك��اف �ح��ة تف�شي
املتحورة �أوميكرون.
وح� � ��ذر ج ��ون �� �س ��ون الأح� � � ��د من
موجة هائلة تلوح يف الأفق جراء
املتحورة �أوميكرون يف بريطانيا
التي تعترب من الدول الأوروبية
الأك�ث�ر ت���ض��ررا ج ��راء ال��وب��اء �إذ
� �س� ّ�ج �ل��ت �أك �ث��ر م ��ن � 146أل ��ف
وفاة.
وت�ع��رق��ل م��وج��ة الإ� �ص��اب��ات هذه
ال��دوري االنكليزي لكرة القدم،
�إذ �أرج��أ نادي مان�ش�سرت يونايتد
م �ب��اراة ال�ث�لاث��اء �ضد برنتفورد
ب�سبب �إ�صابة عدد من الالعبني
واملوظفني بكوفيد.-19
و�أعلن جون�سون الأ�سبوع املا�ضي
عن قيود جديدة ملكافحة تف�شي
كوفيد -19م��ن �ضمنها و�ضع
ال �ك �م��ام��ة يف الأم� ��اك� ��ن املغلقة،
وفحو�صات يومية للمخالطني،
وح �ج��ر ��ص�ح��ي و� �ش �ه��ادة �صحية

جون�سون يف مواجهة الربملانيني الربيطانيني ب�ش�أن مواجهة �أوميكرون
�إجبارييان يف املنا�سبات الكبرية ،من املحافظني بالتم ّرد الثالثاء،
وه ��ي ت��داب�ي�ر � �ض��روري��ة بح�سب لكن من املتوقع �أن تقر احلكومة
احلكومة لتفادي ا�ستنفاد قدرات القيود اجلديدة بف�ضل غالبيتها
النظام اال�ست�شفائي يف الأ�سابيع الوا�سعة يف الربملان ( 80مقعدا)
املقبلة.
ودعم حزب العمال املُعار�ض.
غري �أن القيود اجلديدة ال حتظى غ�ير �أن ت��وق�ي��ت ه ��ذا ال �ت �م��رد ال
بت�أييد جميع النواب املحافطني مي�ك��ن �أن ي �ك��ون �أ� �س ��و�أ بالن�سبة
الذين يعترب بع�ضهم �أنها قمعية .لبوري�س جون�سون.
ور�أى ال�ن��ائ��ب �ستيف بيكر �أحد بعد عامني من ف��وزه االنتخابي
املعار�ضني لتدابري جون�سون عرب التاريخي بناء على وعد بتحقيق
�شبكة (ب��ي ب��ي �سي) �أن ك��ل هذه بريك�ست ،ي�سجل جون�سون تراجعا
االج��راءات �سيئة وغري متنا�سبة يف �شعبيته يف ا�ستطالعات الر�أي
وال ��دالئ ��ل ع�ل��ى � �ض��رورت �ه��ا غري ويواجه دعوات عديدة لال�ستقالة
كافية .و ُي �ه �دّد نحو �ستني نائ ًبا بعد �سل�سلة من الف�ضائح.

�أعلنت "�إمكان العقارية" عن افتتاح منتزه ال�شيخة فاطمة ر�سميا يف
منطقة اخلالدية ب�أبوظبي وال��واق��ع على م�سافة دق��ائ��ق م�ع��دودة عن
كورني�ش العا�صمة .وخ�ضع املنتزه الذي حمل يف ال�سابق ا�سم "حديقة
اخلالدية للن�ساء" واملمتد على م�ساحة � 46ألف مرت مربع لعملية �إعادة
تطوير �شاملة ليتحول �إىل م�ساحة مفتوحة تنب�ض باحلياة وم�صممة
خ�صي�صاً لتلبية اح�ت�ي��اج��ات املجتمع وت�ع��زي��ز �صحة �أف� ��راده .وبهدف
املحافظة على �إرثه العريق وتكرمياً لر�ؤية وعطاء "�أم الإمارات" �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س
الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
�سيج�سد املنتزه وج�ه��ة ال�ستك�شاف الأن�شطة امل�ت�ج��ددة حيث تلتقي
،
ّ
العائالت ال�ستك�شاف البيئات املختلفة التي يحت�ضنها املنتزه واالنخراط
(التفا�صيل �ص)5
يف �أمناط احلياة الن�شطة وال�صحية.

النتائج العلمية مل�شروع الإمارات ال�ستك�شاف املريخ م�سبار
الأمل تزخر باكت�شافات جديدة حول الكوكب الأحمر

•• دبي-وام

�ساهمت البيانات العلمية التي ن�شرها م�شروع الإمارات ال�ستك�شاف
املريخ "م�سبار الأمل"� ،أول مهمة علمية ال�ستك�شاف كوكب �آخر تقوم
بها دولة عربية ،يف �إطالق حراك علمي حول الغالف اجلوي الفريد
لكوكب امل��ري��خ وتكوينه والتفاعالت اجل��اري��ة ب�ين مكوناته� ،إذ مت
عر�ض هذه البيانات العلمية غري امل�سبوقة و التحليالت الأولية يف
اجتماع اخلريف ال�سنوي لالحتاد الأمريكي للجيوفيزياء 2021
(التفا�صيل �ص)3
يف نيو �أورلينز بالواليات املتحدة.

بلينكن :ن�ستعد للبدائل �إذا ف�شلت املفاو�ضات يف فيينا
•• جاكرتا�-أ ف ب

�أعلن وزي��ر اخلارجية الأمريكي
�أن � �ت� ��وين ب �ل �ي �ن �ك��ن ال� �ث�ل�اث ��اء �أن
ال��والي��ات املتحدة تحُ ّ�ضر ب�شكل
ن�شط مع حلفائها بدائل لالتفاق
ال�ن��ووي االيرانيفي ح��ال ف�شلت
م �ف��او� �ض��ات ف�ي�ي�ن��ا ال��رام �ي��ة �إىل
انقاذه.
وق� � ��ال ب �ل �ي �ن �ك��ن خ �ل��ال م ��ؤمت��ر
�صحايف يف العا�صمة االندوني�سية
جاكرتا قري ًبا يفوت الأوان ،ومل
تنخرط ايران بعد يف مفاو�ضات
حقيقية ،م��ردداً املالحظات التي
�أبداها يف اليوم ال�سابق الأوروبيون
امل �� �ش��ارك��ون يف امل �ف��او� �ض��ات حول
النووي مع طهران.
م� ��ن ج� �ه ��ة �أخ � � � ��رى ،دع � ��ا وزي� ��ر
اخل ��ارج �ي ��ة الأم �ي�رك� ��ي �أنتوين
ب �ل �ي �ن �ك��ن يف ج ��اك ��رت ��ا الثالثاء
ال� ��� �ص�ي�ن �إىل وق� � ��ف �أع� �م ��ال� �ه ��ا

اجلي�ش الرو�سي ُيراقب فرقاطة
فرن�سية يف البحر الأ���س��ود
•• مو�سكو�-أ ف ب

�أعلنت رو�سيا الثالثاء �أنها تراقب
ف��رق��اط��ة ف��رن���س�ي��ة دخ �ل��ت البحر
الأ� �س��ود ،يف وق��ت ت ��زداد التوترات
بني مو�سكو والدول الغربية ب�ش�أن
امللف االوكراين.
و�أ� �ش��ار وزي ��ر ال��دف��اع ال��رو� �س��ي يف
ب�ي��ان نقلته وك ��االت �أن �ب��اء رو�سية
�إىل �أن ق� ��وات وم� � ��وارد �أ�سطول
ال �ب �ح��ر الأ� � �س ��ود ب � ��د�أت مبراقبة
ن�شاطات فرقاطة �أوف�يرن التابعة
ل�ل�ب�ح��ري��ة ال�ف��رن���س�ي��ة .ومل يُعط
ال ��وزي ��ر ت�ف��ا��ص�ي��ل �إ� �ض��اف �ي��ة عند
توا�صل وكالة فران�س بر�س معه.
وتتهم كييف وحلفا�ؤها الغربيون
رو�سيا ب�إر�سال قوات و�أ�سلحة عرب
احلدود دعما لالنف�صاليني ،وهو
�أمر تنفيه مو�سكو .يف املقابل ،ي ّتهم
ال�ك��رم�ل�ين كييف وال �غ��رب وحلف
�شمال الأطل�سي بتعزيز التوترات
م��ن خ�لال القيام مب�ن��اورات قرب
احلدود مع رو�سيا .و�أكدت مو�سكو
ع��دة م��رات يف الأ��س��اب�ي��ع الأخرية
�أن م�ق��ات�لات ت��اب�ع��ة ل���س�لاح اجلو
اخل��ا���ص ب�ه��ا اع�تر� �ض��ت طائرات
ع �� �س �ك��ري��ة �أم�ي�رك� �ي ��ة وفرن�سية
وواك �ب �ت �ه ��ا ب �ع��دم��ا ح � ّل �ق��ت قرب
حدودها يف �أج��واء البحر الأ�سود،
بالإ�ضافة �إىل ح��وادث مع قوارب
من دول مُناف�سة.

العدوانية يف منطقة املحيطني
ال�ه�ن��دي وال� �ه ��ادئ ،خ�ل�ال زيارة
�إىل املنطقة ت��أم��ل وا�شنطن من
خ�لال�ه��ا ت�ع��زي��ز حت��ال�ف��ات�ه��ا �ضد
ال�صني.
وق� ��ال ب�ل�ي�ن�ك��ن يف خ �ط��اب �ألقاه
يف ح��رم جامعة �إندوني�سيا �إننا
م���ص�م�م��ون ع �ل��ى � �ض �م��ان حرية
املالحة يف بحر ال�صني اجلنوبي،

حيث تهدد �أعمال بكني العدوانية
تبادالت جتارية تزيد قيمتها على
ثالثة تريليونات دوالر كل عام.
و�أك� � � ��د جم � � ��ددا خ� �ل��ال جولته
الأوىل يف جنوب �شرق �آ�سيا والتي
�ست�شمل �أي�ضا ماليزيا وتايالند،
مت �� �س��ك وا� �ش �ن �ط��ن بـ"ال�سالم
واال� �س �ت �ق��رار يف م���ض�ي��ق تايوان
ال � ��ذي ب� ��ات �أك �ث��ر م ��ن �أي وقت
م�ضى يف �صلب التوتر ال�شديد
بني �أكرب اقت�صادين يف العامل.
و�شدد بلينكن على رغبته يف تعزيز
ال �ت �ح��ال �ف��ات م ��ع دول املنطقة،
م�ت�ع�ه��دا ح�م��اي��ة ح��ق ك��ل ال ��دول
يف اختيار طريقها اخل��ا���ص ،بال
�ضغط �أو ترهيب.
وق ��ال �إن �ه��ا لي�ست مناف�سة بني
منطقة تتمحور ح��ول الواليات
املتحدة �أو تتمحور حول ال�صني،
منتقدا ب�شكل ��ص��ري��ح ال�سلوك
ال�صيني.

الأمم املتحدة :طالبان نفذت � 72إعداما خارج نطاق الق�ضاء

•• نيوروك-وكاالت

�أعربت الأمم املتحدة ،الثالثاء ،عن قلقها من عمليات �إعدام خارج نطاق
الق�ضاء ،ارتكبت بحق عنا�صر �سابقني يف قوات الأمن الأفغانية و�أ�شخا�ص
مرتبطني باحلكومة ال�سابقة ،م�ؤكدة �أن حركة طالبان ارتكبت  72منها.
وقالت نائبة مفو�ضة حقوق الإن�سان يف املنظمة الدولية ،ندى النا�شف،
�أم ��ام جمل�س ح�ق��وق الإن �� �س��ان� ،إن��ه ب�ين �أغ�سط�س ون��وف�م�بر ،علمنا من
م�صادر موثوقة بتنفيذ �أكرث من  100عملية �إعدام بحق عنا�صر �سابقني
يف قوات الأمن الوطني الأفغانية ،و�آخرين مرتبطني باحلكومة ال�سابقة.
و�أ�ضافت �أن  72من عمليات الإع��دام على الأق��ل ،نفذتها حركة طالبان،
وفق ما ذكرت وكالة فران�س بر�س .وا�ستطردت� :إنني قلقة من التقارير
املتوا�صلة التي تتحدث عن عمليات �إع��دام خارج نطاق الق�ضاء يف جميع
�أنحاء البالد ،على الرغم من العفو العام الذي �أعلنته حركة طالبان بعد
� 15أغ�سط�س .وا�شارت النا�شف �إىل �أنه "يف عدة حاالت ،مت عر�ض اجلثث
على امللأ ،و�أدى ذلك �إىل �إثارة اخلوف لدى جزء كبري من ال�سكان.
كما او�ضحت �أنه يف والية ننغرهار وحدها ،يبدو �أنه مت ارتكاب ما ال يقل
عن  50عملية �إعدام خارج نطاق الق�ضاء لأ�شخا�ص ي�شتبه يف انتمائهم
�إىل تنظيم داع�ش-والية خرا�سان.
وا ّتهمت الواليات املتحدة وحلفا�ؤها الغربيون يف مطلع دي�سمرب ،حركة
طالبان بتنفيذ �إعدامات من دون حماكمة" بحق �أع�ضاء �سابقني يف قوى
الأمن الأفغانية ،ك�شفت عنها ّ
منظمات معنية بحقوق الإن�سان ،وطالبت
مبحا�سبة امل�س�ؤولني عنها.
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تر�أ�س وفد الدولة يف القمة اخلليجية بالريا�ض

حممد بن را�شد ي�شارك يف �أعمال الدورة الثانية والأربعني للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية

•• الريا�ض-وام:

�شارك �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي ،رع��اه اهلل،
�أم�س يف �أعمال ال��دورة الثانية والأرب�ع�ين للمجل�س الأعلى
ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،حيث تر�أّ�س �سموه وفد
دولة الإمارات يف االجتماع الذي عُقد برئا�سة اململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة ،وبح�ضور �أ��ص�ح��اب اجل�لال��ة وال�سمو
ق��ادة دول املجل�س ،يف ق�صر الدرعية بالعا�صمة ال�سعودية
الريا�ض.
و�شملت قمة الريا�ض جملة من املو�ضوعات املتعلقة مب�سرية
العمل اخلليجي امل�شرتك ،وما مت حتقيقه يف هذا الإطار من
�إجن��ازات نحو مزيد من التكامل والتعاون بني دول املجل�س،
ف� ً
ضال عن مناق�شة �سبل النهو�ض مب�سارات التعاون اخلليجي
�ضمن خمتلف املجاالت ،مبا يرقى �إىل م�ستوى الطموحات
امل��أم��ول��ة مل�ستقبل ه��ذا ال�ت�ع��اون ،و�سعياً للتو�صل �إىل ك��ل ما
م��ن ��ش��أن��ه حتقيق اخل�ير والأم ��ن واالزده� ��ار ل��دول املجل�س
و�شعوبه.
وتطرقت القمة �إىل مناق�شة �أهمية تعزيز التعاون يف ر�سم
مالمح م�ستقبل تنمية م�ستدامة تعود باخلري على �شعوب

• قمة الريا�ض بحثت جملة من املو�ضوعات املتعلقة مب�سرية العمل اخلليجي امل�شرتك
• مناق�شة �أهمية تعزيز التعاون يف ر�سم مالمح م�ستقبل تنمية م�ستدامة تعود باخلري على �شعوب دول املجل�س
• القمة تناولت �ضرورة تن�سيق املواقف ووحدة ال�صف يف الت�صدي ملختلف �أ�شكال التحديات التي تواجه دول املجل�س
دول املجل�س مع ر�صد مزيد من فر�ص التطوير االقت�صادي،
وال �ت ��أك �ي��د ع�ل��ى �أه�م�ي��ة تن�سيق امل��واق��ف ووح� ��دة ال���ص��ف يف
الت�صدي ملختلف �أ�شكال التحديات التي تواجه دول املجل�س
م��ن �أج��ل ت��أك�ي��د ق��درت�ه��ا على حتييدها وجت��اوزه��ا يف �ضوء
تطابق ال��ر�ؤى والطموحات امل�أمولة مل�ستقبل املنطقة ومبا
يخدم م�صاحلها.
ونيابة عن خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود ..تر�أ�س �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س ال� ��وزراء وزي ��ر دف ��اع يف اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال�سعودية
ال�شقيقة� ،أعمال اجتماع الدورة  42للمجل�س الأعلى ملجل�س
التعاون لدول اخلليج العربية.

وخالل الكلمة االفتتاحية للقمة� ،أكد �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود �أن انعقاد
القمة الثانية والأربعني للمجل�س ي�أتي يف ظل حتديات عديدة
تواجه املنطقة وتتطلب املزيد من تن�سيق اجلهود مبا يعزز
ترابط و�أم��ن وا�ستقرار دول جمل�س التعاون ،م�ؤكداً �أهمية
ا�ستكمال مقومات الوحدة االقت�صادية ومنظومتي الدفاع
والأمن امل�شرتك مبا يعزز الدور الإقليمي والدويل للمجل�س
من خالل توحيد املواقف ال�سيا�سية وتطوير ال�شراكات مع
املجتمع الدويل.
و�أ�شار �سموه �إىل التطلعات نحو بناء تكتل اقت�صادي مزدهر
مبا يتطلبه ذلك من �إيجاد بيئة جذابة وحمفزة تعتمد على
تنويع م�صادر الدخل و�إطالق طاقات القطاعات االقت�صادية

ال��واع��دة ،وم��واك�ب��ة ال �ت �ط��ورات التقنية يف جميع املجاالت
و�إيجاد توازن لتحقيق �أمن وا�ستقرار �أ�سواق الطاقة العاملية،
والتعامل مع ظاهرة التغيري املناخي من خالل تزويد العامل
بالطاقة النظيفة ودعم االبتكار والتطوير يف هذا املجال.
وتطرق �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان خالل
كلمته �إىل جممل الأو��ض��اع يف املنطقة العربية ،والتطلعات
�إىل ح��ل ال�ن��زاع��ات ب�أ�سلوب �سلمي يعتمد على احل ��وار من
�أج��ل �ضمان �أم��ن وا�ستقرار املنطقة ،وتعزيز �آف��اق التنمية
يف ربوعها ،مع الت�أكيد على مبادئ ح�سن اجل��وار واحرتام
القرارات الأممية وجتنيب املنطقة جميع الأن�شطة املزعزعة
لال�ستقرار.
وكان �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،والوفد

املرافق ،قد و�صل �إىل العا�صمة ال�سعودية الريا�ض يف وقت
�سابق من �أم�س حيث كان يف ا�ستقبال �سموه ومرافقيه لدى
و�صوله �إىل مطار امللك خالد الدويل� ،صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود .كما كان
يف ا�ستقبال �سموه� ،صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن
عبدالرحمن بن عبدالعزيز� ،أمري منطقة الريا�ض بالنيابة،
ومعايل الدكتور نايف فالح احلجرف ،الأمني العام ملجل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية ،وع��دد من الأم��راء والوزراء
وكبار امل�س�ؤولني ال�سعوديني.
وق��د �ضم وف��د دول��ة الإم ��ارات �إىل القمة اخلليجية الثانية
والأرب �ع�ين� :سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان ،نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،ومعايل حممد
بن عبداهلل القرقاوي ،وزير �ش�ؤون جمل�س ال��وزراء ،ومعايل
حممد هادي احل�سيني ،وزير دولة لل�ش�ؤون املالية ،ومعايل
رمي بنت �إب��راه�ي��م الها�شمي ،وزي��رة دول��ة ل���ش��ؤون التعاون
الدويل ،ومعايل �سهيل حممد املزروعي ،وزير الطاقة والبنية
التحتية ،ومعايل خليفة بن �شاهني املرر ،وزير دولة ،و�سعادة
ال�شيخ نهيان بن �سيف بن حممد �آل نهيان� ،سفري الدولة
لدى اململكة العربية ال�سعودية ،ومعايل خليفة �سعيد �سليمان،
رئي�س مرا�سم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء.

حممد بن زايد وملك ال�سويد يبحثان عالقات ال�صداقة والتعاون وفر�ص تطويرها يف جميع املجاالت بني البلدين
•• �أبوظبي-وام

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة �أم����س ج�لال��ة ك��ارل ال���س��اد���س ع�شر
غو�ستاف ملك مملكة ال�سويد ال�صديقة الذي يقوم بزيارة عمل �إىل الدولة،
ت�شمل رعاية احتفاالت جناح ال�سويد امل�شارك يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي
باليوم الوطني لبالده.

ورح��ب �سموه ـ خالل اللقاء ال��ذي جرى يف ق�صر ال�شاطئ  -بجاللة ملك
ال�سويد ونقل �إليه حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ومتنياته لبلده ال�صديق دوام التقدم واالزدهار.
وبحث �سموه وجاللة كارل ال�ساد�س ع�شر ملك ال�سويد عالقات ال�صداقة
والتعاون بني دولة الإم��ارات وال�سويد وفر�ص تطويرها يف جميع املجاالت
خا�صة اال�ستثمارية واالقت�صادية �إ��ض��اف��ة �إىل االب�ت�ك��ار والتكنولوجيا يف
�إطار م�سعى البلدين لبناء اقت�صاد معريف م�ستدام ومبا يحقق م�صاحلهما

امل�شرتكة ويدعم جهود التنمية.
كما ت�ب��ادل �سموه وج�لال�ت��ه وج�ه��ات النظر ب���ش��أن ع��دد م��ن الق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك .وتطرق اللقاء �إىل معر�ض �إك�سبو  2020دب��ي الذي
ي�ست�ضيف بني �أروقته ثقافات العامل وتاريخ �شعوبه ويعر�ض م�شاريع دوله
التنموية وما ت�شارك به من جتارب وحلول ا�ستدامة تهدف �إىل الإ�سهام يف
حت�سني حياة املجتمعات و�ضمان م�ستقبل �أف�ضل لأجيالها ..فيما ت�شارك
ال�سويد يف منطقة اال��س�ت��دام��ة بجناح يحمل ا��س��م "الغابة" حت��ت �شعار

"الت�شارك يف الإبداع من �أجل االبتكار" بهدف عر�ض االبتكارات وت�شجيع
التعاون واالحتفاء بالإمكانات الب�شرية.
ح�ضر اللقاء �سمو ال�شيخ حامد بن زايد �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي
لإم��ارة �أبوظبي و�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن زايد �آل نهيان ومعايل
ال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون �آل نهيان م�ست�شار ال�ش�ؤون اخلا�صة يف
وزارة �ش�ؤون الرئا�سة و�سعادة ال�شيخ حممد بن مكتوم بن را�شد �آل مكتوم
�سفري الدولة لدى مملكة ال�سويد.

الريا�ض ت�ست�ضيف القمة اخلليجية الـ  .. 42وا�ستقرار املنطقة وازدهارها �أولوية �إماراتية
•• �أبوظبي -وام

ا�ست�ضافت اململكة العربية ال�سعودية ،االجتماع الثاين والأرب�ع�ين للمجل�س
الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،لبحث تعزيز التعاون امل�شرتك
ومواجهة التحديات.
وي��أت��ي االجتماع يف ظل التغريات الكبرية واملت�سارعة التي ي�شهدها العامل
والتي ت�ستدعي م��زي��داً من التوافق والتن�سيق بني دول املجل�س مبا ي�ضمن
ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة ككل ويعود على دولها بالنفع والفائدة.
وتر�أ�س �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،وفد الدولة امل�شارك يف االجتماع
يف الريا�ض بح�ضور قادة دول جمل�س التعاون اخلليجي ال�ست �أو من ميثلهم.
وحتر�ص الإمارات على امل�شاركة امل�ستمرة والفاعلة يف اجتماعات املجل�س الأعلى
ل��دول اخلليج العربية منذ بدايتها يف ع��ام  1981وتعزيز دور املجل�س يف
خدمة امل�صالح امل�شرتكة للدول الأع�ضاء وتر�سيخ ح�ضورها ودورها الإقليمي
وال��دويل ،وحتقيق االزده��ار والتنمية ل�شعوبها التي جتمعها روابط تاريخية
قوية وم�صري م�شرتك.
ويعد دعم العمل اخلليجي امل�شرتك يف خمتلف املجاالت �سيا�سة ثابتة ورا�سخة
لدولة الإمارات التي ترى �أن القمة اخلليجية الـ  42يف الريا�ض ت�أتي يف ظل

و�ضع دويل و�إقليمي يتطلب املزيد من احلوار والتعاون والتفاهم لتعزيز الثقة
بال�شكل الذي يج�سر بني وجهات النظر املتعددة حول الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك ،خا�صة �أن الفرتة املقبلة حتتاج �إىل املزيد من التوا�صل والتكامل
وال �ت �ع��اون يف امل �ج��االت ال�سيا�سية واالق�ت���ص��ادي��ة والتكنولوجية وال�صحية
وال�غ��ذائ�ي��ة .وقبل انعقاد القمة كثفت اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة
جهودها لتعزيز وحدة ومتا�سك دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
حيث زار �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع باململكة العربية
ال�سعودية خالل الفرتة من � 6إىل  10دي�سمرب اجلاري كال من �سلطنة عمان
والإمارات وقطر والبحرين والكويت على التوايل ،و�أجرى مع قادتها مباحثات
مكثفة لتوحيد الر�ؤى واملواقف جتاه كافة الق�ضايا والتحديات امل�شرتكة لدول
املنطقة .ومنذ ت�أ�سي�سه عقد جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية قمما عديدة
متخ�ضت عن الكثري من القرارات الهامة التي ا�ستهدفت تعزيز وحدة ال�صف
وتطوير التعاون بني هذه الدول وتنمية عالقاتها وحتقيق التن�سيق والتكامل
والرتابط ،وتعميق وتوثيق الروابط وال�صالت القائمة بني �شعوبها يف خمتلف
املجاالت ،و�إن�شاء امل�شاريع امل�شرتكة ،وو�ضع �أنظمة متماثلة يف جميع امليادين
االقت�صادية والثقافية والإع�لام�ي��ة واالجتماعية والت�شريعية ،مب��ا يخدم
م�صاحلها .وتعترب قمة �أبوظبي يف مايو � 1981أول قمة خليجية ،والتي

جاءت بدعوة من املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه"،
حيث اتفق خاللها قادة دول اخلليج ر�سميا على �إن�شاء جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،وقاموا بالتوقيع على النظام الأ�سا�سي للمجل�س الذي يهدف
�إىل تطوير التعاون بني هذه ال��دول ،واتفقوا على �أن تكون مدينة الريا�ض
بال�سعودية مقرا دائما للمجل�س .وتوالت منذ ذلك التاريخ القمم اخلليجية
التي �شهدت ق��رارات تاريخية ومف�صلية يف منظومة العمل اخلليجي املوحد
ومن �أبرزها قمة م�سقط  1985التي جرى خاللها االتفاق على و�ضع برنامج
زمني لتنفيذ �أن�شطة التعاون االقت�صادي ،كما متت امل�صادقة على ال�سيا�سة
الزراعية لدول املجل�س واال�سرتاتيجية املوحدة للتنمية ال�صناعية و�أهداف
وو�سائل الرتبية والتعليم وال�سيا�سات واملبادئ العامة حلماية البيئة ،كما مت
�إقرار �أهداف اال�سرتاتيجية الأمنية و�ضرورة �سرعة �إجنازها.
و�شهدت قمة الريا�ض  1987م�صادقة املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول
اخلليج العربية على نظام الإقرا�ض البرتويل بني الدول الأع�ضاء ،وتفوي�ض
املجل�س الوزاري للبدء باملفاو�ضات الر�سم ّية مع املجموعات االقت�صادية ال�سيما
املجموعة الأوروبية .ويف قمة املنامة  1988وافق املجل�س الأعلى على ال�سماح
ملواطني دول املجل�س بتملك �أ�سهم �شركات امل�ساهمة امل�شرتكة واجلديدة العاملة
يف الأن�شطة االقت�صادية وفق القواعد املقرتحة وم�ساواة مواطني دول املجل�س
يف املعاملة ال�ضريبية مع مواطني الدولة الع�ضو التي يتم فيها اال�ستثمار.

و�أق��ر املجل�س خ�لال قمة املنامة  2000اتفاقية الدفاع اخلليجي امل�شرتك
التي �شكلت خطوة ا�سرتاتيجية يف م�سرية التعاون الع�سكري اخلليجي ومهدت
لو�ضع الر�ؤية الدفاعية املوحدة والقيادة الع�سكرية املوحدة والدرع ال�صاروخية
اخلليجية ،و�إن�شاء قوة م�شرتكة خليجية للتدخل ال�سريع.
واعتمد املجل�س الأعلى يف قمة �أبوظبي  2005وثيقة "ال�سيا�سة التجارية
املوحدة لدول املجل�س" والتي تهدف �إىل توحيد ال�سيا�سة التجارية اخلارجية
لدول املجل�س والتعامل مع العامل اخلارجي كوحدة اقت�صادية واحدة.
ويف عام � 2007أ�صدر املجل�س الأعلى يف ختام الدورة  28يف الدوحة �إعالن
قيام ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة التي ت�ستند �إىل م�ب��ادئ النظام الأ�سا�سي
ملجل�س التعاون ون�صو�ص االتفاقية االقت�صادية بني دول املجل�س وقرارات
املجل�س الأعلى ال�صادرة ب�ش�أن ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة.ويف قمة الريا�ض
 2011اعتمد املجل�س الهوية ال�شخ�صية ك�إثبات هوية ملواطني دول املجل�س يف
القطاعني العام واخلا�ص يف جميع الدول الأع�ضاء.
و�أق��رت قمة الكويت � 2013إن�شاء القيادة الع�سكرية املوحدة ل��دول املجل�س
وكلف جمل�س الدفاع امل�شرتك اتخاذ ما يلزم من �إج��راءات للبدء يف تفعيلها
وفق الدرا�سات اخلا�صة بذلك ،ويف قمة الدوحة  2014متت امل�صادقة على
ق��رارات وتو�صيات وزراء الداخلية ب�ش�أن �إن�شاء جهاز �شرطة خليجي مقره
�أبوظبي.
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�أخبـار الإمـارات
ال�صحة تعلن تقدمي 14,538
جرعة من لقاح كوفيد19-
•• �أبوظبي-وام

�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع عن تقدمي  14,538جرعة من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى �أم�س  22,206,569جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  224.53جرعة 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 -

� 110إ�صابات جديدة بكورونا و 82حالة �شفاء وال وفيات
••�أبوظبي-وام

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع
وزي� ��ادة ن�ط��اق ال�ف�ح��و��ص��ات يف ال��دول��ة ب�ه��دف االكت�شاف
املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد
"كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم � ..أعلنت الوزارة
عن �إجراء  321,306فحو�صات جديدة خالل ال�ساعات
ال�ـ  24املا�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  110حاالت �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد
من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع
للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت
امل�سجلة  743,004ح��االت .كما �أعلنت وزارة ال�صحة
ووق��اي��ة املجتمع ع��دم ت�سجيل �أي ح��ال��ة وف ��اة يف الأرب ��ع
والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وب��ذل��ك يبلغ ع��دد الوفيات يف
الدولة  2,151حالة .كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء 82
حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد
  "19وتعافيها التام من �أع��را���ض املر�ض بعد تلقيهاالرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك
يكون جمموع حاالت ال�شفاء  738,049حالة.
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مركز الفجرية للمغامرات يطلق جائزة املغامر العربي 2022
•• الفجرية-وام

حتت رعاية �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية � ،أطلق مركز الفجرية
للمغامرات "جائزة املغامر العربي � "2022ضمن �أعمال ملتقى املغامرين العرب الذي نظمه املركز
يف الفجرية.
وتهدف اجلائزة �إىل دعم املغامرين العرب وت�سليط ال�ضوء على �إجنازاتهم يف جمال ريا�ضة املغامرات،
بالإ�ضافة �إىل تعزيز مفهوم املغامرات وتفعيل �أن�شطتها املختلفة بني �أفراد املجتمع.
وجمع ملتقى املغامرين العرب الذي تزامن تنظيمه مع اليوم الدويل للجبال ،نخبة من املغامرين
من خمتلف دول الوطن العربي ،وهدف �إىل مناق�شة م�ستقبل املغامرات ،و�إبراز �أهم �إجنازات املغامرين
العرب يف هذا املجال ،بالإ�ضافة �إىل بحث �سبل تطوير ريا�ضة املغامرات و�أن�شطتها املختلفة.
كما �أطلق على هام�ش امللتقى املوقع الإل�ك�تروين للمغامرين العرب ،لرفد �أه��داف اجلائزة ودعم
ريا�ضة املغامرات يف املنطقة.
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اختتام �أعمال اجتماع الدورة الـ  42للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون اخلليجي و�إ�صدار «�إعالن الريا�ض»
�أكد �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة ور�ؤ�ساء وفود
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،على
�أهمية ا�ستكمال مقومات ال��وح��دة االقت�صادية
واملنظومة الدفاعية والأمنية امل�شرتكة ،وتن�سيق
امل ��واق ��ف ،مب��ا ي �ع��زز ال�ت���ض��ام��ن وا� �س �ت �ق��رار دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،ويحافظ
على م�صاحلها ،ويجنبها ال�صراعات الإقليمية
والدولية ،ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم،
ويعزز دورها الإقليمي والدويل ،وذلك من خالل
توحيد امل��واق��ف ال�سيا�سية وت�ط��وي��ر ال�شراكات
ال�سيا�سية على امل�ستوى الإقليمي والدويل.
جاء ذلك يف البيان اخلتامي "�إعالن الريا�ض"
ال� ��� �ص ��ادر ع ��ن �أع � �م ��ال اج �ت �م��اع ال � � ��دورة الـ42
للمجل�س الأع�ل��ى ملجل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية،م�ساء �أم����س يف ق�صر الدرعية مبدينة
ال ��ري ��ا� ��ض ،ت�ل�اه م �ع��ايل الأم �ي��ن ال �ع ��ام ملجل�س
ال�ت�ع��اون ل��دول اخلليج العربية ال��دك�ت��ور نايف
فالح احلجرف ،فيما يلي ن�صه:
�� �ص ��در ع ��ن ق �م��ة ق� � ��ادة دول جم �ل ����س التعاون
ل ��دول اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة الـ 42ب�ي��ان ين�ص على
االت �ف��اق ب��امل�ب��ادئ وال�سيا�سات لتطوير التعاون
الإ�سرتاتيجي والتكامل االقت�صادي والتنموي
بني دول املجل�س وحتقيق تطلعات مواطنيها.
و�أك ��د ال �ق��ادة �أه�م�ي��ة التنفيذ ال��دق�ي��ق والكامل
وامل�ستمر لر�ؤية خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل -
وا�ستكمال مقومات الوحدة االقت�صادية واملنظومة
الدفاعية والأمنية امل�شرتكة ،وتن�سيق املواقف مبا
يعزز الت�ضامن وا�ستقرار دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،ويحافظ على م�صاحلها،
ويجنبها ال�صراعات الإقليمية والدولية ،ويلبي
تطلعات مواطنيها وطموحاتهم ،وي�ع��زز دورها
الإق �ل �ي �م��ي وال � ��دويل ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال توحيد
املواقف ال�سيا�سية وتطوير ال�شراكات ال�سيا�سية
ع�ل��ى امل���س�ت��وى الإق�ل�ي�م��ي وال � ��دويل ،وت ��أك �ي��د ما
ت�ضمنته املادة الثانية من اتفاقية الدفاع امل�شرتك
ب ��أن ال ��دول الأع���ض��اء يف جمل�س ال�ت�ع��اون لدول
اخلليج العربية تعترب �أن �أي اعتداء على �أي منها
هو اعتداء عليها كلها ،و�أي خطر يتهدد �إحداها
�إمنا يتهددها جميعها ،وما ن�صت عليه االتفاقية
ب�ش�أن ال�ت��زام ال��دول الأع�ضاء بالعمل اجلماعي
ملواجهة جميع التهديدات والتحديات.
كما �أك��د ال�ق��ادة �أهمية ت�ضافر اجل�ه��ود لتن�سيق
وتكامل ال�سيا�سات اخل��ارج�ي��ة ل�ل��دول الأع�ضاء
و�صوال لبلورة �سيا�سة خارجية موحدة وفاعلة
ت�خ��دم تطلعات وط�م��وح��ات �شعوب دول اخلليج
وحتفظ م�صاحلها ومكت�سباتها ،وجتنب الدول
الأع �� �ض��اء ال �� �ص��راع��ات الإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة �أو
ال�ت��دخ��ل يف ��ش��ؤون�ه��ا ال��داخ�ل�ي��ة ،وحت�ق��ق الدعم
وال �ت��راب � ��ط الإ�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي ب �ي�ن ال�سيا�سات
االق �ت �� �ص��ادي��ة وال��دف��اع �ي��ة والأم �ن �ي��ة امل�شرتكة
لتحقيق الأهداف والتطلعات امل�شرتكة.
ف �ي �م��ا وج� ��ه ال � �ق� ��ادة ب ��أه �م �ي��ة ت �ع��زي��ز التعاون
امل �� �ش�ترك وت�ن���س�ي��ق اخل �ط��ط ال �ت��ي ت �ه��دف �إىل

• �أهمية ا�ستكمال مقومات الوحدة االقت�صادية واملنظومة الدفاعية والأمنية امل�شرتكة
• توحيد املواقف ال�سيا�سية وتطوير ال�شراكات ال�سيا�سية على امل�ستوى الإقليمي والدويل
• تعزيز التعاون امل�شرتك وتن�سيق اخلطط التي تهدف �إىل حتقيق اال�ستدامة والتعامل مع التغري املناخي
• التعاون امل�شرتك ملكافحة جائحة كورونا (كوفيد ،)19 -ودعم العمل اجلماعي ملكافحة الأوبئة والأمرا�ض
•دعم وتعزيز دور املر�أة اخلليجية يف برامج التنمية االقت�صادية وم�شاركتها يف العمل اخلليجي
• ت�أكيد ما ت�ضمنته املادة الثانية من اتفاقية الدفاع امل�شرتك

حتقيق اال�ستدامة والتعامل مع التغري املناخي
و�آث��اره ،وتعزيز العمل امل�شرتك بني دول املجل�س
لتطبيق نهج االقت�صاد الدائري للكربون الذي
�أطلقته اململكة العربية ال�سعودية خالل رئا�ستها
جم�م��وع��ة ال�ع���ش��ري��ن ،ومت��ت امل��واف�ق��ة عليه من
قبل جمموعة ك ��إط��ار متكامل و��ش��ام��ل ملعاجلة
التحديات املرتتبة على انبعاثات الغازات امل�سببة
لالحتبا�س احلراري و�إدارتها من خالل التقنيات
امل �ت��اح��ة وامل �ب �ت �ك��رة ،وم �ت��اب �ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ امل� �ب ��ادرات
وامل�شاريع والآليات التي �أطلقت من دول جمل�س
التعاون اخلليجي يف هذا املجال.
ومت ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ال�ل�ج��ان املخت�صة ب� ��أن تقوم
بو�ضع الآليات الالزمة لتحقيق �أف�ضل النتائج
مبا يتعلق بحماية البيئة واال�ستفادة من مبادرة
ال�سعودية اخل���ض��راء وم �ب��ادرة ال���ش��رق الأو�سط

الأخ�ضر اللتني �أطلقهما �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي��ر حم�م��د ب��ن ��س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز �آل
�سعود ويل العهد ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال ��وزراء
وزي� ��ر ال ��دف ��اع يف امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال�سعودية،
وت�ع��زي��ز اجل �ه��ود اخلليجية امل���ش�ترك��ة ملواجهة
التحديات البيئية ورف��ع الغطاء النباتي وزيادة
االعتماد على التقنيات النظيفة جلميع م�صادر
الطاقة ومكافحة التلوث واحلفاظ على احلياة
البيئية بجميع �أ�شكالها مبا يحقق �أف�ضل �سبل
ال �ع �ي ����ش ال� �ك ��رمي ل���ش�ع��وب�ه��ا ،ومب ��ا ي �ت��واف��ق مع
ظ ��روف و�أول ��وي ��ات ال� ��دول الأع �� �ض��اء وخططها
التنموية ،ويتما�شى مع الأهداف العاملية للتنمية
امل�ستدامة.
و�أك��د القادة �أهمية متابعة �إجن��از �أه��داف الر�ؤى
االق �ت �� �ص��ادي��ة ل ��دول جم�ل����س ال �ت �ع��اون لتحقيق

ال �ت �ن��وع االق �ت �� �ص��ادي وت �ع �ظ �ي��م اال� �س �ت �ف��ادة من
الإمكانات االقت�صادية والفر�ص املتميزة مل�ضاعفة
اال�ستثمارات امل�شرتكة بني دول املجل�س ،وتطوير
تكامل �شبكات ال�ط��رق وال�ق�ط��ارات واالت�صاالت
ب�ي�ن دول امل �ج �ل ����س ،ودع � ��م وتعزيزال�صناعات
الوطنية وت�سريع وترية منوها وتوفري احلماية
ال�لازم��ة لها ،وال��رف��ع من تناف�سيتها والو�صول
بها �إىل موقع ري��ادي �صناعي قادر على املناف�سة
عامليا ،و�إزال ��ة جميع العقبات وال�صعوبات التي
تواجه تنفيذ قرارات العمل االقت�صادي امل�شرتك
بني دول جمل�س التعاون اخلليجي.
فيما �أك��د القادة �أهمية تعزيز التعاون امل�شرتك
ال�ستمرار مكافحة جائحة كورونا (كوفيد،)-19
و�أه�م�ي��ة دع��م م�سرية العمل اجل�م��اع��ي ملكافحة
الأوب�ئ��ة والأم��را���ض واللوائح املماثلة م�ستقبال

ح ��ال ح��دوث �ه��ا ،وت���ش�ج�ي��ع اق �ت��راح ال�سيا�سات
والإ�سرتاتيجيات الفعالة للتعامل مع مثل هذه
الظروف م�ستقبال ،مبا ي�ساعد على مكافحتها
والتعامل مع تداعياتها االقت�صادية واالجتماعية
وظروف ال�سفر والتنقل بني دول املجل�س.
كما �أكد القادة �أهمية ا�ستمرار دعم وتعزيز دور
امل��ر�أة اخلليجية يف ب��رام��ج التنمية االقت�صادية
وم�شاركتها يف العمل اخلليجي امل�شرتك ،وت�شجيع
دور ال�شباب يف قطاعات امل��ال والأع�م��ال وتنمية
العمل الإغاثي والإن�ساين والتطوعي.
و�أك��د ال�ق��ادة على �أهمية تعزيز العمل امل�شرتك
ن �ح��و ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي وال �ت �ق �ن �ي��ات احلديثة،
وتعزيز التعاون وبناء التحالفات يف جمال الأمن
ال �� �س �ي�براين و�أم� ��ن امل �ع �ل��وم��ات مب��ا ين�سجم مع
تطلعات دول املجل�س ،ودعم دور ال�شباب والقطاع

اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف منو
التنوع االقت�صادي والتحول الرقمي ،وت�شجيع
ال�شراكات وامل�شاريع واملبادرات يف هذا املجال.
وكلف القادة اللجان والهيئات واملجال�س الوزارية
والأمانة العامة وجميع �أجهزة جمل�س التعاون
كل فيما يخ�صه بو�ضع الربامج الالزمة لو�ضع
هذه املبادئ واملرتكزات مو�ضع التنفيذ.
عقب ذل��ك �ألقى �صاحب ال�سمو ال�سيد فهد بن
حم�م��ود �آل �سعيد ن��ائ��ب رئي�س ال ��وزراء ل�ش�ؤون
جمل�س ال��وزراء ب�سلطنة عُمان كلمة�،أعرب فيها
عن ال�شكر والتقدير واالع�ت��زاز ل�صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
ويل ال�ع�ه��د ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س ال� ��وزراء وزير
الدفاع ،على الدور الكبري الذي يقوم به واجلهد
ال� ��ذي ي���ض�ط�ل��ع ب��ه م��ن �أج� ��ل م���ص�ل�ح��ة جمل�س
التعاون ودوله.
وق��ال  ":ال �شك �أن جمل�س ال�ت�ع��اون مل ي�شهد
منذ �سنوات هذا الت�آلف الذي جنده اليوم ،وهذه
الرغبة ال�صادقة من اجلميع يف العمل اجلاد من
�أجل خدمة دول جمل�س التعاون و�شعوبها".
و�أعرب �سموه عن ال�شكر والتقدير خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ول�سمو ويل عهده الأمني على اال�ستقبال وح�سن
ال�ضيافة ،وااله�ت�م��ام مب�سرية جمل�س التعاون
التي تنعك�س على دول املجل�س جميعا.
كما �أع ��رب ع��ن ال�شكر وال�ت�ق��دي��ر جل�لال��ة امللك
ح�م��د ب��ن عي�سى �آل خليفة ع�ل��ى دوره يف �إدارة
ال��دورة املا�ضية للمجل�س وم��ا �أجن��ز خاللها من
مهام.
وق��ال  ":ي�سرين �أن �أرف��ع حتيات جاللة �سلطان
عمان لكم جميعا ،وحت�ي��ات احلكومة العمانية،
وال�شعب العماين ،الذي يكن لكم ول�شعوبكم كل
تقدير ،ونتمنى �أن هذه الألفة ال�صادقة �أن تدوم
�إن ��ش��اء اهلل بجهود ال�ق��ادة وبجهود حكوماتهم
و�أبناء جمل�س التعاون جميعا".
ورحب با�سم بالده ت�سلم رئا�سة ال��دورة القادمة
للمجل�س  ،م��ؤك��داً ب��ذل كل اجلهود خ�لال العام
املقبل ،وق��ال  ":هناك �آل�ي��ة وه��ذه الآل�ي��ة �سوف
ن���س�ع��ى م��ن �أج ��ل �أن ت�ستمر ب��وج��ود اجلل�سات
الرئي�سة للمجل�س يف اململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة".
ثم عرب �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن
�سلمان ب��ن عبدالعزيز ويل العهد ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال ��وزراء وزي��ر ال��دف��اع يف كلمته يف ختام
اجلل�سة ع��ن ال�شكر لأ�صحاب اجل�لال��ة وال�سمو
على �إ�سهاماتهم يف �إجن ��اح �أع �م��ال ه��ذه القمة,
مثمناً ت�ضامن اجلميع للعمل ملا فيه خري ومناء
�أوطاننا ورفاه �شعوبنا.
عقب ذل��ك التقطت لأ�صحاب اجلاللة وال�سمو
ق��ادة ور�ؤ� �س��اء وف��ود دول جمل�س ال�ت�ع��اون لدول
اخلليج العربية ال�صور التذكارية بهذه املنا�سبة.
وق��د �أق��ام �سمو ويل العهد م��أدب��ة ع�شاء تكرميا
لإخوانه �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة ور�ؤ�ساء
وفود دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

النتائج العلمية مل�شروع الإمارات ال�ستك�شاف املريخ م�سبار الأمل تزخر باكت�شافات جديدة حول الكوكب الأحمر
•• دبي-وام

�ساهمت البيانات العلمية ال�ت��ي ن�شرها م�شروع الإم ��ارات ال�ستك�شاف املريخ
"م�سبار الأمل"� ،أول مهمة علمية ال�ستك�شاف كوكب �آخر تقوم بها دولة عربية،
يف �إط�لاق ح��راك علمي ح��ول الغالف اجل��وي الفريد لكوكب املريخ وتكوينه
والتفاعالت اجل��اري��ة ب�ين مكوناته� ،إذ مت عر�ض ه��ذه البيانات العلمية غري
امل�سبوقة و التحليالت الأولية يف اجتماع اخلريف ال�سنوي لالحتاد الأمريكي
للجيوفيزياء  2021يف نيو �أورلينز بالواليات املتحدة.
وي�ساهم الك ّم الكبري من البيانات العلمية املُر�سلة من "م�سبار الأمل" خالل
مهمته العلمية ال�ستك�شاف مناخ الكوكب الأحمر وغالفه اجلوي يف فتح �آفاقاً
جديدة �أمام اال�ستك�شافات العلمية اخلا�صة باملريخ ،وخ�صو�صً ا مع االكت�شافات
الرئي�س ّية التي مت �إعالنها عنها �ساب ًقا حول مالحظات مذهلة وجديدة لل�شفق
القطبي املنف�صل للمريخ ،وال��ر��ص��د غ�ير امل�سبوق لهياكل ناجتة ع��ن تفاعل
الأك�سجني و�أول �أك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي للكوكب ،علماً ب�أن امل�سبار
يقوم حالياً بامل�ساهمة يف تكوين ت�صور يومي كامل هو الأول من نوعه للغالف
اجلوي للكوكب الأحمر.
وقالت املهند�سة ح�صة املطرو�شي ،نائب مدير م�شروع الإم ��ارات ال�ستك�شاف
املريخ "م�سبار الأمل" لل�ش�ؤون العلمية� ،إ ّن جناح م�سبار الأم��ل هو �أمر م�ؤ ّكد
ا�ستنادًا �إىل نتائجنا ومالحظاتنا املبكرة ،وميكننا اً
ريا
فعل �أن نلم�س ع��ددًا كب ً
من ال�سبل املحتملة اجلديدة لتعزيز اال�ستك�شافات العلمية حول الكوكب الأحمر
نتيجة لبياناتنا الأولية.
وتابعت� :إ ّننا نرى كوكب املريخ بتفا�صيل رائعة ،وميكننا و�صف ال�سِ مات اليومية
للغالف اجلوي للمريخ وذلك للمرة الأوىل على الإطالق .وممّا ال �شك فيه �أ ّن
الإمكانات التي ّ
نتك�شفها الآن من املهمة العلمية مل�سبار الأمل تتجاوز توقعاتنا .
وتعك�س الأوراق العلمية التي �شارك بها الفريق العلمي مل�سبار الأم��ل وقدمها
يف اجتماع اخلريف ال�سنوي لالحتاد الأم�يرك��ي للجيوفيزياء  2021يف نيو
�أورلينز ،ال�صورة الفريدة للغالف اجل��وي للمريخ ،التي يت ّم بنا�ؤها بوا�سطة
م�سبار الأمل �ضمن م�شروع الإمارات ال�ستك�شاف املريخ من خالل جمموعة من
الأجهزة املتطوّرة املوجودة على متنه ،وعرب املدار املميز الذي يدور فيه امل�سبار

والذي يو ّفر �إطالالت جديدة على الغالف اجلوي للمريخ ،على مدار ال�ساعة
ولي ً
ال ونهاراً خالل الف�صول الأربعة للكوكب الأحمر.
وقال كري�ستوفر �إدواردز ع�ضو فريق العلمي للمقيا�س الطيفي بالأ�شعة حتت
احلمراء �إ ّن قدرة م�سبار الأمل على مراقبة املريخ يف جميع الأوقات وعلى فرتات
زمنية ق�صرية ،ت�سمح بدرا�سة التغريات اليومية لل�سحب املحيطة بالكوكب.
وتظهر مالحظات جهاز املقيا�س الطيفي بالأ�شعة حتت احلمراء �أ ّن ال�سحب
تكون �أكرث �سماك ًة وتغطي معظم امل�ساحة يف ال�صباح الباكر ويف وقت مت�أخر من
امل�ساء ،مع عدد �أقل من ال�سحب خالل النهار  ،وميكن �أن تو ّفر عملية مقارنة
مالحظات ه��ذا اجل�ه��از بتلك التي ّ
مت ر�صدها بوا�سطة ك��ام�يرا اال�ستك�شاف
الرقمية ب�أطوال موجية مرئية ،املزيد من املعلومات حول ال�سحب ،مثل حجم
رذاذ اجلليد املائي الذي يتكون من الغيوم.
وم��ن ج�ه�ت��ه ،ق��ال م��اي�ك��ل وول ��ف ،ع�ضو ف��ري��ق العلمي ل�ل�ك��ام�يرا اال�ستك�شاف
الرقمية :كما هو احلال على الأر�ضُ ،تعتبرَ ال�سحب على املريخ جزءًا مه ًما من
دورة املاء ،ويعترب حتديد كيفية تغيرّ ها من �ساعة �إىل �ساعة ومن يوم �إىل يوم
جزءًا مه ًما يف فهم طبيعة كل من َ
املناخني احلايل وال�سابق.
ويف حني ي�سعى م�شروع الإمارات ال�ستك�شاف املريخ "م�سبار الأمل" �إىل �سد فجوة
مه ّمة يف فهم العلماء للمريخ ،و�إىل حتقيق هدف مهمته املتمثل يف معاجلة عدد
من الأهداف العلمية ،جرى �إتاحة البيانات العلمية غري امل�سبوقة ،التي متكن
م�سبار الأمل من جمعها منذ بداية مهمته العلمية الرائدة ،للعلماء والباحثني
والهواة على م�ستوى العامل� ،إذ ميكن حتميلها عرب مركز البيانات العلمية على
املوقع الر�سمي للم�شروع
./https://sdc.emiratesmarsmission.ae
وبد�أ م�سبار الأمل يف قيا�س اال�ستجابة العامة اليومية واملو�سمية لغالف املريخ
للإ�شعاع ال�شم�سي ،والظروف اجلوية املتعلقة مبعدل انفالت الغالف اجلوي -
خ�صو�صً ا الهيدروجني والأك�سجني وال�سلوك الزماين واملكاين للغالف اخلارجي
للمريخ .وعلى �أثر النتائج الأولية التي �أظهرت مالحظات مده�شة حول ال�شفق
القطبي املنف�صل للمريخ ،وعر�ض النطاق ال�ترددي الإ��ض��ايف ،وت�أمني املوارد
الالزمة لت�شمل مالحظات �إ�ضافيةّ ،
متت �إ�ضافة املزيد من القيا�سات للظواهر
مم��ا و�� ّ�س��ع ق��درات�ه��ا لتتخطى الأه ��داف العلمية
ال�شفقية �إىل �أه ��داف املهمةّ ،

للم�شروع املُخطط لها.
ويحمل م�سبار الأم ��ل على متنه ث�لاث��ة �أج �ه��زة علمية حديثة ه��ي :كامريا
اال�ستك�شاف الرقمية  -EXIوه��ي ك��ام�يرا �إ�شعاعية متعددة ال�ط��ول املوجي
تلتقط �صورًا للمريخ بدقة ترتاوح ما بني � 2إىل  4كيلومرتات ،ولديها القدرة
� ً
أي�ضا على ك�شف توزيع اجلليد املائي والأوزون يف الطبقة ال�سفلى من الغالف
اجل��وي للمريخ با�ستخدام ح��زم الأ�شعة ف��وق البنف�سجية.كما يحمل املقيا�س
الطيفي بالأ�شعة حتت احلمراء  -EMIRSوهو جهاز يقي�س الطاقة املنبعثة
من �سطح املريخ وغالفه اجلوي ،ويبحث يف التوزيع اجلغرايف للغبار وبخار املاء
واجلليد املائي يف الغالف اجل��وي ال�سفلي للمريخ .و اجلهاز الثالث املقيا�س
الطيفي ب��الأ��ش�ع��ة ف��وق البنف�سجية  -EMUSول��دي��ه ال �ق��درة على �إجراء
القيا�سات املطلوبة لغازات الهيدروجني والأك�سجني و�أول �أك�سيد الكربون يف
الغالف احلراري وتنوع الهيدروجني والأك�سجني يف الغالف اخلارجي.
وق��ال جا�سنت دي�غ��ان ،ع�ضو الفريق العلمي للمقيا�س الطيفي بالأ�شعة فوق
البنف�سجية �إن��ه من خالل مقارنة �صور الهيدروجني التي ح�صلنا عليها من
جهاز املقيا�س الطيفي بالأ�شعة فوق البنف�سجية ،بخرائط اجلليد املائي وبخار
املاء والغبار التي توفرها كامريا اال�ستك�شاف الرقمية واملقيا�س الطيفي بالأ�شعة
حتت احلمراء� ،سيتمكن العلماء من �إعادة بناء تفا�صيل كيفية نقل الهيدروجني
عرب الغالف اجلوي للمريخ ،وفهم �أ�سباب فقدان املياه على الكوكب على مدار
تاريخ النظام ال�شم�سي.
و�أ�ضاف انه بف�ضل املدار الكبري والفريد مل�سبار الأمل حول املريخ ،ف�إن الأجهزة
نقاط وزوايا خمتلفة
العلمية املوجودة على متنه قادرة على ت�صوير الكوكب من ٍ
مم��ا يوفر ر�ؤى جديدة وعميقة لفهمنا لتفاعالت الغالف
على م��دار ال�ي��ومّ ،
اجلوي للمريخ.
ويدور م�سبار الأمل يف مداره العلمي الإهليلجي املُخطط له والذي يرتاوح ما
بني  20000و  43000كيلومرت ،مع ميل باجتاه املريخ مبقدار  25درجة،
مما مينحه قدرة فريدة على �إكمال دورة واح��دة حول الكوكب كل � 55ساعة،
وبالتايل التقاط عينة كاملة من بياناته كل ت�سعة �أيام ،وذلك على مدار العام
املريخي /يعادل عامني �أر�ضيني /بهدف ر�سم خرائط لتفاعالت الغالف اجلوي
للكوكب الأحمر.

ويُعترب م�شروع الإمارات ال�ستك�شاف املريخ "م�سبار الأمل" تتويجاً جلهود نقل
املعرفة والتطوير يف قطاع الف�ضاء الوطني التي بد�أت يف العام  ،2006و�شهدت
عمل املهند�سني الإماراتيني مع �شركاء من جميع �أنحاء العامل لتطوير ت�صميم
املركبات الف�ضائية الإماراتية وقدراتها الهند�سية والت�صنيعية.
ويحمل م�سبار الأمل ثالثة �أجهزة لقيا�س الغالف اجلوي للمريخ .ويبلغ وزنه
حواىل  1350كيلوغرامًا� ،أي ما يعادل �سيارة دفع رباعي �صغرية ،وقد مت
ت�صميمه وتطويره من قبل مهند�سي مركز حممد بن را�شد للف�ضاء بالتعاون
مع �شركاء �أكادمييني من م� ّؤ�س�سات عاملية رائدة ،ومنها :خمترب فيزياء الغالف
اجلوي والف�ضاء يف جامعة كولورادو -بولدر ،وجامعة والية �أريزونا ،وجامعة
كاليفورنيا ،وبريكلي ،ومعهد علوم الف�ضاء يف بولدر وجامعة �شمال �أريزونا.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل رئي�س جمهورية �أفريقيا الو�سطى
•• ر�أ�س اخليمة-وام
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ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة ،يف ق�صر �سموه
مبدينة �صقر بن حممد �أم�س فخامة فاو�ستني �أركاجن تواديرا ،رئي�س جمهورية �أفريقيا الو�سطى ،الذي يقوم
بزيارة ر�سمية للبالد.
ورحب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ،بفخامة الرئي�س ،والوفد املرافق له ،وبحث معه خالل اللقاء تعزيز
العالقات الثنائية بني دولة الإمارات العربية املتحدة ،وجمهورية �أفريقيا الو�سطى ،مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة
بني البلدين ال�صديقني على خمتلف ال�صعد.
ً
و�أ�شاد �سموه بروابط ال�صداقة املتميزة بني البلدين ال�صديقني ،م�ؤكدا حر�ص ر�أ�س اخليمة على تو�سيع �آفاق
التعاون مع جمهورية �أفريقيا الو�سطى يف �شتى املجاالت التنموية.
من جانبه �أكد فخامة فاو�ستني �أرك��اجن تواديرا� ،أن بالده ت�سعى لتقوية عالقات التعاون امل�شرتك مع دولة
الإمارات ،م�شيداً باملكانة الرائدة التي حتظى بها الدولة على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.

مدر�سة � 42أبوظبي تفتح باب الت�سجيل لدفعة 2022

•• �أبوظبي-وام

�أعلنت مدر�سة � 42أبوظبي  -مدر�سة الربجمة املبتكرة يف �أبوظبي  -عن
فتح باب الت�سجيل يف الدفعات املقبلة التي ت�ستقبلها خالل عام .2022
وتخطط املدر�سة لتنظيم �ست دورات متعاقبة من برنامج التقييم النهائي
لقبول الطلبة "البي�سني" وذلك بهدف اختيار نخبة املر�شحني لالن�ضمام
لربناجمها املجاين لتعليم الربجمة القائم على منهجية التعلم الذاتي
امل�شرتك عرب امل�شاريع العملية والألعاب.
وميكن جلميع املهتمني بتعلم الربجمة التقدم للت�سجيل يف املدر�سة �سواء
من خريجي املدار�س الثانوية �أو خريجي اجلامعات �أو الباحثني عن عمل
�أو املوظفني املهنيني الباحثني عن فر�صة اكت�ساب مهارات عملية جديدة �أو
تطوير مهاراتهم بقدرات الربجمة.
كما ميكن للطلبة املر�شحني التقدم للت�سجيل يف املدر�سة بغ�ض النظر عن
خربتهم ال�سابقة يف جمال الربجمة �شرط �أال تقل �أعمارهم عن  18عاما
و�أن يكونوا حا�صلني على �شهادة التعليم الثانوي على الأقل.
ومتر عملية الت�سجيل يف املدر�سة عرب عدة مراحل تبد�أ با�ستكمال مرحلة
اللعبة عرب الإنرتنت والتي تقيم املهارات النقدية وقدرات التحليل املنطقي
والذاكرة حيث ينتقل املر�شحون الناجحون بعدها ملرحلة ت�سجيل الدخول
وهي جل�سة جتهيز �أويل يتعرفون خاللها على برنامج البي�سني ومنهجية

التعليم املعتمدة يف املدر�سة واملراحل التي يتوجب عليهم ا�ستكمالها للنجاح
ليبد�أوا بعد ذلك مرحلة "البي�سني" وهي مرحلة التقييم الأخ�يرة والتي
ين�ضم الطلبة املر�شحون الناجحون فيها �إىل برنامج املدر�سة.
ومع احت�ضان املدر�سة حاليا لأوىل دفعات طلبتها الذين ا�ستكملوا الدورات
ال�سابقة من برنامج البي�سني �ستوفر برامج البي�سني ال�ستة اجلديدة الفر�صة
لنحو �ألف طالب من �أ�صل �آالف املر�شحني الذين ي�ستكملون مراحل التقييم
الأولية لالن�ضمام للربنامج.
وتهدف مرحلة البي�سني التي متتد كل ن�سخة منها على مدى نحو �شهر
الختبار �شغف املر�شحني بالتعلم وقدرتهم على التحمل والتزامهم وقدرتهم
على التكيف مع منهجية التعلم الذاتي امل�شرتك.
ويتناف�س الطلبة خالل مرحلة البي�سني عرب �سل�سلة من امل�شاريع العملية
و�أل �ع��اب ال��ذك��اء وحت��دي��ات املنطق حلجز مقاعدهم واالن���ض�م��ام لربنامج
املدر�سة املبتكر خالل العام املقبل.
وق��ال ليو ف�ي�لاردي الرئي�س التنفيذي ملدر�سة � 42أب��وظ�ب��ي" :رحبنا يف
�سبتمرب  2021ب�ـ  152طالبا م��ن  32جن�سية خمتلفة وه��م الطلبة
الناجحون �ضمن �أول ثالثة برامج بي�سني يف مدر�ستنا وبالنظر للطلب
واالقبال الكبري للطلبة املر�شحني املهتمني بتعلم الربجمة قررنا زيادة عدد
برامج البي�سني يف العام املقبل ملنح �آالف املر�شحني الفر�صة الختبار قدرتهم
على االن�ضمام للربنامج".

و�أ�ضاف " :ترتكز � 42أبوظبي على جمموعة من القيم مبا يف ذلك حرية
اختيار امل�سار الدرا�سي حيث منكن الطلبة من توجيه م�سرية تعلمهم بف�ضل
منهجية التعليم الذاتي امل�شرتك ولهذا حر�صنا على تطبيق هذه الر�ؤية
يف مرحلة البي�سني وذل��ك بتمكني الطلبة املر�شحني من اختيار الربنامج
املالئم لهم من بني الربامج ال�ستة التي �سننظمها خالل عام ." 2022
وتابع �" :سيعي�ش الطلبة خالل كل دورة من مرحلة البي�سني جتربة مميزة
يتعلمون خاللها الكثري عن �أ�سا�سيات الربجمة ب�شكل عملي حيث يتطلب
الربنامج منهم العمل على م��دار � 15ساعة يوميا والتكيف مع منهجية
التعليم التي نعتمدها يف املدر�سة".
وق��ال  " :مل تعد ال�برجم��ة لغة امل�ستقبل لأن�ه��ا �أ�صبحت متثل احلا�ضر
وال��واق��ع وبف�ضل منهجية التعلم ال��ذات��ي امل�شرتك القائمة على الألعاب
وامل�شاريع يبني طلبة � 42أبوظبي العديد من مهارات الربجمة واملهارات
االجتماعية التي حت�سن ذكاءهم العاطفي ومهارات التوا�صل لديهم مبا يف
ذلك مهارات التفكري النقدي وت�ضمن هذه املهارات بناء جيل جديد من
املربجمني الذين يتمتعون بالدافع الذاتي والقادرين على ابتكار احللول
ملختلف امل�شاكل والتحديات".
و�أ� �ض��اف ف �ي�لاردي " :يكت�سب طلبتنا خ�برات مهمة ميكنهم تطبيقها يف
خمتلف القطاعات وهنا تربز �أهمية ال�شراكات التي نربمها يف � 42أبوظبي
مع خمتلف القطاعات حيث يقدم ال�شركاء فر�ص تدريب مهني وتوظيف

مميزة وتتنوع جم��االت عمل �شركائنا لت�شمل خمتلف القطاعات وه��و ما
ي�ضمن تطوير بيئة مثالية لتعلم الربجمة وبناء اجليل التايل من القوى
العاملة اخلبرية".
ويتوجب على الطلبة الراغبني باالن�ضمام لربنامج البي�سني التايل ا�ستكمال
االختبار عرب االنرتنت قبل �إغالق باب الت�سجيل يف  4يناير .2022
و�سيتم تنظيم البي�سني الثاين يف �شهر مار�س والثالث يف مايو ،والرابع
يف �أغ�سط�س واخلام�س يف �سبتمرب ،وال�ساد�س يف نوفمرب  2022وتعقد
برامج البي�سني �ضمن مبنى املدر�سة يف منطقة امل�ستودعات يف ميناء زايد
يف �أبوظبي.
وال يتطلب الت�سجيل يف � 42أبوظبي �أي خربة م�سبقة يف جمال الربجمة
�أو �شهادات �أكادميية ،حيث يكون ال�شرط الوحيد للتقدم للمدر�سة هو �أن
يكون الطالب بعمر  18عاما و�أك�ثر و�أن يتمتع بالطموح وال�شغف للتعلم
والف�ضول الكت�ساب معارف جديدة وق��درات عالية يف الإب��داع والت�صميم
والتكيف مع ال�ضغط والتعاون للعمل �ضمن فريق.
ومنذ افتتاح �أول مدار�سها يف باري�س ع��ام � 2013سجلت �شبكة مدار�س
 42جناحات كبرية على م�ستوى العامل مع ا�ستكمال �أكرث من 12000
طالب لربناجمها حيث يحمل جميع خريجي املدر�سة مهارات فريدة يف
جماالت التوا�صل والعمل �ضمن فريق واالبتكار وحل امل�شكالت عالوة على
ما يتمتعون به من خربات كبرية يف جمال الربجمة.

متا�شي ًا مع �إعالن حكومة الإمارات بتغيري عطلة نهاية الأ�سبوع

خولة ال�سويدي تبارك لـ (�أم الإمارات) ح�صولها على
أثريا مبجال حقوق املر�أة ميديكلينيك ال�شرق الأو�سط تعلن عن انتقالها �إىل نظام �أيام العمل من االثنني �إىل اجلمعة
جائزة ال�شخ�صية الأكرث ت� ً
•• �أبوظبي  -وام

تقدمت ح��رم �سمو ال�شيخ طحنون بن زاي��د �آل نهيان
م�ست�شار الأم� ��ن ال��وط �ن��ي ��س�م��و ال���ش�ي�خ��ة خ��ول��ة بنت
�أح�م��د خليفة ال�سويدي رئي�سة م�ؤ�س�سة خ��ول��ة للفن
والثقافة ب�أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات �إىل �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحت��اد الن�سائي
ال �ع��ام رئ�ي���س��ة امل�ج�ل����س الأع �ل��ى ل�ل�أم��وم��ة والطفولة
الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية "�أم الإمارات"
مب�ن��ا��س�ب��ة ح���ص��ول�ه��ا ع�ل��ى ج��ائ��زة ال�شخ�صية الأك�ث�ر
ت�أثرياً يف جمال حقوق املر�أة لعام  2021من املجل�س
العربي للم�س�ؤولية املجتمعية  ،م�شرية �إىل �أن هذه
اجلائزة متثل جت�سيداً حقيقياً للجهود الرائدة والدور
التاريخي لـ "�أم الإمارات" حملياً واقليمياً ودول�ي�اً يف
دع��م امل ��ر�أة و�ضمان حقوقها ومتكينها لتطلق العنان
لإبداعاتها حتى ي�ستطعن حتقيق طموحاتهن ويكن

�شريكات فاعالت يف �صناعة م�ستقبل م�شرق للإمارات
وللعامل �أجمع.
وقالت �سمو ال�شيخة خولة بنت �أحمد خليفة ال�سويدي
�إن �أب�ن��اء الإم ��ارات يعتزون ويفتخرون دوم �اً مب�سرية
ال �ع �ط��اء والإجن � � � ��ازات ل���س�م��و ال���ش�ي�خ��ة ف��اط �م��ة بنت
مبارك ولدور وجهود �سموها العظيمة يف نه�ضة املر�أة
الإماراتية � ،إذ كان وال ي��زال لن�شاط �سموها املتوا�صل
الدور الأ�سا�سي والفاعل يف �إطالق امل�شاريع واملبادرات
واتخاذ الإجراءات و�سن القوانني والأنظمة التي توفر
البيئة النموذجية للمر�أة لتبوء �أعلى املنا�صب وحتقيق
النجاحات.
و �أ��ش��ارت �سمو ال�شيخة خولة ال�سويدي �إىل �أن املر�أة
الإماراتية متكنت بف�ضل دعم "�أم الإمارات" وجهودها
اجلبارة و�إميانها بكفاءات وطاقات ابنة الإم��ارات من
الو�صول �إىل العاملية وحتقيق �إجنازات نوعية ت�سهم يف
نه�ضة دولة الإمارات وترفع ا�سمها يف امليادين العاملية.

�إجناز جديد ملركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات

درا�سة حول ال�ش�أن ال�صيني �ضمن �أهم امل�ؤلفات
العاملية املتخ�ص�صة على املن�صات العاملية
يف ت �ق��دي��ر ج��دي��د مل��رك��ز تريندز
للبحوث واال�ست�شارات واعرتافا
ع ��امل� �ي� �اً ب �ن �ت��اج��ه ال �ب �ح �ث��ي ب ��رزت
�إح ��دى درا��س��ات��ه ال���ص��ادرة باللغة
الإجنليزية �ضمن امل�ؤلفات العاملية
املهمة املتخ�ص�صة يف ال�صني على
املن�صات التي تختار �أهم الأبحاث
وال��درا� �س��ات ج�ن�ب�اً �إىل ج�ن��ب مع
�أبحاث وكتب �صدرت عن �أهم دور
الن�شر العاملية.
ف� �ق ��د �أب� � � ��رز م ��وق ��ع http://
cn.verneyladeroute.
 xyzاملتخ�ص�ص يف الن�شر العلمي
درا�سة متخ�ص�صة� ،أعدها الباحث
الرئي�سي يف تريندز الدكتور نذير
ال��دالل �ع��ة حت��ت ع� �ن ��وان" :نهاية
ن�شوة االنت�صار الليربايل :وجهة
نظر عن مكانة ال�صني يف النظام
العاملي ما بعد "كوفيد�"-19ضمن
�أهم الدرا�سات التي ُتعنى بال�ش�أن
ال���ص�ي�ن��ي ،وق��د � �ص��درت الدرا�سة
ب��ال �ل �غ��ة الإجن� �ل� �ي ��زي ��ة وترجمت وامل�ستقبلي يف ال �� �ش ��ؤون العاملية وهو ما تط َّلب و�ضع ح ّد ملا ميكن
يف مرحلة م��ا بعد وب��اء "كوفيد -و�صفه بن�شوة انت�صار الليربالية
و ُن�شرت �إىل اللغة ال�صينية.
وي��أت��ي �إدراج ه��ذه الدرا�سة �ضمن  "19ي �ع��دُّ ام � �ت� ��داداً مل�شاركتها يف النظام العاملي.
الدرا�سات العاملية �إ�ضاف ًة جديد ًة يف ال�ق���ض��اي��ا ال�ع��امل�ي��ة ق�ب��ل تف�شي وذك � � ��رت ال� ��درا� � �س� ��ة �أن القيادة
تربهن على تفوق مركز "تريندز" ال��وب��اء ،م��و� ِّ��ض�ح� ًة �أن ��ه دور تعززه ال�صينية �ش َّكلت بف�ضل مكافحتها
يف م �ن��اق �� �ش��ة �أه� � ��م امل ��و� �ض ��وع ��ات احلاجة امللحة �إىل وج��ود �أ�صوات للوباء وامل�ساعدات التي قدمتها
ع�ل��ى ال�صعيد ال�ع��امل��ي ،ك�م��ا ي�أتي جديدة يف ال�ش�ؤون العاملية ت�ؤكد ل�ب�ع����ض ال � ��دول الأك �ث��ر ت�ضرراً
�إدراج� �ه ��ا ��ض�م��ن ق��ائ�م��ة الأه� ��م يف احل � ��وار وال� �ت� �ع ��اون ا� �س �ت �ن��اداً �إىل من ج � َّراء تف�شي فريو�س كورونا
ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ت�ت��وي�ج�اً جلهود امل �ع��ايي��ر ال �ع��امل �ي��ة .وق ��د ك�شفت �صوتاً �إن�سانياً لل�صني يف ال�ش�ؤون
ق�ط��اع ال�ب�ح��ث العلمي احلري�ص ج��ائ�ح��ة "كوفيد "-19احلاجة العاملية ،غري �أن بناء ه��ذه املكانة
امللحة �إىل تعدد ّية الأ�صوات نظ ًرا وت �ع��زي��زه��ا ي�ت�ط�ل��ب م�ن�ه��ا � ً
أي�ضا
يف "تريندز" على تقدمي حمتوى
ِّ
عاملي موثوق ي�ست�شرف امل�ستقبل �إىل ج��وان��ب ال�ق���ص��ور يف النظام امل���ش��ارك��ة يف امل �� �ش��روع��ات العاملية
ال �ل �ي�ب�رايل ال �غ��رب��ي� ،إىل جانب ودعمها ،خ�صو�صاً تلك امل�شروعات
بل وي�شارك يف �صنعه.
وق� ��د �أ� � �ش� ��ارت ال ��درا�� �س ��ة �إىل �أن ت��داع �ي��ات االف �ت �ق��ار �إىل تن�سيق التي تتبنَّى فكرة امل�صري الإن�ساين
دور ال �� �ص�ين يف ال ��وق ��ت الراهن التعاون الدويل يف مكافحة الوباء ،امل�شرتك.

ديفيد هاديل :مينحنا هذا الفر�صة لن�صبح �أكرث �إنتاجية يف �أن�شطتنا التجارية العاملية

•• �أبوظبي  -الفجر

�أعلنت ميديكلينيك ال�شرق الأو��س��ط� ،إحدى
جم�م��وع��ات امل�ست�شفيات اخل��ا��ص��ة ال��رائ��دة يف
دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة وال�ت��ي ت�ضم
�سبعة م�ست�شفيات و�أك�ث�ر م��ن  20ع �ي��ادة يف
جميع �أنحاء دبي و�أبوظبي والعني� ،أم�س �أنها
�ستنتقل �إىل ن �ظ��ام �أي� ��ام ال�ع�م��ل االث �ن�ين �إىل
اجلمعة من  1يناير  2022متا�شياً مع �إعالن
حكومة الإم ��ارات الأخ�ي�ر� .سينتقل املوظفون

العاملون بدون نظام املناوبات �إىل �أ�سبوع عمل
مدته �أربعة �أي��ام ون�صف .وت�أتي هذه اخلطوة
 ،ال�ت��ي �ست�ؤثر ب�شكل �أ��س��ا��س��ي على املوظفني
العاملني ب��دون نظام املناوبات ،يف دع��م خطة
حكومة الإم ��ارات لتعزيز ال�ت��وازن بني العمل
واحلياة ملوظفيها.
وق � ��ال دي �ف �ي��د ه� � ��اديل ،ال��رئ �ي ����س التنفيذي
ل�شركة ميديكلينيك ال�شرق الأو�سط“ :ت�ؤيد
ميديكلينيك ال�شرق الأو��س��ط �إع�لان حكومة
الإم� ��ارات العربية املتحدة ع��ن تغيري �أ�سبوع

ال�ع�م��ل م��ن االث �ن�ين �إىل اجل�م�ع��ة .ك�ج��زء من
�شركة دولية ،مينحنا هذا الفر�صة لن�صبح �أكرث
�إنتاجية يف �أن�شطتنا التجارية العاملية .نحن
ملتزمون �أي��ً��ض��ا بالرفاهية العامة ملوظفينا
وكذلك مر�ضانا ،و�أن نكون قادرين على العمل
ملدة �أربعة �أيام ون�صف يف الأ�سبوع ،حيثما �أمكن
ذل��ك ،يعد خطوة مهمة نحو �ضمان ال�صحة
ال�ع�ق�ل�ي��ة الإي �ج��اب �ي��ة مل��وظ�ف�ي�ن��ا وعائالتهم.
ب��ال�ط�ب��ع ،ل��ن ي�غ�ير ه��ذا ال �ق��رار م��ن م�ستوى
اخلدمات املقدمة وتوافرها للمر�ضى".

تكرمي احلا�صلني على براءات االخرتاع جامعة الإمارات

زكي ن�سيبة  :تقدمناالوطني مرتبط بالرفاهية
االقت�صادية والبيئيةواملجتمعية على نطاق عاملي
•• العني –الفجر:

قام معايل زكي �أنور ن�سيبة ،امل�ست�شار
ال �ث �ق��ايف ل �� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و رئي�س
ال��دول��ة -الرئي�س الأع�ل��ى جلامعة
الإم � � ��ارات � � ,ص �ب��اح �أم ����س بتكرمي
�أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني
وال �ط�لاب احلا�صلني على جوائز
م��ن اجلامعة لت�سجيل ابتكاراتهم
يف مكتب براءات االخرتاع الدويل.
وقال خماطباً الفائزين باجلوائز:
"براءات االخرتاع هي ثمرةاملعرفة
والتقنية الأ�صيلة .ومن املعلوم �أن
العمل ال��ذي يتم ت�سجيله له غاية
فريدة وقيمة مميزة على م�ستوى
العامل .يثبت جناحكم يف احل�صول
على ب��راءة اخ�تراع ا�ستيفاء املعيار
ال� � � ��دويل خل�ب�رات� �ك ��م و�أب� �ح ��اث� �ك ��م
واب �ت �ك��ارات �ك��م .ل �ق��د مت اختياركم
لتلقي جائزة عن عملكم على �أ�سا�س
تناف�سي ،من ب�ين  24مر�شحا يف
اجلامعة .تهدف اجلائزةالتناف�سية
�إىل حت�ف�ي��ز ج �ه��ود �أع �� �ض��اء هيئة
ال�ت��دري����س والباحثني والطالب.
�أنتم الآن مبثابة منوذج يحتذى به
للآخرين ،مم��ا ي��دل على �إمكانية

�أن نتائج العمل البحثي الإبداعي
مي�ك��ن �أن ي�ك��ون ل�ه��ا قيمة عملية،
و�أه �م �ي��ة وط �ن �ي��ة ودول� �ي ��ة ،وقيمة
كبرية للجامعة".
وو��ض��ع الرئي�س الأع �ل��ى للجامعة
الإجن� ��ازات يف �سياق اال�ستعدادات
ال ��وط �ن �ي ��ة ل �ل �� �س �ن��وات اخلم�سني
امل �ق �ب �ل��ة .وق� � ��ال :"�أنتم م ��ن بني
�أع �� �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري����س بجامعة
الإم � ��ارات العربية امل�ت�ح��دة الذين
ح�صلوا على  200براءة اخرتاعيف
جماالت ت�شمل الطب وتكنولوجيا

املعلومات والطاقة املتجددة وعلوم
الف�ضاء وامل��وارد املائية� .أرك��ز على
هذه التخ�ص�صات لأنها ذات �أهمية
حيوية للتنمية امل�ستدامة والتقدم
ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ل�ع��امل�ن��ا .االب �ت �ك��ار يف
ه� ��ذه امل� �ج ��االت على ن �ط��اق عاملي
�أم� ��ر �� �ض ��روري ل �ت ��أم�ين رفاهيتنا
اجلماعية على امل�ستوى العاملي ،يف
امل�ستقبل .ولهذا ال�سبب ،ت�أتي هذه
التخ�ص�صات يف طليعة �أجندة دولة
الإمارات العربية املتحدة على مدار
اخلم�سني عا ًماالقادمة .ف�إننا ندرك

كدولة �أن تقدمنا الوطني مرتبط
بالرفاهية االق�ت���ص��ادي��ة والبيئية
وامل�ج�ت�م�ع�ي��ة ع�ل��ى ن �ط��اق عاملي ".
و�أو��ض��ح الرئي�س الأع�ل��ى للجامعة
�أه �م �ي��ة ب � � ��راءات االخ� �ت ��راع ل ��دور
وه ��دف ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ،ق��ائ� ً
لا :"جناحكم يقدم
خ��دم��ة ك �ب�ي�رة ل �ل �ج��ام �ع��ة .ويثبت
حيوية وقدرة اجلامعة على امل�سرح
الدويل .ويعزز �سمعتنا يف�إنتاج عمل
�أكادميي مفيد للمجتمع وال�صناعة
ويتمتع باملعايري الدولية واالبتكار

الذي متثله براءة االخرتاع.�إ�ضافة
لذلك ،ي�ؤكد الدور الأ�سا�سي الذي
ت�ل�ع�ب��ه ج��ام�ع��ة الإم� � ��ارات العربية
املتحدة يف الر�ؤية الوطنية".
و�أ�شار الدكتور �أحمد مراد ،النائب
امل� ��� �ش ��ارك للبحث ال �ع �ل �م��ي� ،إىل
ال �ق �ف��زات ال �ك �ب�يرة ال �ت��ي حققتها
جامعة الإم ��ارات العربية املتحدة
يف دع��م ت�ط��وي��ر ال�ب�ح��ث واالبتكار
احل ��ا�� �ص ��ل ع �ل��ى ب� � � ��راءات اخ �ت��راع
م��ن ق�ب��ل �أع�ضاء ه�ي�ئ��ة التدري�س
والباحثني وال �ط�لاب يف ال�سنوات
الأخ �ي��رة .و�أ� �ش��ار �إىل �أن  40من
�أ� �ص��ل  200ب � ��راءة اخ �ت��راع التي
ذك ��ره ��ا ال��رئ �ي ����س الأع � �ل� ��ى ق ��د مت
ت�سجيلها يفعام .2021
وق � ��ال" :تتما�شى ا�سرتاتيجية
ال� �ب� �ح ��ث واالب� � �ت� � �ك � ��ار يف جامعة
الإم��ارات العربية املتحدة مع ر�ؤية
مئوية الإم� ��ارات العربية املتحدة
ونحن نتخذ خطواتكبرية لتعزيز
البحث يف التخ�ص�صات ذات الأولوية
والأهمية للثورة ال�صناعية الرابعة
مثل الذكاءاال�صطناعي والتقنيات
امل �ت �ق��دم��ة وال� �ع� �ل ��وم التطبيقية
متعددةالتخ�ص�صات"
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طرق دبي تطلق خطة تدريبية متكاملة لتطوير مهارات  600موظفة
•• دبي-وام

اعتمد معايل مطر حممد الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين يف
هيئة الطرق واملوا�صالت مبادرة اخلطة التدريبية املتكاملة التي �صممت
وف�ق�اً ملنهجيات حديثة لتطوير خطط التدريب بهدف تنمية املهارات
العملية للموظفات من خمتلف م�ؤ�س�سات وقطاعات الهيئة خالل الفرتة
من دي�سمرب  2021حتى مار�س .2022
وتهدف "خطة التدريب" لتمكني امل��ر�أة يف خمتلف الوظائف واملهن يف
الهيئة وتعزيز دور امل��ر�أة القيادي م��ن خ�لال �إع��داد  600موظفة من

خمتلف ال��درج��ات الوظيفية لأدوار وم��راك��ز ق�ي��ادي��ة وت�ع��زي��ز مفاهيم
التناف�سية وتطوير ق��درات املوظفات مبختلف جماالت العمل يف الهيئة
وت�شمل املبادرة برامج تدريبية متنوعة ومتفردة يف جمال املر�أة والعمل مثل
برنامج التوجيه املتخ�ص�ص للمر�أة بالإ�ضافة لدورات تدريبية افرتا�ضية
تقدمها جامعات ومنظمات عاملية مرموقة �أهمها جامعة هارفارد وجامعة
كي�س وي�سرتن ري�سرف ومنظمة .Women@Work
و�أك� ��د م �ع��ايل م�ط��ر حم�م��د ال�ط��اي��ر خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه ب��ال �ق �ي��ادات الن�سائية
واملوظفات املر�شحات للربنامج التدريبي �أن �إط�لاق اخلطة التدريبية
لتمكني املر�أة ين�سجم مع اال�سرتاتيجية الوطنية لتمكني وريادة املر�أة يف

دولة الإمارات العربية املتحدة وت�أتي اخلطة يف �إطار حر�ص هيئة الطرق
وامل��وا��ص�لات على دع��م وت�شجيع امل��ر�أة وت��وف�ير بيئة العمل املنا�سبة لها
لتويل املنا�صب القيادية وامل�ساهمة يف حتقيق جناحات الهيئة ودفع عجلة
التطور مبا يتنا�سب مع احتياجات وتطلعات الهيئة.
من جانبها قالت م��وزة امل��ري مدير الإدارة التنفيذي ملكتب املدير العام
ورئ �ي ����س جم�ل����س امل��دي��ري��ن رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة ال�ن���س��ائ�ي��ة يف ه�ي�ئ��ة الطرق
واملوا�صالت ان مبادرة اخلطة التدريبية لتمكني املر�أة تهدف �إىل تدريب
املوظفات على امل�ه��ارات احليوية لل��أدوار القيادية احلالية وامل�ستقبلية
والتي توفر الأدوات ال�لازم��ة لت�سريع التقدم الوظيفي مثل التوا�صل

االحرتايف و�أ�ساليب التفاو�ض احلديثة والقيادة وزيادة املعرفة يف جماالت
التع ّلم والعمل اجلماعي.
كما تعمل املبادرة على درا�سة التحديات التي تواجه املوظفات يف العمل
وتنمية مهارات اال�ستفادة من الفر�ص التطويرية ومعرفة كل ما يتعلق يف
ال�سلوكيات الق ّيمة التي تهم املر�أة يف مكان العمل ومعرفة الأ�ساليب التي
ت�ساعد يف حتقيق ريادة ومتيز املر�أة يف عملها و�أ�ضافت �أن من �أهم �أهداف
املبادرة هي ت�شجيع املوظفات على حتقيق تطلعاتهن القيادية والتخطيط
لها وكيف يكون حتقيق التوازن الثالثي بني الأ�سرة والعمل واملر�أة ككيان
منف�صل.
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برئا�سة من�صور بن زايد

جمل�س تناف�سية الكوادر الإماراتية يطلق الربامج املالية �ضمن م�شروع ناف�س
••�أبوظبي-وام

ت��ر�أ���س �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زايد
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،االجتماع الأول
ملجل�س تناف�سية ال�ك��وادر الإماراتية،
حيث ا�ستعر�ض �سموه ما مت �إجنازه
منذ ت�شكيل املجل�س �إىل جانب اعتماد
عدد من املبادرات والربامج للمرحلة
املقبلة.
و�أك ��د �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زايد
ع�ل��ى �أه �م �ي��ة ال� ��دور احل �ي��وي والهام
الذي يقوم به جمل�س تناف�سية الكوادر
الإماراتية لتنفيذ �أحد �أهم املبادرات
الوطنية الهادفة �إىل دع��م املواطنني
يف ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ورف��ع تناف�سيته
ع ��امل� �ي� �اً ورف � � ��ده ب� �ط ��اق ��ات وك � �ف ��اءات
�إماراتية �شابة ،فيما �شدد �سموه على
��ض��رورة تكاتف جهود جميع اجلهات
املعنية يف القطاع احلكومي واخلا�ص
ل�ت�ن�ف�ي��ذ م� �ب ��ادرات و�أه� � ��داف برنامج
"ناف�س" مبا يحقق االهداف املرجوة،
وتعزيز خمرجات الربامج التدريبية
التي ينفذها الربنامج خالل الفرتة
امل �ق �ب �ل��ة ،ب �ه ��دف رف� ��د � �س ��وق العمل
ب �ك��وادر �إم��ارات �ي��ة م��ؤه�ل��ة للمناف�سة
بكفاءة عالية وم��واك�ب��ة االحتياجات
املتجددة للقطاع اخلا�ص ،حيث قال
�سموه" �سيعمل املجل�س بال�شراكة مع

الفال�سي وزير الدولة لريادة الأعمال
وامل �� �ش��اري��ع ال �� �ص �غ�يرة واملتو�سطة،
وم �ع��ايل ��ش�م��ا ب�ن��ت ��س�ه�ي��ل املزروعي
وزي��رة �ش�ؤون ال�شباب  ،ومعايل �سارة
بنت يو�سف الأم�ي�ري وزي ��رة الدولة
للتكنولوجيا املتقدمة ،ومعايل جا�سم
حممد بوعتابه الزعابي رئي�س دائرة
امل��ال�ي��ة يف ح�ك��وم��ة �أب��وظ �ب��ي� ،أع�ضاء
جمل�س الإدارة ،و�سعادة غنام املزروعي
الأمني العام ملجل�س تناف�سية الكوادر
الإماراتية.

القطاع اخلا�ص ب�شكل مكثف لتوفري
حم �ف��زات وت���س�ه�ي�لات وب��رام��ج �أكرث
خالل املرحلة املقبلة ،مبا ي�ساعد على
اكت�شاف املهارات والفر�ص وامل�سارات
ال��وظ�ي�ف�ي��ة امل�ن��ا��س�ب��ة ل�ل�م��واط�ن�ين يف
خمتلف القطاعات".
ح�ضر االجتماع كل من معايل حممد
عبداهلل القرقاوي وزير �ش�ؤون جمل�س
الوزراء ،ومعايل ح�سني احلمادي وزير
الرتبية والتعليم ،ومعايل ح�صة بنت
عي�سى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع،
ومعايل عبداهلل بن طوق امل��ري وزير
االق �ت �� �ص ��اد ،وم� �ع ��ايل عبدالرحمن �إطالق كافة الربامج املالية
عبداملنان العور وزير املوارد الب�شرية وناق�ش املجل�س خالل االجتماع ما مت
وال �ت��وط�ي�ن ،وم �ع��ايل �أح �م��د بالهول اجن��ازه منذ �إط�لاق برنامج "ناف�س"

واخل� �ط ��ط وامل� � �ب � ��ادرات ال �ت ��ي �سيتم
�إط�ل�اق �ه��ا خ�ل�ال امل��رح �ل��ة القادمة،
وا�ستعر�ض املجل�س ما حققه الربنامج
من م�ستهدفات خالل الفرتة املا�ضية
حيث مت توظيف �أك�ثر م��ن 2,360
مواطناً خ�لال  90يوماً من �إطالق
الربنامج ،فيما اعتمد املجل�س خالل
ج �ل �� �س �ت��ه �إط� �ل ��اق احل ��زم ��ة الثانية
م��ن امل� �ب ��ادرات وامل�ت���ض�م�ن��ة الربامج
التدريبية اب�ت��داء م��ن �شهر دي�سمرب
اجلاري.
وتت�ضمن احلزمة اجلديدة للربامج
التدريبية برناجماً ل�صقل الكفاءات
وب ��رن ��اجم� �اً ل �ت �ط��وي��ر ك� � ��وادر قطاع
التمري�ض وبرناجماً لدعم اكت�ساب

اخل � �ب ��رة ،م� ��ن خ �ل��ال ال � �ت ��دري ��ب يف
�شركات خا�صة لدعم تطوير خربات
اخل��ري�ج�ين الإم��ارات �ي�ين يف قطاعات
م �ت �ن��وع��ة ،ب ��الإ� �ض ��اف ��ة �إىل برنامج
االر�شاد املهني ،الذي ي�ستهدف توفري
خدمات الإر�شاد والتوجيه املهني التي
ت�ساعد على اكت�شاف املهارات والفر�ص
وامل�سارات الوظيفية املنا�سبة.
كما ا�ستعر�ض املجل�س " من�صة ناف�س
" التي مت �إطالقها �سبتمرب املا�ضي،
لإت��اح��ة امل�ج��ال لت�سجيل املواطنني و
ال�شركات .
من جانبه قال �سعادة غنام املزروعي،
�أم�ي�ن ع��ام جمل�س تناف�سية الكوادر
الإم��ارات �ي��ة� :أث�ب��ت ب��رن��ام��ج "ناف�س"

ال��ذي �أطلقته حكومة دول��ة الإمارات
لدعم القطاع اخلا�ص لتوظيف 75
�ألف مواطن خالل ال�سنوات اخلم�س
ال� �ق ��ادم ��ة ،ك �ف��اءت��ه وف��اع �ل �ي �ت��ه ،عرب
النتائج الالفتة التي حتققت يف �إطاره
خالل الفرتة الق�صرية املا�ضية ،حيث
ح�ظ��ي ب��اه�ت�م��ام ال�ع��دي��د م��ن اجلهات
املعنية وم��ؤ��س���س��ات ال�ق�ط��اع اخلا�ص
ال�ت��ي ا�ستجابت للربنامج ،ومت عقد
م ��ذك ��رات ت �ف��اه��م و� �ش��راك��ات مثمرة
معها ،فيما ك�شفت �شركات �أخرى عن
خطط لتوظيف املزيد من املواطنني
خالل الفرتة املقبلة.
و�أ� � �ش� ��ار امل� ��زروع� ��ي �إىل �أن برنامج
"ناف�س" ي�ؤكد حر�ص القيادة الر�شيدة

على دعم ورعاية الكوادر الإماراتية،
وتوفري �شتى ال�سبل والإمكانات من
�أجل تطوير مهاراتهم ومتكينهم من
��ش�غ��ل امل��واق��ع ال��وظ�ي�ف�ي��ة يف القطاع
اخلا�ص مبا يتنا�سب مع �إمكانياتهم
وم�ؤهالتهم العلمية واملهنية ،لتعزيز
م�شاركة القوى العاملة الوطنية يف
القطاع اخلا�ص ،وتر�سيخ م�ساهمتها
يف دف��ع م�سرية التنمية االقت�صادية
ال�شاملة يف الإمارات.
وق � ��ال امل � ��زروع � ��ي �إن � ��ه م �ن��ذ �إط �ل��اق
ال�ب�رن��ام��ج ّ
مت �إ�� �ش ��راك ال �ع��دي��د من
اجل�ه��ات االحت��ادي��ة واملحلية لتفعيل
امل �ب��ادرات وامل���س��اه�م��ة ف�ي�ه��ا ،ح�ي��ث مت
عقد �أكرث من  330اجتماعاً يف �إطار

الربنامج مع ممثلني جلهات احتادية
وحم�ل�ي��ة ومم�ث�ل�ين ل�ل�ق�ط��اع اخلا�ص
ب� �ه ��دف ال� ��وق� ��وف ع �ل��ى احتياجات
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص م��ن امل��وظ�ف�ين ذوي
املهارات العالية.
يذكر �أن��ه مت �إط�ل�اق احل��زم��ة الأوىل
من مبادرات ناف�س يف �أكتوبر 2021
وت�شمل برنامج دعم رواتب املواطنني
 ،وب��رن��ام��ج م��زاي��ا ،وك��ذل��ك برنامج
ا� �ش�ت�راك ،وع�ل��اوات �أب �ن��اء العاملني
يف القطاع اخل��ا���ص ،وبرنامج الدعم
امل��ؤق��ت ،وبرنامج فر�ص العمل حيث
ي �ت � ّم ت��وف�ي�ر م�ن���ص��ة م ��وح ��دة لن�شر
الوظائف وربط املواطنني الإماراتيني
بفر�ص العمل يف القطاع اخلا�ص.

زايد الإن�سانية تبحث تعزيز التعاون مع طاجيك�ستان
•• �أبوظبي -وام

بحث الدكتور ابراهيم الزعابي مدير ادارة الربامج وامل�شاريع يف م�ؤ�س�سة زايد
ب��ن �سلطان �آل نهيان لالعمل اخل�يري��ة واالن�سانية خ�لال ا�ستقباله معايل
حممد يو�سف �إمامزاده وزيرالتعليم بجمهورية طاجيك�ستان جماالت التعاون
وخا�صة على �صعيد امل�ساعدات االن�سانية و منها جمال التعليم ال��ذي يعترب
من االه��داف الرئي�سة للم�ؤ�س�سة .و قدم الزعابي مبعاليه خالل اللقاء نبذة
خمت�صرة عن عمل امل�ؤ�س�سة و براجمها وم�شاريعها الإن�سانية داخ��ل الدولة
وخارجها .من جهته �شكر معايل الوزير دولة الإمارات قيادة وحكومة و�شعبا
ملا تقدمه من م�ساعدات لبالده ،مقدما التهنئة بعيد االحتاد اخلم�سني للدولة
،معربا عن �إعجابه بالنه�ضة التنموية الكبرية التي ت�شهدها االمارات من تقدم
وتطور وح�ضارة ،مثمنا جهود امل�ؤ�س�سة الهادفة اىل تعزيز التنمية املجتمعية يف
بالده  .تطرق اللقاء �إىل م�شروع امل�ؤ�س�سة املتمثل يف بناء  5مدار�س تعليمية
يف طاجيك�ستان وفق �أحدث الطرق الهند�سية والتجهيزات املنا�سبة للعمليات
التعليمية .

رئي�س وزراء قرغيز�ستان افتتاح منتزه ال�شيخة فاطمة يف منطقة اخلالدية ب�أبوظبي

يزور �شرطة دبي

•• دبي-وام

زار معايل اقيلبيك جباروف رئي�س وزراء جمهورية
ق��رغ�ي��ز��س�ت��ان ،وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل��ه ال �ق �ي��ادة العامة
ل�شرطة دبي ،وكان يف ا�ستقبالهم معايل الفريق عبد
اهلل خليفة املري ،القائد العام ل�شرطة دبي ،بح�ضور
�سعادة اللواء خبري خليل �إبراهيم املن�صوري ،م�ساعد
القائد العام ل�ش�ؤون البحث اجلنائي ،و�سعادة اللواء
�أح �م��د حم�م��د رف �ي��ع ،م�ساعد ال�ق��ائ��د ال �ع��ام ل�ش�ؤون
الإدارة ،وال�ع�م�ي��د حم�م��د عقيل �أه �ل��ي ،ن��ائ��ب مدير
الإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية ل�ش�ؤون
البحث والتحري ،والعميد الدكتور عادل ال�سويدي،
مدير مركز �شرطة جبل علي.
ويف ب��داي��ة اللقاء رح��ب الفريق امل��ري برئي�س وزراء
قرغيز�ستان وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ،م��ؤك��داً �أن ا�ستقبال
ل��وف��د ي��أت��ي �ضمن توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،لتقدمي جتربة
�شرطة دب��ي ،وك��ل م��ا م��ن �ش�أنه تعزيز �سبل التعاون
امل�شرتك ،وت�ب��ادل اخل�برات بني �شرطة دب��ي و�أجهزة
ال�شرطة يف جمهورية قرغيز�ستان ،م�شرياً �إىل �أن
التكامل يف الأدوار وامل���س��ؤول�ي��ات �سيدعم الأه ��داف
امل�شرتكة بني البلدين يف خمتلف املجاالت الأمنية.
وق ��دم م �ع��ايل ال�ف��ري��ق امل ��ري ل�ل��وف��د ال���ض�ي��ف �شرحا
حول مركز ال�شرطة الذكي ،احلا�صل على �شهادة من
مو�سوعة "غيني�س" ل�ل�أرق��ام القيا�سية ،لكونه �أول

مركز �شرطة من نوعه يف العامل يعمل من دون تدخل
ب�شري ،ويقدم كل اخلدمات ال�شرطية بطريقة ذكية
ودون �أي تدخل ب�شري وعلى مدار � 24ساعة ،ويوفر
اخلدمات اجلنائية واملرورية وال�شهادات والت�صاريح
واخل��دم��ات املجتمعية امل ُ�ق��دم��ة ،وف��ق �أف�ضل املعايري
واملمار�سات ال�شرطية العاملية.
واط �ل��ع ال��وف��د خ�ل�ال زي��ارت��ه ع�ل��ى م�ن�ظ��وم��ة العمل
يف �إدارة مركز القيادة وال�سيطرة يف الإدارة العامة
للعمليات ،و�أح ��دث اخل��دم��ات وامل �ب��ادرات ال�ت��ي تعزز
الأم��ن والأم ��ان يف الإم ��ارة� ،إىل جانب اط�لاع��ه على
�أب��رز جتهيزات املركز والإ�ضافات احلديثة فيه ،مثل
"اخلريطة ثالثية الأب �ع��اد ،ون�ظ��ام �إدارة ومراقبة
الدوريات" وتوزيعها على �أر���ض ال��واق��ع ،مب��ا يحقق
ه��دف �شرطة دب��ي يف اال�ستجابة ال�سريعة للبالغات
ون��داءات اال�ستغاثة ،والتقنيات والأدوات والو�سائل،
التي تدعم اال�ستجابة ال�سريعة للبالغات واملكاملات
يف �أي وقت.
كما زار ال��وف��د خ�لال جولته يف مقر ال�ق�ي��ادة ،مركز
االت�صال " ،"901وا�ستمع �إىل �شرح حول اخلدمات،
ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا امل��رك��ز  ،وامل�خ���ص����ص ل �ل �ح��االت غري
الطارئة ،وال��رد على ا�ستف�سارات املتعاملني ،وتقدمي
اخل��دم��ات امل �ت �ع��ددة ل�ه��م يف �أ� �س��رع وق��ت مم�ك��ن ،عرب
ق �ن��وات هاتفية م�ب��ا��ش��رة وتطبيقات �شرطية ذكية،
وخدمات درد�شة ،مبا يحقق توجهات القيادة العامة
ل�شرطة دبي يف العمل على �إ�سعاد �أفراد املجتمع ،وجعل
دبي "املدينة الأكرث �أمناً".

•• �أبوظبي-وام

�أعلنت "�إمكان العقارية" عن افتتاح
م�ن�ت��زه ال���ش�ي�خ��ة ف��اط�م��ة ر��س�م�ي��ا يف
منطقة اخلالدية ب�أبوظبي والواقع
ع �ل��ى م �� �س��اف��ة دق ��ائ ��ق م� �ع ��دودة عن
كورني�ش العا�صمة.
وخ�ضع املنتزه الذي حمل يف ال�سابق
ا� �س��م "حديقة اخل��ال��دي��ة للن�ساء"
واملمتد على م�ساحة � 46أل��ف مرت
م��رب��ع لعملية �إع ��ادة تطوير �شاملة
ليتحول �إىل م�ساحة مفتوحة تنب�ض
باحلياة وم�صممة خ�صي�صاً لتلبية
اح�ت�ي��اج��ات امل�ج�ت�م��ع وت�ع��زي��ز �صحة
�أف��راده .وبهدف املحافظة على �إرثه
العريق وتكرمياً ل��ر�ؤي��ة وعطاء "�أم
الإمارات" �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام
رئ�ي���س��ة امل�ج�ل����س الأع �ل ��ى للأمومة والبيئة املحيطة بها التفاعل معها
والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة مبا�شرة بكل الطرق وتقدمي الفائدة
�سيج�سد املنتزه
التنمية الأ��س��ري��ة ،
ّ
وجهة ال�ستك�شاف الأن�شطة املتجددة
ح�ي��ث تلتقي ال �ع��ائ�لات ال�ستك�شاف
ال�ب�ي�ئ��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ال �ت��ي يحت�ضنها
املنتزه واالنخراط يف �أمن��اط احلياة
الن�شطة وال�صحية.
وق��ال املهند�س ��س��وي��دان الظاهري،
مدير ع��ام �شركة "�إمكان العقارية"
�إن امل� �ح ��ور ال��رئ �ي �� �س��ي ال � ��ذي تركز
عليه ال�شركة ومي�ث��ل م�ب��د�أ رئي�سياً
يف �أعمالها هو �إن�شاء �أماكن مفعمة
باحليوية ميكن للم�ستفيدين منها

ال�ن��وع�ي��ة للمتفاعلني م�ع�ه��ا وذلك
م��ن منطلق ر�ؤي ��ة ال�شركة الهادفة

و�أ�ضاف �أن "�إمكان" ت�سعى �إىل �إن�شاء
�أماكن بفكرها املتطور ور�ؤيتها غري
التقليدية وامل���ش��ارك��ة وال�ت�ع��اون مع
امل�ؤ�س�سات الأخرى يف تد�شني �صروح
بيئية نوعية تهدف �إىل تغذية وتعزيز
االب �ت �ك��ار وت�ن�م�ي��ة ال���ش�ع��ور باحلياة
املجتمعية يف كل م�شروع لها.
و�أكد الظاهري التزام �إمكان بامل�ساهمة
ال�ف��اع�ل��ة يف امل�ج�ت�م��ع الإم ��ارات ��ي مع
القطاعني العام واخلا�ص من خالل
دع��م ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة الوطنية
ال�ت��ي جت�م��ع �أرق ��ى امل�ف��اه�ي��م املحلية
وت �ط��وي��ر م �� �ش��اري��ع ب �ن ��اءة وحيوية
تلبي تطلعات �سكان �أبوظبي ولي�س
�أدل على ذل��ك م��ن م���ش��روع "منتزه
ال�شيخة فاطمة" الذي يعترب دلي ً
ال
ب ��ارزاً على ال�ت�ع��اون ال�ف��اع��ل واملثمر
بني القطاعني العام واخلا�ص.
�إىل امل�شاركة احلقيقية والفاعلة يف وينق�سم منتزه ال�شيخة فاطمة �إىل
ثالث مناطق جتريبية هي :منطقة
تطوير جمتمع �أبوظبي.
اال� �س �ت �ك �� �ش��اف وم �ن �ط �ق��ة املغامرات
وم �ن �ط �ق��ة ال� �ت� �ج ��ارب .و�ستتمحور
الأن �� �ش �ط��ة ال �ت��ي يحت�ضنها املنتزه
ح� ��ول ت �ع��زي��ز � �ص �ح��ة امل �ج �ت �م��ع عرب
ت �ن �ظ �ي��م �أج � �ن� ��دة غ �ن �ي��ة بفعاليات
ال�صحة واللياقة البدنية على مدار
العام ،والأن�شطة التفاعلية املنا�سبة
جل�م�ي��ع �أف � ��راد الأ�� �س ��رة ،ف���ض� ً
لا عن
�إق��ام��ة م�ن�ت��زه ل�ل�ح�ي��وان��ات الأليفة،
وم�ساحة للتجزئة ت�ضم العديد من
م�ت��اج��ر ال�ب��وت�ي��ك وم�ن��اف��ذ الأطعمة
وامل�شروبات.
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رئي�س القمر املتحدة ي�ستقبل �سفري الإمارات
•• موروين -وام

ا�ستقبل فخامة عثمان غ��زايل رئي�س جمهورية القمر
املتحدة� ،سعادة �سعيد حممد �سعيد مر�شد املقبايل �سفري
الدولة لدى اجلمهورية .
وت �ن��اول ال�ل�ق��اء ال�ع�لاق��ات الثنائية و�سبل تطويرها يف
خمتلف املجاالت االقت�صادية واال�ستثمارية والتنموية..
ورح � � ��ب ف �خ��ام �ت��ه مب �� �س �ت��وى ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن البلدين
ّ
ال�شقيقني.
و�س ّلم �سعادة املقبايل فخامة الرئي�س غزايل ر�سالة من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س

06

ال��دول��ة "حفظه اهلل" ،ك�م��ا ق��دم ل��ه ك�ت��اب�اً م��ن �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" .
من جانبه ،ح ّمل فخامة غ��زايل �سعادة ال�سفري حتياته
�إىل القيادة الر�شيدة على ح�سن اال�ستقبال وال�ضيافة
خالل زيارته الأخرية لدولة الإمارات وح�ضوره " �إك�سبو
 2020دبي " واللقاءات التي جمعت بينه وبني كبار
امل�س�ؤولني .كما تط ّرق احلديث �إىل الفر�ص اال�ستثمارية
وخا�صة يف جم��االت الزراعة وال�سياحة والطاقة ،حيث
�أو��ض��ح فخامة غ��زايل �أن ب�لاده مفتوحة �أم��ام الأ�شقاء
الإماراتيني لال�ستثمار.

ويل عهد ال�شارقة يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

•• ال�شارقة-وام

رف� ��ع امل �ج �ل ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي لإم � ��ارة
ال �� �ش��ارق��ة ،ال���ش�ك��ر وال �ت �ق��دي��ر �إىل
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة  ،على
توجيهاته الدائمة ومتابعته لكافة
�ش�ؤون العمل احلكومي وانعكا�ساته
على املجتمع بكافة �أفراده.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال اج �ت �م��اع املجل�س
ال ��ذي ع�ق��د ��ص�ب��اح �أم ����س الثالثاء
ب��رئ��ا��س��ة ��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ل�ط��ان بن

حم�م��د ب��ن �سلطان ال�ق��ا��س�م��ي ويل
عهد ون��ائ��ب حاكم ال�شارقة رئي�س
املجل�س التنفيذي ،وبح�ضور �سمو
ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن �سلطان
القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة وذلك
يف مكتب �سمو احلاكم.
و�أثنى املجل�س على توجيهات �صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة بتغيري نظام
العمل الأ�سبوعي ،والذي ي�ؤكد على
ال��ر�ؤي��ة التنموية ل�ل�إم��ارة املنبثقة
م��ن رع��اي��ة ال �ف��رد و�أ� �س��رت��ه ودعم
ا� �س �ت �ق��راره��ا ب ��ال �ت ��وازي م ��ع النمو
الكبري ال��ذي حتققه الدولة ب�شكل

عام و�إمارة ال�شارقة ب�شكل خا�ص.
ولفت املجل�س �إىل �أن نظام العمل
اجل��دي��د �سي�سهم يف حت�ق�ي��ق ر�ؤي ��ة
الدولة يف تعزيز العمل االقت�صادي
وحتقيق �أف�ضل م�ؤ�شرات الأعمال،
و� �س �ي��وف��ر ف��ر� �ص��ة �أك �ب ��ر لتعزيز
ال�ت��وا��ص��ل ب�ين �أف� ��راد الأ� �س ��رة ،كما
��س�ي�م�ث��ل ح ��اف ��زاً ل ��زي ��ادة �إنتاجية
امل ��وظ� �ف�ي�ن وحت� �ق� �ي ��ق امل� ��زي� ��د من
الإجن � ��ازات ،ويعك�س ق��درة الإم ��ارة
على التكيف م��ع خمتلف الظروف
والأزمات.
ودع ��ا امل�ج�ل����س ك��اف��ة امل��وظ�ف�ين �إىل

ب��ذل امل��زي��د م��ن اجلهد يف �أعمالهم
مب��ا يحقق ال�ط�م��وح��ات والأه ��داف
امل��و��ض��وع��ة واال� �س �ت �م��رار يف تقدمي
�أف�ضل اخلدمات احلكومية ،م�ؤكداً
على متابعة قيا�س الأداء احلكومي
لكافة الدوائر والهيئات احلكومية
و� �س�ير الأع� �م ��ال ف�ي�ه��ا م��ع تطبيق
نظام العمل اجلديد.
وبحث املجل�س خالل اجتماعه عدداً
م��ن امل��و��ض��وع��ات احل�ك��وم�ي��ة و�سري
العمل يف م�شروعات البنى التحتية
وتطوير اخل��دم��ات والأع �م��ال ،كما
اتخذ عدداً من القرارات التي ت�صب

يف م�صلحة الإمارة.
ون��اق ����ش امل�ج�ل����س امل ��وازن ��ة العامة
ل��دوائ��ر وه�ي�ئ��ات ح�ك��وم��ة ال�شارقة
للعام 2022م ،والتي ت�ضمنت كافة
بنود امل��وازن��ة من حيث امل�صروفات
والإي� � � � � � ��رادات امل �ت ��وق �ع ��ة للجهات
احلكومية وفقاً ملختلف القطاعات.
واع �ت �م��د امل �ج �ل ����س جت��دي��د وثيقة
ال�ت��أم�ين ال�صحي ملوظفي حكومة
ال� ��� �ش ��ارق ��ة ل� �ل� �ع ��ام 2020م مع
�إ�ضافة امل��زي��د م��ن املنافع ال�صحية
ً
للم�ستفيدين من منظومة الت�أمني ك �م ��ا اع �ت �م ��د امل �ج �ل ����س ع � � ��ددا من ال�شارقة ال��دويل واملعنية بال�ش�ؤون �أف�ضل لل�شركات العاملة يف مطار
ال�صحي.
املقرتحات املقدمة من هيئة مطار ال �ت �� �ش �غ �ي �ل �ي��ة وت� � �ق � ��دمي خ ��دم ��ات ال�شارقة.

�أكادميية �أنور قرقا�ش ت�ست�ضيف فعالية لعبة ال�سالم لدبلوما�سيي امل�ستقبل
•• �أبوظبي-وام

ا�ست�ضافت �أك��ادمي�ي��ة �أن ��ور قرقا�ش
الدبلوما�سية ل�ل�ع��ام اخل��ام����س على
ال � �ت� ��وايل ف �ع��ال �ي��ة "لعبة ال�سالم
لدبلوما�سيي امل�ستقبل" بالتعاون
جم �م��وع��ة ال �� �س �ي��ا� �س��ات اخلارجية
"فورين بولي�سي" وبدعم من وزارة
اخلارجية والتعاون ال��دويل ومركز
حممد بن را�شد للف�ضاء.
واج �ت �م��ع  24م��ن الدبلوما�سيني
امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي�ين م� ��ن ج �م �ي��ع �أن� �ح ��اء
ال�ع��امل افرتا�ضيا ملناق�شة مو�ضوع
"دبلوما�سية الف�ضاء" وما يرتبط به
من خماطر خا�صة يف ظل التناف�س
امل�ت��زاي��د ب�ين ال ��دول وك��ذل��ك تزايد
ح �ج��م الأن �� �ش �ط��ة غ�ي�ر القانونية
هناك.
وا� �س �ت �ق �ب��ل ه� ��ذا احل � ��دث جمموعة
م��ن الدبلوما�سيني وال���س�ف��راء �إىل
جانب دبلوما�سيني متدربني ناق�شوا
ال �ت �ح��دي��ات امل �ت �� �ص��اع��دة يف جمال
دبلوما�سية الف�ضاء مب�شاركة خم�سة
م��ن ط�ل�ب��ة �أك��ادمي �ي��ة �أن� ��ور قرقا�ش
الدبلوما�سية.
وان �� �ض��م امل �� �ش��ارك��ون �إىل الفعالية
اال�ستك�شافية االفرتا�ضية الرامية
�إىل التو�صل حللول �سلمية للنزاعات
العاملية حيث �أت��اح��ت ه��ذه الفعالية
ال�ف��ري��دة فر�صة ملعاجلة التحديات
املتعلقة بالدبلوما�سية وفر�ص تعزيز
وبناء ال�سالم.
و�� �ش ��ارك يف ن���س�خ��ة ه ��ذا ال �ع ��ام من

"لعبة ال�سالم" دبلوما�سيون
م�ستقبليون م��ن  15دول ��ة مب��ا يف
ذل��ك النم�سا ،والبحرين ،وبلغاريا،
وك� �ن ��دا ،وك��ول��وم �ب �ي��ا ،والإك � � � ��وادور،
وجورجيا ،و�إندوني�سيا ،وال�سعودية،
وق�يرغ �ي��ز� �س �ت��ان ،وامل� �غ ��رب ،وب�ي�رو،
ورو�سيا ،ورواندا ودولة الإمارات.
و� � �س � �ل� ��ط ه� � � ��ذا احل� � � � ��دث ال� ��� �ض ��وء
ع �ل��ى �أه �م �ي��ة الأن �ظ �م��ة الف�ضائية
للحكومات وقطاع الأعمال وكذلك
ج��وان��ب احل�ي��اة اليومية حيث �شدد
اخلرباء �أن جميع ما يتعلق بالف�ضاء
هو �أم��ر �أ�سا�سي للأمن واال�ستقرار
الوطني والب�شري �سواء ارتبط الأمر
باالت�صاالت� ،أو جمع املعلومات� ،أو
�أنظمة املالحة� ،أو التنب�ؤ اجلوي� ،أو
ر�صد ظواهر التغري املناخي.
وم��ع ام �ت�لاك وت�شغيل  105دول
وح � �ك ��وم ��ات الأق� � �م � ��ار ال�صناعية
�إىل ج��ان��ب الأع� � ��داد امل �ت��زاي��دة من
امل�ؤ�س�سات التجارية �أ�صبح الف�ضاء

�ساحة للتناف�س وذل��ك بح�سب ر�أي
امل���ش��ارك�ين ح�ي��ث ت�سعى احلكومات
واجلهات اخلا�صة �إىل اال�ستفادة من
ال�ف��وائ��د اال�سرتاتيجية والتجارية
املتعلقة بالف�ضاء.
ويف ك�ل�م��ة م �� �ص��ورة ل ��ه ب �ث��ت خالل
ال�ف�ع��ال�ي��ة �أك ��د م�ع��ايل ي��و��س��ف مانع
العتيبة �سفري الدولة لدى الواليات
املتحدة الأمريكية �أن ه��ذه املبادرة
التي انطلقت قبل خم�سة �أعوام تعمل
ع�ل��ى م�ع��اجل��ة بع�ض �أك�ب�ر حتديات
العمل الدبلوما�سي وت�ع��زي��ز جهود
بناء ال�سالم مب�ستوى �إبداعي.
و�أ�� �ض ��اف "يف ذل ��ك ال��وق��ت مل نكن
نتوقع �أن �أهمية العمل الدبلوما�سي
� � �س � �ت� ��زداد �إىل ه� � ��ذا احل� � ��د خ�ل�ال
ال���س�ن��وات القليلة امل��ا��ض�ي��ة �أظهرت
ل �ن��ا ج��ائ �ح��ة كوفيد -19م�ستوى
الرتابط الكبري الذي يجمعنا �إذ �إنه
ال ت��وج��د دول��ة حم�صنة مت��ام��ا �ضد
الأح ��داث التي تقع خ��ارج حدودها،
�سواء �أك��ان ذلك وب��اء� ،أو تغري املناخ،
�أو �أي م�س�ألة ملحة �أخرى فاحلوار،
وال �ت �ع��اون ،وال�ت�ف��اه��م ،ه��و املطلوب
حل��ل �أك�ثر التحديات �إحل��اح��ا  -هو
جوهر و�أ�سا�س لعبة ال�سالم".
و�أ��ش��ار معاليه �إىل �أن لعبة ال�سالم
ت �ه��دف �إىل و� �ض��ع الدبلوما�سيني
الطموحني �أمام حتدي ميكنهم من
العمل ب�شكل ت�شاركي وثيق وا�ستخدام
الأدوات املتاحة �أم��ام الدبلوما�سيني
للحفاظ على ال�سالم واال�ستقرار.
وق ��ال معاليه خم��اط�ب��ا امل�شاركني:

"انطالقا من جتربتي ال�شخ�صية
ف� ��إن ه ��ذا الأم� ��ر ل�ي����س ب��ال���س�ه��ل بل
يتطلب االلتزام واملثابرة ،ويف كثري
م��ن الأح� �ي ��ان ،ال�ك�ث�ير م��ن ال�صرب،
لكنني مت�أكد من �أنكم جميعا على
ا�ستعداد ملواجهة هذا التحدي".
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال � �س �ع��ادة برناردينو
ل �ي ��ون م ��دي ��ر ع� ��ام �أك ��ادمي� �ي ��ة �أن� ��ور
قرقا�ش الدبلوما�سية�" :إن الربامج
وامل �م��ار� �س��ات امل�ت�ب�ع��ة يف الأكادميية
تعك�س الرغبة يف التعلم من التجارب
ال�سابقة وترجمة املعارف على �أر�ض
ال ��واق ��ع ..وه � � ��ذا م ��ا ي �ت �ط��رق �إليه
مو�ضوع الن�سخة اخلام�سة من لعبة
ال�سالم لدبلوما�سيي امل�ستقبل للعام
 2021وهو دبلوما�سية الف�ضاء".
و�أ�� �ض ��اف" :يف ال��وق��ت ال ��ذي ت�شكل
ف� �ي ��ه ال � �ع�ل��اق� ��ات ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة
ج ��زءاً ال ي�ت�ج��ز�أ م��ن التخفيف من
ح � ��دة خم �ت �ل��ف امل �� �س��ائ��ل ال�صحية
والتكنولوجية والعلمية والتعليمية

واالقت�صادية يف جميع �أنحاء العامل
�أ�صبحت دبلوما�سية الف�ضاء �أي�ضا
م �ي��دان��ا ح�ي��وي��ا وم�ت�ن��ام�ي��ا تو�صلت
ف�ي��ه خم�ت�ل��ف ال� ��دول �إىل ت��واف��ق يف
الآراء ب�ش�أن م��ا ه��و من�صف عندما
يتعلق الأمر با�ستك�شاف ما هو خارج
كوكبنا".
و�أ��ش��ار �سعادته �إىل �أن التكامل بني
املعرفة والتكنولوجيا والت�شريعات
�ضمن ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة العلمية يعد
�أم ��راً ��ض��روري�اً عندما يتعلق الأمر
بتو�سيع نطاق ا�ستك�شاف الف�ضاء -
على نحو مدرو�س و�سلمي.
وق � ��ال ل� �ي ��ون" :لهذا ال �� �س �ب��ب يعد
انعقاد "لعبة ال�سالم لدبلوما�سيي
امل�ستقبل" �أم ��راً م�ه�م�اً وا�ستثنائياً
لأن � � � ��ه ي� ��وف� ��ر مم � ��ار� � �س � ��ات ف ��ري ��دة
و�سلمية ت�ه��دف ملعاجلة التحديات
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة وت �ع��زز ب �ن��اء ال�سالم
بنف�س ال�ق��در م��ن ال�ترك�ي��ز املبذول
يف احل � � ��روب وال � �ن� ��زاع� ��ات ..ي� �ق ��وم
الدبلوما�سيون امل�ستقبليون برتجمة
معارفهم الرثية على �أر���ض الواقع،
�ساعني يف ذل��ك للو�صول �إىل حلول
م�ب�ت�ك��رة ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع ال�صراعات
امللحة يف ع�صرنا احلايل".
و�أ� � �ش� ��ار � �س �ع��ادت��ه �إىل �أن امل ��واق ��ف
ال�ت�ج��ري�ب�ي��ة وال�ت�ف��اع�ل�ي��ة �ست�ساعد
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي�ين امل���س�ت�ق�ب�ل�ي�ين على
ت �ط��وي��ر م �ه��ارات �ه��م الدبلوما�سية
الالزمة للتعامل مع عاملنا املتغري.
وق � ��ال�" :إن امل� �ه ��ارات التفاو�ضية،
واحلوار ال�سلمي ،والعقول الن�شطة،

والتعاون الوثيق – ميكنها �أن تولد
ع�م�لا ج�م��اع�ي��ا و�أن� ��ا ع�ل��ى ث�ق��ة ب�أن
اجليل امل�ستقبلي من ق��ادة ال�سيا�سة
اخلارجية �سي�سهمون يف ازدهار عاملنا
من خالل البحث عن حلول �سلمية
ال�سيما يف الأوق��ات الأكرث ا�ضطرابا
حيث �سيكون احل��وار ب�ين الثقافات
�أم��را يف غاية الأهمية" .وق��ال رايف
�أغ��روال مدير حترير جملة فورين
ب��ول �ي �� �س��ي" :يف خ �� �ض��م مواجهتنا
جلائحة كوفيد  19يبقى من املهم
�أك�ثر من �أي وقت م�ضى �أن نوا�صل
احل � ��وار ال � ��دويل ب �� �ش ��أن التحديات
العاجلة وامللحة التي تتطلب التعاون
واالبتكار والعمل اجلماعي" .ومن
ج��ان �ب��ه ق ��ال � �س �ع��ادة ج �م��ال امل�شرخ
مدير �إدارة تخطيط ال�سيا�سات يف
وزارة اخل��ارج�ي��ة وال�ت�ع��اون الدويل
و�سفري الدولة املعني لدى هولندا:
"من ال��واج��ب على الدبلوما�سيني
امل�ستقبليني ا�ستك�شاف وا�ستخدام
خم �ت �ل��ف الأدوات الدبلوما�سية

املتاحة �سواء احلديثة �أو التقليدية
ل �ل �ت �ع��رف ع� �ل ��ى واق � � ��ع ال� �ت� �ط ��ورات
اجليو�سيا�سية" .و�أ� �ض��اف" :يجب
�إدراك �إمكانيات املنظمات الإقليمية
والدولية يف تعزيز ال�سالم وحتقيق
االزدهار وعلينا عدم اال�ستهانة بقوة
الدبلوما�سية التي ال تقوم ببناء ومد
اجل�سور فح�سب بل وتعيد بنائها".
وق��ال املهند�س عامر ال�صايغ مدير
�إدارة تطوير الأنظمة الف�ضائية يف
م��رك��ز حم�م��د ب��ن را� �ش��د للف�ضاء:
"تتيح دبلوما�سية الف�ضاء �إمكانية
ال��و� �ص��ول �إىل اخل ��دم ��ات املتعلقة
بالف�ضاء وا�ستك�شافه ب�صورة فعالة
ول �ب �ق��ة ع �ل��ى ح ��د �� �س ��واء ول � ��ذا ف� ��إن
دبلوما�سية الف�ضاء تعد �أمراً يف غاية
الأهمية عندما يتعلق الأمر بتجنب
ال �� �ص��راع��ات واخل �ل�اف� ��ات املتعلقة
بالف�ضاء" .و�أ�ضاف" :من ال�ضروري
�أن يتزود الدبلوما�سيني امل�ستقبليني
ب��امل �ه��ارات وامل� �ع ��ارف ال�ل�ازم ��ة التي
مت �ك �ن �ه��م م � ��ن امل� ��� �س ��اه� �م ��ة ب�شكل

ا� �س�ترات �ي �ج��ي يف و� �ض��ع ال�سيا�سات
والقوانني التي حتكم قطاع العلوم
وال�ب�ح��وث والتكنولوجيا املتقدمة،
�إىل جانب امل�ساهمة يف تعزيز مهمات
ا�ستك�شاف الف�ضاء والبعثات ال�سلمية
ال �ت��ي ت��دع��م امل �م��ار� �س��ات امل�ستدامة
واحلفاظ على بيئة الف�ضاء".
وخالل الفعالية جرى تزويد الفرق
امل �� �ش��ارك��ة مب�ج�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة من
ال���س�ي�ن��اري��وه��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�أن�شطة
ال�ف���ض��اء ح�ي��ث �أت��اح��ت ل�ه��م فر�صة
و�ضع ا�سرتاتيجيات طويلة الأجل
لتحديد الثغرات يف الأطر القانونية
واحلوكمة القائمة �إىل جانب و�ضع
ت��داب�ير وق��ائ�ي��ة لتجنب النزاعات،
وحتقيق ال�ت��وازن بني �أه��داف املدى
القريب واال�سرتاتيجية متو�سطة
الأج ��ل يف �سبيل م�ع��اجل��ة الأ�ضرار
الناجمة عن تعطل البنية التحتية
احل �ي��وي��ة ال�ف���ض��ائ�ي��ة ،وغ�ي�ره��ا من
ال �ق �ط ��اع ��ات احل �ي ��وي ��ة لالقت�صاد
العاملية.

رئي�س «ال�ش�ؤون الإ�سالمية » وامل�س�ؤولون فيها ي�شاركون
يف حملة «نظفوا الإمارات»
•• دبي-الفجر:

� �ش��ارك��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �� �ش ��ؤون الإ� �س�لام �ي��ة والأوق � ��اف
وامل �� �س ��ؤول��ون فيها وامل�ت�ط��وع��ون م��ن امل��وظ�ف�ين واملوظفات
يف حملة "نظفوا الإمارات" التي نظمتها جمموعة عمل
الإمارات للبيئة ،حيث تقدمهم رئي�س ومدير عام الهيئة يف
ه��ذه امل�ب��ادرة الوطنية اخلالقة التي تنم عن احل��ب املثايل
للوطن.

و�أبدت الهيئة عن خال�ص تقديرها للجهات املنظمة م�ؤكدة
�أن مثل ه��ذه امل �ب��ادرات تر�سخ امل�ع��اين الوطنية ال�سامية يف
النفو�س وتربهن �أن الوطن يف حدقات العيون وان النهو�ض
به واجب على اجلميع ،م�شرية �إىل �أن املكانة الرفيعة التي
اكت�سبتها دول��ة الإم ��ارات عامليا وحتولها �إىل بيئة خ�ضراء
مثالية وح�ضارية نالت �إعجاب كل من �شاهدها ،مبينة �أن ما
حتقق بتوفيق اهلل وجهود قيادتنا الر�شيدة منذ عهد القائد
امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد  -طيب اهلل ثراه .-

و�أكدت الهيئة حر�صها على امل�شاركة ودعم جميع احلمالت
التي تهدف �إىل حماية البيئة وجمال الطبيعة والنظافة
العامة واملظهر احل�ضاري واجلمايل للدولة ،م�ؤكدة �أن مثل
هذه املبادرات تن�سجم مع ر�سالة الهيئة و�أهدافها ،حيث ان
االهتمام بالبيئة والنظافة نابعة من تعاليم ديننا الإ�سالمي
احلنيف الذي يوجه بعمارة الكون ،داعية �أن يكون هذا املنهج
�سلوكا لكل �شخ�ص ،و�أن يفرد له من االهتمام ما ي�ستحق
لأجل املحافظة على املكت�سبات واملنجزات.

«بيت اخلري» تد�شن مقر فرعها اجلديد يف عجمان
•• دبي –الفجر:

بعد �أن د�شنت "بيت اخلري" وقفها
اجل ��دي ��د يف �إم� � ��ارة ع �ج �م��ان ،ال ��ذي
�أطلقت عليه ا�سم وقف ال�شيخ را�شد
ب��ن ح�م�ي��د ال�ن�ع�ي�م��ي ،اف�ت�ت�ح��ت فيه
م �ق��راً ج��دي��داً ل�ف��رع�ه��ا يف الإم� ��ارة،
حيث يقوم الوقف على �أر�� ٍ�ض منح ٍة
من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن
را�شد النعيمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى،
حاكم عجمان ،رع��اه اهلل ،م�ساحتها
 2175م�تراً مربعاً ،ويتكون من
ع�شرة �أدوار مع طابق �سرداب وطابق
�أر�ضي وطابقي مواقف ،و� 160شقة
و 11حمل جتاري.
وح�ضر حفل االفتتاح �سعادة ال�شيخة
عزة بنت عبد اهلل النعيمي ،مدير عام
م�ؤ�س�سة حميد ب��ن را��ش��د النعيمي،

و�سعادة مرمي علي املعمري ،الأمني
العام ملجل�س تن�سيق العمل اخلريي
ب �ع �ج �م��ان ،و� �س �ع��ادة ع �ب��د الرحمن

اجلمعية وامل�ؤ�س�سة.
و�أل� �ق ��ى ال �ع��و� �ض��ي ك�ل�م��ة وج ��ه فيها
ال�شكر وال �ع��رف��ان ل�صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ ح�م�ي��د ب��ن را� �ش��د النعيمي،
� �ص��اح��ب ال �ف �� �ض��ل يف ت��وف�ي�ر �أر�� ��ض
ال��وق��ف ،وا��س�ت�ع��ر���ض ت �ط��ور ن�شاط
"بيت اخلري" يف عجمان و�شراكتها
مع م�ؤ�س�سة حميد بن را�شد النعيمي،
م�ن��وه�اً ب��دور ال�شيخة ع��زة عبداهلل
النعيمي ،مدير عام امل�ؤ�س�سة يف دعم
ن���ش��اط اجلمعية يف الإم � ��ارة ،ودعم
�إن���ش��اء ه��ذا ال��وق��ف ،م��وج�ه�اً ال�شكر � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ح�م�ي��د بن يوماً بدعم العمل اخل�يري ،موجهاً
ل�سعادة عبيد ال��زع��اب��ي ال��ذي تكفل را�شد النعيمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى ،ال�شكر اجلزيل لكل من �ساهم يف هذا
ب�إيجار املقر القدمي لع�شر �سنوات .حاكم عجمان ،رعاه اهلل ،الذي زاد يف الإجناز.
م ��ن ج��ان �ب��ه �أ� � �ش� ��اد � �س �ع �ي��د مبارك م���س��اح��ة الأر�� ��ض املخ�ص�صة لوقف ويف ن �ه��اي��ة االف �ت �ت��اح ك��رم��ت "بيت
ال �� �ش��ارد ،ع�ضو جمل�س �إدارة "بيت ون��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام� ،سعيد مبارك امل ��زروع ��ي ،ن��ائ��ب م��دي��ر ع ��ام "بيت ع �ج �م��ان ،ك �م��ا �أث �ن��ى ع �ل��ى دور ويل اخلري" ال�شيخة ع��زة بنت عبد اهلل
اخلري"� ،أم�ين ال�صندوق ،وعابدين امل� ��زروع� ��ي ،ون �ه �ل��ة الأح� �م ��د ،مدير اخلري" ب ��دع ��م ح �ك ��وم ��ة عجمان عهده� ،سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ،مدير عام م�ؤ�س�سة حميد
طاهر العو�ضي ،مدير عام اجلمعية�� ،ش��ؤون الأف ��رع ،وع��دد م��ن م�س�ؤويل ل �ن �� �ش��اط اجل �م �ع �ي��ة ،و�أ� � �ش� ��اد بدعم ب��ن را��ش��د النعيمي ،ال��ذي مل يبخل بن را�شد النعيمي ،التي �ساهمت يف

حتقيق ه��ذا الإجن��از اخل�يري املهم،
و�سعادة مرمي علي املعمري ،الأمني
العام ملجل�س تن�سيق العمل اخلريي
ب�ع�ج�م��ان ،و� �س �ع��ادة ع�ب�ي��د الزعابي،
الذي تربع ب�إيجار املقر القدمي ملدة
� 10سنوات ،دعماً للجمعية وجهودها
اخلريية.
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�ضاحي خلفان يطلع على دليل تنظيم التحقيق بوزارة الداخلية
•• دبي-وام

اط �ل��ع م �ع��ايل ال �ف��ري��ق ��ض��اح��ي خ�ل�ف��ان مت�ي��م ن��ائ��ب رئي�س
ال�شرطة والأمن العام يف دبي ،على الدليل املوحد لإجراءات
ج�م��ع اال� �س �ت��دالالت يف ال�ب�لاغ��ات ال�ت��ي ت�ع��ده �إدارة تنظيم
التحقيق ب��الإدارة العامة للإ�سناد الأمني ب��وزارة الداخلية
التابعة للأمانة العامة ملكتب �سمو وزي��ر الداخلية ،والتي
مت ا��س�ت�ح��داث�ه��ا ب�ت��وج�ي�ه��ات ور�ؤي � ��ة ال �ف��ري��ق ��س�م��و ال�شيخ
�سيف بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الداخلية ،لتكون اجلهة املنظمة لعملية التحقيق وتوحيدها
ب�صورة تعزز العمل امل�ؤ�س�سي وت�سهم يف م�سرية التطوير
والتحديث.

و�أ�شاد معايل الفريق �ضاحي خلفان بجهود توحيد وتنظيم
العملية التحقيقية على م�ستوى وزارة الداخلية ،عرب �إعداد
دل�ي��ل م��وح��د لإج � ��راءات ج�م��ع اال� �س �ت��دالالت يف البالغات،
وو��ض��ع معايري ل�غ��رف للتحقيق ال�ن�م��وذج�ي��ة� ،إ��ض��اف��ة �إىل
تقييم وت�صنيف وترخي�ص املحققني ،وا�ستحداث منظومة
�إلكرتونية تعتمد على الذكاء اال�صطناعي.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ل �ق��اء م�ع��ال�ي��ه مبكتبه وف��د �إدارة تنظيم
التحقيق ب��الإدارة العامة للإ�سناد الأمني ب��وزارة الداخلية
التابعة للأمانة العامة ملكتب �سمو وزي��ر الداخلية ،والذي
�ضم املقدم فواز علي عبداهلل ،مدير الإدارة ،والرائد دكتور
ح�سن املرزوقي ،نائب مدير ادارة تنظيم التحقيق ،والنقيب
�أح�م��د حممد ال�شكيلي ،م��ن �إدارة ��ش��ؤون الق�ضايا بوزارة

الداخلية ،واخل�ب�ير القانوين عاطف حممد �أح�م��د ب�إدارة
تنظيم التحقيق.
ح�ضر اللقاء �سعادة اللواء �أحمد عتيق املقعودي ،مدير الإدارة
العامة ملكتب نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي.
وا�ستمع معاليه خ�لال اللقاء �إىل �شرح ح��ول مهام الإدارة
واخت�صا�صاتها ،و�أه��داف �ه��ا نحو توحيد وتنظيم العملية
التحقيقية ع�ل��ى م�ستوى وزارة ال��داخ�ل�ي��ة بالتن�سيق مع
الإدارات ذات العالقة ،مبا يتما�شى مع التغيريات والتحديات
امل�ستقبلية ،و�أف�ضل املمار�سات العاملية يف هذا املجال.
و�أث�ن��ى معاليه على ه��ذا املجهود ،مُبدياً بع�ض التوجيهات
وامل �ق�ترح��ات لإ��ض��اف�ت�ه��ا �ضمن ال��دل�ي��ل ،وال �ت��ي م��ن �ش�أنها
امل�ساهمة يف تطوير العملية التحقيقية ب�صفة عامة.
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االحتاد الن�سائي ي�ستقبل مديرة التعليم وامل�ساواة بني اجلن�سني يف وزارة اخلارجية والكومنولث
•• �أبوظبي -وام

ا�ستقبلت �سعادة ن��ورة ال�سويدي،
الأمينة العامة لالحتاد الن�سائي
العام� ،سعادة �ألي�سيا هربرت ،مديرة
التعليم وامل�ساواة بني اجلن�سني يف
وزارة اخل��ارج �ي��ة والكومنولث
والتنمية ،وال��وف��د امل��راف��ق لها ،يف
م �ق��ر االحت� ��اد ال�ن���س��ائ��ي ال �ع��ام يف
�أبوظبي.
ورح �ب��ت ن� ��ورة ال �� �س��وي��دي بزيارة
�ألي�سيا هربرت ،الفتة �إىل �أن اللقاء
ي�ؤكد احلر�ص على بحث م�سارات
التعاون امل�شرتك وفر�ص تنميته
يف جم��ال امل���س��اواة ب�ين اجلن�سني،
كما ا�ستعر�ض اجلانبان املو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك.
واطلع الوفد ال�ضيف ،على جهود
دولة الإمارات يف جمال امل�ساواة بني
اجلن�سني ،منذ قيام احتاد الدولة
على يد املغفور له ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه"
كقاعدة ع��ام��ة ،وال��ذي ن�ص عليه
الد�ستور وجميع القوانني والأطر
الت�شريعية ال�ت��ي �أق��رت�ه��ا وتقرها
ال ��دول ��ة ،وال �ت��ي �ضمنت جميعها
ل�ل�م��ر�أة حقوقها كاملة ،وق��د ركز
الد�ستور الإم��ارات��ي على تر�سيخ
�أ�س�س امل�ساواة وع��دم التمييز بني

اجلن�سني ،كما �ضمن �أي�ضاً للمر�أة
احلق يف العمل والتعليم والعي�ش
ال �ك��رمي وج�م�ي��ع احل �ق��وق ،والتي
متثل مظلة كلية جلميع اجلهود
ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا ال �ق �ي��ادة الر�شيدة
ل �ل��دول��ة يف �إط � ��ار ع�م�ل�ي��ة حتقيق
العدالة وامل���س��اواة ب�ين مواطنيها
كافة ،مبا يف ذلك الرجال والن�ساء،
يف ظل دعم �سمو ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي
ال� �ع ��ام رئ �ي �� �س��ة امل �ج �ل ����س الأع� �ل ��ى
لل��أم��وم��ة وال �ط �ف��ول��ة الرئي�سة

الأع�ل��ى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
"�أم الإمارات"  ،والتي �أثمرت عن
ت��رب��ع دول� ��ة الإم � � ��ارات  ،يف �أكرث
م��ن منا�سبة ،على املرتبة الأوىل
على امل�ستويَني الإقليمي والعاملي
ك ��ذل ��ك ،م ��ن ح �ي��ث امل� ��� �س ��اواة بني
اجلن�سني ،وذل��ك �ضمن التقارير
التي ت�صدر عن املنظمات الدولية،
ومن بينها "برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي" ،و"املنتدى االقت�صادي
العاملي" ،وغريهما من املنظمات
ذات االخت�صا�ص.

كما تخللت الزيارة ا�ستعرا�ض �أبرز
م�شاريع ومبادرات دول��ة الإمارات
يف جم��ال ال �ت��وازن ب�ين اجلن�سني،
وال�ت��ي ع��ززت م��ن مكانتها عاملياً،
ول�ع��ل م��ن �أب��رزه��ا اال�سرتاتيجية
الوطنية لتمكني وري��ادة امل��ر�أة يف
دول��ة الإم ��ارات ،2021-2015
واعتماد ت�شكيل جمل�س الإمارات
ل�ل�ت��وازن ب�ين اجلن�سني ،و�إط�ل�اق
م ��ؤ� �ش��ر ال � �ت� ��وازن ب�ي�ن اجلن�سني
يف اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة ،و�إ�صدار
ق� ��وان �ي�ن ل �ل �م �� �س��اواة يف الأج� � ��ور

وال��روات��ب ،و�إ��ص��دار دليل التوازن
بني اجلن�سني يف القطاعني العام
واخلا�ص ،وتوفري م�ساعدات مالية
�شهرية لتحقيق الرفاه االجتماعي
ل�ل�أرام��ل ،واملطلقات ،واملهجورات
من الن�ساء ،واملواطنات املتزوجات
م ��ن �أزواج �أج� ��ان� ��ب� ،إىل جانب
كفالة التعليم املجاين يف املدار�س
احلكومية ،والكليات ،واجلامعات،
و�ضمان تكاف�ؤ فر�ص الو�صول �إىل
جميع م�ستويات التعليم والتدريب
املهني ب�شكل مت�سا ٍو مع الرجل.

كما تعرفت �سعادة �ألي�سيا هربرت
وال��وف��د امل��راف��ق لها على العادات
وال�ت�ق��ال�ي��د الإم��ارات �ي��ة الأ�صيلة
م��ن خ�لال زي ��ارة امل�ع��ر���ض الدائم
واخليمة الرتاثية ،و�شاهد الوفد
فيلما عن م�ب��ادرات �سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك يف ملف املر�أة
وال� ��� �س�ل�ام والأم � � � ��ن� ،إىل جانب
زي ��ارة ق��اع��ة اجل��وه��رة ال�ت��ي اطلع
خ�لال�ه��ا ع�ل��ى الأو� �س �م��ة وال� ��دروع
التي ح�صلت عليها �سموها تقديراً
لدورها الريادي يف دعم الق�ضايا

الإن�سانية والن�سائية يف الإمارات
والعامل.
ك�م��ا ا��س�ت�ع��ر��ض��ت ال��دك �ت��ورة موزة
ال�شحي ،مدير مكتب ات�صال هيئة
الأمم املتحدة للمر�أة لدول جمل�س
التعاون اخلليجي ،اجلهود الكبرية
التي تقوم بها �سمو ال�شيخة فاطمة
بنت م�ب��ارك ،يف دع��م امل ��ر�أة يف كل
مكان وك��ذل��ك ال��دع��م ال��ذي تلقاه
الأمم املتحدة من دول��ة الإمارات
يف جميع امليادين وخطوات تنفيذ
ب ��رن ��ام ��ج ت� ��دري� ��ب ال �ن �� �س ��اء على

عمليات حفظ ال�سالم.
وق��دم��ت ال��دك �ت��ورة م ��وزة �شرحاً
ع��ن ال �ت �ق��دم ال ��ذي مت �إح � ��رازه يف
ال�برن��ام��ج ال�ت��دري�ب��ي ،ال��ذي رعاه
االحت� ��اد ال�ن���س��ائ��ي ال �ع��ام ومكتب
االت �� �ص��ال ل�ه�ي�ئ��ة الأمم املتحدة
ل�ل�م��ر�أة يف �أب��وظ�ب��ي ب��ال�ت�ع��اون مع
وزارة الدفاع� ،إ�ضافة �إىل التعريف
ب��اخل �ط��ة ال��وط �ن �ي��ة ح� ��ول امل � ��ر�أة
وال �� �س�لام والأم � ��ن ع�ل��ى م�ستوى
دول اخلليج العربية تنفيذا للقرار
 1325ال� ��� �ص ��ادر ع ��ن جمل�س
الأم ��ن ال�ت��اب��ع لل��أمم امل�ت�ح��دة ،يف
�سابقة هي الأوىل من نوعها على
م �� �س �ت��وى دول جم �ل ����س التعاون
ل � ��دول اخل �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة ،وذل ��ك
ام� �ت ��دادا جل �ه��ود دول� ��ة الإم � ��ارات
بتعزيز م�شاركة امل ��ر�أة يف ال�سالم
والأمن .من جانبها �أعربت �سعادة
�أل �ي �� �س �ي��ا ه ��رب ��رت ،ع ��ن تقديرها
واع �ت��زازه��ا مب��ا �أط�ل�ع��ت عليه من
جهود و�إجن��ازات جليلة قامت بها
دول��ة الإم� ��ارات يف جم��ال التوازن
ب�ي�ن اجل �ن �� �س�ين ،يف ظ ��ل ال ��ر�ؤي ��ة
احلكيمة ل�سمو ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك  ،م�ؤكدة �أن الإمارات
قدمت منوذجاً رائداً وجتربة ثرية
�أ�صبحت حمط �إعجاب و�إ�شادة على
ال�صعيد العاملي.

جمل�س �إدارة دبي للمر�أة ي�ستعر�ض �إجنازات العام احلايل وخطة 2022
•• دبي-وام

ا�ستعر�ض جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
دب��ي ل �ل �م��ر�أة يف اج�ت�م��اع��ه الرابع
ل� �ع ��ام � 2021أه � ��م الإجن � � ��ازات
ال� �ت ��ي مت حت �ق �ي �ق �ه��ا خ �ل��ال هذا
ال� �ع ��ام ع �ل��ى م �� �س �ت��وى امل�ؤ�س�سة
ون��ادي دب��ي لل�سيدات واطلع على
�أب � � ��رز م �� �ش��روع��ات ع� ��ام 2022
ال �ت��ي ينطلق ب�ه��ا لتحقيق ر�ؤي ��ة
وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل" ،
ب�ش�أن تعزيز دور امل��ر�أة يف خمتلف
امل�سارات التنموية امل�ستقبلية.
ع �ق��د االج �ت �م��اع ب��رئ��ا� �س��ة �سعادة
ه ��ال ��ة ب� � ��دري م ��دي ��ر ع � ��ام هيئة
ال�ث�ق��اف��ة وال�ف�ن��ون يف دب ��ي ،نائبة
رئ �ي �� �س��ة جم�ل����س �إدارة م�ؤ�س�سة
دب��ي للمر�أة و�شاركت فيه �أع�ضاء
جم�ل����س الإدارة ..ه ��دى ال�سيد
حم�م��د ال�ه��ا��ش�م��ي م���س��اع��د وزير
� �ش ��ؤون جم�ل����س ال � ��وزراء ل�ش�ؤون
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ،وه� ��دى عي�سى
ب��وح �م �ي��د ال��رئ �ي ����س التنفيذي
للت�سويق يف "دبي القاب�ضة"وخولة
را��ش��د امل�ه�يري النائب التنفيذي
للرئي�س ل�ق�ط��اع اال�سرتاتيجية
واالت�صال احلكومي بهيئة كهرباء
ومياه دبي ومنى دروي�ش بو�سمرة
رئي�س التحرير امل�س�ؤول ل�صحيفة
ال� �ب� �ي ��ان وف �ه �ي �م��ة ع � �ب� ��دال� ��رزاق
ال �ب �� �س �ت �ك��ي ال��رئ �ي ����س التنفيذي
لتطوير الأعمال واملنتجات ب�سوق
�أب��وظ�ب��ي ل�ل��أوراق املالية واجلود
�أح� �م ��د ل ��وت ��اه م���ص�م�م��ة ورائ � ��دة
�أع�م��ال وم��وزة �سعيد امل��ري مدير
الإدارة ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ك�ت��ب املدير
ال �ع��ام ورئ �ي����س جم�ل����س املديرين

يف ه �ي �ئ��ة ال � �ط ��رق وامل ��وا�� �ص�ل�ات
و�شم�سة �صالح امل��دي��ر التنفيذي
مل��ؤ��س���س��ة دب ��ي ل �ل �م��ر�أة وح�ضرته
�سلطانة �سيف مدير �إدارة تطوير
امل ��ر�أة وميثاء �شعيب مدير �إدارة
االت�صال امل�ؤ�س�سي.
وقالت �سعادة هالة ب��دري �إن عام
 2021ك��ان ح��اف�لا بالأن�شطة
والإجنازات التي حققتها امل�ؤ�س�سة
والتي �ساهمت يف حتقيق �أهداف
خطتها اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة 2017
 -2021ب���ش��أن ت�ع��زي��ز املهارات
ال��وظ �ي �ف �ي��ة وال �ق �ي ��ادي ��ة للمر�أة
العاملة وزيادة م�شاركتها يف احلياة
االقت�صادية وقطاع ريادة الأعمال
واحل�ف��اظ على ال�ك��وادر الن�سائية
ب���س��وق ال�ع�م��ل ،م��ع م��وا��ص�ل��ة بناء
ج�سور التعاون لتعزيز ال�شراكات
املحلية والعاملية للم�ؤ�س�سة حيث
�شملت الإجن� ��ازات تنظيم دورات
ت ��دري �ب �ي ��ة وب� ��رام� ��ج يف ال �ق �ي ��ادة
التنفيذية وت �ب��ادل اخل�ب�رات مع
ق�ي��ادات ن�سائية عاملية يف خمتلف
امل�ج��االت خا�صة مع دول ال�شمال
الأوروب� � ��ي ال �ت��ي ت�ع��د م��ن ال ��دول
ال � ��رائ � ��دة ع��امل �ي��ا يف ال�سيا�سات
الداعمة للمر�أة.
و�أ�ضافت �أن اخلطة اال�سرتاتيجية
اجل��دي��دة للم�ؤ�س�سة – 2022
 ،2026التي �سيتم الإعالن عنها
قريبا واملنبثقة عن ا�سرتاتيجية
ح �ك��وم��ة دب ��ي وخ �ط��ة اخلم�سني
عاما القادمة يف ال��دول��ة ،تنطلق
م ��ن الإجن� � � � ��ازات ال� ��رائ� ��دة التي
ح �ق �ق �ت �ه��ا امل ��ؤ� �س �� �س��ة ع �ل��ى مدى
اخلم�سة ع�شر عاما املا�ضية منذ
ت�أ�سي�سها يف عام  2006وتهدف
ل �ت �ح �ق �ي��ق ن �ق �ل��ة ن��وع �ي��ة جديدة
مبلف امل ��ر�أة على م�ستوى �إمارة
دب��ي �ضمن ال�ت��وج��ه ال�ع��ام لدولة

الإم��ارات حيث ت�سعى لرفع ن�سبة
م�شاركة املر�أة يف جميع القطاعات
وزي� � � ��ادة مت �ث �ي �ل �ه��ا يف الوظائف
ال �ق �ي��ادي��ة ال�ع�ل�ي��ا وم ��راك ��ز �صنع
القرار مبا ي�سهم يف تعزيز دورها
يف �صياغة امل�ستقبل االجتماعي
واالق �ت �� �ص��ادي ل ل��إم ��ارة والدولة
بوجه عام .و�أ�شادت بالدعم الكبري
ال ��ذي ت��وف��ره ح ��رم ��س�م��و ال�شيخ
من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة �سمو ال�شيخة منال بنت
حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�سة
جم�ل����س الإم � � ��ارات ل �ل �ت��وازن بني
اجل�ن���س�ين رئ�ي���س��ة م��ؤ��س���س��ة دبي
للمر�أة ملبادرات امل�ؤ�س�سة ومتابعة
�سموها احلثيثة جلميع مراحل
تنفيذها.
ووا�صلت امل�ؤ�س�سة تنظيم �سل�سلة
اجل �ل �� �س��ات وال� � �ن � ��دوات املعرفية
ملبادرة "حوارات دبي االفرتا�ضية
للمر�أة" ال � �ت� ��ي مت �إط�ل�اق� �ه ��ا
بتوجيهات من �سمو ال�شيخة منال
بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم يف
�إط ��ار ج�ه��ود �سموها ل��دع��م املر�أة
وت �ع��زي��ز م���ش��ارك�ت�ه��ا ال �ف �ع��ال��ة يف
التنمية امل���س�ت��دام��ة للمجتمعات
ككل.
وا��س�ت���ض��اف��ت امل �ب ��ادرة �شخ�صيات
ب � � ��ارزة ع �ل��ى امل �� �س �ت��وي�ي�ن املحلي
وال� ��دويل م��ن وزراء وم�س�ؤولني
وق ��ادة م��ن ال�ق�ط��اع�ين احلكومي
واخل��ا���ص ورواد �أع �م��ال وتناولت
ال� �ع ��دي ��د م ��ن امل ��و�� �ض ��وع ��ات ذات
ال�صلة باملر�أة مواكبة للم�ستجدات
ال �ت��ي �أف��رزت �ه��ا ج��ائ �ح��ة "كوفيد
 "19التي لعبت املر�أة دورا مهما
يف ال �ت �ع��ام��ل م �ع �ه��ا واحل� � ��د من
ت�أثرياتها ال�صحية واالجتماعية .
ومت يف بداية العام تنظيم اجلل�سة

الرابعة للمبادرة بعنوان "نظرة
ع �ل��ى م���س�ت�ق�ب��ل ال �ع �م��ل واملر�أة"
ن��اق���ش��ت ت ��أث�ي�رات اجل��ائ�ح��ة على
��س��وق العمل ب�صفة ع��ام��ة وامل ��ر�أة
ب �� �ص �ف��ة خ��ا� �ص��ة م ��ع ا�ست�شراف
م���س�ت�ق�ب��ل ع �م��ل امل� � ��ر�أة ب �ع��د هذه
اجل ��ائ� �ح ��ة ال �ع ��امل �ي ��ة وم�ستقبل
االب � �ت � �ك� ��ار وم � �ق� ��وم� ��ات تطوير
املوظفني وا�ستقطاب امل��واه��ب يف
ظ��ل متطلبات ال�ث��ورة ال�صناعية
الرابعة ومت بث هذه ال�سل�سلة من
احل � ��وارات امل�ل�ه�م��ة ع�بر املن�صات
الإلكرتونية مل�ؤ�س�سة دب��ي للمر�أة
و�أت ��اح ��ت ال �ف��ر� �ص��ة ل �ل �ح��وار بني
املتحدثني و�أكرب عدد من املتابعني
حول فر�ص زيادة م�شاركة املر�أة يف
��س��وق العمل وامل�ن��ا��ص��ب القيادية
ومراكز �صنع القرار.
وبح�ضور �سفراء كل من ال�سويد
وف�ن�ل�ن��دا وال ��دمن ��ارك والرنويج،
ومم �ث �ل��ي � �س �ف��ارات دول ال�شمال
الأوروب � � ��ي ل ��دى ال ��دول ��ة احتفت
امل�ؤ�س�سة يف جناح مملكة ال�سويد
ب�إك�سبو  2020دبي بتخريج 30
موظفة من القطاعني احلكومي
واخلا�ص والقطاع �شبه احلكومي
يف ال��دول��ة مثلن ال��دف�ع��ة الأوىل
من املنت�سبات لـ "برنامج الإر�شاد
املهني –Yes Mentorship
 " programال ��ذي �أطلقته
امل��ؤ��س���س��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع �سفارات
دول ال�شمال الأوروب��ي يف الدولة
حت ��ت � �ش �ع��ار "�إماراتيات على
م�سرية النجاح" يف �إطار جهودها
امل�ستمرة لتعزيز القدرات القيادية
واملهنية للمر�أة وقدمه  19موجها
وم��وج �ه��ة م��ن ال�ق�ي��ادي�ين الذين
ي �ن �ت �م��ون ل�ت�خ���ص���ص��ات خمتلفة
بالقطاعني احلكومي واخلا�ص يف
دول ال�شمال الأوروبي ومت خاللها

ال�ت�ط��رق ملو�ضوعات تتعلق ببناء
القدرات وتنمية املهارات الذاتية
وجمال عمل املوظفات ،بالإ�ضافة
لتبادل املعرفة واخلربات مبا يعود
عليهن باملنفعة وي�سهم يف االرتقاء
بقدراتهن املهنية والقيادية.
و�ضمن مبادراتها لتعزيز التعاون
م��ع �أف���ض��ل اجل��ام�ع��ات العاملية يف
جمال التعليم التنفيذي لتطوير
املهارات القيادية والإدارية للمر�أة
� ..أطلقت امل�ؤ�س�سة العام احلايل
ب��رن��اجم��ا ج��دي��دا ب��ال �ت �ع��اون مع
ج��ام�ع��ة �سنغيوالرتي الأمريكية
ت�ضمن تنظيم جل�سات تنفيذية
للقيادات الن�سائية ،و�شاركت فيه
�أك�ث�ر م��ن  100ق�ي��ادي��ة تنتمني
لتخ�ص�صات خمتلفة بالقطاعني
احلكومي واخلا�ص.
كما �أط�ل�ق��ت امل�ؤ�س�سة ت��زام�ن��ا مع
االح�ت�ف��ال ب�ي��وم امل ��ر�أة الإماراتية
"الدليل اال�سرت�شادي لعمل املر�أة
عن بعــد يف القطاعني احلكومي
واخلا�ص" ال� � ��ذي مت تطويره
ب��ال�ت�ع��اون والتن�سيق م��ع املجل�س
التنفيذي لإم ��ارة دب��ي وع��دد من
ال���ش��رك��اء احلكوميني يف الإم ��ارة

مت��ا��ش�ي��ا م��ع ت��وج �ه��ات وتطلعات
حكومة دب��ي يف توفري بيئة عمل
منا�سبة ملوظفيها ب�شكل عام واملر�أة
ب �� �ش �ك��ل خ ��ا� ��ص واال�� �س� �ت� �ف ��ادة من
كافة قدراتها وم��وارده��ا ال �سيما
ال�ب���ش��ري��ة م�ن�ه��ا جت���س�ي��دا لر�ؤية
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم�ل����س ال � ��وزراء
ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل" الهادفة
�إىل ت��ر��س�ي��خ ال���س�ع��ادة الوظيفية
وت�سخري كافة الإمكانيات خللق
بيئة عمل مرنة تلبي احتياجات
وظ��ائ��ف امل�ستقبل وت ��ؤث��ر �إيجابا
على �إنتاجية املوظف.
ويتواكب الدليل مع قرار املجل�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي رق � ��م  /36/ل�سنة
 2020ب�ش�أن ن�ظ��ام العمل عن
ب�ع��د مل��وظ�ف��ي ح�ك��وم��ة دب ��ي الذي
�أ� �ص��دره �سمو ال�شيخ ح�م��دان بن
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ويل
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
وال � � ��ذي ي �ت �ي��ح م ��رون ��ة للجهات
احلكومية يف �إم��ارة دب��ي ب�إ�صدار
لوائح داخلية تنظم �آلية التكليف
ب��ال �ع �م��ل ع� ��ن ب� �ع ��د للموظفني

وف�ق��ا لطبيعة ومتطلبات العمل
وت�سيريه بانتظام وي�ع��د الدليل
مرجعية ا�سرت�شادية للقطاعيــن
احلكومي واخلــا�ص لتنظيــم عمــل
الـموظفـات عــن بعـد ع�ل��ى نحـو
ي���س�ه��م يف ج�ع��ل دب ��ي م��ن �أف�ضل
املدن ال�صديقة للمر�أة والأ�سرة.
ك � �م� ��ا اط � �ل � ��ع �أع� � ��� � �ض � ��اء جمل�س
الإدارة ع�ل��ى م���س�ت�ج��دات اخلطة
اال�سرتاتيجية اجل��دي��دة مل�ؤ�س�سة
دب��ي ل�ل�م��ر�أة 2026 – 2022
ح �ي��ث مت االن� �ت� �ه ��اء م� ��ن معظم
مراحل امل�شروع من حيث حتديد
الأهداف التي �أثمرت عنها جل�سات
ال�ع���ص��ف ال��ذه �ن��ي واالجتماعات
امل �ك �ث �ف��ة م� ��ع ع � ��دد م� ��ن اجلهات
بالقطاعني احل�ك��وم��ي واخلا�ص
ونتائج التقارير والأوراق البحثية
التي مت تنفيذها خ�لال العامني
امل��ا� �ض �ي�ين ب �ه��دف ال �ت �ع��رف على
التحديات والفر�ص� ،إ�ضافة �إىل
ت�ق�ي�ي��م ال��و� �ض��ع امل �ح �ل��ي والعاملي
فيما يتعلق باملر�أة ومبادرات تعزيز
دورها امل�ستقبلي.
و� �س �ت �ع �ل��ن امل ��ؤ� �س �� �س��ة ق��ري �ب��ا عن
ت� �ف ��ا�� �ص� �ي ��ل ه� � � ��ذه اخل� � �ط � ��ة مبا

تت�ضمنه م��ن ال��ر�ؤي��ة والر�سالة
والقيم امل�ؤ�س�سية وم�ؤ�شرات الأداء
وامل�شاريع امل�ستقبلية التي حتقق
�أهدافها امل�ؤ�س�سية.
وا�ستعر�ض االجتماع �أبرز م�شاريع
امل��ؤ��س���س��ة يف ع��ام  2022مب��ا يف
ذلك م�شاركتها يف �إك�سبو 2020
دب ��ي و�إط �ل��اق م�ن���ص��ة ت�شريعات
وقوانني املر�أة بالتعاون مع اللجنة
ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�ت���ش��ري�ع��ات ب� ��إم ��ارة دبي
وم�شروع �شبكة اللجان الن�سائية
وغريها من امل�شاريع التي ت�سهم
يف حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية
للم�ؤ�س�سة .وا�ستعر�ض االجتماع
�إجن � � � ��ازات و�أن �� �ش �ط ��ة ن � ��ادي دبي
لل�سيدات خالل عام  2021والتي
تعك�س ج �ه��وده يف ت�ق��دمي �أف�ضل
اخل��دم��ات ل�ل�ع���ض��وات والزائرات
م��ن خ�ل�ال امل��راف��ق امل �ت �ط��ورة مع
حر�صه على توفري �أن�شطة ثقافية
واجتماعية متنوعة �إ��ض��اف��ة �إىل
ال �ف �ع��ال �ي��ات ال� �ت ��ي مت تنظيمها
مب�ن��ا��س�ب��ة ي ��وم امل � ��ر�أة الإماراتية
وع �ي��د االحت� ��اد اخل�م���س�ين لدولة
الإم � ��ارات والأن �� �ش �ط��ة املجتمعية
وال�صحية والريا�ضية الأخرى.

بلدية منطقة الظفرة توفر �أف�ضل اخلدمات لأ�صحاب الهمم اجتماعية الوطني االحتادي توا�صل مناق�شة مو�ضوع ال�ضمان االجتماعي
•• الظفرة-وام

حتر�ص بلدية منطقة الظفرة على توفري �أف�ضل اخلدمات لأ�صحاب
الهمم وت�سهيل كافة الإج��راءات لهم حيث تراعي عند تنفيذ امل�شاريع
اخلدمية باحلدائق وال�شواطئ واملرافق الرتفيهية توفري متطلباتهم
واحتياجاتهم من خالل تخ�صي�ص مناطق �ألعاب خا�صة لهم يف احلدائق
مبا يتوافق مع معايري الأمن وال�سالمة.
كما مت �إن�شاء ممر حركة خا�ص لأ�صحاب الهمم وكبار املواطنني على
�شاطئ املرف�أ انطالقا من امل�س�ؤولية املجتمعية للبلدية جتاه هذه الفئة
الغالية على قلوبنا لتمكنهم من الو�صول �إىل �أقرب نقطة لل�شاطئ بكل

�سهولة وي�سر� ،إ�ضافة �إىل توفري مواقف ومداخل خا�صة لهم مبباين
البلدية ،وتوفري خدمة تو�صيل املواد الغذائية لإ�سعادهم.
ومت تنظيم العديد من الأن�شطة الرتفيهية والفعاليات وور���ش العمل
التي تر�سم الب�سمة على وجوه �أ�صحاب الهمم ،واحتفلت البلدية م�ؤخراً
بفعالية اليوم العاملي لأ�صحاب الهمم.
كما تقوم البلدية بتنظيم حمالت لتوعيتهم ب�أهمية الزراعة واملحافظة
عليها ،وتطوير قدراتهم العملية ،وذلك من خالل زراعة نباتات البيئة
املحلية وبع�ض مغطيات ال�ترب��ة .ب�ه��دف حتقيق �أمنياتهم ورغباتهم
باللعب والرتفيه واال�ستمتاع واالندماج يف بيئة �صديقة متكاملة متاحة
للجميع لدجمهم يف املجتمع.

•• دبي-وام

وا�صلت جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل وال�سكان وامل��وارد الب�شرية يف
املجل�س الوطني االحت��ادي مناق�شة مو�ضوع �سيا�سة وزارة تنمية املجتمع
ب�ش�أن ال�ضمان االجتماعي ،وذلك خالل اجتماع عقدته �أم�س الثالثاء يف
مقر الأمانة العامة يف دبي ،برئا�سة �سعادة ناعمة عبدالرحمن املن�صوري
رئي�سة اللجنة.
�شارك يف االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة كل من الدكتورة م��وزة حمرور
العامري مقررة اللجنة لهذا االجتماع ،وعائ�شة حممد املال ،وحممد عي�سى
الك�شف ،ومرمي ماجد بن ثنية �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي.

وجرى خالل االجتماع مناق�شة نتائج اجتماعات اللجنة مع ممثلي امل�ؤ�س�سات
احلكومية االحتادية واملحلية واجلمعيات اخلريية املعنية باملو�ضوع ،حيث
اطلعت على التحديات التي تواجه امل�ؤ�س�سات يف تنفيذ عملها املتعلق ب�صرف
ال�ضمان االجتماعي ،واملعونات وامل�ساعدات و�آلية حتديد الفئات امل�ستفيدة
منها .وق��ررت اللجنة متابعة مناق�شة املو�ضوع يف اجتماع قادم مع ممثلي
وزارة تنمية املجتمع ،لتبادل وجهات النظر حول املالحظات واملقرتحات
التي خرجت بها اللجنة �ضمن حماور املو�ضوع الذي يت�ضمن الت�شريعات
املتعلقة بنظام ال�ضمان االجتماعي وفقاً للتغريات االقت�صادية واالجتماعية،
وا�سرتاتيجية وزارة تنمية املجتمع ب�ش�أن ال�ضمان االجتماعي ،واملمار�سات
الدولية املطبقة يف الدول املتقدمة ب�ش�أن ال�ضمان االجتماعي.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
�شباب العني للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 1151451: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/ميال لاللكرتونيات
واك�س�سوارات الهدايا ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3839864:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
حممد روح االمني حممد ابو الب�شر من  %24اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عامل �سيكدار جاهور احمد
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/فايف
فالور لبيع قطع غيار ال�سيارات اجلديده
رخ�صة رقم CN 1135095: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/مي
الهاجري للعود والعطور
رخ�صة رقم CN 2495524: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
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
بورتفوليو هوم ترند�س لتجارة الأثاث املنزيل
رخ�صة رقم CN 4060349: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/تاك�س
�سور�س لال�ست�شارات ال�ضريبيه
رخ�صة رقم CN 2495437: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/تيك
ر�ست لت�أجري الأثاث
رخ�صة رقم CN 2262043: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/كافترييا اال�صول
رخ�صة رقم CN 1119258:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خالد نا�صر ثنى نا�صر النيادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل مطر عبداهلل بخيت النيادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الرتو�ش الذهبية
للمقاوالت العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2587181:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد �صالح حممد �سامل باوزير %25
تعديل ن�سب ال�شركاء
عبدالرحمن مبارك �سليم عبداهلل الكثريي من  %50اىل %25
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون �شباب
الفوعه للرجال
رخ�صة رقم CN 1134176:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة علي �سعيد عبيد �سعيد الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبداهلل �سعيد الكعبي
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/رمي
البوادي للموا�شي
رخ�صة رقم CN 2765586: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:دبليو او تي انرتنا�شيونال خلدمات حقول النفط ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�صفح جنوب ايكاد  0.3مبنى �سلطان بن خليفه بن
زايد
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 4055927 :
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�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة�/ستاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة ,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/12/8:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى
كاتب العدل بالرقم - 22B4CB1EEC2770F1A1F:تاريخ
التعديل2021/12/13:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13417بتاريخ 2021/12/15

العدد  13417بتاريخ 2021/12/15
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العدد  13417بتاريخ 2021/12/15

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:امل�ستقبل للديكور ذ.م.م
عنوان ال�شركة�:أبوظبي � -شارع املرور  -بناية ال�شيخ حممد بن احمد
�آل حامد
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1044498 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/با�سكود لتجارة
املالب�س � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 4094144:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة ارزاق عبدالغني عبدالقادر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبداهلل را�شد �سليمان 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

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:االمارات الكهروميكانيكية وال�صناعية ذ.م.م
عنوان ال�شركة�:شارع املرور  -حو�ض �شرق  - 2-18ق  - C190مكتب
رقم  F1- 12املالك/حممد بن احمد ال حامد
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1027047 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايجل تيك الدارة
املن�شات وال�صيانة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 4167055:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
اكا�ش راج جونا�سيكاران جونا�سيكاران من  %49اىل %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة راجنيتا �سودهاكاران جاني�ش ابو %25
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/رابعة �سعد املهنا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/12/13:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 1501026393:تاريخ التعديل2021/12/13:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/رابعة �سعد املهنا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/12/13:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 1501026395:تاريخ التعديل2021/12/13:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ادفو للتموين � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 3780768:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة حمد هدى بطى دميثان ال�شام�سى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حمد هدى بطى دميثان ال�شام�سى %100
تعديل مدير  /حذف حممد نا�صر �سيف
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف لوج�سكو تريدنق ليمتد � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الرمال احلمراء للتخلي�ص اجلمركي
رخ�صة رقم CN 1133631:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�صغريه �سيف على %57
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �ساره حممد �صالح حممد ال�شام�سى %7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداهلل حممد �صالح حممد ال�شام�سى %15
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة غاده حممد �صالح حممد ال�شام�سى %7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة العنود حممد �صالح حممد ال�شام�سى %7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مرمي حممد �صالح حممد ال�شام�سى %7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ورثة حممد �صالح حممد �شهداد ال�شام�سى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /الرمال احلمراء للتخلي�ص اجلمركي

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/قفطان االطل�س لالزياء ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2049234:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سميه قطاع من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سميه قطاع من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعيد �سامل �سعيد �ضحى اليعقوبى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /قفطان االطل�س لالزياء ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املباركية كافية
رخ�صة رقم CN 2634000:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خالد خليفه �ضحى خليفه الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد �سعيد �سهيل �سعيد الرا�شدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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LOGISCO TRADING LIMITED - 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)
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RED SANDS CUSTOM

�إعــــــــــالن

CAFTAN AL ATLAS FASHIONS L.L.C

�إىل /قفطان االطل�س لالزياء� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /الرمال احلمراء للتخلي�ص اجلمركي ذ.م.م

CAFTAN AL ATLAS FASHIONS 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)

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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ميثاء ال�شام�سي تزور جناح جيبوتي يف �إك�سبو  2020تكرمي امل�شاركني يف م�سابقة توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل

•• دبي -وام

زارت معايل الدكتورة ميثاء بنت �سامل ال�شام�سي وزيرة دولة  ،جناح جمهورية جيبوتي يف منطقة التنقل يف اك�سبو
 2020دبي ،الذي يحمل �شعار رحلة عرب �أر�ض ال�شمول واملتعة.
واطلعت ال�شام�سي على اق�سام اجلناح املختلفة ،وتعرفت على ت��راث جيبوتي العريق وموروثها الثقايف الغني
بامل�شغوالت اليدوية من الق�ش و�سعف النخيل ،باال�ضافة اىل التطور البحري وال�صناعي الذي ت�شهده جيبوتي،
وما تزخر به من فر�ص اقت�صادية جاذبة لال�ستثمار ،حيث تتطلع جيبوتي ب��أن ت�صبح �أك�بر مركز لوج�ستي يف
�أفريقيا بحلول عام  ،2035بجانب تطلعاتها ال�ستخدام الطاقة النظيفة مثل ا�ستخدام طاقة الرياح واندفاع املياه
والطاقة ال�شم�سية.
و�أعربت معاليها عن �سعادتها مب�شاركة جمهورية جيبوتي يف اك�سبو  ،2020و�إبراز املقومات الثقافية واحل�ضارية
واالقت�صادية للدولة ال�صديقة ،مما يعزز العالقات والروابط بني دولة االمارات وجمهورية جيبوتي يف خمتلف
املجاالت والقطاعات التنموية ،متمنية لهم كل التوفيق واالزدهار.

•• العني-وام

احتفلت جمعية حم�م��د ب��ن خ��ال��د �آل ن�ه�ي��ان لأجيال
امل�ستقبل ب��ال�ف��ائ��زي��ن وامل �� �ش��ارك�ين مب���س��اب�ق��ة توا�صل
العقول و�صنع امل�ستقبل �أم�س برعاية ال�شيخة الدكتورة
�شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة
م�ؤ�س�سات ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان الثقافية
والتعليمية وبح�ضور ال�شيخة رو��ض��ة بنت نهيان �آل
نهيان .
�أق �ي��م ح�ف��ل ال�ت�ك��رمي االف�ترا� �ض��ي بتنظيم م��ن وحدة

الريادة والتميز وب�إ�شراف وتن�سيق من الأ�ستاذة �سلمى
الكتبي.
و�أطلقت م�سابقة "توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل"
بالتزامن م��ع فعاليات معر�ض �إك�سبو دب��ي 2020م
والتي تهدف �إىل دعم ر�ؤية مئوية الإمارات  2071يف
�إع��داد جيل امل�ستقبل ومتكينه باملهارات واملعارف التي
ت�ستجيب مع التغريات املت�سارعة وبناء عقول منفتحة
عن طريق الطرح واملناق�شة والبحث عن املعلومات .و
الق��ت امل�سابقة تفاعال كبريا من قبل �إدارات املدار�س
واملعلمني والطلبة على م�ستوى �إم��ارات الدولة كافة

وبلغت ع��دد امل���ش��ارك��ات  217فيديو مقدمة بتقنية
عالية و�أف�ك��ار مبتكرة فيما بلغ ع��دد امل��دار���س امل�شاركة
 24مدر�سة وعدد الطلبة  40طالبا �أما امل�شرفني على
الأعمال فقد بلغ عددهم  32م�شرفا.
و �أ�شادت ال�شيخة رو�ضة بنت نهيان �آل نهيان يف كلمتها
بامل�سابقة وهن�أت الفائزين وقدمت ال�شكر للم�شاركني،
�أعقب ذلك كلمة �إدارة اجلمعية وكلمة من�سقة اجلائزة
ث��م الإع�ل�ان ع��ن الفائزين خ�لال احلفل ال��ذي تخلله
عرو�ضا ملقتطفات من الأع�م��ال الفائزة وفقرة جرعة
�سعادة للفائزين .
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زوار �إك�سبو � :2020سافرنا عرب الزمن لعقود قادمة يف جتربة واقعية للم�ستقبل
•• دبي-وام

يف عامل مملوء بالطموحات ،تط�أ �أقدامك طرقات وممرات
وم�ب��اين ت��روي حكايات الب�شر يف رحلة عنوانها "احلياة
القادمة" فتعي�ش الأع��وام املقبلة وت�سافر �إىل العديد من
دول ال �ع��امل يف جت��رب��ة واق�ع�ي��ة للم�ستقبل� ،أوج� ��زت هذه
العبارات ر�ؤية زوار �إك�سبو  2020دبي.
ويف ا�ستطالع ميداين �أجرته وكالة �أنباء الإم��ارات "وام"،
قالت فئات عمرية لزوار �إك�سبو تراوحت بني � 5إىل �أكرث من
 65عاماً�" :أم�ضينا رحلة واقعية يف الزمن القادم بر�ؤية
ب�صرية ملناطق خمتلفة من العامل" ،م�شريين �إىل �أن زيارة
�إك�سبو رحلة مفعمة بالإبهار والرتفيه املتنوع واملعلومات
وربط التاريخ بامل�ستقبل يف �سفر من نوع خا�ص.
و�أفاد خمت�صون يف الطب النف�سي والتنمية الب�شرية وعلم
االجتماع قاموا بزيارة املعر�ض عدة مرات ،ب�أن جتربة زيارة
�إك���س�ب��و  2020دب��ي حت�ق��ق ت ��أث�ي�رات غ�ير حم ��دودة على
توجهات الأف ��راد مدعومة بالطموح وال�ت�ف��ا�ؤل ،م�ؤكدين
ع�ل��ى �أن �إك���س�ب��و مي�ن��ح زواره خ �ي��ارات ال�ت�غ�ي�ير يف خطط
امل�ستقبل احلياتية واالقت�صادية والتعليمية.
وقالوا �إن �إك�سبو جتربة واقعية للم�ستقبل ،م�شريين �إىل �أن
الهوية الإماراتية ت�سطر الت�سامح العاملي يف �إك�سبو ،2020
منهجاً حلياة الب�شرية يف امل�ستقبل ،وا�صفني �إك�سبو2020
دبي بـ"قرية كونية تلهم زوارها املعرفة الإن�سانية".
وت�ضمن اال�ستطالع ع��دة ت�سا�ؤالت ح��ول ت��أث�يرات جتربة
زيارة �إك�سبو على زوار املعر�ض والنتائج املتوقعة و�أثر توافد
ر�ؤ�ساء الدول وم�شاهري العامل يف خمتلف املجاالت لزيارة
�إك�سبو.
 جدارة الإجناز..وات �ف��ق امل���ش��ارك��ون يف اال��س�ت�ط�لاع ع�ل��ى معاي�شتهم جودة
احلياة خالل �ساعات الزيارة بدءاً من حلظة الو�صول وحتى
امل�غ��ادرة ،مبا يفوق بكثري ما ي�شاهدونه يف �أف�لام اخليال،
الفتني �إىل �أنه مع تكرار الرحلة يتجدد التعلق بالرغبة يف
هذه املعاي�شة والأمل بتحققها ب�شكل دائم خالل ال�سنوات
القليلة املقبلة ،وهو ما ي�شري �إىل جدارة �إجناز حتقيق �شعار
املعر�ض "توا�صل العقول و�صناعة امل�ستقبل".
 لغة واحدة ..ويف البداية ،قالت �أناندا فريا من الهند وتقارب منت�صف
العقد ال�سابع�" :إبهار ..الكلمة التي �أ�ستطيع �أن��ا احتدث
بها �إليكم ،فقد زرت �إك�سبو على مدار ثالثة �أيام وكل يوم
اكت�شف �أنني يف رحلة للإبهار ور�ؤي��ة ع��امل جديد" ،وقد
طلبت من �أحفادي القدوم �إىل دبي لزيارة �إك�سبو ،2020
�إذ ي�شكل فر�صة ال تتكرر.
و�أع��رب��ت فيلني مي�شيل ذات الثالثني عاماً والقادمة من
باري�س ع��ن جتربتها برحلة غ�ير م�سبوقة �إىل امل�ستقبل
عرب يومني يف �إك�سبو ،مو�ضحة �أن الفعاليات املتنوعة التي
تقام على مدار اليوم خا�صة فرتة امل�ساء ت�شكل لغة واحدة
للإن�سان جتمع امل�شاعر على لون من املرح والأمل وال�سعادة،
ف���ض� ً
لا ع��ن ح��دي�ق��ة ال�ثري��ا ال�ت��ي ت�ع��د جت��رب��ة م�ت�ف��ردة يف
االط�ل�ال ��ة ع �ل��ى �إك �� �س �ب��و  2020دب ��ي وك� ��أن ��ك يف طائرة
مفتوحة النوافذ ت�شاهد من خاللها جماليات التجمعات
الب�شرية املتنوعة يف �سباق الو�صول �إىل امل�ستقبل.
وانطلقت فعاليات معر�ض �إك�سبو  2020دبي يف الأول من
�أكتوبر  2021وت�ستمر حتى  31مار�س  ،2022مب�شاركة
�أك�ث�ر م��ن  200م���ش��ارك منها  191دول ��ة ،وم�ؤ�س�سات
ومنظمات دولية.
وحملت بع�ض فعاليات �إك�سبو �شعار" :فلن�صنع معاً عاملاً
ج��دي��داً يف �أع�ظ��م ا�ستعرا�ض للذكاء والإجن ��از الب�شري"،
فيما حملت زي��ارة الأجنحة ع�ن��وان" :العامل م��ن منظور
خمتلف" ،و"ال يوجد يوم يف �إك�سبو مثل �سابقه".
وفازت الإمارات بتنظيم �إك�سبو  2020دبي يف  27نوفمرب
 ،2013بناء على الت�صويت ال��ذي ج��رى يف العا�صمة
الفرن�سية ب��اري����س ،ب���ص��ورة �إل�ك�ترون�ي��ة و��س��ري��ة الختيار
الدولة الفائزة حيث تغلب عر�ض اال�ست�ضافة الإماراتي
ع�ل��ى ال�ع��رو���ض امل�ق��دم��ة م��ن م��دن ��س��اوب��اول��و الربازيلية،
وايكاترنربغ الرو�سية ،و�إزمري الرتكية ،وتعهدت الإمارات
بتقدمي معر�ض يبقى خ��ال��داً يف ال��ذاك��رة ويظهر �صورة
العامل ال�سريع الذي نعي�شه.
وق��ال يا�سني بلقا�سم من امل�غ��رب ،والبالغ من العمر 35
ع��ام�اً" :جئت ل��زي��ارة �إك�سبو رغبة يف التعرف على فر�ص
امل�شاريع ال�صغرية وال��دول الأك�ثر جاذبية وح��واف��ز لتلك
الفر�ص" ،الفتاً �إىل �أنه و�صل �إىل �إك�سبو عرب مرتو دبي.
و�أ�ضاف" :حينما انتقلت من حمطة جبل على �إىل مرتو
�إك�سبو � 2020شعرت ببدء الرحلة وما �إن و�صلت ملحطة

• جيل الألفية� :إك�سبو  2020خريطة طريق علمية للحياة يف ال�سنوات املقبلة
• علم النف�س :ت�أثريات غري حمدودة على توجهات الأفراد مدعومة بالطموح والتفا�ؤل
• التنمية الب�شرية :الهوية الإماراتية ت�سطر الت�سامح العاملي يف �إك�سبو 2020
• علم االجتماع�" :إك�سبو 2020دبي" قرية كونية تلهم زوارها املعرفة الإن�سانية
• خرباء اقت�صاد :توافد الر�ؤ�ساء وم�شاهري العامل لإك�سبو يعزز الثقة اال�ستثمارية
�إك�سبو  ،2020ك��ان الإب�ه��ار والده�شة عنوان كل املمرات
وال �ط��رق��ات وخ��رج��ت م��ن ال��زي��ارة ب��أف�ك��ار ور�ؤي� ��ة جديدة
مل�شاريع امل�ستقبل خا�صة يف قطاعات التكنولوجيا والغذاء
والبيئة.
وت��رى جوليا م��ارك وال�ق��ادم��ة م��ن �أم�يرك��ا وال�ب��ال�غ��ة من
العمر �أربعة عقود� ،أن زيارة �إك�سبو عرب مرتو دبي جتربة
فيها الكثري من الإبهار والده�شة وال�سعادة ،والتجول يف
ممرات وطرقات ومناطق و�أجنحة �إك�سبو بدءا من �ساحة
الو�صل وهي جرعة نف�سية وثقافية وعقلية جتربك على
الت�أمل والتعلم و�إرادة النجاح� ،إن زيارتي لإك�سبو اكت�سبت
منها �إرادة النجاح.
و�أما هادي عبدالفتاح القادم من القاهرة والذي �شارف على
نهاية العقد اخلام�س فيقول" :من حمطة مول الإمارات
ب��د�أت رحلتي لإك�سبو وبعد الو�صول ملحطة م�ترو �إك�سبو
 2020تدخل مم��رات وط��رق��ا تعلوها الف�ت��ات �إر�شادية
و��ص��و ًال ل�ساحة الو�صل وقبتها فتتوزع معك االجتاهات
وترى النا�س على عربات التنقل الداخلية وك�أنك تعي�ش يف
حمطة ف�ضائية.
من جانبه �أ�شار املواطن الإماراتي حممد عبد اهلل والذي
يقارب منت�صف الثالثينيات �إىل �أنه بالو�صول عند �ساحة
ال��و��ص��ل ت �ب��د�أ ال�سفر بعينيك وق��دم�ي��ك ووج��دان��ك فقد
خ��رج��ت م��ن ال���س��اح��ات الأر� �ض �ي��ة م�ن�ط�ل�ق�اً �إىل ف�ضاءات
ال متناهية م��ن الطموح واالب�ت�ك��ار واالب ��داع �..إن �ه��ا رحلة
تذهب فيها للم�ستقبل ثم تعود حام ً
ال الرغبة باحلياة يف
امل�ستقبل.
 عا�صمة العامل..وقال الدكتور جنيب ال�شام�سي امل�ست�شار االقت�صادي ومدير
عام مركز امل�سار للدرا�سات االقت�صادية�" :إك�سبو 2020
دبي ،هو �أكرب تظاهرة اقت�صادية ي�شهدها العامل ،و�شكلت
�إقامته حتدياً كبرياً يف ظل ظروف اجلائحة" ،م�شرياً �إىل
�أن املكا�سب االقت�صادية �ست�أتي تباعاً ب�صورة مبا�شرة وغري
مبا�شرة وقد �سجلت م�ؤ�شرات متلك العقار يف دبي والدولة
ارت�ف��اع�اً نتيجة تنظيم �إك�سبو ورغ��م اجل��ائ�ح��ة ال�ت��ي �أدت
خل��وف امل�ستثمرين يف العامل وه��و ما ظهر جلياً يف قطاع
العقارات.
و�أ��ض��اف ال�شام�سي �أن زي��ارة الزعماء وال�ق��ادة ال�سيا�سيني
وم�شاهري ال�ع��امل لإك�سبو  2020دب��ي ،ب�ه��دف االطالع
على جتربة الإم��ارات يف تنظيم املعر�ض ،ت�شري �إىل كفاءة
التنظيم ب�صورة غري م�سبوقة ومن جهة ثانية تعزز الثقة
يف اال�ستثمار يف الإم ��ارات وت��زي��د م��ن ال�تروي��ج ال�سياحي
للدولة ما يعزز التنويع االقت�صادي ومعدالت النمو.
وقد زار املعر�ض خالل الفرتة املمتدة من � 1أكتوبر وحتى
ال �ي��وم  14دي���س�م�بر ال�ك�ث�ير م��ن ر�ؤ� �س��اء ال ��دول ور�ؤ�ساء
احلكومات ووزراء و�شخ�صيات عاملية يف خمتلف املجاالت.
ولفت ال�شام�سي �إىل �أن التنظيم الإم��ارات��ي لأول �إك�سبو
بال�شرق الأو� �س��ط و�شمال �أفريقيا حفز العديد م��ن دول
املنطقة للتقدم ال�ست�ضافة �إك�سبو ويف مقدمة هذه الدول
اململكة العربية ال�سعودية ،منوهاً ب��أن الإم��ارات �أ�صبحت
بوابة اال�ستثمار العاملي والتجارة العاملية ،كما �أوجد �إك�سبو
لغة عاملية لالبتكار ،وا�ستفادت الدول امل�شاركة يف املعر�ض
من التعريف مبقوماتها ال�سياحية وفر�صها اال�ستثمارية.
وي�شهد �إك�سبو  2020دب��ي �إب��رام العديد م��ن ال�صفقات
مب �ل �ي��ارات ال� � ��دوالرات مب�خ�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات ،و��ش�ه��د �أول
�أ�سبوعني من انطالق �إك�سبو بلغت قيمة العقود التي مت
توقيعها بالفعل  9.5مليار دوالر لدول ال�سنغال و�أوغندا
وماليزيا وفق ما مت �إعالنه ر�سميا.
وتوقع اخلبري االقت�صادي ر�ضا م�سلم مدير عام "تروث
ل�لا��س�ت���ش��ارات االق�ت���ص��ادي��ة والإدارية" ،ت��وق�ي��ع �صفقات
ا�ستثمارية �ضخمة ب�ين ال�ع��دي��د م��ن ال ��دول خ�لال فرتة
املعر�ض ما ي�سهم بتحريك االقت�صاد العاملي نحو التعايف من
تداعيات اجلائحة والدخول يف دورة اقت�صادية جديدة.

للتعرف على ال�صوت يف معر�ض القرن احلادي والع�شرين
يف �سياتل ل�ل�ع��ام  ،1962و�أول ه��ات��ف يف ال �ع��امل يف عام
 1876يف معر�ض فيالدلفيا ،ف� ً
ضال عن طرح ابتكارات
غذائية كثرية منها الف�شار و�صل�صة الطماطم ال�شهرية
"هاينز" و�أقماع الآي�س كرمي.
 قرية كونية..وق��ال الدكتور �أحمد ف�لاح العمو�ش �أ�ستاذ علم االجتماع
يف جامعة ال�شارقة�" :إن ت�أثريات �إك�سبو على الزوار متثل
م��رح�ل��ة ث�ق��اف�ي��ة وم�ع��رف�ي��ة ج��دي��دة وم �ب �ت �ك��رة ،وجمتمع
الإم ��ارات يف �إك�سبو ميثل قرية كونية من التنوع الثقايف
وتعدد اجلن�سيات".
و�أ�ضاف" :ي�شكل املعر�ض حالة فريدة يف التنوع احل�ضاري،
والزوار ي�ستلهمون من التجربة الأخوة الإن�سانية".
و�أكد حاجة العامل �إىل تر�سيخ الت�سامح والأخوة الإن�سانية
عرب � 6أ�شهر من املعاي�شة اليومية ملختلف �سكان الأر�ض،
ق��ائ� ً
لا :كل الفئات العمرية التي ت��زور �إك�سبو ي��رى النور
عرب املعرفة املتنوعة ،ف�إك�سبو رمزية ح�ضارية للمجتمعات
الإن�سانية.
و�أو�ضح �أنه زار بع�ض الأجنحة منها الإم��ارات وال�سعودية
ونيوزيلندا وكل جناح ميثل حالة فريدة وخا�صة ملجتمع
حمدد لكنها داخل �إك�سبو تتكامل لرت�سم �صورة امل�ستقبل
للمجتمع الإن�ساين.

وقال م�سلم" :الإمارات حتولت �إىل عا�صمة العامل ملختلف ل�صناعة امل�ستقبل و�إط�لال��ة على االب�ت�ك��ارات ت�ضيف لونا
امل �ج��االت خ�ل�ال �إك���س�ب��و  2020دب ��ي ،وح�ق�ق��ت الإم� ��ارات ج��دي��دا م��ن ال �ط �م��وح��ات والأح �ل��ام وت�ع�ي��د خ�ط��وات�ن��ا يف
ب�صمة جديدة يف جتربتها العاملية ب�إ�صرارها على ا�ست�ضافة التخطيط للغد ،ويرى زميله براين �إبراهيم  15عاما �أن
�إك�سبو ر�سخ يف ذهنه �ضرورة ربط امل�ستقبل بالتاريخ ،الفتاً
�إك�سبو رغم ت�أثريات جائحة كوفيد حول العامل".
و�أ�شار �إىل �أن تداعيات املعر�ض اقت�صاديا ممتدة ومتنوعة �إىل قراره مبزيد من االطالع على تاريخ ال�صني وم�صر.
م��ن ح�ي��ث من��و االق �ت �� �ص��اد ال��وط �ن��ي والإ� �ش �غ��ال الفندقي ويقول عبداهلل العلي  12عاماً�" :إك�سبو حالة من التفاعل
والتملك العقاري وال�سياحة وال�ط�يران وارت�ف��اع جاذبية بني الإن�سان واملكان و�أبهرتني عدة �أجنحة منها الإمارات
اال�ستثمار الأجنبي نتيجة تزايد الثقة واملوثوقية يف جودة وبيالرو�سيا واملجر وال�سعودية والكويت" ،م�شرياً �إىل �أن
احل�ي��اة ب��الإم��ارات والت�شريعات امل�ح�ف��زة لكافة الأن�شطة املعر�ض يقدم كما �ضخما م��ن املعلومات والبيانات التي
اال�ستثمارية.
ت�ؤ�س�س ملو�سوعة عاملية حول الإن�سان يف التاريخ امل�ستقبل
وذك��ر �أن �إك�سبو ي�شكل ا�ستثماراً طويل الأم��د يف م�ستقبل القريب.
الإمارات ،تاركاً �إرثاً اقت�صادياً م�ستداماً يعزز بقاء الإمارات و�أم��ا زي��ن ال��دي��ن عبد ال��وه��اب  13ع��ام�اً ،في�شري �إىل �أن  -ت�أثريات ال متناهية..
�إك�سبو ي�شكل خارطة جغرافية مل�ستقبل علمي قائم على ب��دوره��ا� ،أ��ش��ارت ال��دك�ت��ورة ن�سرين ال�سعدوين ا�ست�شارية
وجهة رائدة للعمل والرتفيه واال�ستثمار.
ومت ت�أجيل املعر�ض من �أكتوبر � 2020إىل �أكتوبر 2021البيانات وتعدد الثقافات وكيف ي�ستطيع العلم االنتقال بنا الطب النف�سي يف مديكيلينك م�ست�شفى النور ب�أبو ظبي،
�إىل �أن زي��ارة �إك�سبو  2020دب��ي ،حت��دث ت��أث�يرات كبرية
نتيجة ال�ظ��روف والإج� ��راءات الناجمة ع��ن ك��ورون��ا ،حيث حلياة �أف�ضل.
ع�ل��ى ال� ��زوار م��ن ح�ي��ث ت��وج�ه��ات�ه��م للم�ستقبل خ��ا��ص��ة يف
واف �ق��ت اجلمعية ال�ع��ام��ة للمكتب ال ��دويل ل�ل�م�ع��ار���ض يف
اال�ستثمار والتعليم والهجرة والوجهات ال�سياحية ،الفتة
مايو 2020ع�ل��ى ت��أج�ي��ل �إك���س�ب��و  2020دب��ي مل��دة عام  -جواز �سفر �إك�سبو..
واح� ��د ر��س�م�ي��ا ع�ل��ى �أن ي�ح�ت�ف��ظ احل� ��دث ب��ا��س��م "�إك�سبو ويف ال�ف�ئ��ة ال�ع�م��ري��ة م��ن � 7إىل � � 10س �ن��وات ،ك ��ان جواز �إىل �أن�ه��ا زارت املعر�ض ع��دة م��رات وتعتزم ت�ك��رار الزيارة
�سفر �إك�سبو مبثابة اجلوال للتعرف على الأجنحة ..وكان مرات �أخرى.
 2020دبي".
واح �ت �ف��ل �إك���س�ب��و يف ق�ب��ة ال��و� �ص��ل خ�ل�ال ال �ف�ترة م��ن  1ــ وليم مكارم � 7سنوات ب�صحبة وال��دت��ه يحمل ج��واز �سفر و�أو�ضحت �أن املعر�ض ي�ؤثر �إيجابيا على الأفكار وامل�شاعر
 4دي�سمرب باليوبيل الذهبي ل�ل�إم��ارات بعنوان "رحلة �إك�سبو وعند �س�ؤاله عن جتربته مع املعر�ض ق��ام تلقائيا ل�ل��زوار وامل�شاركني واملتابعني بن�سب متباينة حيث ي�شكل
اخلم�سني" ،مقدماً مزيجاً بني الأداء الب�شري وامل�سرحي بفتح اجل��واز واحلديث عن جناح ال�برازي��ل ،وت�شارك معه ال�ت��أث��ر الأك�ب�ر ل �ل��زوار وامل���ش��ارك�ين م��ن معاي�شة الرتفيه
ومربزاً الإمكانات الهائلة لقبة الو�صل يف م�شهد مل ي�سبق التجربة �أندريه لوبيز من الربتغال والبالغ من العمر  6واالبتكار واخليال والأمل.
ل��ه مثيل ومب�شاركة طاقم م��ؤدي��ن ي�ضم �أك�ثر م��ن � 200سنوات ،حيث اختار الربازيل جناحا مف�ضال لتوفر �ألعاب وق��ال��ت" :ا�ستوقفتني ك��ل الأج�ن�ح��ة ال�ت��ي قمت بزيارتها
لأن لكل جناح حالة خا�صة متنح زائريه ب�صمة تاريخية
فرد.
املياه والروبوتات وامل�أكوالت.
و�أعلنت �إدارة �إك�سبو يف  13دي�سمرب اجلاري عن حتقيق  6.3ومت ت�صميم اجل ��واز ع�ل��ى �شكل ج ��واز ال�سفر وت�صميمه وم�ستقبلية لتلك الدولة" ،م�شرية �إىل �أن�ه��ا زارت جناح
م���س�ت��وح��ى م��ن ت� ��راث الإم � � ��ارات وي �ه��دف ل��رب��ط املا�ضي الإمارات الذي يحكي جتربة ا�ستثنائية ،ويف اجلناح امل�صري
مليون زيارة خالل الفرتة املمتدة منذ بداية املعر�ض.
باحلا�ضر ويحتوي على � 50صفحة بداخلها ت�صميمات كان االبهار بالتاريخ وامل�ستقبل ،ويف جناح ال�سعودية ت�شاهد
و��ص��ور متنوعة لأجنحة املو�ضوعات الثالثة الرئي�سية� :أمن��اط�اً متنوعة من احلياة ،ويف رو�سيا ع�ثرت على تطور
 دورة غري م�سبوقة..م��ن ج�ه�ت��ه ،ق��ال ف�ه��د هيكل �إع�ل�ام��ي وم ��درب معتمد يف الفر�ص واال�ستدامة والتنقل.
�صناعة الدواء وت�أثرياته.
وت��اب�ع��ت ال���س�ع��دوين�" :إك�سبو ه��و �ساعة زمنية يتم فيها
ال�سعادة مدير عام مركز نف�س للتدرب والتطوير" :ت�سطر
الإمارات عرب �إك�سبو  2020دبي ،جتربة الت�سامح العاملي � -شكر ًا حممد بن را�شد..
ا�ستدعاء امل�ستقبل ومقابلته على الأر�ض يف موقع املعر�ض،
مدعوماً بالهوية الإماراتية التي حازت القبول لدى العامل على بعد خطوات من خم��رج اجلهة ال�شمالية يف �إك�سبو ،كما �إك�سبو رحلة واقعية للم�ستقبل يعود بعدها الإن�سان
وتبو�أ جواز ال�سفر الإماراتي املركز الأول عاملياً يف الدول �أب ��دت جمموعة م��ن جيل امل�ستقبل يف الإم� ��ارات ترتاوح ب�ت��وج�ه��ات و�أمن � ��اط ج��دي��دة يف ال�ت�ف�ك�ير وامل �� �ش��اع��ر جتاه
امل�سوح له الدخول �إليها دون ت�أ�شرية م�سبقة ،يف جت�سيد �أع �م��اره��م ب�ين � 5إىل �� 10س�ن��وات وه��م ح���ص��ة ،وحميد ،القادم" ،الفتة �إىل �أن زي��ارة �إك�سبو متنح زائ��ري��ه فر�صة
للقوة الدبلوما�سية وال�ه��وي��ة الإم��ارات �ي��ة وقيمها املعززة وحممد ،و�آمنة ،و�أحمد ،وحمود ،و�شيخة� ،إعجابهم ب�أجنحة احلياة ل�ساعات خالل عقد �أو عقدين �أو ثالثة من الزمن
الر�ؤية والإم��ارات وال�برازي��ل وال�سعودية ورددوا بتلقائية القادم وفق اخلطط وامل�شاريع املطروحة يف �أجنحة الدول
للأخوة الإن�سانية.
و�أو��ض��ح �أن زي��ارة �إك�سبو ن��وع من ال��دورات التدريبية غري واعجاب قائلني�" :شكراً حممد بن را�شد".
امل���ش��ارك��ة .و� �ش��ددت ع�ل��ى �أن �إك���س�ب��و مي�ث��ل جت��رب��ة واقعية
امل�سبوقة يف تنمية الفكر والوجدان واخليال ،حيث التفاعل و�أ�ضافوا" :تعلمنا يف جناح الر�ؤية �أن القادم �أف�ضل و�أننا من للحياة يف امل�ستقبل ،م�ؤكدة �أنها جتربة م�ستندة على بيانات
مع خمتلف الثقافات امل�شاركة يف املعر�ض وال�سفر للم�ستقبل �صنعنا امل�ستقبل وتعلمنا من ق�ص�ص �سمو ال�شيخ حممد بن وم�ع�ل��وم��ات وخ�ط��ط ي�ج��رى تنفيذها واب �ت �ك��ارات حقيقية
يف جت��رب��ة جمعية للب�شرية ،م�شرياً �إىل �أن الب�شرية مل را�شد نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  /ولي�ست خيالية وهنا يكمن الفارق بني احلياة يف امل�ستقبل
ت�شهد على مدار تاريخها هذا التقارب واالن�صهار يف بوتقة رعاه اهلل� /أن الرثوة يف الإرادة والفكرة واملثابرة والتحدي ..ب�صراحة واحلياة يف امل�ستقبل القائم على اخليال الذي قد
تعلمنا الكثري ون�شعر ب�أننا دخلنا مرحلة جديدة من احلياة يتحقق �أو ال يتحقق.
واحدة نحو امل�ستقبل.
ونوه ب�أن زيارة �إك�سبو هي جتربة تخت�صر عدة عقود قادمة ،بعد زيارتنا لإك�سبو  ،ف�شكراً  ..حممد بن را�شد.
 نتائج اال�ستطالع..م ��ؤك��داً �أن �إك�سبو مينح زواره خ�ي��ارات التغيري يف خطط
امل�ستقبل احلياتية واالقت�صادية والتعليمية ،ف�إك�سبو رواية  -ابتكارات �إك�سبو..
وانتهى اال�ستطالع �إىل نتيجة م�ستقاة من زوار املعر�ض
واقعية للم�ستقبل ،مع �ساعات من جودة احلياة يف خمتلف يوا�صل �إك�سبو  2020دبي املحافظة على تقليد معار�ض تقول�" :إك�سبو  2020دبي مينح زواره خيارات التغيري يف
�إك�سبو با�ستعرا�ض �أهم االبتكارات عرب الك�شف عن �أحدث خطط امل�ستقبل احلياتية واالقت�صادية والتعليمية� ..إك�سبو
دول العامل.
وم��ع نهاية ال�ع��ام  2021وب��ال�ت��زام��ن م��ع �إك���س�ب��و ،جاءت التقنيات من جميع �أنحاء العامل ،ومتثل �ساحة الو�صل ،جتربة واقعية للم�ستقبل� ..إك�سبو مينح زائ��ري��ه فر�صة
الإم ��ارات الأوىل عاملياً يف  152م��ؤ��ش��راً ،وم��ن ال��دول الـ �أك�ب�ر قبة غ�ير م��دع��وم��ة يف ال �ع��امل� ،أه��م معلم يف �إك�سبو احلياة ل�ساعات يف عقود قادمة".
 5الأوائ��ل عاملياً يف  274م�ؤ�شراً ومن �أف�ضل  10دول  2020و�ستبقى مركزاً ا�ستثنائ ًّيا يف د�سرتكت  ،2020وو�صف امل�شاركون يف اال�ستطالع زيارتهم لإك�سبو بكلمات
يف  425م��ؤ��ش��راً ع��امل�ي�اً ،بح�سب تقرير امل��رك��ز االحتادي وق��دم برنامج �إك�سبو اليف الدعم لـ مبتكر من  76دولة م��وج��زة قائلني" :التقينا االنفتاح والتوا�صل والت�سامح
بتمويل ي�صل �إىل � 100ألف دوالر لكل م�شروع مبتكر.
يف الإم ��ارات ،طموحات غري حم��دودة يف ال�سعودية ،مدن
للتناف�سية والإح�صاء.
ومن �أبرز املعامل والت�صميمات التاريخية التي ا�ست�ضافت امل�ستقبل يف �سنغافورة ،الذهاب للتاريخ عرب �آالف يف ال�صني
�إك�سبو على مدار التاريخ منها ق�صر الكري�ستال الذي �أقيم وم�صر ،ا�ستمعنا ل�صوت الطبيعة يف �أذربيجان ،ع�شنا مع
 طموحات و�أحالم..وخ�ل�ال اال��س�ت�ط�لاع ،التقينا جم�م��وع��ة م��ن �أج �ي��ال الغد املعر�ض العظيم يف لندن يف ق�صر الكري�ستال التاريخي املياه والأنهار يف الربازيل واملجر ،مل�سنا االقت�صاد ال�صناعي
ت�تراوح �أعمارهم بني �12إىل  17عاماً �أف��ادوا ب��أن �إك�سبو يف العام  ،1851وب��رج �إيفل ،وعجلة فريي�س الرتفيهية يف كندا� ،أب�صرنا التقنيات والقوة الب�شرية يف الهند ،تلقينا
 2020دبي ي�شكل خريطة طريق علمية للم�ستقبل اعتمادا ال��دوارة يف معر�ض �شيكاغو العاملي يف العام  ،1893وبرج االلهام يف فرن�سا وكرواتيا� ،أبهرنا الغطاء الثلجي يف فنلندا،
على البيانات واالبتكارات ،الفتني �إىل �إع��ادة تفكريهم يف �إبرة الف�ضاء يف �سياتل للعام .1962
�شاهدنا احلياة بالإنرتنت يف ا�ستوينا ،ذهبنا للم�ستقبل
الطموحات والأح�لام الدرا�سية والتوجه لدرا�سات تتعلق ومن �أب��رز االخ�تراع��ات التي مت الإع�لان عنها يف معار�ض اعتماداً على التقنية عند النم�سا� ،سحرتنا اجلغرافيا يف
�إك���س�ب��و ال���س��اب�ق��ة ،ن�ق��ل ال�ب��ث ال�ت�ل�ف��زي��وين احل��ي الأول يف باك�ستان وكازاخ�ستان ،وعلمنا �أن هناك فر�ص بال حدود يف
بالطبيعة والتكنولوجيا واالقت�صاد و�صناعة البيانات.
وق ��ال �أرن��ول��د ت��وم��ا���س 16عاماً" :زيارة �إك���س�ب��و جتربة معر�ض ن�ي��وي��ورك ال ��دويل يف ال�ع��ام  ،1939و�أول جهاز قارة �أفريقيا".
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الألغام وخملفات احلروب ..قنابل موقوتة حتا�صر العراقيني
•• بغداد-وكاالت

10

يعد العراق ح�سب الإح�صاءات والتقارير الدولية واملحلية املعنية� ،أكرث دول
العامل تلوثا بالألغام وخملفات احل��روب غري املتفجرة ،والتي هي مبثابة
قنابل موقوتة حت�صد تباعا� ،أرواح عراقيني �أب��ري��اء ،يقعون يف فخاخها
املمتدة يف طول بالد الرافدين وعر�ضها جراء احلروب الداخلية واخلارجية
الطويلة التي ع�صفت بها على مدى العقود املا�ضية .ويف هذا ال�سياق قال
وزي��ر البيئة ال�ع��راق��ي ،جا�سم الفالحي ،لوكالة الأن�ب��اء العراقية ،والتي
ج��اء فيها“ :ي�ؤ�سفنا �أن نقول نتيجة عقود من احل��روب وع��دم اال�ستقرار
ومواجهة التحديات الإرهابية� ،إن العراق يعترب الأول يف جمال التلوث يف
الألغام والعبوات النا�سفة واملخلفات احلربية»  .و�أ�ضاف �أن العراق �سيكون
خاليا من الألغام والعبوات النا�سفة والقذائف احلربية غري املتفجرة بحلول

ال�ع��ام  ،2028م��ا يك�شف �أن معاجلة ه��ذه امل�شكلة املعقدة ال زال��ت حتتاج
ل�سنوات طوال ،خا�صة و�أن تنظيم داع�ش الإرهابي ،خالل احتالله مناطق
وا�سعة من البالد من العام  2014ولغاية العام � ، 2017أقدم على تفخيخ
م�ساحات كبرية وزرع�ه��ا باملتفجرات والأل�غ��ام املختلفة ،ما ت�سبب بت�أخري
ال�سقف الزمني املحدد �سابقا لإعالن العراق خاليا من الألغام لعقد كامل،
والذي كان مقررا بداية يف العام  .2018ووفق دائرة �ش�ؤون الألغام التابعة
لوزارة البيئة العراقية ،ف�إن حجم التلوث الكلي يف العراق يبلغ نحو 6000
كم مربع ،مت تنظيف ن�صفها تقريبا ،وغالبية الألغام مزروعة على احلدود
ال�شرقية للعراق م��ع �إي ��ران ،ف�ضال ع��ن املناطق ال�ت��ي احتلها الدواع�ش.
وللإحاطة مبدى خطورة ت�صنيف العراق ك�أكرث دول العامل تلوثا بالألغام،
يقول الكاتب والباحث ال�سيا�سي العراقي علي البيدر ،يف لقاء مع �سكاي نيوز
عربية“ :ب�سبب �سال�سل احلروب الدموية التي عا�شها العراق من احلرب

�آن هيدالغو يف ورطة

•• الفجر -جريارد غرونربغ* -ترجمة خرية ال�شيباين
اقرتاح �آن هيدالغو ب�إجراء انتخابات متهيدية ي�سارية،
وبالتايل احتمال �سحب ّ
تر�شحها ،ي�شري �إىل تقاعد احلزب
اال�شرتاكي .يبدو �أن مر�شحته قد فهمت �أنها على و�شك
كارثة .ويف هذا املوقف الدراماتيكي ،فان دعم ال�سكرتري
الأول �أوليفييه فور ،القرتاحها ،و�إ�شادته بـ “االختيار
ال�شجاع ل�سيدة دولة ،لديها �إح�سا�س بجدية اللحظة
وامل�س�ؤولية الهائلة لأول��ئ��ك الذين يدعمون م�شروع
جمهورية بيئية واجتماعية” ،يعبرّ هذا الدعم �أو ًال عن
االرتياح بالنظر خلطر ر�ؤية املر�شحة حتقق درجة �أقل
من  5باملائة مع العواقب الوخيمة ،خا�صة املالية ،التي
قد ترتتب على حزبها.
�آن هيدالغو حمقة -لكن مت�أخرة
جدًا -يف رغبتها اخلروج من هذه
الفو�ضى التي مل يكن عليها �أن
تدخلها �أبدًا .ويجب �أن تفعل ذلك
يف �أ� �س��رع وق ��ت مم �ك��ن .و�سيبقى
ب �ع��د ذل� ��ك احل � ��زب اال� �ش�ت�راك ��ي
ي��واج��ه ال�ب��دي��ل امل��أ��س��اوي املتمثل
يف ع��دم وج ��ود م��ر��ش��ح با�سمه �أو
اال�صطفاف ،با�سم الوحدة ،خلف
مر�شح مل يع ّينه بنف�سه ،والذي
ال ي ��أم��ل يف حتقيق نتيجة �أعلى
بكثري مم��ا ت�ع��د ب��ه ا�ستطالعات
ال� ��ر�أي مل��ر��ش�ح�ت��ه .اف��ق مظلم...
مي� �ك ��ن �أن ت � �ك ��ون االن� �ت� �خ ��اب ��ات
ال��رئ��ا� �س �ي��ة امل �ق �ب �ل��ة ،يف ظ��ل هذه
ال �ظ��روف ،مبثابة نهاية للحزب
اال��ش�تراك��ي ،ال��ذي �أع��اد ت�أ�سي�سه
فران�سوا م�ي�تران يف �إبيناي قبل
ن�صف قرن.

ه ��ل � �س �ت �ك��ون �أح � � ��زاب الي�سار
الأخ � � � ��رى حم �ق��ة يف الرتحيب
بهذا االختفاء؟ عند ق��راءة ردود
�أفعالهم على �إعالن �آن هيدالغو،
ي� �ل ��وح االب� �ت� �ه ��اج وراء الرف�ض
ال� ��� �ش ��دي ��د -امل � �ت ��وق ��ع بالت�أكيد
لتنظيم م�ث��ل ه��ذه االنتخاباتالتمهيدية« .تعرتف املر�شحة
اال��ش�تراك�ي��ة ب�ع��دم ق ��درة احلزب

العراقية الإيرانية� ،إىل حرب اخلليج الثانية يف العام  ،1991ومن ثم ما
�سميت حرب حترير العراق �أو الغزو الأمريكي يف العام  ،2003ومن ثم
ح��رب التحرير م��ن تنظيم داع����ش الإره��اب��ي يف ال�ع��ام  ،2017لهذا فمن
الطبيعي �أن يكون العراق �أكرث دول العامل احتواء على الألغام واملواد احلربية
القابلة لالنفجار ،واملنت�شرة حتى يف املناطق ال�سكنية وامل�أهولة� ،أو تلك التي
مير من خاللها النا�س خا�صة الطرق الفرعية الزراعية وال�صحراوية”.
التعامل مع هذه املع�ضلة ال زال دون امل�ستوى املطلوب مع الأ�سف ،كما ي�شرح
البيدر بالقول“ :حيث ال زال العراق يعتمد طرق قدمية وبالية ملعاجلة هذا
اخلطر الداهم ،الذي يتهدد �أرواح ماليني العراقيني ،وراح �ضحيته بالفعل
�آالف م�ؤلفة من الأبرياء ممن فقدوا حياتهم� ،أو �أ�صيبوا باعاقات وت�شوهات
دائمة» .وي��ردف الباحث العراقي ”:لي�س ثمة اهتمام جدي ومربمج من
قبل م�ؤ�س�سات ال��دول��ة املعنية ،ملعاجلة ه��ذا امللف ال�شائك واملتفجر ،لي�س

ميلن�شون يرف�ض وقد ي�ستفيد من م�أزق الي�سار

هذا وح�سب بل وثمة حتى حديث عن حاالت ف�ساد وت�سيب رافقت عمليات
وم�شروعات ازالة الألغام وخملفات احلروب وتفكيكها” .وعن ال�سبل الكفيلة
مبعاجلة متكاملة لهذا التلوث ،يرد البيدر“ :من املفرت�ض هنا اال�ستعانة
بخربات و�شركات عاملية خمت�صة يف هذا املجال لديها باع طويل ،ومنحها
رخ�ص تنفيذ م�شاريع جدية وعملية للخروج بنتائج �إيجابية ،والو�صول
لن�سب �صفرية يف هذا امل�ضمار ،لكن هذا مل يتم حلد الآن ب�سبب عدم �إيالء
االهتمام الكايف بامللف ككل من قبل اجلهات احلكومية ،وما يعقد امل�شهد
�أك�ثر �ضعف وع��ي املواطنيني العراقيني جلهة ع��دم ادراك م��دى خطورة
�ألغام وخملفات احلروب هذه ،فنحن بحاجة ما�سة �أقله لن�شر البو�سرتات
واملل�صقات االر�شادية لتوعية النا�س ،ب�ضرورة توخي احلذر والتعرف على
�أ�شكال وطبيعة هذه املواد املتفجرة ال�شديدة اخلطورة ،وتبيان �أمكنة ومواقع
حقول الألغام واملناطق امللوثة بالتف�صيل كي يتجنبها النا�س».

ال�سكرتري الأول �أوليفييه فور يبارك لإنقاذ احلزب اال�شرتاكي

الدعوة �إىل انتخابات متهيدية ي�سارية:

�سباق الإليزيه :نهاية احلزب اال�شرتاكي �أو نهاية الي�سار...؟

يف ظل هذه الظروف ،ميكن �أن تكون االنتخابات الرئا�سية املقبلة ،مبثابة نهاية للحزب اال�شرتاكي الفرن�سي

اال� �ش�ت�راك��ي ع �ل��ى �أن ي �ك��ون قوة
دافعة .من هنا االقرار ب�إن البيئة
ه��ي برنامج امل�ستقبل ،و�سبق ان
ج� ��رت االن �ت �خ��اب��ات التمهيدية
واملر�شح هو يانيك جادو” ،كتب
جوليان بايو ،ال�سكرتري الوطني
لأوروب � � ��ا ال�ب�ي�ئ��ة -اخل �� �ض��ر على
ت��وي�ت�ر .فرن�سا امل�ت�م��ردة ،ردت
على ل�سان النائب �إريك كوكريل،
�أن عمدة باري�س تقرتح “الطريقة
التي ف�شلت وخ�سرت عام ،2017
�إنها يف و�ضع يجربها على تفادي
ما تب�شره بها ا�ستطالعات الر�أي.
و�إذا ك��ان��ت ه �ن��اك ح��اج��ة لأو�سع
احتاد ممكن ،فال ميكن �أن يكون
م�صطن ًعا ،ك�م��ا ل��و ان�ن��ا بب�ساطة
امام العديد من ر�ؤو�س اجلندول
الذين يقرتحون نف�س املحتوى».

�أم� � ��ا ب��ال �ن �� �س �ب��ة �إىل املر�شح
ال���ش�ي��وع��ي ،ف��اب�ي��ان رو��س�ي��ل ،فر ّد
قائ ً
ال�“ :إن االنتخابات التمهيدية
جتعل من املمكن فقط حل م�شكلة
الكا�ستينغ ،لكن م�شكلة الي�سار
ال �ي��وم ه��ي �أن ��ه مل ي�ع��د يخاطب
ال�ط�ب�ق��ات ال�شعبية” .بالطبع،
قد ترى هذه الأحزاب يف البداية
�أن اختفاء مثل هذا املناف�س �أمر
جيد ...لكن ماذا بعد ذلك؟
�إن اختفاء حزب ي�سار الو�سط من
�ش�أنه �أن يختزل الي�سار يف مواجهة
ب�ي�ن اخل���ض��ر وامليلين�شوني�ست،
وهما ال ميثالن م ًعا �أكرث من 20
باملائة ،ويف حالة تناف�س االن على
زعامة الي�سار ،تناف�س ال ميكن اال
�أن يتمدد .حمرومة من جناحها
الأمي��ن ،فان حركة �أوروب��ا البيئة

من خالل دعوتها ،تعرتف املر�شحة اال�شرتاكية بعدم
قــدرة احلزب اال�شـرتاكي على �أن يكون قـوة دافعة

اخل �� �ض��ر ،ال �ت��ي اجن ��ذب ��ت بقوة�إىل �أق�صى الي�سار -لنتذكر اليد
املمدودة �إىل جان لوك ميلين�شون
م��ن �ساندرين رو��س��و ،التي متثل
م ��ا ي �ق��رب م ��ن ن���ص��ف امل�ؤيدين
الن�شطني �-ستكون �أقل قدرة على
ت�شكيل قوة �سيا�سية حكومية.
وال ميكن خل��ط رو� �س��و �إال �أن
ي�ف��وز ام ��ام ال��رغ�ب��ة اخل�ج��ول��ة يف
االنفتاح التي �أعرب عنها يف بداية
احل �م �ل��ة م��ر� �ش��ح ح ��زب اخل�ضر.
ونتيجة ل��ذل��ك ،ل��ن ي�ك��ون هناك
ي �� �س��ار ب ��ل ي� ��� �س ��اران متطرفان،
و��س�ت�ك��ون م�ساحة ي���س��ار الو�سط
فارغة.
يف ظ��ل ه��ذه ال�ظ��روف ،ل��ن يكون
االن �ق �� �س��ام ب�ي�ن ال�ي���س��ار واليمني
ق� ��اد ًرا ع�ل��ى تنظيم ع�م��ل النظام

ال �� �س �ي��ا� �س��ي .راف� ��� �ض�ي�ن اعتبار
املاكرونية على �أنها ي�سار الو�سط،
ف�إن ه��ؤالء الي�ساريني املتطرفني
��س�ي�ع��زل��ون �أن�ف���س�ه��م ط��واع �ي��ة يف
حميط النظام .و�سي�ؤكد 2022
ما ح��دث ع��ام  2017من وجهة
النظر هذه.
�آن هيدالغو حمقة ،نظر ّيا ،يف
�أنه بدون جت ّمع“ ،لن تكون هناك
�إمكانية لوجود الي�سار يف بلدنا”،
لكنها خم�ط�ئ��ة يف االع �ت �ق��اد ب�أن
مثل هذا الي�سار ال يزال موجودًا
يف ال ��واق ��ع .ك ��ان ه ��ذا ج�ل� ّي��ا منذ
فرتة طويلة.
ويف م �ث��ل ه ��ذا ال��و� �ض��ع ،ف ��إن
ا�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة اال�� �ش�ت�راك� �ي�ي�ن
ذات� �ه ��ا ،وه ��ي ال��رغ �ب��ة يف توحيد
�وح��د ،هي
ي �� �س��ار ال ي��ري��د ان ي �ت� ّ

ال�ت��ي يتم �إدان�ت�ه��ا عمل ًيا ،خا�صة
و�أن � �ش��رك��اءه��م امل �ح �ت �م �ل�ين قد
رف���ض��وا م ��را ًرا ف�ك��رة االنتخابات
ال �ت �م �ه �ي��دي��ة ،وم� ��ن امل��ده ����ش �أن
احلزب اال�شرتاكي مل يدرك ذلك
بعد .وهكذا ،ف��إن �آن هيدالغو،
التي �س�ألوها عن فر�ضية انت�صار
حمتمل جلان لوك ميلين�شون يف
مثل هذه االنتخابات التمهيدية،
ت� ��ؤك ��د �أن� �ه ��ا “بالطبع �ستقوم
بحملة م��ن �أج��ل ال�شخ�ص الذي
“�سيفوز” و “متتثل” لهذه
القاعدة” ...اذن من املحتمل �أن
تكون مع م�ؤيد لبوتني ومادورو.
قبل �أن ي�ق�ترح اال�شرتاكيون
حتال ًفا على ميلين�شون� ،أمل يكن
عليهم �أن ي���س��أل��وا �أنف�سهم �أو ًال
ع�م��ا �إذا ك��ان��وا م�ت�ف�ق�ين م��ع من

ميكن �أن تكون نهاية احلزب اال�شرتاكي نهاية
الي�سـار الفرن�سي ب�أكمله كفاعـل �سـيا�سـي مهم

احلملة الرئا�سية الفرن�سية �ست�ضع حتالف الو�سط وما تبقى من ي�سار الو�سط يف مواجهة اليمني �أو �أق�صى اليمني

جادو اخل�ضر يرف�ضون انقاذ هيدالغو
•• بغداد-وكاالت

تظهر بيانات مفو�ضية حقوق الإن�سان يف العراق ،اخلا�صة بالعام اجلاري ،حقائق
و�إح�صاءات “مفزعة” عن واقع الأطفال العراقيني ال�صعب .حيث �أكدت املفو�ضية
وجود  5ماليني يتيم ميثلون نحو  5يف املئة من �إجمايل عدد الأيتام يف العامل،
الأم��ر ال��ذي يعك�س ه��ول امل�أ�ساة الإن�سانية ،التي �أفرزتها احل��روب املتعاقبة على
العراقيني عامة والأطفال منهم على وجه اخل�صو�ص .وك�شفت املفو�ضية انخراط
مليون طفل عراقي يف �سوق العمل ،بالنظر حلالة العوز التي تعاين منها العوائل
الفقرية ،كما و�أ�شارت لوجود  4ماليني ون�صف مليون طفل ترزح عوائلهم حتت
م�ستوى خط الفقر .و�أثارت هذه الأرقام ال�صادمة موجات من اال�ستنكار يف �أو�ساط
الر�أي العام وال�شبكات االجتماعية يف العراق ،ملا تعك�سه من امتهان لقيم الطفولة،
ومن �سوء واقع الأطفال العراقيني وترديه ،حمملني ال�سلطات العراقية وزر عدم

مر�شح احلزب ال�شيوعي فابيان رو�سيل مل يتحم�س للمقرتح

«الرقم املفزع» 5 ..باملئة من يتامى العامل يف العراق

منع عمالة الأطفال وعدم �سن قوانني وت�شريعات رادعة ملنع هذه الظاهرة اخلطرية،
ومبقا�ضاة من ي�ستغل الأطفال يف �سوق العمل� ،سواء من ذويهم �أو من �أرباب العمل.
تعليقا على تقرير املنظمة احلقوقية العراقية الذي ت�ضمن م�ؤ�شرات تدهور حاد
يف �أو�ضاع �أطفال العراق ،تقول �سارة احل�سني ،ع�ضو منظمة حقوق املر�أة العراقية،
يف لقاء مع �سكاي نيوز عربية“ :يلعب الفقر دورا بارزا يف ظاهرة ت�شغيل الأطفال،
فعلى الرغم من وجود العديد من الأ�سباب املختلفة التي تدفع الأطفال �إىل العمل،
لكن الفقر هو العامل الرئي�سي امل�سبب لهذه الظاهرة ،و�أولياء �أمورهم يتحملون
امل�س�ؤولية املبا�شرة عن اتخاذ قرار ت�شغيل الأطفال الذين ال حول لهم وال قوة �إزاء
هذا التعدي على حقوقهم الأ�سا�سية ومن قبل �أقرب النا�س لهم» .وتتابع النا�شطة

يوا�صل ،يف انتقاد “خواء وفراغ
ا�سرتاتيجية وحدة الي�سار”؟ قام
فران�سوا هوالند بنف�سه بنقد قا�س
لهذا املنطق ،معلناً �أن “تر�شيحا
م��وح��دا ي�ك��ون منطق ًيا فقط �إذا
كان جميع املرت�شحني ي�شرتكون
يف نف�س االق�تراح��ات ،لكننا نعلم
�أن الأم��ر لي�س كذلك” .و�إذا كنا
نعلم ،مل��اذا اال�ستمرار يف الدعوة
�إىل وح��دة ي�سار مل يعد موجودًا
�إال يف �أح�ل��ام ب�ع����ض الن�شطاء؟
ومل��اذا مل يفكر اال�شرتاكيون �أبدًا
يف االندماج مع حزب اجلمهورية
اىل االم ��ام ،ال��ذي ا�ستقطب عام
 2017ن�صف ناخبيهم؟
وهكذا ،ف��إن ما ي�سمى بالي�سار
ي� �خ ��رج م� ��ن ال �ل �ع �ب ��ة ،فاحلملة
الرئا�سية �ست�ضع حتالف الو�سط
وم��ا تبقى م��ن ي���س��ار ال��و��س��ط يف
مواجهة اليمني �أو �أق�صى اليمني.
و�سيتحول الي�سار بكل مكوناته
�إىل دور مراقب عاب�س .ويف هكذا
ظ � ��رف ،مي �ك��ن �أن ت �ك ��ون نهاية
احل��زب اال�شرتاكي نهاية الي�سار
ب�أكمله كفاعل �سيا�سي مهم.
*�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
مدير البحوث املم ّيز يف املركز
القومي للبحث العلمي

احلقوقية العراقية“ :كما يعد الف�ساد احلكومي ال��ذي ينخر خمتلف مفا�صل
م�ؤ�س�سات الدولة و�أجهزتها� ،أحد �أهم العوامل التي ت�ساهم يف تف�شي ظاهرة ت�شغيل
الأط�ف��ال ،عرب �سوء ا�ستخدام امل��وارد وتبديدها وان�ع��دام التوزيع العادل للرثوة،
وع��دم االهتمام بهذه الظاهرة ال�سلبية وو�ضع حد لها ،فانتهاك حقوق الإن�سان
وعمالة الأطفال من �أبرز �شواهدها» .وت�ضيف احل�سني“ :وهكذا يدفع الأطفال
ال�ضريبة الأكرب حيث يحرمون من اخلدمات الأ�سا�سية ،والتي تعترب جزءا مهما
من حقوقهم البديهية كالرعاية ال�صحية ،والتعليم ،والتمتع بطفولتهم لعبا
ولهوا واكت�شافا وتنمية معارف ومدارك ،ال �أن ينخرطوا يف �أعمال �شاقة حتت وط�أة
العوز والفقر لت�أمني ما ي�سد رمقهم بالكاد» .من جانبه ،يرى الباحث االجتماعي

لطيف ح�سن ،يف حوار مع �سكاي نيوز عربية� ،أن “الأطفال ومعهم الن�ساء هم عادة
ال�ضحايا الأول��ون ل�سوء ادارة �أي دول��ة ،ولتخلف واقعها ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي ،والعراق لي�س ا�ستثناء يف هذا االطار ،فرتاكم امل�شكالت االجتماعية
واملعا�شية الناجمة عن عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني واحلروب املديدة ،يقود
ل�شتى الآفات االجتماعية والظواهر ال�سلبية وعلى ر�أ�سها عمالة الأطفال» .وي�ضيف
ح�سن“ :مليون طفل عامل هذا لي�س رقما �صغريا ،بل هو كارثي وداللة على امتهان
مليوين وا�سع النطاق لأطفال بعمر الورود ،يتم الزج بهم يف بيئات عمل قا�سية ويف
�أو�ساط مبتذلة ،حت�ضهم على ارتياد عوامل اجلرمية والدعارة وتعاطي املخدرات
وغريها من عوامل م�شبوهة» .ف�ضال عن �أن خم�سة �أ�ضعافهم� ،أي نحو  5ماليني
طفل ،هم يتامى ال معيل لهم وال م�س�ؤول عنهم ،مما يجعلهم عر�ضة ملختلف �أ�شكال
االبتزاز واال�ستغالل ،كما يرى الباحث االجتماعي العراقي ،م�ضيفا “مع الأ�سف
نحن حيال دمار م�ستدام لأطفال العراق و�أجياله القادمة».
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الأمم املتحدة تتهم طالبان بارتكاب � 72إعدا ًما خارج الق�ضاء
•• جنيف�-أ ف ب

�أعربت الأمم املتحدة �أم�س الثالثاء عن قلقها
م��ن “عمليات �إع � ��دام خ ��ارج ن �ط��اق الق�ضاء”
ارتكبت بحق عنا�صر �سابقني يف ق��وات الأمن
الأف �غ��ان �ي��ة و�أ� �ش �خ��ا���ص م��رت�ب�ط�ين باحلكومة
ال�سابقة ،م�ؤكدة �أن حركة طالبان ارتكبت 72
منها .واع�ل�ن��ت نائبة مفو�ضة ح�ق��وق الإن�سان
يف املنظمة الدولية ن��دى النا�شف ام��ام جمل�س
حقوق الإن���س��ان “بني �آب�/أغ�سط�س و ت�شرين
ال�ث��اين/ن��وف�م�بر ،تبلغنا م��ن م���ص��ادر موثوقة

بتنفيذ �أكرث من مئة عملية �إعدام بحق عنا�صر
��س��اب�ق�ين يف ق ��وات الأم� ��ن ال��وط �ن��ي الأفغانية
و�آخرين مرتبطني باحلكومة ال�سابقة ،و ُن�سب
 72منها على الأقل �إىل طالبان».
و�أ��ض��اف��ت “�إنني قلقة م��ن التقارير املتوا�صلة
ال�ت��ي تتحدث ع��ن عمليات �إع ��دام خ��ارج نطاق
الق�ضاء يف جميع �أنحاء البالد ،على الرغم من
العفو العام الذي �أعلنته حركة طالبان بعد 15
�آب�/أغ�سط�س».
وا� �ش��ارت النا�شف �إىل �أن��ه “يف ع��دة ح ��االت ،مت
عر�ض اجلثث على املل��أ ،و�أدى ذل��ك �إىل �إثارة

اخلوف لدى جزء كبري من ال�سكان».
كما او�ضحت �أن��ه “يف والي��ة ننغرهار وحدها،
يبدو �أن��ه مت ارت�ك��اب ما ال يقل عن  50عملية
�إعدام خارج نطاق الق�ضاء لأ�شخا�ص ي�شتبه يف
انتمائهم �إىل تنظيم داع�ش-والية خرا�سان».
ا ّتهمت ال��والي��ات املتحدة وحلفا�ؤها الغرب ّيون
يف مطلع كانون الأول/دي���س�م�بر نظام طالبان
بتنفيذ “�إعدامات م��ن دون حماكمة” بحقّ
�أع�ضاء �سابقني يف قوى الأمن الأفغان ّية ك�شفت
عنها ّ
منظمات معن ّية بحقوق الإن�سان ،وطالبت
مبحا�سبة امل�س�ؤولني عنها.

معركة بالأ�سلحة النارية يف ك�شمري الهندية

•• �رسيناجار-رويرتز

قال م�س�ؤوالن �إن القوات الهندية قتلت م�سلحا يف معركة بالأ�سلحة النارية يف منطقة جامو وك�شمري
اخلا�ضة ل�سيطرة احلكومة االحتادية ،يف وقت يت�صاعد فيه العنف يف املنطقة التي يدور حولها �صراع
منذ عقود بني الهند وباك�ستان.
وقال م�س�ؤول يف ال�شرطة �إن القتال بني قوات الأمن الهندية وامل�سلحني اندلع يف ال�ساعات الأوىل
من �صباح اليوم يف منطقة �سورانكوت التي يُعتقد �أن جمموعة من امل�سلحني تتح�صن بداخلها .وتقع
�سورانكوت يف مقاطعة بون�ش �إحدى مقاطعات جامو.
ويف مدينة �سريناجار الرئي�سية يف ك�شمري ،قالت ال�شرطة �إن �شرطيا كان على منت حافلة هاجمها
م�سلحون االثنني لفظ �أنفا�سه الأخرية مت�أثرا بجراحه لريتفع عدد قتلى الهجوم �إىل ثالثة .و�أطلق
امل�سلحون النار على احلافلة على م�شارف مدينة �سريناجار ،مما �أ�سفر عن �إ�صابة  ،16ومت نقلهم
جميعا �إىل امل�ست�شفى.

االنتخابات الليبية� ..أبرز حمطات الدعم امل�صري لال�ستحقاق املهم
•• عوا�صم-وكاالت

�أكد وزير اخلارجية امل�صري �سامح �شكري� ،أن العالقة
ب�ين ب�ل�اده ودول جم�ل����س ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي عالقة
وثيقة ،الفتا �إىل �أن الت�شاور والتن�سيق بني الطرفني
لهما �أهمية يف حفظ الأمن الإقليمي.
و�أ� �ض��اف �شكري خ�لال االج�ت�م��اع امل���ش�ترك م��ع وزراء
خ��ارج�ي��ة دول جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي بالعا�صمة
ال�سعودية الريا�ض� ،أن هناك توافقا تاما على �ضرورة
عقد االنتخابات الليبية يف موعدها ،وخ��روج القوات
الأجنبية بحيث يعود اال�ستقرار �إىل البالد.
وتويل القاهرة والدول اخلليجية ق�ضية �إخراج القوات
الأجنبية واملرتزقة من ليبيا وااللتزام بخارطة الطريق
�أهمية كربى ،الأمر الذي �سبق �أن �أكده الرئي�س امل�صري
ع�ب��د ال�ف�ت��اح ال�سي�سي يف جميع ل�ق��اءات��ه بامل�س�ؤولني
الدوليني .وعلى مدار ال�سنوات الع�شر الأخرية بالأزمة
الليبية ،لعبت م�صر وال��دول اخلليجية دورا حموريا
من خالل امل�ؤ�س�سات الدولية يف دعم احلل ال�سيا�سي
ووقف �إطالق النار بني �أبناء ال�شعب الليبي.
وعن �أهمية هذا الدور قال الباحث ال�سيا�سي تامر �أبو
جامع ،يف ت�صريحات ملوقع “�سكاي نيوز عربية”� ،إن
“القاهرة ودول اخلليج العربي �سخرت دبلوما�سيتها
ال �ب��ارع��ة يف ن���س��ج اخل �ي��وط ال��داع �م��ة ل�ل�ح��ل الوطني
الليبي ،والبداية كانت من رف�ض التدخالت الع�سكرية
اخل��ارج�ي��ة ،وعقد اجتماع تن�سيقي وزاري �ضم وزراء
خارجية كل من فرن�سا واليونان وقرب�ص و�إيطاليا،
وب��ذل��ك اع�ت�برت القاهرة �أن م��ا يحدث يف ليبيا �أمرا
�إقليميا ،ولي�س نزاعا حمليا».
كما �شاركت القاهرة ب�شكل فعال يف م�ؤمتر برلني حلل
الأزمة الليبية الذي عقد يف  19يناير  ،2020و�أكدت
�آن ��ذاك �أن��ه ال م�صلحة لأح��د يف �أن تتحول ليبيا �إىل
بلد تتخطفه الأزم��ات ومتزقه ال�صراعات ،و�أن ت�صبح
م�صدرا للتهديدات الإرهابية.
و��س� َّل��ط �أب ��و ج��ام��ع ال���ض��وء ع�ل��ى جم �ه��ودات القاهرة
املتوا�صلة بدعم من الأ�شقاء يف اخلليج العربي ،حيث
�شملت امل�شاركة يف االج�ت�م��اع��ات ال��وزاري��ة على مدار
ال�ع��ام ل��دول ج��وار ليبيا ،وال�ت��ي ُع�ق��دت بالتناوب بني
م�صر وتون�س واجل��زائ��ر .يف ال�سياق ذات��ه ،ق��دم رئي�س
•• عوا�صم-وكاالت

ارت�ف��ع ع��دد اجل��رائ��م ب�شكل مقلق
يف خميم “الهول” �شمال �شرقي
�سوريا ،خالل العام ال��ذي ي�شارف
ع �ل��ى ن �ه��اي �ت��ه ،و� �س��ط حت��ذي��ر من
ت�ن��ام��ي �أع� ��داد ال�ن���س��اء املت�شبعات
بفكر تنظيم “داع�ش” الإرهابي.
وي �ث�ير ه ��ذا “املد املتطرف” يف
املخيم ،خماوف من ظهور تنظيم
�إره��اب��ي �أ��ش��د خ�ط��ورة م��ن داع�ش،
لأن �أط �ف��اال ك�ث�يري��ن يتعر�ضون
لـ”غ�سل الدماغ” ع �ل��ى �أي� ��دي
الأم �ه��ات ،و��س��ط ظ��روف �إن�سانية
�صعبة.
و�أ� � �ص � �ب� ��ح خم� �ي ��م “الهول” يف
حمافظة احل�سكة ،ب��ؤرة �إجرامية
ب�ع��د ت��زاي��د ج��رائ��م ال�ق�ت��ل ،خالل
ال �ع��ام اجل � ��اري ،ح�ت��ى و� �ص��ل عدد
ال �� �ض �ح��اي��ا ب �ي�ن ال�ل�اج� �ئ�ي�ن �إىل
 .154و� �ش �ه��د امل �خ �ي��م ،ال�سبت
امل��ا� �ض��ي ،ق�ت��ل الج ��ئ ع��راق��ي بعد
•• وا�شنطن�-أ ف ب

جلنة الأم��ن القومي يف امل�ؤمتر الوطني العام الليبي
عبد املنعم الي�سري ،ال�شكر للقيادة ال�سيا�سية وال�شعب
امل�صري واخلليجي على املجهودات ال�صادقة التي بذلت
وما زالت من �أجل دعم ا�ستقرار ليبيا.
و�أ��ش��اد الي�سري ،خ�لال ت�صريحات ملوقع “�سكاي نيوز
عربية” ،بالدبلوما�سية امل�صرية بوجه خا�ص ،والعربية
بوجه ع��ام ،التي مل تدخر جهدا حلل الأزم��ة الليبية،
م�ست�شهدا بجهود القاهرة يف االجتماع الوزاري للجنة
املتابعة الدولية املنبثقة عن قمة م�ؤمتر برلني حول
ليبيا ،كذلك دعم اتفاق وقف �إطالق النار الدائم الذي
تو�صل �إليه امل�س�ؤولون الليبيون يف حمادثات جنيف.
تبني مبادرات �سيا�سية
ط��وال ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،ا�ستقبلت القاهرة
كل الف�صائل الليبية ،ووقفت على م�سافة واح��دة من
املتحاربني ،واكت�شف اجلميع �أن م�صر لي�ست لديها �أي
�أطماع يف ليبيا ،هكذا و�صف املحلل ال�سيا�سي تامر �أبو
جامع ال�سنوات الأخرية للجهود امل�صرية يف ليبيا.
و�أ� �ض��اف �أن ال�ق��اه��رة جتني الآن ث�م��ار جهودها بعقد

االنتخابات الوطنية يف موعدها املحدد يف  24دي�سمرب
اجلاري ،بناء على القوانني التي �أقرها الربملان الليبي،
وذلك كخطوة مهمة وفارقة لالنتقال بليبيا �إىل واقع
جديد ونظام �سيا�سي م�ستدام ي�ستند �إىل �إرادة ال�شعب
الليبي باختياره احلر .عملت م�صر وال تزال بدعم من
الأ�شقاء يف اخلليج العربي على �إيجاد �أر�ضية م�شرتكة
ب�ين كافة الليبيني بهدف م�ساعدتهم على التو�صل
�إىل ر�ؤية تنفيذية وطنية متكاملة تعالج جذور الأزمة
ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية التي تعاين منها ليبيا
منذ عام .2011
وك��ان��ت �أب� ��رز ت�ل��ك اجل �ه��ود ت��د��ش�ين م �ب��ادرة “�إعالن
القاهرة” يف يونيو  2020كمبادرة ليبية-ليبية ،حلل
الأزمة يف �إطار جهود الأمم املتحدة.
وعقب “�إعالن القاهرة” ،عملت القيادة امل�صرية على
تكثيف االت���ص��االت واالج�ت�م��اع��ات م��ع كافة الأطراف
الدولية املعنية حلل الأزمة للبناء على املبادرة ،كما حثت
كافة الأط��راف داخ��ل ليبيا للعودة للم�سار التفاو�ضي
و�إع� ��ادة الإرادة وال���س�ي��ادة الليبية لليبيني �أنف�سهم،
والت�صدي لكافة �أ�شكال التدخالت اخلارجية.

الت�صدي للتدخالت اخلارجية
يف م�س�ألة الت�صدي للتدخالت اخلارجية� ،أ�شاد الي�سري
بـ”احلنكة” امل�صرية والتكاتف العربي من �أجل حماية
مقدرات ال�شعب الليبي ،ومنع ال�سطو عليها من قوى
خارجية.
وقال الي�سري�“ :إن اال�سرتاتيجية امل�صرية جتاه الأزمة
الليبية انطلقت من قاعدة امل�صري امل�شرتك والتاريخ،
فالقاهرة دائما �سند لل�شعب الليبي ،و�صمام الأمان،
حيث �أك��دت القاهرة التزامها الكامل بتنفيذ �أجندة
الإ� �ص�لاح االق�ت���ص��ادي ل�ضمان اال��س�ت�ف��ادة املثلى من
موارد ليبيا ،تلبية لآمال �شعبها».
وبينّ الي�سري �أن املجهودات امل�صرية مل تقف عند ح ّد
الدبلوما�سية فقط ،بل �شملت اجل��وان��ب االقت�صادية
�أي�ضا والع�سكرية ،وم�ساعدة اجلي�ش الليبي يف بناء
ق��درات��ه وت��وح�ي��ده ،وامل�ساعدة يف التخل�ص م��ن الب�ؤر
الإره��اب �ي��ة ،ب�خ�لاف ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى � �ض��رورة االهتمام
بالتوزيع العادل للرثوات ،لتحقيـــــق التنمية ال�شاملة
يف كافـــــــة ربـــــــوع و�أقاليــــم ليبيــــــا ،ودفـــــع عجلة
االقت�صاد.
ولفـــت رئي�س جلنة الأمن القومي يف امل�ؤمتر الوطني
ال�ع��ام الليبي� ،إىل �أن ال�ق��وة الناعمة التي تتمتع بها
م�صر �ساعدت يف دفع العملية ال�سيا�سية بليبيا ،والتي
و�صلت الآن �إىل بوابة �أول ا�ستحقاق انتخابي.
وحول ذات املو�ضوع ،قال �أبو جامع� ،إن القاهرة عملت
من اللحظة الأوىل على الت�صدي ملحاوالت الأطراف
اخل��ارج �ي��ة و�أذرع� �ه ��ا ال��داخ �ل �ي��ة ال��رام �ي��ة ال�ستنزاف
م �ق��درات ليبيا ،وك��ذل��ك للت�صدي ل�ك��اف��ة املقرتحات
املت�ضمنة فر�ض حلول على الليبيني.
و�أو� �ض��ح �أن الدبلوما�سية امل���ص��ري��ة ،جنحت يف �إمتام
امل�صاحلة بني الفرقاء الليبيني عرب جوالت ا�ست�ضافة
ع��دد كبري من ال�شخ�صيات الليبية النافذة من كافة
امل �ن��اط��ق ال�ل�ي�ب�ي��ة ،لإمت� ��ام م���ص��احل��ات ع�ل��ى امل�ستوى
الوطني بني الفرقاء.
ومع اق�تراب �أول ا�ستحقاق انتخابي يف ليبيا ،ال تزال
ر�ؤي��ة م�صر لليبيا تتمثل يف البحث عن حل �سيا�سي،
تدعمه ر�ؤي ��ة وطنية ليبية ،ت�صون م�ق��درات ال�شعب
ال�ل�ي�ب��ي ،وحت��اف��ظ ع�ل��ى وح ��دة �أرا� �ض �ي��ه ،وت��رف����ض �أي
�إمالءات خارجية.

«ن�ساء داع�ش» ..حتذير من «العن�صر الأخطر» يف خميم الهول

�أيام من العثور على نازحة �سورية
م �ق �ت��ول��ة ب �ط �ل �ق��ات يف ال� ��ر�أ�� ��س،
وان�ضافت اجلرميتان �إىل م�صرع
الج ��ئ ع��راق��ي وج ��رح �آخ ��ر بطلق
ناري .ويف نوفمرب املا�ضيُ ،قتل 5
الجئني عراقيني ،وتعر�ضت مراكز
تعليمية تابعة للمخيم لهجمات
من �أ�شخا�ص �أرادوا انتزاع �أموال
منها� ،إ�ضافة �إىل انت�شار اخلطف
وال�سرقة واالبتزاز وحرق اخليام.
وي�ضم املخيم � 60أل��ف �شخ�ص،
�أغلبهم �أط�ف��ال ون�ساء من �سوريا
وال �ع��راق و 50دول ��ة �أخ� ��رى ،من
بينهم � 12أل��ف طفل وام��ر�أة من
عائالت تنظيم داع�ش ،ي�سكنون يف
ق�سم �شديد احلرا�سة.
وح � � � ��ذر م � ��راق� � �ب � ��ون م � ��ن حت ��ول
املخيم �إىل ب� ��ؤرة ��ص��راع �إرهابية،
�إذ �إن��ه لن يظل م�سرحا للجرمية

اجلنائية فقط ،وال�سبب هو وجود
“داع�شيات” �شديدات اخلطورة،
ال ��س�ي�م��ا ال� �ق ��ادم ��ات م ��ن مدينة
ال �ب��اغ��وز ال �� �س��وري��ة ،رغ ��م خ�ضوع
بع�ضهن لإع � ��ادة ت ��أه �ي��ل ع�ل��ى يد
القوة امل�س�ؤولة عن ت�أمني املخيم،
ون� �ق ��ل �أك �ث ��ر م� ��ن  500عائلة
عراقية �إىل خميم اجلدعة جنوب
مدينة املو�صل العراقية.
�وج � � � � ��ه “قوات � � �س � ��وري � ��ا
و ُت � � � � � ِّ
الدميقراطية” امل�س�ؤولة عن �إدارة
املخيم ،التهم �إىل رجال ون�ساء من
داع����ش ب��ارت�ك��اب اجل��رائ��م النتزاع
�إت��اوات و�إ�شاعة الفو�ضى ومعاقبة
الذين تخلوا عن �أفكار التنظيم.
م�شروع تنظيم جديد
ويرى الكاتب ال�صحفي ال�سوري،
�شيار خليل ،مدير حترير جريدة

“ليفانت” اللندنية� ،أن ما ي�شهده
خم �ي��م ال� �ه ��ول ن �ت �ي �ج��ة متوقعة
ل �ت �ج �م��ع ب �ق��اي��ا ع �ن��ا� �ص��ر داع�ش
يف ب�ق�ع��ة واح � ��دة ،م���ش�يرا �إىل �أن
تلك العائالت تعي�ش م��ع بع�ضها
البع�ض منذ �سنوات.
و�أ��ض��اف �أن �أطفال تلك العائالت
�أ� �ص �ب �ح��وا ق� ��ادري� ��ن ع �ل��ى تنفيذ
�أي عملية �إج��رام�ي��ة �أو �إرهابية،
خا�صة �أن الكثريين منهم يتلقون
ال �ت��دري��ب ال�ت�ك�ف�يري ع�ل��ى �أي ��دي
�أم �ه��ات �ه��م ال��داع �� �ش �ي��ات الالئي
ي�شكلن العن�صر الأخطر يف املخيم،
على حد و�صفه.
و�أو�� � �ض � ��ح خ �ل �ي��ل مل ��وق ��ع “�سكاي
نيوز عربية”� ،أن ال�سبب املبا�شر
وراء زي��ادة جرائم القتل هو عدم
ا�ستعادة ال��دول ملواطنيها ،خا�صة
�أن �أغ�ل��ب الن�ساء م��ا ِز ْل ��ن يتلقني

مت��وي�لا م��ن ب�ق��اي��ا التنظيم ،كما
�أنهن على توا�صل مع دول داعمة
له.
ونبه �إىل �أن بقاء الو�ضع على هذا
احلال ينذر بت�شكيل تنظيم �إرهابي
�أك�ث��ر ت �� �ش��ددا وق� ��وة م ��ن داع�ش،
م���ض�ي�ف��ا“ :رمبا ي �ت �ح��ول الهول
�إىل من ��وذج �آخ ��ر م��ن �سجن بوكا
العراقي الذي �أنتج داع�ش».
�إجراءات وحلول
وت � � �� � � �ش� � ��ن “ق � � � � � � � � ��وات �� � �س � ��وري � ��ا
الدميقراطية” ،ب� ��دع� ��م من
التحالف الدويل ملكافحة الإرهاب،
ح �م�ل�ات ل�ل���س�ي�ط��رة ع �ل��ى املخيم
ونقل املت�شددين �إىل �أق�سام �أخرى
حتت حرا�سة م�شددة.
ويعترب خليل �أن احلل الوحيد هو
اتفاق لت�سليم ه�ؤالء العنا�صر �إىل

تو�صية برملانية مبالحقة ميدوز يف ق�ضية الكابيتول

�أ ّي��دت جلنة يف الكونغر�س الأمريكي
ب��الإج �م��اع م�لاح�ق��ة ك�ب�ير ّ
موظفي
البيت الأبي�ض ال�سابق م��ارك ميدوز جنائيا لرف�ضه
الإدالء ب�إفادته يف ق�ض ّية اقتحام الكابيتول.
واللجنة الربملان ّية التي ُ�ش ّكلت لفهم ال��دور الدّقيق
الذي لعبه الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب والأ�شخا�ص
امل�ح�ي�ط��ون ب��ه يف ال �ه �ج��وم ع�ل��ى ال �ك��اب �ي �ت��ول� ،ص ّوتت
ُقبيل ال�ساعة  01,00”20,00بتوقيت غرينت�ش
الثالثاء” ،بالإجماع ،ل�صالح مالحقة كبري ّ
موظفي
البيت البي�ض ال�سابق.
ك��ان م �ي��دوز ،ك�ب�ير م��وظ�ف��ي ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض يف عهد
ت��رام��ب� ،أعلن �أن��ه ال يعتزم االمتثال ملذكرة ا�ستدعاء
للمثول �أم ��ام جلنة يف الكونغر�س ت�ضم ممثلني عن
احلزبني اجلمهوري والدميوقراطي للنظر يف �أحداث
ال�ساد�س من كانون الثاين/يناير ،وتغ ّيب عن اجلل�سات
للمرة الثانية الأ�سبوع املا�ضي.
وجاء يف بيان للجنة �أن “عدم ح�ضور ميدوز للإدالء
ب��إف��ادت��ه بعد التو�صية الوا�ضحة والتحذير اللذين
�أطلقهما رئي�سها ،وبعدما �أعطي فر�صة ثانية للتعاون
مع اللجنة ،ي�شكل امتناعا �إرادي��ا عن االمتثال ملذكرة
اال�ستدعاء».
وت�ن�ظ��ر اللجنة يف ج�ه��ود ب��ذل�ه��ا ت��رام��ب لقلب نتائج
انتخابات العام  2020التي خ�سرها ،من خالل حملة
�أف�ضت �إىل اقتحام مبنى الكابيتول ،ويف امل�ساعدة التي
لقيها يف ذلك من ميدوز.
وميدوز كبري موظفي البيت الأبي�ض الرابع والأخري يف
عهد ترامب ،وكان �أبلغ اللجنة ب�أنه �سيمتنع عن الإدالء
ب��إف��ادت��ه بانتظار البت يف رف��ع ال�سرية ع��ن املحادثات
التي �أجراها ترامب مع م�ساعديه من عدمه.

ويعترب املحققون �أن ميدوز ق ّو�ض حقّه برف�ض الإدالء
ب�إفادته ،علما ب�أن الع�ضو ال�سابق يف الكونغر�س ير ّوج
�سجلت
ملذكرات ن�شرت الأ�سبوع املا�ضي تت�ض ّمن وقائع ّ
يف ال�ساد�س م��ن ك��ان��ون الثاين/يناير وحم��ادث��ات��ه مع
ترامب.
وكانت حمكمة ا�ستئناف ردّت طلب ترامب الإبقاء على
�سرية توا�صله مع م�ساعديه ،وقد جاء قرارها متوافقا
مع قرار حمكمة ابتدائية اعتربت �أن الرئي�س ال�سابق

مل ي�ق�دّم �أي دليل ي�ستوجب الإب �ق��اء على �سرية هذا
التوا�صل .و�أم��ام��ه �أ�سبوعان ال�ستئناف الق�ضية �أمام
املحكمة العليا.
وحني وقعت �أعمال ال�شغب ،كان ميدوز �أرفع م�ساعدي
ت��رام��ب ،وت�شري ت�ق��اري��ر �إىل �أن��ه ك��ان م��ع الرئي�س يف
البيت الأبي�ض حني اق ُتحِ م الكابيتول.
وت�ق��ول اللجنة �إن م�ي��دوز م��ن خ�لال من�صبه ميكنه
ت��وف�ير “معلومات �أ�سا�سية” مب��ا �أن��ه ا�ضطلع بدور
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دولهم ،حمذرا من هروب عنا�صر
“داع�ش” وتنفيذهم هجمات داخل
�سوريا ويف كرد�ستان العراق.
وك ��ان ال �ع��راق ق��د �أع �ل��ن اخلمي�س
امل��ا� �ض��ي ،ا��س�ت�ع��ادة � 490شخ�صا
م��ن املخيم ،فيما ك��ان ق��د ا�ستعاد
 100عائلة ،ونحو � 95أ�سرة ،بني
�سبتمرب ومايو من العام اجلاري.
وم �ن ��ذ �إن� ��� �ش ��اء خم �ي��م “الهول”
�أ� �ص �ب��ح ب�ي�ئ��ة ح��ا��ض�ن��ة للجرمية،
وك ��ان ال�لاج�ئ��ون ال�ع��راق�ي��ون �أول
م ��ن ق �� �ص��ده ب �ع��د ح� ��رب اخلليج
الأوىل يف  ،1991ث��م ت�ضاعفت
�أعدادهم عند الغزو الأمريكي يف
.2003
وزادت خ � �ط� ��ورة امل� �خ� �ي ��م عقب
اح�ت�لال “داع�ش” مل��دن بالعراق
و�� �س ��وري ��ا يف  ،2014مم ��ا �أدى
ل �ت��دف��ق �آالف ال �ن��ازح�ي�ن ،وعقب
�إع�لان هزمية التنظيم يف �سوريا
يف  2019ان�ضمت عائالت داع�ش
�إىل املخيم.

ر�سمي ب�صفته كبري موظفي البيت
الأبي�ض ،وب�آخر غري ر�سمي ب�صفته
مديرا حلملة ترامب االنتخابية.
وق�ب��ل �أن يعلن رف�ضه ال�ت�ع��اون كان
م �ي��دوز ��س� ّل��م ال�ل�ج�ن��ة ��س�ج�لات م��ن � 6600صفحة
م�أخوذة من ح�سابات بريد �إلكرتوين �شخ�صية ونحو
�ألفي ر�سالة ن�صية.
والأح��د ن�شرت جلنة التحقيق تقريرا م�ؤلفا من 51
�صفحة ي�صف بع�ضا م��ن ذاك التوا�صل ،مب��ا يف ذلك
وجهها ميدوز �إىل �شخ�ص يف احلر�س
ر�سالة �إلكرتونية ّ
الوطني كان جاهزا لـ”حلماية منا�صري ترامب».
و ُي �ت��و ّق��ع �أن ي �� �ص � ّوت جم�ل����س ال �ن��واب ح�ي��ث الغالبية
للدميوقراطيني الثالثاء على �إحالة ميدوز على وزارة
العدل للنظر يف توجيه االتهام.
لكن �أي �إط��ار زمني مل يحدد بعد لهذه الق�ضية .ويف
حال �إدانته ،ميكن �أن يواجه ميدوز حكما باحلب�س �ستة
�أ�شهر عن كل تهمة ،وعلى الأرجح غرامة.
وك��ان ميدوز ا ّتهم اللجنة با�ستغالل �سلطتها ،وتقدّم
الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي ب���ش�ك��وى ق���ض��ائ�ي��ة ��ض��د ت���س�ع��ة من
�أع�ضائها و�ضد رئي�سة جمل�س النواب نان�سي بيلو�سي،
وط �ل��ب م��ن حم�ك�م��ة ف��درال �ي��ة م �ن��ع ت�ن�ف�ي��ذ مذكرات
�وج��ه �إليه ول�شركة ف�يري��زون للح�صول
اال�ستدعاء امل� ّ
على �سجالت هاتفه.
وجهه
والإثنني ندد حماميه جورج تريويليغر يف كتاب ّ
�إىل اللجنة باملالحقة الق�ضائية املقرتحة وو�صفها
ب�أنها “غري حكيمة وجمحفة وغري من�صفة».
وك ��ان �آالف م��ن م�ن��ا��ص��ري ت��رام��ب ،وك�ث�ر م��ن بينهم
ينتمون �إىل جمموعات قومية مت�شددة وت�ؤمن بتفوق
العرق الأبي�ض ،قد اقتحموا مبنى الكابيتول قبل 11
�شهرا يف حم��اول��ة ملنع امل�صادقة على ف��وز ج��و بايدن
باالنتخابات الرئا�سية.
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عوا�صم
�أنقرة
قال وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�شاوو�ش �أوغلو �إن املرحلة املقبلة
�ست�شهد تبادل تعيني ممثلني خا�صني مع �أرمينيا.
ونقلت وك��ال��ة الأن �ب��اء ال�ترك�ي��ة �أم����س ال�ث�لاث��اء ،عنه ال�ق��ول م�ساء
�أم�س �إن حتركات بالده يف العالقات مع �أرمينيا ،تتم بالتن�سيق مع
�أذربيجان.
و�أكدت وزارة اخلارجية الأرمنية ،يف بيان �أم�س الثالثاء� ،أن يريفان
م�ستعدة لتطبيع العالقات مع تركيا ،م�ضيفة �أن اجلانب الأرمني
�سيعني �أي�ضاً مبعوثاً خا�صاً ال�ستئناف احلوار.
وجت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن احل ��دود ب�ين البلدين مغلقة منذ عقود،
والعالقات الدبلوما�سية جممدة.
وتوجد رواب��ط ثقافية ودينية وثيقة بني تركيا و�أذربيجان ،خ�صم
�أرمينيا .و�ساعدت تركيا �أذربيجان على ا�ستعادة �أرا�ض من �أرمينيا يف
حرب العام املا�ضي على منطقة ناغورنو قره باخ.
وتو�صف العالقات التاريخية بني �أرمينيا وتركيا باملعقدة .وتعر�ض
الأرمن لال�ضطهاد والقتل ب�شكل ممنهج على �أيدي العثمانيني بني
 1915و 1916وت�شري تقديرات امل�ؤرخني �إىل �إبادة ما ي�صل �إىل
 1.5مليون �أرميني يف تلك الفرتة.
وترف�ض تركيا ب�صورة قاطعة ت�صنيف القتل �إبادة جماعية ،وتقول
�إن �أرمن و�أتراكاً قتلوا يف �صراع �أهلي.

برلني
�أع��رب��ت وزي��رة اخلارجية الأمل��ان�ي��ة اجل��دي��دة �أنالينا ب�يرب��وك �أم�س
الثالثاء عن رغبتها يف التو�صل �سريعاً �إىل اتفاقيات دولية حقيقية
للحد من الأ�سلحة النووية.
وق��ال��ت ال��وزي��رة �صباح �أم����س قبل مغادرتها للم�شاركة يف م�ؤمتر
عن نزع ال�سالح يف العا�صمة ال�سويدية �ستوكهومل“ :نزع ال�سالح
النووي يف حاجة ما�سة �إىل زخم جديد».
و��ش��ددت ب�يرب��وك على �أن “منع ا�ستخدام الأ�سلحة ال�ن��ووي��ة مرة
�أخرى ميثل م�س�ؤولية م�شرتكة للمجتمع الدويل ب�أ�سره” ،م�شرية
�إىل �أن ��ه ،رغ��م ذل��ك ،مل يكن ه�ن��اك ات�ف��اق على م��دى ��س�ن��وات على
خطوات جديدة لنزع ال�سالح ال�ن��ووي ،بل تدهور الو�ضع بالفعل،
على حد و�صفها.
�أدي�س �أبابا

�أدان برنامج الأغذية العاملي و�شركا�ؤه من املنظمات غري احلكومية
ب�شدة اال�ستيالء على �شاحناته و�أ��ص��ول��ه ،وت�ه��دي��د موظفيه ،مع
ا�ستمرار ا�ستهدافهم من جماعات ع�سكرية يف دي�سي وكومبولت�شا يف
منطقة �أمهرا ،ب�إثيوبيا.
ووفق موقع �أخبار الأمم املتحدة ،دخلت جمموعة م�سلحة م�ساء 10
دي�سمرب (كانون الأول) �إىل جممع جلنة �إدارة خماطر الكوارث يف
كومبولت�شا ،و�أخذت � 18شاحنة لربنامج الأغذية العاملي بالقوة.
ويُعتقد �أن املجموعةموالية لقوة الدفاع الوطنية الإثيوبية �أو لقوة
ع�سكرية متحالفة معها.
و�أعيد معظم ال�شاحنات با�ستثناء ثالث منها ،و�أبلغ برنامج الأغذية
العاملي احلكومة االحتادية وال�سلطات املحلية يف دي�سي التي ت�ساعد
يف ا�ستعادة ال�شاحنات بذلك.
وقال نائب املتحدث با�سم الأمم املتحدة فرحان حق“ :تظل �سالمة
و�أمن موظفي الأمم املتحدة وال�شركاء على ر�أ�س �أولوياتنا .وندعو
�إىل الإفراج الفوري والآمن عن موظفينا وزمالئنا ومركباتنا»
و�أك��د حق �أن برنامج الأغذية العاملي و�شركاءه باقون و�سيقدمون
اخل��دم��ات يف كومبولت�شا ودي���س��ي ،وع�بر منطقة �أم �ه��را� ،إذ يوجد
ما يُقدّر بنحو  3.7ماليني �شخ�ص يف حاجة ما�سة �إىل امل�ساعدة
الغذائية.
و�أك��د مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال���ش��ؤون الإن�سانية �أوت���ش��ا ،يف
الأ�سبوع املا�ضي ا�ستمرار النزوح ب�سبب النزاع يف �أمهرا ،وعفر ،وغرب
تيغراي ،يف الوقت ال��ذي تقدّر الأمم املتحدة احلاجة املا�سة لنحو
 9.4ماليني �شخ�ص �إىل امل�ساعدة الغذائية يف املناطق الثالث.

�شقيق �أ�ساجن يخ�شى موت م�ؤ�س�س ويكيليك�س

•• نيويورك�-أ ف ب

قال �شقيق جوليان �أ�ساجن ،غابرييل �شيبتون ،يف نيويورك� ،إنه يخ�شى وفاة
م�ؤ�س�س موقع ويكيليك�س خالل املعركة القانونية �ضد ت�سليمه من اململكة
املتحدة �إىل الواليات املتحدة .وتظاهر �شيبتون ،وهو منتج �سينمائي �أم�س
الأول االثنني �أم��ام القن�صلية الربيطانية يف مانهاتن مع جمموعة من
نحو � 30شخ�صا ،بينهم املمثلة الأمريكية الكوميدية �سوزان �ساراندون
واملو�سيقي الربيطاين روجر ووترز ،م�ؤ�س�س فرقة بينك فلويد.
وقال �شيبتون �إنه “قلق جدا” حيال ما يثقل كاهل جوليان ويزيد ال�ضغط
عليه .و�صرح لوكالة فران�س بر�س “نحن نعي�ش يف خوف من �أنه لن ي�صمد
�أو �أن ميوت” خالل الإجراءات الق�ضائية املتعلقة بت�سليمه.
وهي لي�ست �أول مرة يُبدي �شيبتون قلقه حيال �صحة �أخيه البالغ خم�سني
عاما .وكانت خطيبة �أ��س��اجن� ،ستيال موري�س ،ك�شفت ل�صحيفة “ميل”
الربيطانية الأحد �أنه �أ�صيب نهاية ت�شرين الأول�/أكتوبر بجلطة دماغية
يف ال�سجن.
يقبع الأ�سرتايل �أ�ساجن يف �سجن �شديد احلرا�سة قرب لندن .وكان �أوقِف يف
ني�سان�/أبريل  2019بعد �سبع �سنوات على جلوئه �إىل �سفارة الإكوادور يف
لندن .وقال �شقيقه �إن �أ�ساجن “مل يعد الرجل الذي كان عليه عندما بد�أ
كل ذلك” ،لكنه “يظل قويا ومكافحا» .وعبرّ �أقارب �أ�ساجن وم�ؤ ّيدوه عن
خماوفهم هذه ،بعد انت�صار كبري للواليات املتحدة ،اجلمعة ،يف معركتها
للتو�صل �إىل ت�سليم م��ؤ�� ّ�س����س م��وق��ع ويكيليك�س ،ب�ع��دم��ا �أل �غ��ت املحكمة
ّ
الربيطان ّية العليا قرار املحكمة االبتدائية مبنع ت�سليمه �إىل وا�شنطن.
تتهم الواليات املتحدة �أ�ساجن بن�شر �أكرث من � 700ألف وثيقة �سرية اعتبارا
من  2010عن الأن�شطة الع�سكرية والدبلوما�سية الأمريكية ال �سيما يف
العراق و�أفغان�ستان .وهو مالحق خ�صو�صا بتهمة التج�س�س ويواجه عقوبة
ت�صل �إىل  175عاما يف ال�سجن يف ق�ضية مت ّثل بح�سب م�ؤ ّيديه هجوما
خطرا جدا على حرية ال�صحافة.
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GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70530

Date 15/ 12/ 2021 Issue No : 13417

Real Estate Appeal 1685/2021/322
Details of service by publication
To the appellee / 1- Misbah Ul Haq Qureshi
Unknown place of residence
Whereas the apellant / Aqaar Corporation
Represented by/ Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit
Almatrooshi
Appealed the verdict issued in case No. 1445/2021 Real Estate
Summary
The hearing of Wednesday 22-12-2021 at 10:00 AM was
determined for the same on the online court hearing. Therefore,
you are ordered to attend by yourself or your legal attorney has
to attend and in case of your failure to do the same, you shall be
trailed in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70392

Date 15/ 12/ 2021 Issue No : 13417
Legal Notice by Publication
)(6857/2021
The Warner: Ahmed Abdulrahim Mohamed Ahmed Alzarooni.
Address: Emirate of Ajman -Sheikh Khalifa Road, Crystal tower 1, Office
301, Tel: 067794440, Mob: 0505022228, E-mail: info@ssjlawyers.com
The Warnee: Kashif Ali Shawkat Ali, Nationality : Pakistan
)Address: (Residence Unknown
)Subject: Legal Notice by Publication No (104723/1/2021
)The warner asking the warnee to pay an amount of (DHs 23,134
Twenty-Three Thousand and One Hundred Thirty-Four dirhams within
a maximum period of five days from the date of receiving this notice.
Otherwise, the warner will have to take all legal procedures that preserve
his right, issue a payment order, and demand appropriate compensation
for any break down or damage suffered by the warner, while charging the
warnee with all fees and expenses of litigation and attorney fees.
Notary Public

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 15/ 12/ 2021 Issue No : 13417

70522

Notification by publication Memo
Issued by Sharjah Federal Court, the Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0007340-Civil (Partial
To the defendant: Alone Walusaga, Address: 9386339
We would like to inform you that on 30/11/2021, this court decided its
ruling in the above lawsuit in favor for Sharjah Taxi LLC as follows
The court ruled in in presence:
To obligate the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED
)26624.03 (Twenty-six Thousand six hundred twenty-four and three fils
with interest equals 4% as of the lawsuit registration date until the full
payment, provided that it shall not exceed the ruled amount with expenses
and five hundred for advocate service
This is an unappealing Judgment
Judge
Ahmed Jamal Al Dine Ahmed
Mountaser
Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 15/ 12/ 2021 Issue No : 13417

70530

Court of Appeal
)Service by Publication Memo (Appeal
In Appeal No. 322/2021/1689- Real Estate Appeal
Heard in First Real Estate Appeal Tribunal No. 90
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 1441/2021 Real Estate
Summary, the charges, the expenses and the fees.
Appellant Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified 1- Zenab Majid Nokhas Capacity: Appellee
Service Subject The appellant appealed the verdict.. issued in Case No. 1441/2021
Real Estate Summary. The hearing of Tuesday 21-12-2021 at 10:00 AM on online
court hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by
yourself or your legal attorney and in case of your failure to do the same, you shall
be trailed in absentia.
Prepared by Abdulrahman Ibrahim Shamsuddin

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 15/ 12/ 2021 Issue No : 13417

70392

Legal Notice by Publication
)(9849/2021
The Warner: Emirates Rebar Limited.
The Warnee: 1- SOBHA ENGINEERING & CONTRACTING L.L.C
2- Rajindran Ajay Batiat Babu Ragender - Inadian National
)(Residence Unknown
As a result of a commercial deal owed by the above-mentioned warnees, an
amount of DHs 98,437.50 in favor of the warner, according to check No.
100800 dated 10/05/2020 drawn on Noor Bank, Sheikh Zayed Road Branch,
issued from the first warnee's account, with the signature of the second warnee,
and which was returned from the bank without payment due to insufficiency
funds, and after asking them friendly, they refused to pay without justification,
even though the debt was fixed in writing, a certain amount, and due for
payment. Therefore, the warner asking the warnees jointly to pay an amount
of DHs 98,437.50, the value of the returned Cheque 100800, within five days
from the date of this notice, under penalty of a payment order for the amount
and legal interest.
Notary Public

12
حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13417بتاريخ 2021/12/15
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  195/2019/250بيع عقار مرهون

70021

العدد  13417بتاريخ 2021/12/15

�إلغاء اعالن �سابق

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى  :ا�صدار القرار بتذبيل ا�صل عقد الرهن بال�صيغة التنفيذية واالمر بايقاع احلجز التنفيذي على العقار
(ار�ض) رقم  702/3البالغ م�ساحته  743.22مرت مربع مبنطقة مردف ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك
للمطلوب �ضده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده واملقدرة مببلغ 3,962,157.20
درهم (فقط ثالثة ماليني وت�سعمائة واثنني و�ستني الف ومائة و�سبعة وخم�سني درهم وع�شرين فل�سا الغري) من ح�صيلة
البيع وما ي�ستجد عليها من فائدة قانونية حتى تاريخ البيع النهائى طبقا الحكام القانون واملادتني ( )25و( )26وما
بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي
طالب التنفيذ  :بنك �أبوظبي االول حاليا بنك �أبوظبي الوطني �سابقا
عنوانه  :ام��ارة دب��ي دي��رة بور�سعيد  -بناية البزن�س بوينت مكتب رق��م  401خلف وك��ال��ة الني�سان لل�سيارات  -هاتف
 04/2946945رقم مكاين  - 3244594826 :وميثله  /حممد عي�سي �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  /را�شد حمد �سعيد الزفنه العقاري  -عنوانه  :امارة دبي  -منطقة مردف  -العقار رقم  3/702رقم
مكانی 0@0 - 050000000000000 - 4046691440
مو�ضوع الإعالن :
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/12/22ال�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 راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن 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 الإج��راءات 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  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة :مردف -
رقم االر�ض  3/702رقم البلدية  251- 709امل�ساحة  743.22:مرت مربع املبلغ  3.500.000 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2976705:باال�سم التجاري:كاربون كال�س
للعناية بال�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
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

Date 15/ 12/ 2021 Issue No : 13417

70392

Legal Notice by Publication
)(6859/2021
The Warner: Ahmed Abdulrahim Mohamed Ahmed Alzarooni.
Address: Emirate of Ajman -Sheikh Khalifa Road, Crystal tower 1, Office
301, Tel: 067794440, Mob: 0505022228, E-mail: info@ssjlawyers.com
The Warnee: Mohamed Adel Mohamed Aqeel, Nationality: Pakistan
)Address: (Residence Unknown
)Subject: Legal Notice by Publication No (233128/1/2021
The warner asking the warnee to pay an amount of (DHs 24,584) TwentyFour Thousand and Five Hundred Eighty Four dirhams within a maximum
period of five days from the date of receiving this notice. Otherwise, the
warner will have to take all legal procedures that preserve his right, issue
a payment order, and demand appropriate compensation for any break
down or damage suffered by the warner, while charging the warnee with
all fees and expenses of litigation and attorney fees.
Notary Public

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/غامن علي بن حموده واوالده ذ م م
رخ�صة رقم CN 1137406:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء  /فاطمه رام�س حممد العامرى من � % 1.50إىل %6.25
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عليا غامن على بن حموده الظاهرى من � % 0.84إىل %3.5
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حموده غامن على بن حموده الظاهرى من � % 1.68إىل %7
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عائ�شه غامن على بن حموده الظاهرى من � % 0.84إىل %3.5
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عفره غامن على بن حموده الظاهرى من � % 0.84إىل %3.5
تعديل ن�سب ال�شركاء  /نا�صر غامن على بن حموده الظاهرى من � % 1.68إىل %7
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد غامن على بن حموده الظاهرى من � % 1.68إىل %7
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حمد غامن على بن حموده الظاهرى من � % 1.68إىل %7
تعديل ن�سب ال�شركاء � /شم�سه غامن على بن حموده الظاهرى من � % 0.84إىل %3.5
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ودميه غامن على بن حموده الظاهرى من � % 0.84إىل %3.5
تعديل ن�سب ال�شركاء  /لطيفه غامن على بن حموده الظاهرى من � % 0.84إىل %3.5
تعديل ن�سب ال�شركاء  /فاطمه غامن على بن حموده الظاهرى من � % 0.84إىل %3.5
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ذياب غامن على بن حموده الظاهرى من � % 1.68إىل %7
تعديل ن�سب ال�شركاء  /على غامن على بن حموده الظاهرى من � % 1.68إىل %7
تعديل ن�سب ال�شركاء  /خالد غامن على بن حموده الظاهرى من � % 1.68إىل %7
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سعيد غامن على بن حموده الظاهرى من � % 1.68إىل %7
تعديل ن�سب ال�شركاء  /احمد غامن على بن حموده الظاهرى من � % 1.68إىل %7
تعديل ن�سب ال�شركاء � /صاحله حممد زيتون املهريى من � % 1.50إىل %6.25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف غامن على غامن بن حموده الظاهرى
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)

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13417بتاريخ 2021/12/15
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  147/2021/250بيع عقار مرهون

العدد  13417بتاريخ 2021/12/15
70021

املنظورة يف دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى �إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أع�لاه بال�صيغة التنفيذية واالم��ر ب�إيقاع احلجز
التنفيذي على العقار رقم  109بالطابق رقم  1مببنی عزیزی مونرتيل  1البالغ م�ساحته  449.29قدم مربع واملواقف
 G-19على قطعة الأر�ض رقم  2273مبنطقة جبل على الأوىل ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب
�ضده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده املقدرة مببلغ  258,099.83درهم (فقط
مائتان وثمانية وخم�سون الف وت�سعة وت�سعني درهم وثالثة وثمانون فل�سا الغري) من ح�صيلة البيع طبقا الحكام القانون
واملادتني ( )25و( )26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي .
طالب التنفيذ  :بنك �أبوظبي التجاري
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي بور�سعيد  -ديره  -دبي -مبنى بناية عبد اهلل حممد امل�سعود � -شقة مكتب رقم 804 & 802
وميثله حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  /جامنورا دافالتوفا  -عنوانه  :الإمارات �إمارة دبي بر دبي  -دبي-مبنى مبنی عزیزی مونرتیل�- 1شقة
العقار رقم -109منطقة جبل على الأوىل Jamnura_dawlatova@gmail.com - 0504416650 -
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/12/22ال�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  :جبل علي االوىل  -رقم االر�ض  - 2273رقم البلدية  - 591- 0:امل�ساحة  41.74 :مرت مربع -
رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :عزيزي مونرتيل  -رقم الوحدة  - 109:مببلغ ( )435.828.45درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13417بتاريخ 2021/12/15
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  310/2020/250بيع عقار مرهون

70021

املنظورة يف دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار القرار بتذييل �أ�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله بال�صيغة التنفيذية والأمر ب�إيقاع احلجز
التنفيذي على رهن العقار رقم  808بالطابق رقم  8مببنى الجو في�ستا  -بي 2البالغ م�ساحته  116,69مرت مربع
واملواقف رقم  B-210على قطعة االر�ض رقم  3مبنطقة معي�صم الأول ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك
للمطلوب �ضده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده املقدره مببلغ 579,756,99
دره��م (خم�سمائة وت�سعة و�سبعني �أل��ف و�سبعمائة و�ستة وخم�سني دره��م وت�سعة وت�سعني 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  -ديره  -بناية عبد اهلل حممد امل�سعود  -مكتب رقم 804 & 802
وميثله  :عائ�شة عبدال�سالم حممد اجلزيري
املطلوب �إعالنه  /جاوراف دهافان مامنوهان الل دهافان  -عنوانه  :الإمارات �إمارة دبي بر دبي  -مبنى الجو في�ستا بي -2
�شقة العقار رقم  - 808منطقة معي�صم االول Gaurav-dhawan@gmail.com - 0559779441 -
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/12/22ال�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  :معي�صم االول  -رقم االر�ض  - 3رقم املبنى  - 2 :ا�سم املبنى  :الجو في�ستا بي  -رقم
العقار  - 808رقم الطابق  - 8امل�ساحة  116.69 :مرت مربع .التقييم  588705.87 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي
70021

مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/12/22ال�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 :
كنية  -املنطقة  :برج خليفة  -رقم االر�ض  - 155رقم املبنى  - 3 :ا�سم املبنى  :برج خليفة  -املنطقة  - 3 :رقم العقار :
 - 6404امل�ساحة  175,40 :مرت مربع  -التقييم  3,242,951/18 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 15/ 12/ 2021 Issue No : 13417

70392

Legal Notice by Publication
)(6860/2021
The Warner: Ahmed Abdulrahim Mohamed Ahmed Alzarooni.
Address: Emirate of Ajman -Sheikh Khalifa Road, Crystal tower 1, Office
301, Tel : 067794440, Mob: 0505022228, E-mail: info@ssjlawyers.com
The Warnee: Majeed Mahmoud Abdul Rashed, Nationality: Pakistan
)Address: (Residence Unknown
)Subject: Legal Notice by Publication No (104673/1/2021
The warner asking the warnee to pay an amount of (DHs 24,000) TwentyFour Thousand dirhams within a maximum period of five days from the
date of receiving this notice. Otherwise, the warner will have to take all
legal procedures that preserve his right, issue a payment order, and demand
appropriate compensation for any break down or damage suffered by the
warner, while charging the warnee with all fees and expenses of litigation
and attorney fees.
Notary Public

�إلغاء اعالن �سابق

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رمز
اجلمال للمالب�س الن�سائية
رخ�صة رقم CN 1402643:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13417بتاريخ 2021/12/15
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز
اجنل كالور للتجميل
رخ�صة رقم CN 1999904: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/دور ابيلتي للوجبات
اخلفيفة رخ�صة رقم CN 3950879:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فاطمه �سعيد حممد م�سلم املحرمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فرج �سامل يحيى �سامل املحرمي
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

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كينج فيلد خلدمات اال�شراف االدري جلمعيات
املالك رخ�صة رقم CN 2822616:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة كري�ستيان روبرت�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة التزام الدارة اال�صول العقارية ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تيلي�سكوب لل�شبكات
وحلول االمن � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2897635:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سيف علي �سيف جدمي املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد حممد بخيت �صميم املن�صوري
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

ELTIZAM ASSET MANAGEMENT ESTATE L.L.C.

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  6404بالطابق رقم  64مببنى خليفة ت��اورر زون  3البالغ م�ساحته  175.40مرت مربع واملواقف رقم
 CC-1187-1186على قطعة الأر�ض رقم  155مبنطقة برج خليفة ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب
�ضده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده املقدره مببلغ  4,007,321.14دره��م (�أربعة
ماليني و�سبعة �آالف وثالثمائة وواحد وع�شرون درهم واربعة 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  -ديره  -بناية عبد اهلل حممد امل�سعود  -مكتب رقم 804 8 802
وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  :جيانتها كومار انانتهان بيالي
عنوانه :الإمارات �إمارة دبي بر دبي  -مبنى خليفة تاور زون � - 3شقة العقار رقم -6404منطقة برج خليفة 0502946223 -
JANANTHANPILLAI@gmail.com -
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 4023634:باال�سم التجاري�:ساعي اخلري
العمال البال�سرت  ,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

�إعــــــــــالن

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13417بتاريخ 2021/12/15
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  26/2021/250بيع عقار مرهون

�إعــــــــــالن

تعديل وكيل خدمات  /حذف عائ�شه عبدالرحيم على حممد احللو
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سامر حممد فريد خليفه
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كينج فيلد خلدمات اال�شراف االدري جلمعيات املالك

KING FIELD OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES

�إىل /كينج فيلد خلدمات اال�شراف االداري جلمعيات املالك � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

KING FIELD OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل عنوان  /من �أبوظبي �أبوظبي �أبوظبي �إىل �أبوظبي جزيرة الرمي الرمي طموح 1
� 202100470684 202100470684شركة الطموح لال�ستثمارات م م
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13417بتاريخ 2021/12/15

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نادي االمارات لاللعاب الرتفيهية
رخ�صة رقم CN 1004555:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة يا�سر را�شد م�صبح �سامل ال�شام�سى %18.18
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سعيد را�شد م�صبح �سامل ال�شام�سى %45.46
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد را�شد م�صبح �سامل ال�شام�سى %18.18
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سناء را�شد م�صبح �سامل ال�شام�سى %9.09
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شيخه را�شد م�صبح �سامل ال�شام�سى %9.09
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سيف را�شد م�صبح �سامل ال�شام�سى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /نادي االمارات لاللعاب الرتفيهية
EMIRATES AMUSING TOYS CLUB

�إىل /نادي االمارات لاللعاب الرتفيهية ذ.م.م

EMIRATES AMUSING TOYS CLUB 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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مارجال هيلز للمقاوالت
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 4255678:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /مارجال هيلز للمقاوالت ذ.م.م
MARGALLA HILLS CONTRACTING L.L.C

�إىل /مارجاال هيلز للمقاوالت ذ.م.م
MARGALLA HILLS CONTRACTING 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)

األربعاء  15ديسمبر  2021م  -العـدد 13417
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هكذا �سيكون متوقعها الدويل:

نقاط جغرا�-سيا�سية خم�س للحكومة الأملانية اجلديدة
•• الفجر -لورينزو مونفريغوال –ترجمة خرية ال�شيباين
طيلة عقود ،مل يكن لكلمة “اجلغرافيا ال�سيا�سية”
�سمعة طيبة يف �أملانيا .تاريخي ًا� ،أ�سباب هذه ال�سمعة
ال�سيئة معروفة ومفهومة بعمق .لطاملا كان رف�ض املنظور
اجليو�سيا�سي �أ�سا�س املقاربة االقت�صادية امل�شطة لربلني
(وفرانكفورت) ،بالنظر �إىل ما وراء حدودها الوطنية.

- 1االحت���اد الأوروب������ي� ..أول
�سيا�سية �أمل��ان �ي��ة حت��دث��ت جم ��ددا عن
“اجلغرافيا ال�سيا�سية” ،كانت �أور�سوال
ف��ون دي��ر الي��ن ،ع��ام  ،2019ب�صفتها
رئي�سة املفو�ضية الأوروب� �ي ��ة .وميكن
تلخي�ص ما قالته جم��ا ًزا �أن��ه بالن�سبة
ل�ل�ث�ق��اف��ة ال �ل �ي�برال �ي��ة الدميقراطية
الأمل��ان�ي��ة ،ف ��إن التعامل م��ع اجلغرافيا
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة مم �ك��ن ف �ق��ط م ��ن خالل
االحت��اد االوروب��ي .بالن�سبة لأملانيا ،ال
يوجد بديل جيو�سيا�سي خارج االحتاد
ا�ستكمل نهائيا بنيته الدميقراطية.
وي � � ��ؤك � ��د ال� �ع� �ق ��د احل � �ك ��وم ��ي بني
اال� �ش�تراك��ي ال��دمي�ق��راط��ي-اخل���ض��ر-
ال �ل �ي�ب�رايل ال��دمي �ق��راط��ي م ��ا نعرفه
م �� �س �ب �ق��ا “ :ال مي �ك��ن ال �ت �غ �ل��ب على
اال��ض�ط��راب��ات التي ت��واج��ه �أمل��ان�ي��ا على
امل�ستوى ال��وط�ن��ي وح ��ده .وتتبع ذلك
العديد من �إعالنات النوايا التي جتمع
ب�ي�ن خم �ت �ل��ف ال �ت��وج �ه��ات الأوروب � �ي ��ة
ل�ل�أح��زاب الثالثة .ت�صريحات م�ؤيدة
لأوروب ��ا مركبة ول�ك��ن ال ج��دال فيها،
وتهدف حتى �إىل “مزيد من التطوير
ال�لاح��ق (ل�لاحت��اد) و��ص��وال �إىل دولة
احتادية �أوروبية».
يف بلدان جنوب �أوروب��ا ،مت ا�ستقبال
اختيار وزي��ر املالية الأمل��اين مثل زعيم
احلزب الليربايل الدميقراطي ،ال�سيد
ليندنر ،بقلق .ومع ذلك ،جتدر الإ�شارة
�إىل �أن � �ص��رام��ة احل � ��زب الليربايل
الدميقراطي �آخذة يف التغيرّ � ً
أي�ضا :ال
يزال انفتاح برلني يف ربيع عام ،2020
وال��ذي �أدى �إىل والدة برنامج االحتاد
الأوروب � � ��ي “اجليل القادم” ،حلظة
تاريخية بالغة الأه�م�ي��ة لأي حكومة
�أمل��ان �ي��ة .وت�ت�ج�ل��ى ه ��ذه الديناميكية
ب�شكل �أكرث و�ضوحً ا من خالل حقيقة
�أن بطل �إذابة اجلليد هذه ،وزير املالية
�آنذاك� ،أوالف �شولتز ،الذي �أ�صبح الآن
م�ست�شارًا .يف الوقت نف�سه  ،ال يعني
ه��ذا ب��ال�ت��أك�ي��د �أن احل�ك��وم��ة القادمة
�ست�سعى �إىل تقا�سم غري حمدد مل�صري
االحت� � ��اد االوروب� � � ��ي امل� � ��ايل .ه �ن��ا مرة
�أخ ��رى ،ي�ب��دو �أن نهج حكومة �شولتز
هو تطوير ح��ذر خلط مريكل .ففيما
يتعلق ب�صندوق االنعا�ش ،ورد يف عقد
االئ�ت�لاف �أن ب��رن��ام��ج “اجليل القادم
(خ�ط��ة االن�ع��ا���ش الأوروب� �ي ��ة) ه��و �أداة
حمدودة يف الزمن ويف املبالغ ،ونريد �أن
ي�ؤدي برنامج �إعادة الإعمار �إىل انتعا�ش
�سريع ومر ّكز ومتجه اىل امل�ستقبل يف
جميع �أنحاء �أوروبا ما بعد االزمة .كما
�أنه ي�صب يف امل�صالح الأ�سا�سية لأملانيا.
وي �ج ��ب اح �ت ��رام الأه� � � ��داف النوعية
وتدابري الإ�صالح املتفق عليها يف �إطار
خ�ط��ة االن�ع��ا���ش الأوروب� �ي ��ة .و�سن�سهر
ع�ل��ى �أال ت � ��ؤدي ع�م�ل�ي��ات � �س��داد خطة
االن �ع��ا���ش الأوروب� �ي ��ة �إىل تخفي�ضات
يف ب��رام��ج االحت ��اد و�صناديقه” .من
الناحية التكتيكية ،مت ت��رك ك��ل �شيء
م �ع �ل � ًق��ا :ال ي��وج��د زخ ��م ن �ح��و تعزيز
النموذج ،ولكن ال يوجد � ً
أي�ضا �إغالق
خا�ص فيما يتعلق بتطويره .من املهم
�أي �� ً��ض��ا ،م�لاح�ظ��ة �أن ح��زم��ة التحفيز
نف�سها ،يف اتفاق االئ�ت�لاف ،م�شروطة
ب��اح�ت�رام “�سيادة القانون” ،الأم ��ر
ال��ذي ي��ؤك��د �أن��ه بالن�سبة ل�برل�ين ،لن
ي�ت��م �إغ �ل�اق ال �ن��زاع��ات ال��دائ��رة بينها
وب�ين وار��س��و وب��وداب���س��ت .ولكن ب�شكل
�أع� � � �مّ� � ،س �ت �ك��ون ال� �ن ��زاع ��ات الداخلية
داخ��ل االحت��اد االوروب��ي �أق��ل �شل ًال من
خالل �إدخال ت�صويت الأغلبية امل�ؤهلة
بالن�سبة ل�ق��رارات ال�سيا�سة اخلارجية
الأوروبية .وتلخ�ص اتفاقية االئتالف
الأم � ��ر ع �ل��ى ال �ن �ح��و ال� �ت ��ايل“ :نريد
زي��ادة ال�سيادة اال�سرتاتيجية لالحتاد
الأوروب��ي ،من خالل مواءمة �سيا�ستنا
اخل ��ارج � �ي ��ة والأم � �ن � �ي� ��ة والإمن ��ائ � �ي ��ة
والتجارية على �أ�سا�س امل�صالح والقيم
الأوروب�ي��ة امل�شرتكة « .هنا نعود �إىل
ال�سيادة اال�سرتاتيجية ،العزيزة جدًا
ع�ل��ى ب��اري����س ،وال �ت��ي م��ع ذل��ك ت�ستمر
ال�سلطة التنفيذية اجلديدة يف برلني
يف اث��ارت �ه��ا ب�ط��ري�ق��ة مقنعة ب �ق��در ما
هي غام�ضة .ميكن �أن يبتهج امل�ؤيدون
لأوروب � � ��ا ب��ال �ن��واي��ا امل�ع�ل�ن��ة للحكومة
الأمل ��ان� �ي ��ة اجل� ��دي� ��دة ،ول �ك ��ن ال ي ��زال
ه�ن��اك العديد م��ن الأ��ش�ي��اء املجهولة،
وال�س�ؤال الرئي�سي هو ما �إذا �سينتهي
الأمر بحكومة �شولتز بالت�صرف داخل
االحت��اد على منط مريكل :ال��رد �أزمة
ب�أزمة.
- 2ال�صفقة اخل�ضراء� ..أنالينا
ب�ي�رب ��وك ل�ي���س��ت امل �� �س �ت �� �ش��ارة ...هذا
وا� �ض��ح ال� �ي ��وم ،ول �ك��ن مل ي �ك��ن الأم ��ر
كذلك يف الربيع املا�ضي ،عندما اعتقد
ال �ك �ث�يرون �أو راه �ن��وا ع�ل��ى �أن املوجة
اخل���ض��راء الأمل��ان�ي��ة ل��ن تتوقف .ولئن
مل يكت�سح اخل�ضر االن�ت�خ��اب��ات ،فقد
ف��ازوا تكتيكيًا :عقد احلكومة طموح
ب�ش�أن امل�سائل البيئية ،وال�ت��ي مل تعد
ت�شكل مل ًفا ً
ب�سيطا ،بل القواعد الكاملة
للتخطيط ال�سيا�سي للم�ستقبل.
دعاة حماية البيئة غري را�ضني ح ًقا
عن عقد حكومة �شولتز :اخل��روج من
ال �ف �ح��م ع ��ام  2030ي �ج��ب ان ين ّفذ
“ب�شكل مثايل” ،بينما ت �ن��ازل حزب
اخل���ض��ر ك �ث�ي�رً ا ،خ��ا��ص��ة ف�ي�م��ا يتعلق

ال��ي��وم ،وم��ع ذل��ك ،قد تختار دول��ة ما ع��دم التعامل مع
اجلغرافيا ال�سيا�سية ،ولكن يف النهاية� ،ستتعامل اجلغرافيا
ال�سيا�سية معها .كما نعلم ،رغم تقدّ مها من �أزمة �إىل �أخرى،
ف�إن  16عا ًما من م�ست�شارية ال�سيدة مريكل كانت عبارة عن
�سيطرة منطقية على ت�أثريات ال�صدمات اخلارجية على
اال�ستقرار الأملاين ،و�سل�سلة من التباط�ؤ الواعي وامل�ستمر
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حماولة لإحداث تغيري يف الإيقاع
دون التخلـي عـن حكمــة ميـركـل
بق�ضايا ال�سيارات والنقل .وم��ع ذلك،
ال يحتاج امل��رء �إال �إىل النظر يف �إن�شاء
وزارة ك�برى لالقت�صاد وامل�ن��اخ ،والتي
� �سي�ر�أ� �س �ه��ا ج ��ري ��ن روب � � ��رت هابيك،
و� �س �ي �ك��ون ل �ه��ا ر�أي يف ال �ع ��دي ��د من
اجلوانب ،لفهم ر�ضا معني من اخل�ضر
بنتيجة اتفاق االئتالف.
م��ن ن��اح�ي��ة �أخ� ��رى� ،ستكون �أنالينا
ب��رب��وك وزي ��رة ل�ل�خ��ارج�ي��ة ،مم��ا ميثل
اخلطوة الأوىل يف ال�سيا�سة اخلارجية
التي يقدمها عقد احلكومة على �أنها
“ن�سوية” .وي�ع�ت�بر ال�ت�ح��ول البيئي
وه ��دف احل��د م��ن زي ��ادة درج ��ة حرارة
الكوكب �إىل  1.5درجة مقارنة بالفرتة
ما قبل ال�صناعية ،ق�ضية جيو�سيا�سية
ب�شكل متزايد.
يف �أول مقابلة لها ب�صفتها وزيرة
مبا�شرة ،قالت ال�سيدة ب��رب��وك“ :من
الوا�ضح �أن الطريق �إىل  1.5درجة ال
ميكن �أن يُ�سلك �إال �إذا احت��د ال�شركاء
الأوروبيون والدوليون .ولهذا ال�سبب
نحن بحاجة �إىل �سيا�سة خارجية ن�شطة
ملكافحة التغيرّ املناخي .التقنيات التي
�سنطورها يف �أملانيا يف ال�سنوات القادمة
ي�ج��ب �أن ي�ت��م ت���ص��دي��ره��ا �إىل جميع
�أنحاء العامل .لكل هذا �ستكون بربوك
م�س�ؤولة ع��ن جن��اح �أو ف�شل ال�سيا�سة
اخل��ارج �ي��ة ال �ت��ي ت��ري��د لأول م ��رة �أن
تنحاز بالكامل للأجندة البيئية.
م��ن امل ��ؤك��د �أن الأط�ل���س�ي��ة املعروفة
للخ�ضر �ستدفع من �أجل �إن�شاء حمور
جيو�سيا�سي �أخ���ض��ر م��ع وا�شنطن ،يف
ح�ين �أن االحتكاكات اخل�صو�صية مع
ال�لاع �ب�ين ال�ع��امل�ي�ين الآخ ��ري ��ن ميكن
�أن حت �م��ل ع�ل�ام��ة الإ� � �ص ��رار الأمل� ��اين
ع �ل��ى م �ع��اي�ير �إن� �ت ��اج ج ��دي ��دة لل�سلع
امل�ستوردة .ال�س�ؤال هو معرفة �إىل �أي
مدى ميكن جعل هذا الهدف متواف ًقا
م��ع ديناميكيات ال���ص��ادرات التي تظل
� �ض��روري��ة ل��رف��اه�ي��ة �أمل��ان �ي��ا (ولل�سلم
االجتماعية الداخلية).
ب�ي�ن�م��ا ،يف ال���س�ي��ا��س��ة ال��وط�ن�ي��ة ،من
املحتمل �أن يتم ا�ستبعاد اال�ستثمارات
اخل �� �ض��راء م��ن ع ��ودة ف��رم�ل��ة الديون
ال�شهرية عام  ،2023وال�س�ؤال الذي
ي�ط��رح نف�سه يف االحت��اد االوروب ��ي هو
بالطبع كيف و�إىل �أي مدى ميكن �إعادة
�إنتاج �شيء م�شابه فيما يتعلق مبيثاق
اال�ستقرار.
يبدو �أن حكومة �شولتز منفتحة على
مرونة جديدة لالتفاقية عندما يتعلق
الأم��ر باال�ستثمار االخ�ضر والرقمية.
وال�س�ؤال ه��و :هل �سينتقل امل�س�ؤولون
الأمل � ��ان م��ن ال��دع��وة �إىل ال�ت�ق���ش��ف يف
ح���س��اب��ات ��ش��رك��ائ�ه��م الأوروب� �ي�ي�ن �إىل
امل �ط ��ال �ب ��ة ب �� �ض ��واب ��ط �� �ص ��ارم ��ة على
اال�ستدامة البيئية احلقيقية للم�شاريع
اال�ستثمارية يف البلدان الأكرث تداينا؟
مبعنى �آخ��ر :هل من املمكن �أن تنتقل
�أملانيا من هيمنة ال�صرامة املالية �إىل

ً
مقارنة بت�سارع التغريات العاملية .لذلك ف�إن و�صول �أول
حكومة ما بعد مريكل يعترب خطوة مهمة .عقد ائتالف
“�إ�شارة املرور” -ب�ين احل��زب اال�شرتاكي الدميقراطي
وح��زب اخل�ضر واحل��زب الليربايل الدميقراطي الذي
�أدى �إىل والدة حكومة �شولتز اجلديدة -يعترب العن�صر
الأول لتحليل جوانب معينة من نهج ال�سلطة التنفيذية

اجلديدة جتاه ال�سيا�سة اخلارجية .وما يربز خا�صة من
ف�صل العقد املعنون “م�س�ؤولية �أملانيا عن �أوروبا والعامل”،
هو حماولة لإحداث تغيري يف الوترية ،ولكن دون التخلي
عن حكمة مريكل التي ي�ضرب بها املثل .وتبقى العديد
من الأ�سئلة مفتوحة ،والتي يحتمل �أن يكون لها �إجابات
تفاعلية ولي�ست برجمية :مالحة واعية وتكتيكية.

هيمنة ال�صرامة البيئية؟ ال�س�ؤال يظل
مفتوحا.
ومع ذل��ك ،هناك �شيء واح��د م�ؤكد:
م�صري “ال�صفقة اخل�ضراء” الأوروبية
يتو ّقف قبل كل �شيء على جناح تنفيذها
يف �أملانيا نف�سها� .إذا جنح التحول الكبري
للإنتاج والطاقة املت�صور يف �أملانيا -من
خالل تنفيذ الكهربة التاريخية لقطاع
ال�سيارات وحتقيق �إنتاج الطاقة فقط
من م�صادر متجددة (دون الرجوع �إىل
الطاقة النووية) -ف�إن النموذج الأملاين
�سيكون ق ��ادرًا م��رة �أخ��رى على ت�أكيد
نف�سه ب��اع�ت�ب��اره “القاطرة البيئية”
الأوروبية .ومن ناحية �أخ��رى� ،إذا كان
هناك الكثري من العقبات يف التحول
ال�ك�ب�ير يف �أمل��ان �ي��ا ،ف���س�ي�ك��ون متا�سك
ال�صفقة اخل���ض��راء يف االحت��اد مهدّدا
�أكرث.
– 3ال�صني ..ي�ظ��ل م�ل��ف ال�صني
حجر الزاوية يف امل�ستقبل اجليو�سيا�سي
لأمل��ان �ي��ا .م�ن��ذ خم�س ��س�ن��وات ،ال�صني
ه��ي �أك�ب�ر ��ش��ري��ك ا� �س �ت�يراد وت�صدير
لأمل��ان �ي��ا .ع��ام  ،2020بلغت التجارة
ب�ي�ن االق �ت �� �ص��ادي��ن  212.9مليار
ي � ��ورو .وي� �ع ��ود �أك �ث��ر م ��ن ث �ل��ث حجم
جت ��ارة االحت ��اد الأوروب � ��ي م��ع ال�صني
�إىل �أمل��ان�ي��ا .ويف نف�س ال��وق��ت ،تطالب
وا�شنطن و�ستطلب ب�شكل متزايد� ،أن
تعار�ض برلني االحتكاك الأمريكي مع
ب�ك�ين .يف نهاية ع��ام  ،2020دفعت
�أجنيال مريكل من �أج��ل �أورب��ة عالقة
منظمة مع ال�صني من خالل االتفاقية
ال�شاملة اال�ستثمار .ومع ذلك ،مت دفن
ال�صفقة يف بروك�سل يف الأ��ش�ه��ر التي
ت�ل��ت :وه��ي اخل �ط��وة ال�ت��ي يُحتمل �أن

بالن�سبة لأملانيا ،ال يوجد بديل
جيو�سيا�سي خارج االحتاد الأوروبي
تكون مبثابة النهاية احلقيقية ملريكل.
قبل ب�ضعة �أ��س��اب�ي��ع ،ق��ال��ت امل�ست�شارة
(ال�سابقة) بنف�سها“ :يف البداية ،رمبا
كنا �ساذجني �إىل حد ما يف نهجنا جتاه
بع�ض ال�شراكات التعاونية مع ال�صني،
والآن جن ��ري ت�ق�ي�ي�م�اً �أك�ث��ر دق ��ة “.
ت�صريح كان � ً
أي�ضا اعرتا ًفا من مريكل
ب��أن النهج القدمي لن يعمل بعد الآن،
و�أن احل�ك��وم��ة الأمل��ان �ي��ة اجل��دي��دة قد
ت�ت���ص��رف ب���ش�ك��ل خم�ت�ل��ف .ل�ك��ن كيف
ن�ف�ع��ل ذل ��ك ب���ش�ك��ل خم�ت�ل��ف؟ ه��ل من
املمكن ،م��ع ت��داخ��ل االقت�صادات الآن،
�أن ت�صبح العالقات الأملانية ال�صينية
�أطل�سية ،مبعنى �أكرث ت�شددًا؟
يف عقد االئتالف احلكومي اجلديد
“�إ�شارة املرور” ،هناك فقرات ت�شري،
ع �ل��ى الأق � ��ل ب��ال �ك �ل �م��ات� ،إىل ت �غ�ّي�ررّ يف
الإي �ق��اع وال��وت�ي�رة .ب�ع��د ب�ي��ان املانرتا
امل �ع��روف ج�ي�دًا كما ه��و دق�ي��ق“ ،نريد
ويجب �أن ن�شكل عالقاتنا مع ال�صني يف
�أبعاد ال�شراكة واملناف�سة والتناف�س بني
الأنظمة” ،يف �إ�شارة �إىل حقوق الإن�سان
( ُتفهم � ً
أي�ضا على �أنها قواعد ملناف�سة
حقيقية ب�ين ال �ن �م��اذج) وي���ض��اف على
ال �ف��ور“ :على �أ��س��ا���س ح�ق��وق الإن�سان
وال�ق��ان��ون ال ��دويل امل�ع�م��ول ب��ه ،ن�سعى
للتعاون مع ال�صني حيثما �أمكن ذلك».
ت�ع�ك����س ه ��ذه ال�ت�ع�ل�ي�ق��ات بالت�أكيد
م � ��واق � ��ف ح � � ��زب اخل� ��� �ض ��ر واحل � � ��زب
الليربايل الدميقراطي ،وال�ت��ي كانت
دائ� ًم��ا �أك�ثر انتقادًا حلكومة بكني من
االئ�ت�لاف الكبري ال�سابق بني االحتاد
امل �� �س �ي �ح��ي ال ��دمي � �ق ��راط ��ي واحل � ��زب
اال��ش�تراك��ي ال��دمي�ق��راط��ي� .إىل ذلك،
ي�ضيف ال�ن����ص م��ا ي�ل��ي“ :ن�سعى �إىل

ت�ن���س�ي��ق وث �ي��ق ع�ب�ر الأط �ل �� �س��ي ب�ش�أن
ال�سيا�سة ال�صينية ون���س�ع��ى للتعاون
مع الدول ذات التفكري املماثل لتقليل
التبعيات اال�سرتاتيجية».
وه �ن ��اك م�ق�ط��ع م �ه��م �آخ� ��ر يقول:
“كجزء من �سيا�سة االحت��اد الأوروبي
امل�شرتكة جتاه ال�صني ،ندعم امل�شاركة
ذات ال�صلة ل�ت��اي��وان الدميقراطية يف
املنظمات الدولية .ونت�صدى بو�ضوح
الن�ت�ه��اك��ات ال���ص�ين حل�ق��وق الإن�سان،
ال �سيما يف �شينجيانغ .وي�ج��ب �إعادة
ال �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى م� �ب ��د�أ “دولة واح� ��دة
ونظامان” يف هونغ كونغ “ .الكلمات
ال�ت��ي ت��ر��ض��ي ب��ال�ت��أك�ي��د �أول �ئ��ك الذين
لطاملا اعتربوا �أجنيال مريكل �ضعيفة
ج � �دًا وم�ت���س��اه�ل��ة م��ع ب �ك�ي�ن ،والذين
يراهنون على �أن �أنالينا بريبوك متثل
تطورًا �أطلنطيًا �أكرث و�ضوحً ا.
ل�ك��ن ه��ذا ال���س��ؤال �أي��ً��ض��ا ،ك�م��ا �سبق
وقلنا ،يبقى مفتوحا :يجب معرفة �إىل
�أي مدى ،وب�أي �سرعة �ستكون ال�صناعة
الأملانية قادرة على التكيف مع �سيناريو
االح�ت�ك��اك امل�ت��زاي��د م��ع ال�صني .ميكن
ل�ع��امل الت�صنيع الأمل ��اين ق�ب��ول حتول
ال�ن�م��وذج اال��س�ترات�ي�ج��ي نحو ال�شرق،
ل�ك�ن��ه ق��د ي �ف��رم��ل ال �ت �ح��والت احل ��ادة
للغاية وامل�ضرّة اقت�صاديًا.
– 4رو�سيا  ..الفكرة �شائعة جدًا
�أنه من �أجل الرتكيز على ال�صني قدر
الإمكان ،ف�إن الواليات املتحدة م�ستعدة
ملنح احلكومات الأملانية هام�ش مناورة
�أكرب ب�ش�أن امللف الرو�سي .ولع ّل تنازالت
ب ��اي ��دن ب �خ �� �ص��و���ص ن � ��ورد � �س�ت�رمي 2
ال�صيف املا�ضي �أكدت هذا االجتاه .لكن
الو�ضع �أكرث تعقيدًا بكثري .ان مثل هذا

الطبق ال�صيني والرو�سي ع�سري اله�ضم

يظل امللف ال�صيني حجر الزاوية
يف م�سـتقبل �أملانيــا اجليو�سـيا�سـي
النهج ال يحظى بالإجماع يف وا�شنطن،
وخ�صو�صا ،تخ�شى ب��رل�ين �أن منحها
ه��ام ����ش م �ن ��اورة م��ع م��و��س�ك��و �سيعني
� ً
أي�ضا اال�ضطرار �إىل التعاطي مبفردها
م��ع ملف خطري ب�شكل متزايد ،وهذا
احتمال �أملانيا مل ت�ستع ّد له.
م��ن ن��اح�ي��ة ،ت��ري��د ب��رل�ين احلفاظ
على عالقتها التجارية والطاقية مع
مو�سكو ،ولكن من ناحية �أخرى ،يجب
عليها تنظيم ال�ت�ح��ول ال�صعب لهذه
العالقة .م��ع تطور االنتقال الطاقي
الأمل ��اين�� ،س�ت��زداد �إم� ��دادات رو��س�ي��ا من
ال� �غ ��از وال �ن �ف��ط لأمل��ان �ي��ا �أو ًال لفرتة
وجيزة ،ثم نظريا �ستتال�شى �سريعًا...
ديناميكية مي�ك��ن �أن ت� ��ؤدي �إىل عدم
ا��س�ت�ق��رار خ ��ا� ��ص .يف ات �ف��اق ائتالف
ح �ك��وم��ة � �ش��ول �ت��ز اجل� ��دي� ��دة ،مت ذكر
احلاجة الأملانية املعتادة ،والتي ال غنى
ع�ن�ه��ا ،م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ر جيو�سيا�سية،
�إىل جدلية ميكن تو ّقعها مع رو�سيا:
“نحن ن � ��درك �أه � �م � �ي ��ة العالقات
اجلوهرية وامل�ستقرة ونوا�صل التطلع
�إل�ي�ه��ا ،ون�ح��ن م�ستعدون حل��وار ب ّناء،
ون�ت�ع��ام��ل م��ع م�صالح ال�ط��رف�ين على
�أ�سا�س مبادئ القانون ال��دويل وحقوق
الإن�سان ونظام ال�سالم الأوروبي ،والتي
تلتزم بها رو�سيا � ً
أي�ضا” .ومع ذلك ،ف�إن
ه��ذا املقطع يتبعه تذكري ب�ـ “م�صالح
�شركائنا يف �أوروبا الو�سطى وال�شرقية».
ف�ي�م��ا يتعلق مب���س��أل��ة رو� �س �ي��ا ،ك�م��ا يف
ق�ضية ال�صنيُ ،تظهر اتفاقية االئتالف
ب���ص�م��ة اخل �� �ض��ر واحل � ��زب الليربايل
الدميقراطي ،اللذين كانا دائمًا �أكرث
ع��دا ًء للكرملني ،ول�ك��ن �أي��ً��ض��ا توطيد
اخل ��ط اجل ��دي ��د ل �ل �ح��زب اال�شرتاكي

دور املاين جديد يف االحتاد االوروبي ام ا�ستمرارية؟

هل من املمكن �أن تنتقل �أملانيا من هيمنة ال�صرامة املالية �إىل هيمنة ال�صرامة البيئية؟

ال��دمي�ق��راط��ي ،ال��ذي ال ي��زال منفتحً ا
على مو�سكو اال ان��ه بالت�أكيد مل يعد
ح��زب زم��ن غ�يره��ارد � �ش��رودر .يذكر
اتفاق االئتالف �أوكرانيا ب�شكل مبا�شر:
“�إننا ندعو �إىل وق��ف ف��وري ملحاوالت
زع��زع��ة ا� �س �ت �ق��رار �أوك ��ران �ي ��ا ،والعنف
يف ��ش��رق �أوك��ران �ي��ا و��ض��م �شبه جزيرة
القرم يف انتهاك للقانون ال��دويل .ان
الطريق �إىل ت�سوية �سلمية للنزاع يف
� �ش��رق �أوك��ران �ي��ا ورف ��ع ال�ع�ق��وب��ات ذات
ال�صلة ،يتو ّقف على التنفيذ الكامل
الت �ف��اق �ي��ات م �ي �ن �� �س��ك .ك �م��ا ينتقد
ال�ن����ص “التقييد ال���ش��ام��ل للحريات
املدنية والدميقراطية” يف رو�سيا ،ثم
يعلن ت�ضامنه مع معار�ضة لوكا�شينكو
يف ب �ي�ل�ارو� �س �ي��ا“ :نحن �إىل جانب
ال���ش�ع��ب ال�ب�ي�لارو��س��ي ون��دع��م رغبته
يف �إج ��راء انتخابات ج��دي��دة ،م��ن �أجل
الدميقراطية واحلرية و�سيادة القانون
وال � ��دع � ��وة ل �ل ��إف � ��راج غ�ي�ر امل�شروط
ع��ن ج�م�ي��ع امل�ع�ت�ق�ل�ين ال�سيا�سيني...
فالتدخل الرو�سي ل�صالح لوكا�شينكو
�أم � ��ر غ�ي�ر م �ق �ب��ول «� .إن �أح � ��داث
الأ�سابيع وال�ساعات القليلة املا�ضية،
ع�ل��ى وج��ه ال�ت�ح��دي��د ،ه��ي ال�ت��ي ُتظهر
كيف �أن برلني (وبروك�سل) ال تعرف،
ب�شكل ملمو�س ،ال�سلوك ال��ذي يجب
اتباعه يف ح��ال ح��دوث �أزم ��ات جديدة
يف و��س��ط و��ش��رق �أوروب ��ا .وال���س��ؤال هو
ما �إذا كانت حكومة �شولتز �سرتث هذا
الغمو�ض ب�شكل فوري وتلقائي ...هناك
احتماالت كثرية حلدوث هذا.
ان توظيف لوكا�شينكو و�إ�ساءة معاملته
جلثث و�آم��ال املهاجرين على احلدود
ال �ب��ول �ن��دي��ة مت ا� �س �ت �خ��دام��ه مبهارة
ون�شاط يف �سياق التناق�ضات الداخلية
داخ ��ل االحت� ��اد الأوروب� � ��ي والعالقات
بني دول مثل �أملانيا وبولندا .فقد قرر
االحتاد االوروبي عدم منح حق اللجوء
ل�ل�أ� �ش �خ��ا���ص ال ��ذي ��ن ي�ط�ل�ب��ون��ه على
احل ��دود ال�ب��ول�ن��دي��ة .وه��دف بروك�سل
حتى الآن ه��و ت�ف��ادي ت�صعيد ال�صراع
اجلاري مع حكومة وار�سو ،وخ�صو�صا،
ع ��دم االع�ت��راف ر��س�م� ًي��ا بلوكا�شينكو
كرئي�س �أو حم��اور �شرعي .والنتيجة،
هي حالة ط��وارئ جتلى فيها التداخل
ب�ين االحت ��اد االوروب � ��ي وح�ل��ف الناتو
على م�ستويات جديدة من التعقيد.
– 5الدفاع ..تداخل العالقة بني
ال�سيا�سة اخلارجية لالحتاد االوروبي
وال �ع �م �ل �ي��ات امل�ح�ت�م�ل��ة حل �ل��ف الناتو
ت�ضبطه العالقة بني الكيانني .ال تريد
�أملانيا �أن تراهن على �صيغ ال تتما�شى
ف �ي �ه��ا الأط � � ��ر ال �ع �� �س �ك��ري��ة اجل ��دي ��دة
لالحتاد االوروب��ي مع م�سارات احللف
الأطل�سي .يف نف�س الوقت ،ال يبدو
�أن ه ��ذه احل �ك��وم��ة اجل ��دي ��دة لديها
�أف�ك��ار وا�ضحة حتى الآن ح��ول كيفية
اال�ستعداد ملزيد من اال�ستقاللية داخل
الناتو على امل��دى املتو�سط والطويل.

تخ�شى برلني �أن منحها هام�ش مناورة مع مو�سكو �سيعني � ً
أي�ضا تعاطيها مبفردها مع ملف خطري ب�شكل متزايد

و�ضوحا
�أنالينا بريبوك متثل تطو ًرا �أطلنط ًيا �أكرث
ً

هكذا �ستتخطى املانيا حدودها يف ال�سنوات املقبلة

اال�ستقالل ال��ذات��ي ال��ذي حتدثت عنه
مريكل بنف�سها (“لقد ولت الأيام التي
كان ميكننا فيها االعتماد ب�شكل كامل
ع�ل��ى الآخ ��ري ��ن ،ك�م��ا ع���ش��ت يف الأي ��ام
الأخ�ي��رة  ...علينا ن�ح��ن الأوروبيني
ح ًقا �أن ن�أخذ م�صرينا بيدنا”) خالل
رئا�سة ترامب يبدو اليوم ،على العك�س
م��ن ذل ��ك� ،أن ��ه ق��د مت ن�سيانه مبجرّد
و�صول �إدارة ب��اي��دن .ح�سابات غريبة،
عندما ندرك انه ال ميكن ا�ستبعاد عودة
رئا�سة ت��رام��ب ع��ام � 2024أو مر�شح
جمهوري من اتباعه �أيديولوجيًا.
يف ات�ف��اق�ي��ة االئ �ت�ل�اف ب�ي�ن احلزب
اال� �ش�ت�راك��ي ال��دمي �ق��راط��ي واخل�ضر
واحل ��زب ال�ل�ي�برايل ال��دمي�ق��راط��ي ،مت
ت���ض�م�ين امل� �ب ��د�أ ،ال ��ذي ن��وق����ش كثريًا
وامل�ت�م�ث��ل يف تخ�صي�ص  2ب��امل��ائ��ة من
�إجمايل الناجت املحلي للإنفاق الدفاعي
يف �إطار التحالف الأطل�سي ،يف برنامج
�إن �ف��اق بن�سبة  3ب��امل��ائ��ة م��ن �إجمايل
الناجت املحلي لـ “العمليات الدولية”،
وه � ��ذا مي �ي��ل �إىل اح� �ت��رام التزامات
الناتو ولكن يحاول � ً
أي�ضا تو�سيع املعنى
احلقيقي لـ “االلتزام».
امل ��وق ��ف الأويل حل �ك��وم��ة �شولتز
اجل� ��دي� ��دة ب� ��� �ش� ��أن ق �� �ض �ي��ة امل�شاركة
ال �ن ��ووي ��ة� ،أي ب��رن��ام��ج ال �ن��ات��و ال ��ذي
حتتفظ �أملانيا (بالإ�ضافة �إىل �إيطاليا
وبلجيكا وه��ول �ن��دا وت��رك �ي��ا) مبوجبه
ب�أ�سلحة نووية ع�سكرية �أمريكية على
�أرا�ضيها ،والأهم من ذلك �أنها م�ستعدة
جلعلها قابلة لال�ستخدام والت�شغيل،
غام�ض �إىل حد م��ا .ناقالت الأ�سلحة
ال�ن��ووي��ة يف �أمل��ان�ي��ا ح��ال� ًي��ا ه��ي طائرات
مقاتلة من طراز تورنادو ،والتي تعترب
م��ع ذل��ك ق��دمي��ة وق��د خططت وزيرة
دفاع احلكومة املنتهية واليتها ،ال�سيدة
كرامب كارينباور ،ال�ستبدالها بطائرات
اف 18-جديدة �أمريكية ال�صنع.
وح��ول ه��ذه النقطة ،مت��ت يف عقد
االئتالف اجلديد للحكومة الثالثية،
ك�ت��اب��ة“ :يف ب��داي��ة ال� ��دورة الع�شرين
ل �ل�برمل��ان�� ،س�ن�ق��وم ب���ش��راء ن�ظ��ام بديل
ل �ط��ائ��رة ت ��ورن ��ادو امل �ق��ات �ل��ة� .سندعم
عملية ال�شراء واالعتماد مبو�ضوعية
و�ضمري فيما يتعلق بامل�شاركة النووية
لأملانيا”� .إذن ،ف� ��إن ح�ك��وم��ة �شولتز
ملتزمة مبوا�صلة دور �أملانيا يف امل�شاركة
النووية .ومع ذلك ،يف ال�صفحة 145
م��ن ات�ف��اق�ي��ة ال�ت�ح��ال��ف ،ك�ت��ب � ً
أي�ضا:
“نحن بحاجة �إىل هجوم �سيا�سي لنزع
ال�سالح ،ونريد �أن نلعب دورًا رائ�دًا يف
تعزيز م �ب��ادرات ن��زع ال���س�لاح الدولية
و�أنظمة ع��دم االنت�شار” .عمل هدفه
“عامل خ ��ال م��ن الأ� �س �ل �ح��ة النووية،
وبالتايل �أملانيا ب��دون �أ�سلحة نووية”.
وي�ن����ص ع�ق��د ال�ت�ح��ال��ف �أي��ً��ض��ا ع�ل��ى ما
يلي“ :يف �ضوء نتائج م�ؤمتر مراجعة
معاهدة عدم انت�شار الأ�سلحة النووية
وبالت�شاور الوثيق مع حلفائنا� ،سرنافق
ب�شكل ب ّناء ،كمراقب (ولي�س كع�ضو)،
م�ؤمتر �أع�ضاء معاهدة حظر الأ�سلحة
ال �ن��ووي��ة ،ون��دع��م ب�شكل ب � ّن��اء مق�صد
املعاهدة».
من امل��ؤك��د �أن احل�صول على كر�سي
م ��راق ��ب خ ��ارج ��ي لأمل��ان �ي��ا يف م�ؤمتر
�أع�ضاء معاهدة حظر الأ�سلحة النووية،
والذي ال ت�شارك فيه �أي دولة من دول
الناتو ب�شكل مبا�شر� ،سيكون بالت�أكيد
�إ�شارة مهمة ،مع الأخ��ذ يف االعتبار �أن
�أملانيا هي � ً
أي�ضا واحدة من دول الناتو
اخل�م����س ال �ت��ي ت�ن���ش��ط ف�ي�ه��ا امل�شاركة
ال �ن��ووي��ة .ولئن ال يتعار�ض اعتماد
اتفاق التحالف ب�ش�أن امل�شاركة النووية
وا� �س �ت �ب��دال ت ��ورن ��ادو حل �م��ل القنابل
النووية الأمريكية حاليا مع امل�شاركة
ك�م��راق��ب يف م�ع��اه��دة ح�ظ��ر الأ�سلحة
ال �ن��ووي��ة ،ف �م��ن ال��وا� �ض��ح �أن� ��ه بعبارة
�ألطف ،على املديني املتو�سط والطويل،
من امل�ؤكد �أن االلتزامني ال ي�سريان يف
نف�س االجتاه.
يف الوقت احلايل ،يبدو �أن ن�ص اتفاقية
احل�ك��وم��ة الأمل��ان �ي��ة اجل��دي��دة يحتوي
ع �ل��ى ه ��ذه ال �ت �ن��اق �� �ض��ات لأن� ��ه نتيجة
حللول و�سط وت�سوية لي�س فقط بني
ثالثة �أحزاب خمتلفة ،ولكن � ً
أي�ضا بني
قواعد احلزب اال�شرتاكي الدميقراطي
واخل���ض��ر -ع�ل��ى ال�ي���س��ار ومناه�ضون
للبعد الع�سكري -وتوجههم �أكرث نحو
الواقعية ال�سيا�سة.
ب�شكل ع ��ام ،ي�شري امل�ل��ف الع�سكري
ال�صعب �إىل �أن حكومة �شولتز اجلديدة
�ست�ضطر �أي��ً��ض��ا �إىل ادارة �أمل��ان�ي��ا التي
قد ترغب يف التخلي عن �أوهام القدرة
ع�ل��ى ت��ويل دور “�سوي�سرا الكربى”
�إىل �أج ��ل غ�ير م�سمى ،ولكنها � ً
أي�ضا
ال ت��رغ��ب يف ال �ت �خ �ل��ي ع ��ن التزامها
ودورها ل�صالح عالقات دولية متعددة
الأط ��راف يتم فيها ح��ل ال�ن��زاع��ات من
خالل الدبلوما�سية والبحث عن حلول
جتارية مربحة جلميع االطراف.
رغبة �أك�ثر من نبيلة ،تعك�س املبادئ
التي �أعلنها االحت��اد الأوروب ��ي نف�سه،
ول�ك�ن�ه��ا ت �خ��اط��ر ب ��ان ت���ص�ط��دم �أك�ث�ر
ف�أكرث بعامل متعدد الأقطاب ال يبدو �أن
جميع الفاعلني فيه ،كبارا ومتو�سطني،
حلفاء �أم ال ،يتجهون نحو هذه الأ�شكال
من املثالية.
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تايوان� :أي غزو �صيني �سيكون من ال�صعب جدا حتقيقه
•• تايبه-رويرتز

قالت وزارة الدفاع التايوانية يف �أحدث تقييم للتهديدات التي
تواجهها اجلزيرة �إن �أي غزو �صيني كامل يت�ضمن نزول قوات
وال�سيطرة على امل��وان��ئ وامل �ط��ارات �سيكون م��ن ال�صعب جدا
حتقيقه ب�سبب امل�شاكل التي قد تواجهها بكني يف �إنزال القوات
و�إمدادها.
وت�صاعدت ال�ت��وت��رات ب�ين تايبه وبكني يف العامني املا�ضيني
مع تكثيف ال�صني لأن�شطتها الع�سكرية بالقرب من اجلزيرة
لل�ضغط عليها لقبول احلكم ال�صيني .وتعترب ال�صني تايوان
جزءا ال يتجز�أ من �أرا�ضيها.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية يف تقرير لأع�ضاء الربملان �إن
ق��درة ال�صني حم��دودة فيما يتعلق بالنقل يف الوقت احلايل
ولن تكون قادرة على �إنزال جميع قواتها دفعة واحدة و�سيتعني
عليها االعتماد على �سفن “غري تقليدية” ت�صعد وتنزل منها
املركبات ب�شكل مبا�شر وتتطلب ا�ستخدام مرافق املوانئ �إ�ضافة
�إىل ا�ستخدام طائرات نقل تكون بحاجة ملطارات.
وقالت ال��وزارة يف تقريرها ال��ذي اطلعت روي�ترز على ن�سخة
منه “ولكن اجلي�ش يدافع بقوة عن امل��وان��ئ وامل �ط��ارات ،ولن
يكون من ال�سهل احتاللها يف وق��ت ق�صري .عمليات الإنزال
�ستواجه خماطر عالية للغاية».
و�أ�ضافت �أن اللوج�ستيات ال�صينية تواجه حتديات �أي�ضا لأنه

Wednesday

حتذير من ت�سونامي يف �إندوني�سيا

�سيكون من ال�ضروري �إع��ادة تزويد �أي قوات �إن��زال بالأ�سلحة
والأغ ��ذي ��ة والأدوي � ��ة ع�بر م�ضيق ت��اي��وان ال ��ذي يف�صل بني
البلدين.
وقالت �إن “اجلي�ش الوطني يحظى مبيزة �أن م�ضيق تايوان
يعد خندقا طبيعيا وميكن ا�ستخدامه يف عمليات االعرتا�ض
امل�شرتكة مما ي�ؤدي �إىل قطع �إمدادات اجلي�ش ال�شيوعي ويقلل
ب�شدة من الكفاءة والتحمل القتايل لقوات الإنزال».
وقالت الوزارة �إن ال�صني �ستحتاج �أي�ضا �إىل االحتفاظ ببع�ض
قواتها يف االحتياط ملنع �أي قوات �أجنبية من االن�ضمام مل�ساعدة
تايوان وملراقبة مناطق �أخرى مثرية للقلق على حدود ال�صني
مثل الهند وبحر ال�صني اجلنوبي.

ثورة برملانية� ،أوميكرون ،ا�ستطالعات الر�أي:

•• جاكرتا�-أ ف ب

�أع�ل��ن مركز التحذير م��ن �أم ��واج الت�سونامي يف املحيط
ال� �ه ��ادي �أنّ زل� ��زاال � �ض��رب � �ش��رق �إن��دون�ي���س�ي��ا الثالثاء
وبلغت ق ّوته  7,3درج��ات ،قد يت�س ّبب يف ح��دوث موجات
م � ّد خ�ط��رة .وال��زل��زال ال��ذي ق��ال املعهد اجليوفيزيائي
الأمريكي �إ ّنه وقع على بُعد حوايل  100كيلومرت �شمال
رتا ( 11اً
بلدة ماومري على عمق  18,5كيلوم ً
ميل) يف
بحر فلوري�س ال�ساعة  03,20بتوقيت غرينت�ش ،يمُ كن
�أن يت�س ّبب بحدوث موجات ت�سونامي خطرة على طول
ال�سواحل الواقعة على بُعد �أل��ف كيلومرت ( 600ميل)
من مركز الزلزال.
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بوري�س جون�سون �إين �أغرق �أغرق �أغرق

بريطانيا :بوري�س جون�سون على حافة االنهيار...؟

يتقدم كري �ستارمر ،زعيم حزب العمال ،بثالث ع�شرة نقطة على بوري�س ،وهذا مل يحدث منذ 2008

حزب املحافظني ،م�ستعد دائ ًما للتخل�ص من زعيم غري �شعبي يخاطر بخ�سارة انتخابات مقبلة
•• الفجر –خرية ال�شيباين
تت�سارع الأحداث بالن�سبة لبوري�س
ج� ��ون � �� � �س� ��ون .وخ � �ل � ��ف م � ��وج � ��ة مد
�أوميكرون التي تت�شكل يف بريطانيا،
رمبا يتخ ّفى البقاء ال�سيا�سي لرئي�س
الوزراء الربيطاين .عالق يف ف�ضيحة
تتمدد حول ما �إذا متت �إقامة العديد
من حفالت الكري�سما�س يف داونينج
� �س�تري��ت ال� �ع ��ام امل ��ا� �ض ��ي ،يف خ�ضم
احل �ج��ر ال���ص�ح��ي ،ب�ي�ن�م��ا مت �إجبار
العديد من الربيطانيني على البقاء
مبفردهم يف عيد امليالد ،مل يتوقف
بوري�س جون�سون ،طيلة �أ�سبوع ،عن
الظهور يف روح ع�سكرية على اجلبهة
ال���ص�ح�ي��ة ،ل�ك��ن امل�خ��اط��ر تت�ضاعف
ويت�صاعد التوتر.
ومل ي�ساعد بث مقطع فيديو يظهر
•• وا�شنطن-وكاالت

ن��اق����ش اخل�ب�ير ال�ع���س�ك��ري الإي ��راين
بابك تقوايي التقارير الإ�سرائبلبة
امل �ت��زاي��دة ع��ن ه �ج��وم حم�ت�م��ل على
م �ن �� �ش ��آت ب��رن��ام��ج ط �ه��ران ال �ن��ووي،
واح �ت �م��االت جن��اح ت��ل �أب �ي��ب يف مثل
هذا الهجوم ب�شكل منفرد ،دون دعم
ع���س�ك��ري �أم��ري �ك��ي .وك �ت��ب تقوايي،
ل�صحيفة “اندبندنت فار�سي”� ،أن
ه�ج��وم ال�ق��وات اجل��وي��ة الإ�سرائيلية
ع �ل��ى امل �ن �� �ش ��آت ال �ن��ووي��ة الإي��ران �ي��ة،
�سيكون “مهمة م�ستحيلة دون الدعم
الع�سكري وال�سيا�سي الأمريكي».
تدريبات منفردة �سابقة
و�أ� �ض ��اف �أن ��ه م�ن��ذ  ،2008تتدرّب
ال �ق��وات اجل��وي��ة الإ�سرائيلية ب�شكل
ف ��ردي ع�ل��ى ��ض��رب امل�ن���ش��آت النووية
الإيرانية ،مبناورات ع�سكرية يف �شرق
البحر الأبي�ض املتو�سط ،يف حماكاة
ل�ضرب املن�ش�آت النووية يف �إيران».
وك� ��� �ش ��ف اخل � �ب�ي��ر ال� �ع� ��� �س� �ك ��ري �أن
“مقاتالت �سالح اجل��و الإ�سرائيلي،
�أج � ��رت م � �ن ��اورات يف ج ��زي ��رة كريت
مب�شاركة وح��دات دفاع جوي رو�سية،
وم�ن�ح��ت ه ��ذه امل� �ن ��اورات الطيارين
الإ� �س ��رائ �ي �ل �ي�ي�ن اخل �ب ��رة ال�ل�ازم ��ة
لتنفيذ عمليات احل��رب الإلكرتونية
للحفاظ على مقاتالتهم من نريان
قوات الدفاع اجلوي للجي�ش الإيراين
واحلر�س الثوري� ،إذا هاجمت املقاتالت
الإ�سرائيلية من�ش�آت �إيران النووية».
لكن خ�لال ال�ت��دري�ب��ات اال�سرائيلية
الأمريكية املزمع اجرا�ؤها يف الربيع

املتحدثة با�سمه �أل�ي�ج��را �سرتاتون
وهي ت�ستهني بقواعد احلجر ال�صحي
خ�لال عيد امليالد ال�شهري ،2020
ع �ل ��ى ت �ل �ط �ي��ف الأج� � � � ��واء وترتيب
الأم � � ��ور .وم �ن��ذئ��ذ ،ي �غ��رق بوري�س
ج��ون���س��ون ك��ل ي ��وم يف ا�ستطالعات
ال��راي .لذلك قرر �أن يبذل ق�صارى
جهده ،معطيًا �صورة زعيم حرب �ضد
العدو �أوميكرون.
غ�ضب املحافظني
ب �ع��د اه��ان �ت��ه يف جم �ل ����س العموم،
الأرب�ع��اء  8دي�سمرب ،خ�لال الأ�سئلة
الأ�سبوعية لرئي�س ال ��وزراء ،دع��ا يف
ن�ف����س امل �� �س��اء �إىل م ��ؤمت��ر �صحفي،
حيث �أعلن عن التنفيذ �شبه الفوري
ل� �ـ “خطته ب” � �ض��د ه� ��ذه املوجة
اخل��ام �� �س��ة :ع� ��ودة ال �ع �م��ل ع��ن بعد،

ارت� ��داء ال�ك�م��ام��ات يف و��س��ائ��ل النقل
وامل �� �س��رح ودور ال���س�ي�ن�م��ا ،وااللتزام
بتقدمي بطاقة �صحية يف النوادي
الليلية والتجمعات التي يزيد عدد
�أفرادها عن � 500شخ�ص .وبدعم
م��ن املعار�ضة العمالية� ،أث ��ارت هذه
الإع�لان��ات ال�صحية غ�ضب اجلناح
ال �ل �ي�ب�رايل ل�ل�م�ح��اف�ظ�ين ،ال� ��ذي ال
ي��دع��م ف�ك��رة اال��ض�ط��رار �إىل تقدمي
م�ستندات يف بلد مل ي��رغ��ب �أب� �دًا يف
اعتماد بطاقة هوية .على غرار النائب
عن حزب املحافظني ماركو�س في�ش،
الذي قال �إنه ال يريد “جمتمعا يقوم
على ت�صريح للمرور” ،و�أن بريطانيا
لي�ست “�أملانيا النازية».
و�� �ش� �ه ��دت امل� ��� �ص ��ادق ��ة ع �ل ��ى ه ��ذا
ال�ق��ان��ون مت��رد ع��دد كبري م��ن نواب
حزب املحافظني الذين �صوتوا �ضد

حكومتهم ،مترد هائل ينبع � ً
أي�ضا من
حالة رف�ض �أو�سع .كم �أكاذيب �أخرى
�سي�ستطيع ال�بري �ط��ان �ي��ون قبولها
م��ن رئي�س وزرائ �ه��م؟ يت�ساءل حزب
املحافظني ،امل�ستعد دائمًا للتخل�ص
من زعيم غري �شعبي يخاطر بخ�سارة
انتخابات مقبلة.
اجلي�ش للإنقاذ
ف �ه��م ب ��وري �� ��س ج��ون �� �س��ون ذلك
ج�ي�دًا ،وب��ات عليه ال�ع��ودة ب ��أي ثمن
�إىل زمن التطعيم املنت�صر يف بداية
ع ��ام  2021ع �ن��دم��ا ب ��دت �أوروب � ��ا،
متخلفة عن الركب ،غري قادرة على
تقدمي اللقاحات ل�سكانها ،على عك�س
بريطانيا العظمى البطلة يف جميع
الفئات.
يوم الأحد  12دي�سمرب ،ال�ساعة 8

وافقت وكالة الأدوي��ة ال�سوي�سرية
ع �ل��ى حت �� �ص�ين الأط � �ف� ��ال الذين
بلغوا �سن اخلام�سة وما فوق �ضد
ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا ب �ل �ق��اح ف��اي��زر-
بايونتيك (كومينارتي).

�أمام تزايد ال�ساخطني يف مع�سكره ،وغول
�أوميكرون ،يلعب جون�سون ورقة بقائه ال�سيا�سي
امل�صابني ب�أوميكرون بحوايل 200
�أل��ف بريطاين .و�أق��ل م�أ�ساوية منه
بكثري ،قالت دائرة ال�صحة الوطنية
م��ن جهتها ،ان��ه مت ا�ستقبال ع�شرة
م��ر��ض��ى ف�ق��ط يف امل���س�ت���ش�ف�ي��ات من
امل �� �ص ��اب�ي�ن مب� �ت� �ح� �وّر �أوم � �ي � �ك� ��رون،
وت �ت��راوح �أع �م��اره��م ب�ي�ن  18و85
عامًا ،ومت تطعيم معظمهم ،و�سجلت
وفاة واحد منهم فقط.

ال يحظى ب�شعبية
مثل تات�شر
ي�ب��دو �أن ال ��ر�أي ال�ع��ام الربيطاين
مل يعد ي�صدق رئي�س وزرائ��ه ،مهما
كان املو�ضوع .وي�ضع معهد �إب�سو�س
موري الآن ،كري �ستارمر ،زعيم حزب
العمال ،متقدمًا بثالث ع�شرة نقطة
ع �ل��ى ب��وري ����س ج��ون �� �س��ون ،وه� ��ذا مل
يحدث منذ .2008 ...

هكذا ت�ستعد وا�شنطن وتل �أبيب ل�ضرب من�ش�آت �إيران النووية

املقبل ،من املتوقع �أن ُترافق طائرات
ال�ق��وات اجلوية الأمريكية نظريتها
الإ�سرائيلية يف تدريب يُحاكي ب�شكل
م�شرتك هجوماً على املن�ش�آت النووية
الإيرانية.

وامل ��روح� �ي ��ات ،وامل �ت �م��رك��زة يف مطار
�أربيل الدويل �شمال العراق ،قد تقتل
الطيارين الإ�سرائيليني ب�سبب عيب
فني� ،أو ت�سقط مقاتالتهم يف املجال
اجلوي العراقي».

ملاذا ُت�شارك القوات
اجلوية الأمريكية
و�أو�ضح تقوايي �أن “تل �أبيب فقدت
فر�صة جناح �ضرباتها اجلوية املنفردة
على املن�ش�آت النووية الإيرانية ،بعدما
ع ��ززت ط �ه��ران �أخ�ي��راً ق ��درات قوات
ال��دف��اع اجل��وي يف اجلي�ش واحلر�س
ال � �ث � ��وري ،خ��ا� �ص��ة ب �ع��د ا�ستالمها
منظومات ال��دف��اع اجل��وي م��ن طراز
ا�س 300-بي ام يو � ،2-إ�ضافة �إىل
اال��س�ت�ع��ان��ة ب��أن�ظ�م��ة رادارات رو�سية
ال�صنع قادرة على ر�صد املقاتالت من
طراز �إف � 35أي».
و�أ� � �ش� ��ار اخل �ب�ي�ر الإي � � � ��راين �إىل �أن
“املقاتالت الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة م��ن طراز
�إف � 35أي� ،إذا جنحت يف الإفالت
م��ن ال � ��رادارات الإي��ران �ي��ة ،ف��إن�ه��ا لن
تكون ق��ادرة على حمل قنابل تخرق
التح�صينات ،و�صواريخ كروز الالزمة
لق�صف املن�ش�آت النووية الإيرانية بعد
ال�ت���ص��دي خل�ط��ر م�ن�ظ��وم��ات الدفاع
اجلوي ال�صاروخية الإيرانية».
واع �ت�ب�ر ت �ق��واي��ي �أن جن ��اح الهجوم
الإ�سرائيلي يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على
م�شاركة القوات اجلوية الأمريكية،
وذل��ك باال�ستعانة ب�ط��ائ��رات الإنذار

طائرات للتز ّود بالوقود
متلك ال �ق��وات اجل��وي��ة الإ�سرائيلية
حالياً �أرب��ع ط��ائ��رات فقط من طراز
بوينغ  707للتزوّد بالوقود يف قاعدة
نافاتيم اجلوية.
وال يقت�صر الأم ��ر ع�ل��ى غ�ي��اب عدد
ك � ��افٍ م ��ن ه� ��ذه ال � �ط ��ائ ��رات ،ولكن
ولأ� �س �ب��اب �سيا�سية ف��إن�ه��ا ل��ن تكون
قادرة على الطريان وتزويد املقاتالت
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ب��ال��وق��ود يف �أي غارات
جوية على �إي��ران ف��وق ال�ع��راق ودول
اخلليج الأخرى.

املبكر ،وال�ت��زوي��د ب��ال��وق��ود ،وقاذفات
القنابل الثقيلة الأمريكية ،وحينها
��س�ت��دم��ر ��ش�ب�ك��ة ال� � ��رادار ،ومنظومة
الدفاع اجلوي الإيرانية ،قبل �ضرب
املن�ش�آت النووية».
طائرات الإنذار املبكر
الأمريكية
ي���س�ت�خ��دم � �س�لاح اجل ��و الإ�سرائيلي

ن��وع�ين م��ن ط��ائ��رات الإن � ��ذار املبكر
وه� � ��ي غ� ��ول� ��ف � � �س �ت�رمي  G550و
غولف �سرتمي G-5 Nachshon
 .Shawitوت�ستخدم تل �أبيب هاتني
الطائرتني يف غاراتها على �سوريا.
لكن ه��ذه ال�ط��ائ��رات ،وف� ًق��ا لتقوايي
“ال يمُ �ك��ن �أن تحُ لق” ف��وق العراق
وال � ��دول امل� �ج ��اورة الأخ � ��رى لإي� ��ران
خ�ل�ال �أي غ� ��ارة ج��وي��ة �إ�سرائيلية

�سوي�سرا تبد�أ تلقيح الأطفال بني  5و 11عاما بلقاح فايزر
•• جنيف�-أ ف ب

م�ساءً ،كان بوري�س جون�سون ،وقد بدا
منه ًكا و��ص��ار ًم��ا يف لهجته ،يخاطب
ال �ب�ل�اد م�ع�ل�ن��ا �أن ج�م�ي��ع املواطنني
مدعوون لتلقي جرعة ثالثة بحلول
نهاية �شهر دي�سمرب.
وت�شري درا��س��ة بريطانية حديثة،
�إىل �أن التطعيم املزدوج يحمي فقط
م ��ن �أوم� �ي� �ك ��رون ب�ن���س�ب��ة ت���ص��ل �إىل
 20ب��امل��ائ��ة ،م �ق��ارن��ة ب �ـ  70باملائة
ح�م��اي��ة م��ن اجل��رع��ة ال�ث��ال�ث��ة .وقام
بوري�س جون�سون با�ستنفار اجلي�ش،
و� �س �ي �ق��وم  200خ �ب�ي�ر لوج�ستي
ع�سكري مبد يد امل�ساعدة �إىل دائرة
ال�صحة الوطنية .يف اليوم التايل،
االث� �ن�ي�ن  13دي �� �س �م�بر ،ويف �إط� ��ار
دع��م لرئي�س احل�ك��وم��ة� ،أع�ل��ن وزير
ال�صحة� ،ساجد جافي�س� ،أمام جمل�س
العموم� ،أن��ه ق��در ع��دد الربيطانيني

وقالت الوكالة �إن “نتائج التجارب
ال �� �س��ري��ري��ة ت�ظ�ه��ر �أن التطعيم
�آم��ن وفعال يف �آن معا” للأطفال
الذين تراوح �أعمارهم بني  5و11
ع��ام��ا ،وال��ذي��ن مل يتم تطعيمهم
ح�ت��ى الآن .و ُي �ع �ط��ى كومينارتي
يف ج��رع�ت�ين ( 10ميكروغرام)

ت �ف �� �ص��ل ب�ي�ن�ه�م��ا ث�ل�اث ��ة �أ�سابيع
وه��و ما ميثل “ثلث ق��وة اجلرعة
املمنوحة للمراهقني والبالغني”،
ح�سب الوكالة.
و�أ� � �ش� ��ارت ال��وك��ال��ة ال�سوي�سرية
�إىل �أن جتربة �سريرية “ال تزال
جارية وت�شمل �أك�ثر من 1500

م �� �ش��اركُ ،ت �ظ �ه��ر �أن ه ��ذا اللقاح
امل�ضاد لكوفيد 19-ي�سمح بتج ّنب
الأمرا�ض اخلطرية التي يُ�س ّببها
ف�يرو���س �سار�س-كوف 2-ب�شكل
كامل تقريبا لدى الأطفال الذين
ت � � ��راوح �أع� �م ��اره ��م ب�ي�ن  5و11
عاما» .وحتى الآن ،ك��ان التطعيم
خم�ص�صا للأطفال من �سن 12
عامًا وما فوف.
وت�شهد �سوي�سرا م��وج��ة خام�سة
ق��وي��ة ل�ل�غ��اي��ة م ��ن كوفيد.19-
وبد�أت جنيف فر�ض �إلزامية و�ضع
الكمامات بالن�سبة �إىل الأطفال
الذين يبلغون ثماين �سنوات وما
فوق يف املرحلة االبتدائية.
و�سمحت �سوي�سرا بلقاحني فقط
�ضد كوفيد :لقاح كومريناتي ولقاح
م��ودي��رن��ا .وم ��ن خ�ل�ال �إعطائها
ال�ضوء الأخ�ضر لتطعيم الأطفال
من �سن � 5سنوات ،تكون �سوي�سرا
ق��د ح��ذت ح��ذو ك��ل م��ن الربتغال
و�إيطاليا واليونان و�إ�سبانيا .كما
�سمحت ك�ن��دا وال��والي��ات املتحدة
وكذلك �إ�سرائيل وت�شيلي بتطعيم
الأطفال ال�صغار.

“لأ�سباب �سيا�سية” ،ول �ه��ذا “ف�إن
وج��ود ط��ائ��رات مماثلة ل�سالح اجلو
الأم��ري �ك��ي يف ال�ه�ج��وم ع�ل��ى املن�ش�آت
النووية الإيرانية� ،أمر �ضروري».
فرق �إنقاذ وبحث �أمريكية
متلك ال �ق��وات اجل��وي��ة الإ�سرائيلية
وح��دة ب�ح��ث و�إن �ق��اذ قتالية حديثة،
الوحدة  ،669وتتكون من طائرات

ه �ل �ي �ك��وب�تر CH-53A Yasur-
 ،2025وط ��ائ ��رة KC-130HI
 Karnafل �ل �ت��زود ب��ال��وق��ود .وهذه

الطائرات ال يمُ كنها ي�ضاً �أن تتمركز
يف ال �ع��راق� ،أق ��رب دول��ة �إىل من�ش�آت
�إي� � ��ران ال �ن ��ووي ��ة .وي �ق ��ول تقوايي:
“�إذا �شاركت ال��والي��ات املتحدة يف �أي
�ضربات جوية على �إي��ران ،ف��إن فرق
البحث والإن�ق��اذ املجهزة بالطائرات

قاذفات ثقيلة للقوات
اجلوية الأمريكية
�إن �صاروخ كروز اجلوي الوحيد الذي
ي�ستخدمه ��س�لاح اجل��و الإ�سرائيلي
هو ��ص��اروخ دليال ،ال��ذي ي�صل مداه
الأق�صى �إىل  250كيلومرتاً .ورغم
�أن القوات اجلوية الإ�سرائيلية متكنت
من �شن غارات جوية بنجاح يف �سوريا
بهذه ال�صواريخ� ،إال �أن ا�ستخدامها يف
�أي �ضربة جوية على املن�ش�آت النووية
الإي��ران �ي��ة ل�ت��دم�ير م��واق��ع اجلي�ش
وال��دف��اع وال� ��رادار ،للحر�س الثوري
الإيراين غري ممكن.

�شــــيء يرعـــب داونينــــج �ســـــــرتيت.
�سيتذكر الأك�ثر ت�ف��ا�ؤ ًال ،مع ذلك،
�أن م��ارج��ري��ت ت��ات���ش��ر ك��ان��ت � ً
أي�ضا
م�ن�خ�ف���ض��ة يف ا��س�ت�ط�لاع��ات ال� ��ر�أي
خ�ل�ال ف�ت�رة والي�ت�ه��ا الأوىل ،و�أنها
ك ��ان ��ت � �س �ع �ي��دة ب �ف��وزه��ا م ��رت�ي�ن يف
االن �ت �خ��اب��ات ال �ع��ام��ة .ي�ع�ي����ش امل ��رء
بالأمل ،كما يقول الإجنليز.
عن الك�سربي�س
وي ��و�� �ض ��ح ت� �ق ��واي ��ي �أن م � ��دى ه ��ذه
ال � �� � �ص� ��واري� ��خ “ق�صري م � ��ا يجعل
ح��ام�لات�ه��ا ق��ري�ب��ة ج ��داً م��ن املجال
اجلوي الإيراين� ،إ�ضافة �إىل حمدودية
قدرتها على حمل مقاتالت F-16I
 ،Sufaما ي�ؤ�شر على حاجة تل �أبيب
�إىل قاذفات �أمريكية ثقيلة قادرة على
ا�ستيعاب عدد كبري من �صواريخ كروز
يف �أي هجوم جوي على �إيران».
ومتتلك ال�ق��وات اجل��وي��ة الأمريكية
حالياً �أرب��ع ق��اذف��ات ثقيلة من طراز
 B-1Bيف جزيرة دييغو غار�سيا يف
املحيط الهندي ،وهي قاذفات يف �سرب
من  37قاذفة �أر�سلت �إىل اجلزيرة يف
� 19أكتوبر (ت�شرين الأول) ملهاجمة
احلر�س الثوري الإيراين.
ومي �ك��ن ل �ه��ذه ال �ق��اذف��ات ح �م��ل 24
�� � �ص � ��اروخ ك � � ��روز «AGM-158B
 »JASSM-ERالقادرة على ا�ستهداف
العديد من مواقع الرادار وال�صواريخ
ل �� �س�ل�اح اجل� ��و الإي � � � ��راين وال� �ق ��وات
اجل��وي��ة ل�ل�ح��ر���س ال �ث��وري ،وتدمري
م�ه��ام ال��دف��اع اجل��وي الإي ��راين ،قبل
و�صول الطائرات املقاتلة والقاذفات
الأمريكية والإ�سرائيلية .كما يمُ كنها
�إل�ق��اء القنابل ال�ت��ي تك�سر ال�صخور
فوق املن�ش�آت النووية الإيرانية».
وبالإ�ضافة �إىل املقاتالت الإ�سرائيلية،
من املتوقع �أن ت�ستخدم القوات اجلوية
الأم��ري �ك �ي��ة م�ق��ات�لات�ه��ا �إىل جانب
القاذفات الثقيلة ،والإنذار املبكر من
�سالح اجلو الأمريكي ،ملحاكاة هجوم
على املن�ش�آت النووية الإيرانية ،وهو
ت��دري��ب �سيزيد اجل��اه��زي��ة القتالية
للم�شاركني ،يف الربيع املقبل.

�أ�سرتاليا توا�صل رفع القيود �ضد كوفيد19-
•• �سيدين�-أ ف ب

�أعلنت ال�سلطات الأ��س�ترال�ي��ة �أم�س
ال� �ث�ل�اث ��اء م��وا� �ص �ل��ة رف � ��ع القيود
املفرو�ضة ملكافحة وب��اء كوفيد-19
قبل عيد امل�ي�لاد رغ��م ارت�ف��اع جديد
يف عدد الإ�صابات يف الوالية الأكرث
تعدادا �سكانيا يف البلد.
و�سجلت والية نيو �ساوث ويلز حيث
مدينة �سيدين �أم�س الثالثاء �أكرث
م��ن � 800إ� �ص��اب��ة ج��دي��دة م�ن��ذ 2
ت�شرين الأول-اكتوبر بعد التجمعات
التي نظمت ب�صورة خا�صة يف �إطار
احتفاالت �آخر ال�سنة .و�سُ جّ لت �سبع
وفيات بكوفيد -19يف البالد.
و�أك��دت ال�سلطات �أن ه��ذه الإ�صابات
اجل � ��دي � ��دة ل� ��ن مت� �ن ��ع رف� � ��ع بع�ض
ال�ق�ي��ود اع�ت�ب��ارا م��ن ال�ي��وم الأربعاء،
م �ث��ل �إل��زام �ي��ة و� �ض��ع ال �ك �م��ام��ات يف
التجمعات ومنع غ�ير امللقحني من
دخول املطاعم واحلانات وامل�شاركة يف
�أحداث كربى.
وق � � � ��ال رئ � �ي � �� ��س ال� � � � � � ��وزراء �سكوت
موري�سون “قررنا  ...التعاي�ش مع
ه��ذا الفريو�س” ،م�شريا �إىل ن�سبة

ال�ت�ل�ق�ي��ح امل��رت �ف �ع��ة .و�أ�� �ض ��اف “عيد
امليالد هذا الذي ن�ستعد لق�ضائه هو
هدية �أهداها الأ�سرتاليون لأنف�سهم
بف�ضل عملهم معا وال�ت��داب�ير التي
فر�ضناها» .وبعدما اعتمدت �أ�سرتاليا
لفرتة طويلة هدف “�صفر �إ�صابات”
ب �ك��وف �ي��د م ��ن خ �ل�ال �إغ �ل��اق �صارم

ل�ل�ح��دود وف��ر���ض احل�ج��ر م�ط��وال يف
� �س �ي��دين وم �ل �ب��ورن ،ت��وا� �ص��ل �إع� ��ادة
فتح ح��دوده��ا الداخلية واخلارجية
فت�ستقبل م��ن ج��دي��د اع �ت �ب��ارا من
الأرب� � �ع � ��اء م �ه��اج��ري��ن ذوي كفاءة
وطالبا ب�شرط �أن يكونوا ملقحني.
وتكثفت حملة التلقيح بعدما بد�أت

� �ص �ع��وب��ة ،ف�ت�ل�ق��ى �أك �ث�ر م��ن 93%
من الأ�سرتاليني ما فوق الـ 16من
العمر اجلرعة الأوىل على الأقل من
اللقاح ،فيما تلقى  89%اجلرعتني.
وب� ��د�أت دول غ��رب�ي��ة ع��دي��دة تفر�ض
جم��ددا قيودا وتكثف حملة التلقيح
حيال ارتفاع �أعداد الإ�صابات.

األربعاء  15ديسمبر  2021م  -العـدد 13417

15 December 2021 - Issue No 13417

الفجر الريا�ضي

Wednesday

16
18

قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة يتوج القطاعات الفائزة بفعاليات الأن�شطة
الريا�ضية للمنطقة الأمنية ر�أ�س اخليمة  6وك�أ�س القائد العام للرماية 7

•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

�شهد �سعادة اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام
�شرطة ر�أ���س اخليمة حفل توزيع جوائز فعاليات الأن�شطة
ال��ري��ا��ض�ي��ة للمنطقة الأم �ن �ي��ة ب��ر�أ���س اخل�ي�م��ة يف دورتها
ال�ساد�سة بالتعاون م��ع �إحت ��اد ال�شرطة الريا�ضي  ،وك�أ�س
القائد للرماية رق��م  7بح�ضور العميد عبد اهلل خمي�س
احلديدي نائب قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة وال�سادة املدراء
العامون و�ضباط االرتباط حيث توج القائد العام الإدارات
الفائزة والتي ح�صل من خاللها مكتب القائد العام ونائبه

على درع التفوق ال�ع��ام وامل��رك��ز الأول وج��اءت �إدارة الدفاع
املدين و�صيفاً يف املركز الثاين .
ت�لاه��ا ت�ك��رمي ال�ث�لاث��ة م��راك��ز ال�ف��ائ��زة ب�ك��أ���س ال�ق��ائ��د العام
للرماية حيث ح�صلت الإدارة العامة ل�ل�م��وارد واخلدمات
امل�ساندة على املركز الأول وجاء مكتب القائد العام باملركز
الثاين والإدارة العامة للعمليات ال�شرطية باملركز الثالث .
ويف اخلتام عرب قائد عام �شرطة ر�أ���س اخليمة عن �سعادته
بن�سبة امل�شاركة يف الفعاليات رغم التحديات الراهنة للت�صدي
جلائحة ( كوفيد  ) 19و�أك��د على �أن مثل ه��ذه املناف�سات
الريا�ضية تعزز وتقوي من روح التحدي والعزمية ملنت�سبي

القيادة متمنياً للجميع مزيد من النجاحات والتميز .
وم��ن ج��ان�ب��ه ث�م��ن ال��رائ��د ع�ب��د اهلل ب��ن �سلطان القا�سمي
رئي�س ق�سم الأن�شطة الريا�ضية واالجتماعية دعم القيادة
ال�ل��احم� ��دود ب �ه ��دف ن �� �ش��ر ال ��وع ��ي ال��ري��ا� �ض��ي وحر�صها
ال��دائ��م على تنفيذ كافة ب��رام��ج ق�سم الأن�شطة الريا�ضية
واالجتماعية الداخلية واخلارجية كما �أك��د �أن الفعاليات
الريا�ضية لهذا املو�سم �شملت  10م�سابقات �شارك بالتناف�س
عليها خم�س قطاعات ب�أعدا ٍد كبرية مما ُيعد م�ؤ�شراً �إيجابياً
يف م�شاركة املنت�سبني يف الأن�شطة والفعاليات الريا�ضية على
م�ستوى القطاع الأمني .

اجلولة �شهدت م�شاركة فاعلة لأع�ضاء الإدارة يتقدمهم فاهم القا�سمي

«علياء العمادي» تظفر بلقب ال�سيدات وجا�سم اجل�سمي بط ًال لنا�شئي اجلولف
«عبداهلل الها�شمي» ينتزع لقب «جولة دي�سمرب» مبو�سم «امليدالية الوطنية» الحتاد اجلولف
•• دبي – الفجر

انتزع �سعادة اللواء "م" عبداهلل ال�سيد الها�شمي ،وبر�صيد  43نقطة،
لقب ج��ول��ة "دي�سمرب" يف بطولة امليدالية الوطنية ال�شهرية ،التي
نظمها احتاد اجلولف برعاية بنك امل�شرق ،وا�ست�ضافها �أول �أول �أم�س،
نادي �أبوظبي ،وتعد اجلولة الثانية يف �أجندة البطولة ملو�سم -2021
 ،2022و�سجلت م�شاركة قيا�سية من العبي املنتخبات الوطنية بلغ
عددهم  50العباً والعبة من �أ�صل  79العباً ناف�سوا على �ألقاب فئاتها
اخلم�سة.

الرحمن العتيقي ،بتقدمي واحدة من �أف�ضل جوالته منذ �سنوات ،وانتزاع
املركز الأول لهذه الفئة ب�إجمايل  44نقطة.

�سيف االف�ضل
وذهب لقب �أف�ضل �أداء لالعب املنتخب الوطني �سيف ثابت ،بعد �أنهى
م�ضمار نادي �أبوظبي املكون من  18حفرة ،بـ � 72ضربة ،قبل �أن تذهب
جائزة الق�سم "�إيه" املحدد بني "� 0إىل  14هانديكاب" لالعب حميد
ال�سويدي بتحقيقه  36نقطة ،وتتويج �صالح العامري مبناف�سات الق�سم
"بي" املحدد بني "� 14إىل  24هانديكاب" بت�سجيله  37نقطة.
ووا��ص��ل جن��وم املنتخب الوطني ت�ألقهم ،بح�صد العبة املنتخب علياء
قيادة اللعبة
ال�ع�م��ادي مناف�سات فئة ال���س�ي��دات بر�صيد  33نقطة ،ول�ي�ت��وج را�شد
و�شهدت اجلولة ،م�شاركة فاعلة لأع�ضاء جمل�س احتاد الإمارات العربية اجل�سمي وبر�صيد  46نقطة بلقب فئة النا�شئني.
املتحدة للجولف ،يتقدمهم معايل ال�شيخ فاهم بن �سلطان القا�سمي ويف البطوالت التن�شيطية امل�صاحبة ،ذهب لقب "�أطول �ضربة" ل�سلطان
رئي�س االحتادين الإماراتي والعربي ،بجانب �أع�ضاء االحتاد.
اجل�سمي ،قبل �أن يظفر الع��ب املنتخب الوطني �سيف ث��اب��ت ،بجائزة
كما �سجلت املناف�سات ،ويف فئة الأ��س��ات��ذة (ف��وق  50ع��ام�اً) ،ت�ألق عبد "�أقرب كرة �إىل احلفرة".
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Court of Appeal
)Service by Publication Memo (Appeal
In Appeal No. 322/2021/1697- Real Estate Appeal
Heard in Second Real Estate Appeal Tribunal No. 202
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 1036/2021 Real Estate Summary,
the charges, the expenses and the fees.
Appellant Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, Mezzanine
Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani 3244594826, IBAN
AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Parties to be notified
1- Indira Bai Amma Krishna
Capacity: Appellee
		
2- Presanna Kumar Nair
Capacity: Appellee
Service Subject The appellant appealed the verdict issued in Case No. 1036/2021 Real
Estate Summary. The hearing of Wednesday 22-12-2021 at 10:00 AM on online court hearing
was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal
attorney and in case of your failure to do the same, you shall be trailed in absentia.
Prepared by Abdulrahman Ibrahim Shamsuddin
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Court of Appeal
)Service by Publication Memo (Appeal
In Appeal No. 322/2021/1694- Real Estate Appeal
Heard in Second Real Estate Appeal Tribunal No. 202
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 1247/2021 Real Estate
Summary, the charges, the expenses and the fees.
Appellant Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified
1- Muhammad Kashif Muhammad Ismail Capacity: Appellee
Service Subject The appellant appealed the verdict issued in Case No.1247/2021 Real
Estate Summary. The hearing of Wednesday 22-12-2021 at 10:00 AM on online court
hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself
or your legal attorney and in case of your failure to do the same, you shall be trailed
in absentia.
Prepared by Mohammed Shehab Alhashimi
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�شركة دبي هارموين لل�شحن البحري املحدودة ( )Dubai Harmony Shipping Ltdيف ليبرييا
(“ال�شركة”)
مت حل ال�شركة بتاريخ  10نوفمرب 2021؛
وهذا الإ�شعار موجه �إىل جميع الدائنني والأفراد الذين يدعون �أن لديهم �أي مطالبة �ضد ال�شركة ،مبن فيهم �أي
مطالب يدعي �أن لديه مطالبات غري م�صفاة �أو طارئة و�أي �شخ�ص يدعي �أن لديه ترتيباً تعاقدياُ مع ال�شركة ال
يزال غري م�ستوفى؛
يتعني على املطالبني �أن يقدموا مطالباتهم خطياً وتف�صي ًال ل�شركة ريد �سميث يف برج انديك�س (املدخل ال�شرقي)،
الطابق اخلام�س والع�شرين ،مركز دبي املايل العاملي� ،صندوق بريد ،506548 :م�س�ؤول االت�صال :ماري بوري،
الربيد الإلكرتوين ، :mborye@reedsmith.com
الهاتف +971 4 709 6361 :بوا�سطة  15يونيو .2022
�إبراء من امل�س�ؤولية :ال ي�شكل توجيه هذا الإ�شعار اعرتافاً من امل�ؤ�س�سة ب�أن �أي �شخ�ص دائن �أو مطالب ،وال يجوز
�إعادة �إحيائه �أو جعله �صحيحاً �أو العمل ك�إقرار ب�صحته� ،أو التنازل عن �أي دفاع �أو مطالبة م�ضادة فيما يتعلق
ب�أي مطالبة �ضد ال�شركة� ،أ�صولها �أو مدرائها �أو موظفيها �أو حملة �أ�سهمها ،وهو �أمر منعه �أي تقادم �أو �أ�صبح
باطال لأي �سبب من الأ�سباب� ،أو يكون للم�ؤ�س�سة �أو مدرائها �أو موظفيها �أو حملة �أ�سهمها �أي دعاوى دفاعية �أو
م�ضادة ب�ش�أنها.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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Date 15/ 12/ 2021 Issue No : 13417
Legal Notice by Publication
)(6856/2021
The Warner: Ahmed Abdulrahim Mohamed Ahmed Alzarooni.
Address: Emirate of Ajman -Sheikh Khalifa Road, Crystal tower 1, Office
301, Tel: 067794440, Mob: 0505022228, E-mail: info@ssjlawyers.com
The Warnee: Mohamed AlMa`moon Mohamed Seraj Al Haq,
Nationality : Bangladesh
)Address: (Residence Unknown
)Subject: Legal Notice by Publication No (104699/1/2021
The warner asking the warnee to pay an amount of (DHs 44,000) FortyFour Thousand dirhams within a maximum period of five days from the
date of receiving this notice. Otherwise, the warner will have to take all
legal procedures that preserve his right, issue a payment order, and demand
appropriate compensation for any break down or damage suffered by the
warner, while charging the warnee with all fees and expenses of litigation
and attorney fees.
Notary Public

United Arab Emirates
Ministry of Justice

�إعـــــــــــــــــــالن
العدد  13417بتاريخ 2021/12/15

البطولة مع بنك امل�شرق تعود �إىل  ."2019و�أ�ضاف" :ي�سعدنا يف احتاد
مناف�سة هادفة
ونظمت خالل "جولة دي�سمرب" ،مناف�سات خا�صة بخريجي الربنامج اللعبة ا�ستمرارية ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع عالمة جتارية عمالقة
الوطني ال��رائ��د الحت��اد اجل��ول��ف الكت�شاف امل��واه��ب النا�شئة ،و�أقيمت بحجم "بنك امل�شرق" ،وهذا ال�شراكة دائماً مو�ضع احرتام وتقدير".
على م�سار احلفر ذات "معدل ثالثة �ضربات" ،ناف�س على لقبها ت�سعة
احلمادي� :سعداء يف رعاية البطولة
العبني ،قبل �أن يتوج بلقبها الالعب حممد ثابت.
وت�ستكمل بطولة "امليدالية الوطنية ال�شهرية" يف  21يناير املقبل ،وحتدثت مرمي احلمادي ،نائب الرئي�س الأول ورئي�س القطاع الإماراتي
بخو�ض مناف�سات اجلولة الثالثة ،املقرر �إقامتها على ملعب نادي الزوراء يف "بنك امل�شرق" ،عن رعاية اجلولة ،وقالت يف ت�صريحات �صحافية:
"ي�سعدنا �أن نكون �شركاء الحت��اد الإم��ارات العربية املتحدة للجولف،
يف �إمارة عجمان.
ورعاية بطولة "امليدالية الوطنية ال�شهرية" .و�أ�ضافت" :ب�صفتنا عالمة
جتارية رائ��دة ولها جذور مت�أ�صلة يف القطاع امل�صريف يف الدولة ،ف�أننا
�سعيد بالفوز
و�أع ��رب �سعادة ال�ل��واء "م" ع�ب��داهلل الها�شمي ،بطل ج��ول��ة "دي�سمرب" �سعداء يف موا�صلة �ألتزامنا طويل الأمد جتاه املجتمع الإماراتي ،وهذا
للميدالية الوطنية ال�شهرية ،عن �سعادته بالفوز ،وقال يف ت�صريحات احلدث ميثل من�صة مهمة لت�شجيع و�إلهام �أجيال امل�ستقبل من العبي
�صحافية" :من دواعي �سروري �أن �أناف�س على �أر�ضي ويف النادي الذي اجلولف الإم��ارات�ي�ين ،ونهنئ جميع الالعبني الذين �شاركوا يف جولة
لطاملا �أت��درب عليه ،يف ميزة اعتقد �أنها منحتني التفوق والظفر بلقب "دي�سمرب" ،ونتطلع �إىل ر�ؤية املزيد من املواهب املحلية ت�شق طريقها
اجلولة ،و�أ�شكر بنك امل�شرق على رعايته هذه اجلولة ،خ�صو�صاً �أن عالقة للنجومية يف امل�ستقبل القريب".

70021

�شركة دي�.إن�.سي .تانكرز املحدودة ( )DNC Tankers Ltdيف ليبرييا
(“ال�شركة”)
مت حل ال�شركة بتاريخ  10نوفمرب 2021؛
وهذا الإ�شعار موجه �إىل جميع الدائنني والأفراد الذين يدعون �أن لديهم �أي مطالبة �ضد ال�شركة ،مبن
فيهم �أي مطالب يدعي �أن لديه مطالبات غري م�صفاة �أو طارئة و�أي �شخ�ص يدعي �أن لديه ترتيباً تعاقدياُ
مع ال�شركة ال يزال غري م�ستوفى؛
يتعني على املطالبني �أن يقدموا مطالباتهم خطياً وتف�صي ً
ال ل�شركة ريد �سميث يف برج انديك�س (املدخل
ال�شرقي) ،الطابق اخلام�س والع�شرين ،مركز دبي املايل العاملي� ،صندوق بريد ،506548 :م�س�ؤول
االت�صال :ماري بوري ،الربيد الإلكرتوين ، :mborye@reedsmith.com
الهاتف +971 4 709 6361 :بوا�سطة  15يونيو .2022
�إبراء من امل�س�ؤولية :ال ي�شكل توجيه هذا الإ�شعار اعرتافاً من امل�ؤ�س�سة ب�أن �أي �شخ�ص دائن �أو مطالب ،وال
يجوز �إعادة �إحيائه �أو جعله �صحيحاً �أو العمل ك�إقرار ب�صحته� ،أو التنازل عن �أي دفاع �أو مطالبة م�ضادة فيما
يتعلق ب�أي مطالبة �ضد ال�شركة� ،أ�صولها �أو مدرائها �أو موظفيها �أو حملة �أ�سهمها ،وهو �أمر منعه �أي تقادم �أو
�أ�صبح باطال لأي �سبب من الأ�سباب� ،أو يكون للم�ؤ�س�سة �أو مدرائها �أو موظفيها �أو حملة �أ�سهمها �أي دعاوى
دفاعية �أو م�ضادة ب�ش�أنها.
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Court of Appeal
)Service by Publication Memo (Appeal
In Appeal No. 322/2021/1698- Real Estate Appeal
Heard in Second Real Estate Appeal Tribunal No. 202
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 1072/2021 Real Estate
Summary, the charges, the expenses and the fees.
Appellant Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified 1- Damir Gazizianov Capacity: Appellee
Service Subject The appellant appealed the verdict issued in Case No.1072/2021 Real
Estate Summary
The hearing of Wednesday 22-12-2021 at 10:00 AM on online court hearing was
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal
attorney and in case of your failure to do the same, you shall be trailed in absentia.
Prepared by Mohammed Abdulrahman Ali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70522

Notification by publication of Respondent
Case Management Office of Sharjah Court,
the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCEXCIREA2021/0004711-Civil (Partial
To the defendant: Brendan Ikechukwu Onah
The attached copy of Judgment was issued as per the date against you in favor
of Sharjah Taxi LLC In the above-mentioned Case
As per the plaintiff application for implementation of the mentioned provision
and paid the fees, as per the requested judgment is as the following:
The total amount is: 4507 Dirham including the fees and expenses
Thus, you are Obligated to execute what is mentioned in the above-mentioned
execution entry within a period of 15 days from the date of notice / date of
informing you this notification
In case you do not commit this, The Court will take forcible implementation
with legal procedures.
Judge
Waleed Khamees Abdullah Al Khadeem
Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
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Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/1080- Real Estate Execution
Heard in Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 745/2020 Real Estate
Summary, by paying the execution amount of (AED 69,162), including the charges
and the expenses
)Execution Applicant Ajman Real Estate Corporation (Aqaar
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1 @omalc.ae,
Makani 3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Party to be notified
1- Shazia Navid Navid Hussain Adil Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of AED 69162 to the execution
applicant or the court custody.
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you in case
of non- compliance with the said order within 15 days from the date of publishing
this service.
Prepared by Mahmoud Gholam Albloushi
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�أمريكا حت�سم ذهبية التزحلق على املاء يف «دولية دبي» للقفز باملظالت
•• دبي-وام

ح�سم الفريق الأمريكي املركز الأول وامليدالية الذهبية يف م�سابقة التزحلق
على امل��اء� ،ضمن مناف�سات بطولة دبي الدولية ال�ساد�سة للقفز باملظالت
املقامة حاليا ،يف ختام اليوم اخلام�س وقبل نهاية البطولة.
تقام البطولة حتت رعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي  ،ومب�شاركة  350مت�سابقا ميثلون  29دولة ،وتت�ضمن 4
م�سابقات هي التزحلق على املاء "امل�سافة والهدف وال�سرعة وفري �ستايل"
ودقة الهدف ،والتما�سك "الرباعي والثماين "،وت�ستمر حتى  16دي�سمرب
اجلاري بنادي �سكاي دايف دبي باجلمريا.
وجن��ح الفريق الأم��ري�ك��ي يف ح�صد  2241.310نقطة بعد �أن ت�صدر
املناف�سات يف الدقة وامل�سافة وال�سرعة معاً  ،ونال الفريق الرو�سي امليدالية

الف�ضية بعد �أن جمع  1950.304نقطة ،اما امليدالية الربونزية فكانت
من ن�صيب الفريق الت�شيكي ور�صيده  1795.391نقطة ،ثم منتخبنا
الوطني رابعاً بر�صيد  1470.083نقطة ،ثم الفريق االيطايل خام�سا
ور�صيده  1435.575نقطة.
وعلى �صعيد م�سابقة الفردي املفتوحة والتي �شهدت م�شاركة  34قافزاً
وق��اف��زة فقد ف��ازت الفرن�سية روز ��س�ي��درك بامليدالية الذهبية وحققت
ر�صيدا قدره  856.090نقطة ،وتلتها يف املركز الثاين االمريكية كورت
بروثولوميو بر�صيد  832.661نقطة ونالت امليدالية الف�ضية ،ثم العبة
منتخبنا كورنيليا ميهاي يف امل��رك��ز الثالث بر�صيد  828.328نقطة
ونالت امليدالية الربونزية  .وتنطلق اليوم مناف�سات النفق الهوائي للمرة
االوىل �ضمن بطولة دبي الدولية ال�ساد�سة مب�شاركة عدد من املنتخبات
ويف مقدمتها منتخبنا الوطني ،وقد بد�أت جلنة العالقات العامة واملرا�سم

بو�ضع اللم�سات النهائية حلفل اخلتام املقرر اقامته يوم اخلمي�س ب�سكاي
دابف دبي باجلمريا حيث ي�شارك فريق فر�سان الإم��ارات لال�ستعرا�ضات
اجلوية بتقدمي عرو�ضهم اجلوية ووجهت اللجنة املنظمة الدعوة لعدد من
امل�س�ؤولني عن احلركة الريا�ضية وال�شبابية ومدراء االدارات بدبي حل�ضور
حفل اخل�ت��ام  .و�أك��د �سعادة ن�صر ح�م��وده النيادي رئي�س احت��اد الإمارات
للريا�ضات اجلوية رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة ان البطولة جنحت بكل
املقايي�س وا�ستطاعت اللجنة املنظمة بت�ضافر كافة اجلهود من �إجناحها
فنياً وتنظيمياً وب�شهادة كل الوفود امل�شاركة .و�أرجع النيادي هذه النجاحات
�إىل الدعم امل�ستمر وال�لاحم��دود ال��ذي حتظى به الريا�ضات اجلوية من
�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دب��ي رئي�س
املجل�س التنفيذي  ،موجهاً �شكره اىل كل اجلهات الراعية والداعمة التي
تعاونت على خروج البطولة بهذا ال�شكل املميز .
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بداية مثرية لك�أ�س ون�ستون ت�شر�شل للبولو

فوز بن دري على احلبتور بالهدف الذهبي و «مهرة هي�سكث» يفوز على الإمارات
بداية مثرية يف امل�ب��اراة االفتتاحية
ل�ب�ط��ول��ة ك ��أ���س ون �� �س �ت��ون ت�شر�شل
للبولو  2021والتي �أقيمت على
م�ل�اع��ب ن� ��ادي وم �ن �ت �ج��ع احلبتور
للبولو والفرو�سية والتي جمعت بني
فريقي بن دري واحلبتور حيث قدم
الفريقان عر�ضا قويا انتهى الوقت
الأ��ص�ل��ي للمباراة بالتعادل ب�أربعة
�أه��داف لكل فريق منهما ليحتكما
�إىل ال��وق��ت ال �� �ض��ايف ال� ��ذي ينحاز
بالهدف الذهبي اىل فريق بن دري
ويف املباراة الثانية حقق فريق مهرة
هي�سكث فوزا م�ستحقا على مناف�سه
ف��ري��ق االم� � ��ارات وب���س�ب�ع��ة �أه� ��داف
مقابل خم�سة �أهداف .
ب��ادر فريق بن دري بالتقدم بهدف
�سريع �سرعان ما تغري بعده احلال
ب���س�ب��ب ت�غ�ي�ير ف��ري��ق احل �ب �ت��ور اىل
ط ��ري ��ق ال� ��دف� ��اع رج� ��ل ل ��رج ��ل عن
قرب ويلعب الفريقان بحذر �شديد
وم��ع بداية ال�شوط الثاين يخطف

اري��ارت��ي جنم فريق فريق احلبتور
هدف التعادل لفريقه منهيا ال�شوط
االول بهدف لكل منهما .
ومع انطالقة ال�شوط الثالث ينجح
حم �م��د احل �ب �ت��ور يف �إح� � ��راز هدف
التقدم لفريقه و�سرعان ما يدرك
حم�م��د ب��ن دري ال �ت �ع��ادل لفريقه
وقبل نهاية ال�شوط ي�ضيف اريارتي
هدف احلبتور الثالث .
وي� �ب ��د�أ ال �� �ش��وط ال ��راب ��ع واالخ �ي�ر
بهدف لأري��ارت��ي املت�ألق من �ضربة
جزائية من  40ياردة اال ان احلال
مل يعجب را�ؤول النجم املحرتف
ل �ف��ري��ق ب ��ن دري ف �ب �ع��د ان تلقي
متريرة جيدة من را�شد بن دري يف
اجلهة الي�سرى في�صوبها مبا�شرة
متر بني العار�ضتني لي�ضيف الفارق
اىل ه ��دف ث ��م ي���ض�ي��ف حم �م��د بن
دري ه��دف التعادل ال��راب��ع للفريق
وال�ث��اين ل��ه ليلعب القريقني وقتا
ا� �ض��اف �ي��ا ل�ي���س�ج��ل حم �م��د ب��ن دري

والتفاهم عن فريق االمارات ب�سبب
ابتعاد اخليول عن التدريب ن�سبيا
فاتاح الفر�صة للفريق املناف�س لأن
ي�صول ويجول دون عناء او تهديد
حقيقي ال�ل�ه��م يف ال���ش��وط الثالث
والذي �شهد ن�شاطا الفتا لالمارات
.
لعب فريق مهرة هي�سكث بالهجوم
ال�ضاغط ووجن��ح يف انهاء ال�شوط
االول بثالثة �أه ��داف نظيفة ومع
بداية ال�شوط الثاين ا�ضاف هدفه
الرابع بف�ضل جهود "موابو اجلبني
" الذي احرز هدفني و�صنع مثلهما
وبينمه هدفا تاريخيا حتى ان بع�ض
اخلبثاء ق��ال ان ال�ع��رو���ض �ستنهال
عيه عقب املباراة وقبل نهاية ال�شوط
يتمكن فريق االمارات بف�ضي جهود
ك��وي �ن �ت��و وال �� �ش �ي �خ��ة ع �ل �ي��ا لينتهي
ال �� �ش��وط ل �� �ص��ال��ح م �ه��رة هي�سكث
الهدف الذهبي لفريقه من �ضربة بخم�سة �أهداف مقابل اربعة .
فريق االمارات بقيادة �سمو ال�شيخة مكتوم وفريق مهرة هي�سكث بقيادة باربعة اهداف مقابل هدفني .
جزائية وتنتهي املباراة بفوز بن دري ويف املباراة الثانية والتي جمعت بني م �ي �ث��اء ب �ن��ت حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د �آل ط��ارق احلبتور فقد غاب التجان�س ين�شط الفريقان يف ال�شوط الثالث

ب�ع��د �أن �أع� ��ادا ت��رت�ي��ب �أوراق �ه �م��ا يف
ف�ت�رة ال��راح��ة �إال �أن ف��ري��ق مهرة
هي�سكث ك��ان �أك�ث�ر توفيقاً ف�أحرز
ث�لاث��ة �أه ��داف ل�يرف��ع ر��ص�ي��ده اىل
��س�ب�ع��ة �أه � ��داف وي��زي��د ال �ف��ارق اىل
�أربعة �أهداف .
ويف ال���ش��وط ال��راب��ع ي �ح��اول فريق
الإم � ��ارات ج��اه��دا تعوي�ض مافاته
قبل فوات الأوان وي�ضغط ويهاجم
ب�شرا�سة وحترز �سمو ال�شيخة ميثاء
ه��دف��ا جميال ث��م ي�ضيف كوتينيو
ال �ه��دف اخل��ام����س واالخ�ي�ر لفريق
الإم� � ��ارات لتنتهي امل� �ب ��اراة ب�سبعة
�أهداف ملهرة وهي�سكث مقابل خم�سة
�أهداف للإمارات .
وت�ستكمل مباريات الدور التمهيدي
ال �ي��وم ح�ي��ث م��ن امل �ق��رر �أن يلتقي
ف ��ري ��ق م �ه ��رة ه�ي���س�ك��ث م ��ع فريق
احلبتور يف الثالثة �إال ال��رب��ع فيما
ي �ل �ع��ب ف ��ري ��ق ب ��ن دري م ��ع فريق
الإمارات يف الرابعة ع�صراً .

مب�شاركة ثالثني طالبا

جمل�س ال�شارقة للتعليم ينظم بطولة ال�شطرجن يف الثامن والتا�سع ع�شر من دي�سمرب اجلاري
•• ال�شارقة –الفجر:

يطلق جمل�س ال�شارقة للتعليم يف
ال�ث��ام��ن وال�ت��ا��س��ع ع�شر م��ن �شهر
دي�سمرب اجلاري بطولة ال�شطرجن
 2021وال �ت��ي ت�ن�ظ��م مب�شاركة
ثالثني مت�سابقا من طلبة املدار�س
احل�ك��وم�ي��ة واخل��ا� �ص��ة وال �ت��ي تعد
من �أق��وى البطوالت الريا�ضية يف

جمال ال�شطرجن بني طلبة املدار�س
يف �إمارة ال�شارقة.
ومن اجلدير �أن البطولة �سي�شارك
يف تنفيذها م��ع جمل�س ال�شارقة
للتعليم ك�لا م��ن جمل�س ال�شارقة
الريا�ضي ونادي ال�شارقة لل�شطرجن
و�ستقام يف مركز الزاهية التجاري
و��س�ت�ع�م��ل ع �ل��ى حت�ق�ي��ق الأه � ��داف
ال��ري��ا� �ض �ي��ة وال � �ت ��ي ت �ت�ل�اق��ى مع

مثيالتها يف اجلانب الرتبوي.
وتقام البطولة �ضمن مبادرة ركائز
وال� �ت ��ي ي���س�ع��ى جم �ل ����س ال�شارقة
للتعليم م��ن خ�لال �ه��ا �إىل تعزيز
ال �ق �ي��م وال �� �س �ل��وك وت��ر� �س �ي��خ قيم
امل��واط �ن��ة واالن �ت �م��اء ع�ن��د الطلبة
ب �ج ��ان ��ب ال �ع �م ��ل ع �ل ��ى الت�صدي
لل�سلوكيات الدخيلة على جمتمعنا
من خ�لال تدريب وت�أهيل الطلبة

يف بطولة جمل�س ال�شارقة للتعليم
وذل ��ك لتطوير م�ه��ارات�ه��م و�إث ��راء
معلوماتهم.
وك�شف �سعادة الأ�ستاذ حممد �أحمد
املال الأم�ين العام ملجل�س ال�شارقة
للتعليم ب�أن البطولة والتي �سي�سلط
ال �� �ض��وء عليها يف �إط� ��ار م��ا يوليه
امل�ج�ل����س م��ن �أه � ��داف �إىل حتقيق
خمرجات تتمثل يف تعزيز التعاون

ال��ري��ا� �ض��ي ب�ي�ن جم�ل����س ال�شارقة
الريا�ضي ونادي ال�شارقة لل�شطرجن
الك �ت �� �ش��اف ال �ط �ل �ب��ة امل��وه��وب�ي�ن يف
جمال لعبة ال�شطرجن ورعايتهم يف
تطوير مهاراتهم وتوجيه الطلبة
امل ��وه ��وب�ي�ن ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف ن ��ادي
ال�شارقة لل�شطرجن .
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن اه �ت �م��ام البطولة
بالطلبة م��ن ال�ف�ئ��ة ال�ع�م��ري��ة من

� 12سنة حتى � 16سنة ي�أتي يف
� �س �ي��اق ح��ر���ص امل�ج�ل����س واجلهات
امل�ن�ف��ذة ع�ل��ى تنمية ون���ش��ر الوعي
ال��ري��ا��ض��ي ل��دى ال �ط�لاب ملوا�صلة
تعزيز التوجهات يف جعل الريا�ضة
�أ�سلوب حياة.
و�أو�� � � � �ض � � � ��ح امل � �ل� ��ا ب� � � � � ��أن ال � �ه� ��دف
اال�سرتاتيجي من البطولة يتمثل
يف ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ع��زي��ز �سلوكيات

وم� �ه ��ارات ف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع و�صوال
ل�ت�ع��زي��ز ال �� �ش��راك��ة املجتمعية بني
م�ؤ�س�سات املجتمع.
وع��ن ال�غ��اي��ة م��ن تنفيذ البطولة
التي تقاطر للم�شاركة بها ثالثون �سلوكيات و م �ه��ارات الطلبة وفق
ط��ال�ب��ا  ،و�أك� ��د حم�م��د �أح �م��د املال �أف�ضل املمار�سات ف�ضال عن تنمية
ب ��أن �ه��ا ف��ر� �ص��ة الك �ت �� �ش��اف املواهب ال �ق��درة ع�ل��ى ال�ت�ف�ك�ير و التحليل
يف لعبة ال�شطرجن ل��دى الطالب و�إي �ج��اد احل �ل��ول ل��دى امل���ش��ارك يف
و� �ص �ق �ل �ه��ا و رع��اي �ت �ه��ا م ��ع تنمية امل�سابقة .

ا�ستقبال حافل لبعثة منتخب املواي تاي
املتوج بـ 14ميدالية يف بطولة العامل
•• �أبوظبي-وام

حظيت بعثة منتخبنا الوطني للمواي
ت��اي ،با�ستقبال حافل ب��ال��ورود لدى
و�صولها �إىل مطار �أبوظبي الدويل،
ق��ادم��ة م��ن ال�ع��ا��ص�م��ة التايالندية
ب��ان�ك��وك ،ب�ع��د م�شاركتها االيجابية
يف بطولة ال�ع��امل ل�ل�م��واي ت��اي التي
� �ش��ارك ف�ي�ه��ا  900الع ��ب م��ن 95
دولة ،وكلل العبو منتخبنا جهودهم
بالتتويج بـ 14ميدالية متنوعة منها
ذهبيتان و 8ف�ضيات و 4برونزيات.

وك ��ان يف ا��س�ت�ق�ب��ال ال�ب�ع�ث��ة ع ��دد من
�أع���ض��اء جمل�س �إدارة االحت��اد و�أ�سر
ال�ل�اع �ب�ي�ن ال ��ذي ��ن ق ��دم ��وا التهنئة
للأبطال مبنا�سبة الإجناز الريا�ضي
العاملي الكبري ال��ذي حت�ق��ق ،وعك�س
جهود جمل�س �إدارة احتاد امل��واي تاي
وال �ك �ي��ك ب��وك���س�ي�ن��ج ب��رئ��ا��س��ة �سعادة
عبداهلل �سعيد النيادي ،رئي�س جمل�س
�إدارة االحت��ادي��ن الإم��ارات��ي والعربي
ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س االحت � � ��اد الآ�� �س� �ي ��وي،
و��س�لام��ة ق��اع��دة مم��ار��س��ي اللعبة يف
ظ ��ل م �� �ش��ارك��ة ع� ��دد م ��ن الالعبني

ال� ��� �ص ��اع ��دي ��ن �أي � �� � �ض� ��ا يف �صفوف
منتخبنا.
و�ضمت البعثة املتوجة بـ  14ميدالية،
طارق املهريي "رئي�س البعثة" املدير
التنفيذي ل�لاحت��اد ،وحممد خليفة
ال�ك�ت�ب��ي م���ش��رف امل�ن�ت�خ��ب ،واجلهاز
الفني املكون من عمر النعيمي املدير
الفني ،و�أع�ضاء اجلهاز الفني �سانيت
��س��ام��ات وم��وجن��وك��ن ك��ال�ي��ك ،وعادل
جواد ،وخاناتيب �شارين وجربيل �أبو
�سنينة ،ع�ل�اوة على  21الع��ب وهم
�إليا�س حبيب علي ،ونور الدين �سمري،

وحممد مر�ضي ،و�إبراهيم بالل ،ورايف
رم��زي ،وع�ب��داهلل احلو�سني ،و�أحمد
ع �ب��دال �ع��زي��ز ،و�إب ��راه� �ي ��م احلمادي،
وحم � �م ��د ع � � � ��ادل ،وع � �م� ��اد يو�سف،
وحممد طارق املهريي ،وراكان �أحمد،
وحممد جفله ،وحممد بالل ،وعزيز
احلمادي ،وحارب البلو�شي ،وحمدان
املن�صوري ،وعبداهلل ال�شحي ،وب�شار
ال�صواحلة ،وحممد ال�شعري ،وجا�سر
ال �� �ص��واحل��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل طاقم
التحكيم الإماراتي املرافق املكون من
احل�ك��ام م�شاري امل�ن���ص��وري ،وحممد

��ص��ال��ح احل� �م ��ادي ،ورا� �ش ��د �آل علي،
وح �م��د اخل���ش��وع��ي ،وم� ��وزه الغاوي،
وبلقي�س الظنحاين.
من جانبه عرب طارق املهريي رئي�س
ال�ب�ع�ث��ة ع��ن � �س �ع��ادت��ه ب�ت�ح�ق�ي��ق هذه
الإجن��از الكبري ،وق��ال" :يح�سب هذا
االجن � ��از ال �ك �ب�ير ل�لاع �ب��ي منتخبنا
ال��وط �ن��ي ل �ل �م��واي ت ��اي ،وي�ب���ش��ر مبا
ه��و ق� ��ادم يف ظ��ل وج� ��ود ك��وك �ب��ة من
جن��وم ال��دول��ة ق��ادم�ين بكل ق��وة نحو
امل �� �ش��ارك��ات امل�ستقبلية ،خ��ا��ص��ة بعد
�أن جنحنا يف توقيع اتفاقية تنظيم

الإمارات لبطولة العامل للمواي تاي
عام ."2022
و�أ�ضاف" :الإدارة الفنية واملخت�صني

يف االحت��اد عملت بجد واجتهاد على ال�ي��وم وحتقيق ه��ذا االجن ��از الكبري
�إعداد اجليل احلايل عنا�صر منتخبنا ع �ل ��ى م �� �س �ت��وى ج �م �ي��ع املنتخبات
الوطني ،م��ن �أج��ل جني ه��ذه الثمار امل�شاركة يف بطولة العامل".

�سباق ن�صف ماراثون ر�أ�س اخليمة  19فرباير املقبل
•• ر�أ�س اخليمة-وام

�أعلنت هيئة ر�أ�س اخليمة لتنمية ال�سياحة يف بيانها ال�صادر �أم�س عن تغيري
طفيف يف موعد انطالق �سباق ن�صف ماراثون ر�أ�س اخليمة  ،2022وقيمة
جوائزه ،اً
ف�ضل عن ت�أكيد �أول ريا�ض َّيني دول َّيني حمرت َفني م�شاركتهما يف
هذا ال�سباق .وكان من املقرر انطالق ن�صف املاراثون يف يوم اجلمعة املوافق
 18فرباير  ،2022اً
وبدل من ذلك� ،ستقام الن�سخة اخلام�سة ع�شرة من
هذا ال�سباق يف اليوم التايل ،ال�سبت  19فرباير.
وي�أتي هذا التغيري يف �أعقاب القرار الأخري الذي اتخذته حكومة الإمارات
العربية املتحدة ب�ش�أن تقلي�ص �أيام العمل الأ�سبوعية وتعديل عطلة نهاية
الأ�سبوع اعتبا ًرا من الأول من يناير .2022
و�سيتناف�س امل�شاركون يف ال�سباق للفوز بن�صيب من اجل��وائ��ز املالية التي
تبلغ قيمتها الإجمالية  1,219,000درهم �إماراتي ،والتي �سيتم توزيعها
على امل�شاركني الذين �سيحققون املراكز الأوىل يف فئة النخبة بالإ�ضافة �إىل
الفئات الرئي�سية الأخ��رى .ومن املتوقع �أن ي�شهد ال�سباق مناف�سة قوية يف
فئة النخبة للرجال وال�سيدات ،حيث �أعلنت اجلهة املنظمة للماراثون عن
ت�أكيد م�شاركة �أول ريا�ض َّيني حمرت ّفني هما العدّاءة الإثيوبية �أبابل ي�شانه،
الفائزة بلقب �سباق ن�صف مارثون ر�أ�س اخليمة  ،2020والعدّاء الأوغندي
جاكوب كيبليمو.
وت�شارك ي�شانه يف هذا ال�سباق للدفاع عن لقبها وملحاولة حتطيم رقمها
القيا�سي العاملي الذي �سجلته يف �سباق ن�صف ماراثون ر�أ�س اخليمة 2020
وهو �ساعة واح��دة و�أرب��ع دقائق و 31ثانية .هذا و�سبق للعداءة الإثيوبية

يف طوكيو .و ُتقام الن�سخة اخلام�سة ع�شرة من هذا احلدث الريا�ضي العاملي
ال��ذي يُعد �أ�سرع ن�صف م��اراث��ون يف العامل ،م��رة �أخ��رى يف جزيرة املرجان
ب�إطاللتها املميزة على اخلليج العربي ،والتي تتيح للم�شاركني يف ال�سباق
اال�ستمتاع باملناظر اخلالبة لل�شواطئ الرملية البي�ضاء وال�سواحل املذهلة
لإمارة ر�أ�س اخليمة التي متتاز بطبيعتها ال�ساحرة .ويت�ضمن ال�سباق �أربع
فئات خمتلفة ميكن للم�شاركني من جميع امل�ستويات امل�شاركة بها ،وهي
ن�صف ماراثون ،ون�صف ماراثون تتابع للفرق �ضمن م�سافات  2كم و 5كم
حم�سن للجري املمتع .وقد عمد منظمو احلدث �إىل تعديل م�سار
و�سباق ّ
اجلري املمتع بزيادة م�سافته من كيلومرت واحد �إىل ميل واحد� ،أي ما يعادل
 1.6كيلومرت ،بهدف �إتاحة الفر�صة جلميع املت�سابقني لال�ستمتاع مب�ضمار
�سباق مميز واال�ستفادة من دعم املتفرجني.
الدولية �أن حققت انت�صارات مهمة خالل م�سريتها الريا�ضية حتى الآن ،ويف تعليقه على هذا احلدث الريا�ضي العاملي ،قال راكي فيليب�س ،الرئي�س
�إذ فازت بلقب ن�صف ماراثون ا�سطنبول  ،2018ون�صف ماراثون بوين�س التنفيذي لهيئة ر�أ�س اخليمة لتنمية ال�سياحة" :يُع ّد ن�صف ماراثون ر�أ�س
�آير�س  ،2019كما حققت املركز الثاين يف ماراثون �شيكاغو .2019
اخليمة الذي يدخل الآن عامه اخلام�س ع�شر ،حد ًثا ريا�ض ًيا عامل ًيا مرمو ًقا،
وبعد مو�سم مذهل ّ
حطم خالله ال��رق��م القيا�سي منه ًيا ن�صف ماراثون ونحن فخورون بر�ؤية هذا ال�سباق ي�ستمر من جناح �إىل �آخر على ال�صعيدين
ل�شبونة  2021يف  57دقيقة و 31ثانية لي�صبح �صاحب الرقم القيا�سي الإقليمي وال��دويل ..وال��ش��ك �أن الإع�لان عن ت�أكيد م�شاركة �أول عداءَين
العاملي اجلديد لفئة الرجال يف �سباق ن�صف املاراثون ،من املتوقع �أن يقدم دول َّيني ،الإثيوبية �أبابل ي�شانه ،والأوغندي جاكوب كيبليمو ،ي�ضفي مزيدًا
كيبليمو �أداء قو ًيا ومناف�سة �شر�سة يف فئة الرجال للمحافظة على لقبه من الإثارة والت�شويق على هذا ال�سباق ،ليكون حد ًثا ريا�ض ًيا ممي ًزا �سيبقى
هذا.
حمفو ًرا يف ذاكرة جميع امل�شاركني فيه ..وميثل تنظيم فعاليات مثل ن�صف
وكان العدّاء الأوغندي البالغ من العمر  21عامًا قد ح�صل على لقب بطل ماراثون ر�أ�س اخليمة يف هذه الإم��ارة �سريعة التطور فر�صة مهمة للزوار
العامل يف ن�صف ماراثون غدينيا يف بولندا يف عام  ،2020وفاز بامليدالية للم�شاركة والتوا�صل واال�ستمتاع ب�شعور جمتمعي �أف�ضل" .وترحب الن�سخة
الربونزية لفئة  10,000مرت يف دورة الألعاب الأوملبية ال�صيفية  2020اخلام�سة ع�شرة م��ن ه��ذا ال�سباق ،وال��ذي يعد م��ن �سباقات فئة العالمة

الذهبية لالحتاد الدويل لألعاب القوى ،بعودة نخبة من العدّائني الدوليني
وهواة اجلري من جميع �أنحاء العامل ،للم�شاركة يف هذا احلدث الريا�ضي
الذي �شهد حتطيم عدد من الأرقام القيا�سية ..وميكن للمهتمني بامل�شاركة
يف هذا ال�سباق ال��ذي تنظمه �شركة ،RCS Sports and Events
الت�سجيل الآن يف واحدة من فئاته الأربع .ومع اقرتاب موعد انطالق هذا
ال�سباق ،ت��ويل هيئة ر�أ���س اخليمة لتنمية ال�سياحة �أول��وي��ة فائقة ل�صحة
ورفاهية جميع امل�شاركني واملتفرجني ،وذلك بالتن�سيق الوثيق مع الوكاالت
احلكومية ذات ال�صلة ،ل�ضمان جناح هذا احلدث وتقدميه ب�أف�ضل �صورة
ممكنة ..و�سيقام احل��دث يف ظل �إج ��راءات �سالمة �صارمة حلماية �صحة
امل�شاركني واملتفرجني ،حيث �سيتم مطالبة امل�شاركني بتقدمي دليل على
ح�صولهم تطعي ًما اً
كامل �ضد فريو�س كوفيد.-19
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منتخبنا ل�شباب الكرة يلتقي نظريه
الرو�سي يف بطولة �إ�سرائيل
•• �شفاييم-وام

يخو�ض منتخبنا الوطني لل�شباب لكرة القدم اليوم الأربعاء مباراته الثانية
يف البطولة ال�شتوية الدولية الودية ب�إ�سرائيل ،حيث يلتقي منتخب رو�سيا
على ا�ستاد �شفاييم ال�ساعة الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات.
وكان منتخبنا الوطني قد خا�ض مباراته الأوىل يف البطولة �أم�س الأول �أمام
منتخب �إ�سرائيل وخ�سرها ب�أربعة �أه��داف مقابل هدف ،بينما فاز منتخب
رو�سيا على منتخب �أملانيا بثالثة �أهداف مقابل هدف.

و�أكد الإ�سباين فرانك �أورتيغا مدرب منتخبنا �أن امل�شاركة يف هذه البطولة
جتربة مهمة ت�ستهدف �إىل حتقيق العديد من الأهداف� ،أبرزها اللعب �أمام
منتخبات قوية من املدر�سة الكروية الأوروبية ،و�أن النتائج لي�ست الهدف
الأ�سا�سي لأن اال�ستفادة الفنية واكت�ساب اخل�برات الدولية تعد على ر�أ�س
الأولويات من تلك امل�شاركة ،وذلك قبل اال�ستحقاقات الر�سمية املقبلة".
و�أ�ضاف �أورتيغا" :بعد املباراة الأوىل وقفنا على ال�سلبيات التي حدثت ب�سبب
عدم الرتكيز ،وعملنا على معاجلتها قبل مباراة الغد  ،وحتدثنا مع الالعبني
عن �أهمية الرتابط واالن�سجام بني خطوط املنتخب طوال �شوطي املباراة".
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بافل يت�صدر بطولة الأ�ساتذة منتخب ال�شراع ي�شارك يف بطولة «االحتاد �أرينا» تت�أهب ال�ست�ضافة
يف مهرجان �أبوظبي لل�شطرجن البحرين لليخوت ال�شراعية ن�سخة ا�ستثنائية من مونديال ال�سباحة
•• املنامة-وام

•• �أبوظبي-وام

ان� �ف ��رد الأوك � � � ��راين ب��اف��ل اليانوف
ب�صدارة بطولة الأ�ساتذة لل�شطرجن
ال� ��� �س ��ري ��ع ،يف م� �ه ��رج ��ان �أب ��وظ �ب ��ي
الدويل ،الذي يتوج �أبطاله اليوم بعد
� 4أيام من املناف�سات يف  7م�سابقات،
�شارك فيها  195العباً والعبة من
 49دولة ،على جوائز مالية قدرها
� 40ألف دوالر �أمريكي.
ورفع اليانوف ر�صيده �إىل  5نقاط،
بنهاية اجلولة ال�ساد�سة ،عقب فوزه
ع �ل��ى الإي � � ��راين ب��ره��م مق�صودلو،
ال� � ��ذي ي �ح �ت��ل امل ��رك ��ز ال � �ث ��اين ب � �ـ 4
نقاط ون�صف ،مت�ساوياً مع الرو�سي
فالدميري فيدو�سيف ،الذي فاز على
ال�ك��ازاخ���س�ت��اين ري�ن��ات جمعاباييف،
يف امل�سابقة ال�ت��ي ت�ق��ام ع�ل��ى النظام
ال�سوي�سري من  9جوالت ،ويت�شارك
يف املركز ال��راب��ع بالرتتيب الثالثي
امل�صري با�سم �أمني ،والأملاين دانييل
فريدمان واملجري فيكتور اردو�س.
ويلتقي باجلولة ال�سابعة فالدميري
ف �ي ��دو� �س �ي ��ف م� ��ع ب ��اف ��ل ال� �ي ��ان ��وف
ع�ل��ى ،ودان�ي�ي��ل ف��ري��دم��ان م��ع برهم
مق�صودلوا ،وبا�سم �أم�ين مع �سوكو
بارتو�ش ،وفيكتور اردو���س مع ايفان
ايفان�سفت�ش.
ي��ذك��ر �أن ب�ط��ول��ة الأ� �س��ات��ذة ي�شارك
فيها  24الع�ب�اً م��ن حملة الألقاب

الدولية الرفيعة على م�ستوى لعبة
ال�شطرجن ومي�ث��ل الإم� ��ارات يف هذه
الفئة الالعبني �سامل عبد الرحمن
وعمران احلو�سني.
من ناحية �أخرى حافظت االرمينية
م ��اري ��ا ك �ي �ف��ورك �ي��ان ع �ل��ى �� �ص ��دارة
ال �ب �ط��ول��ة امل �ف �ت��وح��ة ل �ل �ي��وم الثاين
ع �ل��ى ال� �ت ��وايل ،ب�ح���ص��ده��ا العالمة
الكاملة " 6ن�ق��اط م��ن  6جوالت"،
وي� � �ط � ��ارده � ��ا ث�ل��اث� ��ة الع � �ب�ي��ن هم
ال�ف�ل�ب�ي�ن�ي��ان دمي ��اك ��روت فرن�سي�س
وارمل ابو�سيجومن واللبناين مارك
ن�صار ولكل منهم  5نقاط ،وت�شهد
البطولة املفتوحة م�شاركة  56العباً
والع �ب��ة م��ن بينهم جن��وم اللعبة يف
الدولة.
وع�ل��ى �صعيد م�ن��اف���س��ات النا�شئني،
التي يناف�س فيها  115العباً والعبة،
تربع الهندي ديف جوبني على القمة

بـ  6نقاط من  6ج��والت ،ويالحقه
مواطنه الفريد جوكلني الذي يحتل
املركز الثاين بـ  5نقاط ون�صف ،بينما
يت�ساوى  8العبني بر�صيد  5نقاط،
وهم الإماراتي زين دروي�ش املعمري،
وامل �� �ص��ري حم�م��د ك ��رمي ،بالإ�ضافة
�إىل ال �� �س��دا� �س��ي ال �ه �ن��دي �سودهيت
� �س��ام�ب�ري��ت ،و�� �س� �ي ��دراث بيالجي،
ودوم �ي��ر ف �ي �ه��ان ،وج �ي�ري �أكتايب،
و�أنانثاريان ،وهار�شافارديني.
�أم��ا بطولة خ��ط ال��دف��اع الأول التي
تقام للمرة الأوىل �ضمن مناف�سات
امل�ه��رج��ان ت�ك��رمي�اً ل�ه��ذه ال�ف�ئ��ة على
م��ا ق��ام��ت م��ن ج�ه��ود خ�ل�ال الفرتة
امل��ا� �ض �ي��ة ،ف�ي�ت���ص��در امل �� �ش �ه��د فيها،
الإم��ارات�ي��ان عو�شة ال�شام�سي وعبد
اهلل الكعبي ،وت�ق��ام البطولة بنظام
ال � � � ��دوري ال� �ك ��ام ��ل م� ��ن  7ج� ��والت
ويناف�س فيها  8العبني.

ي�شارك منتخب الإمارات لل�شراع احلديث يف بطولة مملكة البحرين لليخوت
ال�شراعية املقامة حالياً مناف�ساتها على �شاطئ اجلزائر يف املنامة ،مب�شاركة
8منتخبات قوية هي الإمارات ،البحرين ،ال�سعودية ،الكويت ،تون�س ،فرن�سا،
اليونان ،باك�ستان ،وهي الفئات امل�صنفة ك�إحدى ريا�ضات ال�شراع احلديث
�ضمن الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة ،وم��ن امل�ق��رر �أن تختتم البطولة يف الثامن ع�شر
من دي�سمرب ال�سبت املقبل حيث �سيتم الإع�ل�ان عن الفائزين والأوائ ��ل يف
امل�شاركة.
ت�أتي امل�شاركة يف هذه البطولة �ضمن توجيهات ال�شيخ �أحمد بن حمدان �آل
نهيان رئي�س احتاد الإم��ارات لل�شراع والتجديف احلديث يف �إط��ار االهتمام
الوا�سع بالريا�ضات الأوملبية يف فئة ال�شراع ،وكذلك لتكون �أول جتربة لفريق
�أك��ادمي�ي��ة �أبوظبي البحرية ال��ذي ي�شارك مبت�سابقيه ع�بر ه��ذا ال�ن��وع من
ال�سباقات.
وت�ق��ام البطولة بنظام الت�صفيات الإق�صائية حيث ي�شارك ع�بر ك��ل قارب
خم�سة مت�سابقني بالإ�ضافة �إىل النوخذة وجتري املناف�سات بنظام "املات�ش
ري�س" �أو خروج املغلوب يف كل ت�صفية ،واملرور عرب العديد من الأدوار و�صوال
�إىل امل�ب��اراة النهائية ،وتعتمد ه��ذه ال�سباقات على التن�سيق والتوا�صل بني
�أع�ضاء الفريق و�سرعة اتخاذ القرار يف الوقت املنا�سب بالإ�ضافة �إىل ال�صرب
والتكتيك والإمل��ام بالقانون الأوملبي ال��ذي يتم تطبيقه عرب هذا النوع من
البطوالت.
و �أكد الدكتور يا�سر الواحدي مدير �أكادميية �أبوظبي البحرية وممثل احتاد
الإمارات يف البطولة ،الأهمية الكبرية للم�شاركة الإماراتية يف هذه البطولة
ال�ت��ي تعترب ج��زءا م��ن ع�شر ميداليات متنوعة متثلها ريا�ضة ال���ش��راع يف
الألعاب الأوملبية.
وقال �إنه من املهم تطوير قدرات العبينا عرب اخلو�ض يف مثل هذه البطوالت
والتحديات القوية ،تواجدنا حاليا مع فرق قوية وم�صنفة عامليا بالرقم واحد
مثل فرن�سا والبحرين واللتان متتلكان فرقا قوية يف هذا املجال ،نبحث عن
االحتكاك الفني واخلربة لالعبينا و�أي�ضا املناف�سة على املراكز الأوىل.

•• �أبوظبي -وام

ن�شر جمل�س �أب��وظ �ب��ي ال��ري��ا��ض��ي �أم ����س ف�ي��دي��و مميزا
بتقنية الفا�صل الزمني " "Time-lapseيظهر بناء
امل�سبح الذي ي�ست�ضيف مناف�سات بطولة العامل لل�سباحة
للم�سافات ال�ق���ص�يرة  25/م�ت�راً /يف االحت ��اد �أرينا
بجزيرة ي��ا���س ،قبل ان�ط�لاق احل��دث الريا�ضي العاملي
املرتقب.
و�أك��د جمل�س �أبوظبي الريا�ضي يف بيانه ال�صادر �أم�س
�أن ف��ري��ق ال�ع�م��ل الإي �ط��ايل ��ص��اح��ب امل �ه��ارات الكبرية
واخل �ب�رات ال�ه��ائ�ل��ة ،وال ��ذي يت�ضمن � 25شخ�صاً من
املتخ�ص�صني يف ت�صميم امل�سابح من �شركة Myrtha
 Poolsقام بتجهيز امل�سبح الرئي�سي للبطولة وم�سبح
الإحماء خالل مدة  14يوماً فقط ،لتتحول بذلك �أكرب
وجهة ترفيهية مغلقة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا �إىل مكان خم�ص�ص ال�ست�ضافة مناف�سات بطولة
العامل لل�سباحة ب�أحدث طراز.
وق��ال ال�ب�ي��ان" :نفذت �أع�م��ال البناء دون ت��وق��ف خالل
�أول � 72ساعة من عمر امل�شروع ،حيث كان فريق العمل
ي �ت �ن��اوب ع�ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ ال�ع�م�ل�ي��ات خ�ل�ال الأي � ��ام الثالثة
الأوىل ..ويف غ�ضون � 9أيام ،جنح الفريق يف بناء امل�سبح
املخ�ص�ص ملناف�سات امل�سابقة الرئي�سية  25/مرتاً × 26
مرتاً /وم�سبح االحماء  25/مرتاً ×  20مرتاً ،/حيث
مت �شحن جميع املكونات وامل��واد من �إيطاليا خ�صي�صاً
للحدث العاملي املرموق".
وتوفر �أك�بر �أرينا يف منطقة ال�شرق الأو�سط امل�سبحني
الذين يحيط بهم �سطح م�ؤقت مب�ساحة  3000مرت
م��رب��ع ،ومي�ك��ن �أن ي��رت�ف��ع �إىل  2.2م�تر ع��ن م�ستوى
امل�سبح ..وقد مت جتميع ال�سطح ذي املظهر الرائع خالل
 12يوماً بف�ضل العمل الذي �أجنزه الفريق املتخ�ص�ص

ال��ذي ي�ضم  50حمرتفاً ،عملوا مل��دة � 12ساعة يومياً
..و��س�ي�ت�م�ك��ن ال���س�ب��اح��ون امل �� �ش��ارك��ون يف ال�ب�ط��ول��ة من
ال��و��ص��ول �إىل ال�سطح ع��ن طريق �أرب�ع��ة �سالمل جهزت
لهذا الغر�ض.
وبعد االنتهاء من �أعمال البناء ،مت ملء حو�ض ال�سباحة
ال��رئ�ي���س��ي خ�ل�ال �� 47س��اع��ة ف�ق��ط ،ب��ا��س�ت�خ��دام �أحدث
التقنيات التي ت�ضمن �أع�ل��ى ج��ودة ون�ق��اء حتى يتمكن
نخبة الريا�ضيني من تقدمي كل ما ميتلكونه من قدرات
وخربات يف الريا�ضات املائية.
برعاية العالمة التجارية �أوميجا ،مت ت�صوير مقطع
فيديو بتقنية الفا�صل ال��زم�ن��ي ل�برج الغط�س العايل
و�أل ��واح الغط�س ..و��س�ت�ك��ون ه��ذه التجهيزات املتطورة
جمهزة للمناف�سات التي تقام خالل مهرجان �أبوظبي
ل�ل�أل�ع��اب املائية ه��ذا الأ��س�ب��وع ،وال��ذي ي�ق��ام �إىل جانب
بطولة العامل لل�سباحة للم�سافات الق�صرية  25/مرتاً/
يف جزيرة يا�س.
ً
وخ�لال العمل ال��ذي �أجن��ز يف  12ي��وم�ا ،مت بناء �سطح
م��رت�ف��ع متخ�ص�ص ف��وق ال���س�لامل امل ��ؤدي��ة �إىل Bay
 Housingم ��ع امل �� �س��اح��ة امل �خ �� �ص �� �ص��ة للمعدات
امل�ستخدمة للتوقيت والت�سجيل وللم�س�ؤولني التقنيني.
ك�م��ا ي�ضم ب��رج الغط�س ال �ع��ايل من�صات م�ت�ع��ددة على
ارتفاع � 10أمتار /اجلانب الغربي /و 7.5مرت /اجلانب
اجلنوبي ./كما توجد ثالث من�صات عمودية مثبتة على
ارتفاعات � 5أمتار و 20مرت و 27مرت ..وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ،مت ت�شييد من�صة انطالق بطول � 3أمتار خم�ص�صة
ملعر�ض الغو�ص.
ومع جاهزية املوقع ال�ست�ضافة املناف�سات ،ت�ؤكد �أبوظبي
ا�ستعدادها وت�أهبها ال�ستقبال نخبة ال�سباحني يف العامل،
للم�شاركة يف احلدث الذي ي�ستمر على مدار �ستة �أيام،
وي�ستعر�ض �أف�ضل املواهب على امل�ستوى العاملي.

ك�أ�س العرب ..ما �أ�سباب تف ّوق منتخبات �إفريقيا على الآ�سيويني؟ �أغويرو يف�صح عن «م�ستقبله» اليوم

�أظ �ه��رت منتخبات �إف��ري�ق�ي��ا تفوّقاً
وا� �ض �ح �اً ع�ل��ى ن�ظ�يرت�ه��ا الآ�سيوية
يف ك�أ�س العرب لكرة القدم املقامة
راه �ن �اً يف ق�ط��ر ،م��ع ت��أه��ل اجلزائر
وتون�س وم�صر �إىل ن�صف النهائي،

مقابل ظهور منفرد للم�ضيفة قطر
بطلة �آ�سيا.
ت � � �ف � � �و ٌّق حت� �ق ��ق ب� ��رغ� ��م م�شاركة
م �ن �ت �خ �ب��ات � �ش �م��ال �إف��ري �ق �ي��ا دون
العبيها املحرتفني يف �أوروبا� ،أمثال

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /مرت�ضى حممد
��ص��دي��ق ي��و��س��ف  ،ال�سودان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج � ��واز �سفره
رق ��م ()06774770P
م � � � � � ��ن ي� � � � � �ج � � � � ��ده ع � �ل � �ي � ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0507891610

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و  /حم�م��د �شهام
� �ش�ير ان �� �ص��اري عبداجلليل
ان���ص��اري  ،ال�ه�ن��د اجلن�سية
 ج� � � � � � ��واز � � � �س � � �ف� � ��ره رق� � ��م( )9763882Jمن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0502214128
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Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of
)First Instance in Case No. SHCFICIREA2021/0007458-Civil (Partial
To the defendant: Muhsen Ali Khan Bahdour, Address: 9388375
We would like to inform you that on 12/12/2021, this court decided its
ruling in the above lawsuit in favor for Sharjah Taxi LLC as follows
The court ruled in in presence:
To obligate the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED
13713.32 (Thirteen Thousand Seven Hundred Thirteen and thirty-two
fils) with interest equals 5% as of the lawsuit registration date until the full
payment, provided that it shall not exceed the ruled amount with expenses
and five hundred for advocate service
Judge / Najem Naqelah
Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
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Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0008496, civil (partial
To the defendant: Mohamed Arslan Munir Ahmed, Place of residence: Sharjah Al
Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, Sharjah Taxi Drivers residence
building, Phone no: 0563404927
You are assigned to attend the session on 04/01/2022 in front of the Case Management
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager
)Office No. 6) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder
to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days
from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above,
as a you are the defendant
- Obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of (6572.00 dirhams) Six
thousand Five hundred and Seventy-two dirhams with legal interest of 12% from the
date of claim until the full payment date
- Obligating the defendant to pay the fees and lawyer expenses.
Judicial Services Office
Aysha Ibrahim Al Harmoudy

امل�صري حممد ��ص�لاح ،اجلزائري
ريا�ض حم��رز ،املغربي يا�سني بونو
والتون�سي وهبي اخلزري ،فيما من
ال �ط��رف الآ� �س �ي��وي ف��ّ��ض��ل املنتخب
ال �� �س �ع��ودي ال �ل �ع��ب ب�ت���ش�ك�ي�ل��ة هي
الأ�صغر �سناً للرتكيز على ت�صفيات
مونديال  2022حيث اقرتب من
الت�أهل.
وجه الأفارقة
منذ بداية البطولةّ ،
ال� �ع ��رب ان� � � ��ذارات ب��اجل �م �ل��ة ،ففاز
امل� �غ ��رب ع �ل��ى ف �ل �� �س �ط�ين والأردن
�4صفر ،كم فازت م�صر واجلزائروتون�س برباعيات وخما�سيات ولو
على منتخبات �إفريقية �أخرى مثل
ال�سودان وموريتانيا.
عن �أ�سباب التفوّق الإفريقي ،يقول
ح ��ار� ��س م �ن �ت �خ��ب م �� �ص��ر ال�سابق
ن ��ادر ال���س� ّي��د ل��وك��ال��ة ف��ران����س بر�س
"هناك ثالثة جوانب :فنية ،بدنية
و��ش�خ���ص�ي��ة .ال���ص�ف��ات ال�شخ�صية
تتكوّن من املجتمع والبيئة واحلياة.
ال يعني ذلك �أن الالعب اجليد يجب
�أن يعاين الفقر وم�شقة احلياة ،لكن
البيئة والظروف املحيطة ت�ؤثر على
تكوين االن�سان".
تابع حار�س الزمالك ال�سابق املتوج
ب �ك ��أ���س �أمم �إف��ري �ق �ي��ا "املنتخبات
الأف��ري �ق �ي��ة �أق� � ��وى ،لأن� �ه ��ا تواجه
منتخبات �أف�ضل مثل �ساحل العاج
وال � �ك� ��ام�ي��رون وغ� ��ان� ��ا ونيجرييا
وال�سنغال ...معها االحتكاك �أقوى
والعبوها يحرتفون يف �أوروب��ا على
�أعلى امل�ستويات مثل مانيه ودروغبا
و�إيتو" .يتفق معه املهاجم الدويل
ال���س��وري ال���س��اب��ق ف��را���س اخلطيب
م�ضيفاً �إن الكرة الإفريقية تتفوّق
"بالقوّة اجل�سمانية بالإ�ضافة �إىل
ب��اع�ه��م يف االح �ت��راف ق�ب��ل ال ��دول
الآ�سيوية .قربهم من �أوروب��ا �ساعد

ع�ل��ى احتكاكهم مب��درب�ين �أجانب،
ك �م��ا �أن ح �ج��م اجل��ال �ي��ة املغاربية
يف �أوروب ��ا و�إع ��داد ال�لاع�ب�ين هناك
بعيد ع��ن طريقة �إع ��داد الالعبني
يف �آ�سيا".
وبح�سب الت�صنيف ال��دويل الأخري
ال�صادر عن االحتاد الدويل (فيفا)،
يبدو الفارق جلياً بني �أبرز املنتخبات
العربية من القارتني ،فمن �إفريقيا
هناك املغرب ( ،)28تون�س (،)29
اجلزائر ( )32م�صر ( ،)45ومن
�آ�سيا ال�سعودية ( )48قطر ()51
االمارات ( )70العراق (.)75
ي �� �ش��رح ال �ن �ج��م الأردين ال�سابق
في�صل �إبراهيم �أن "عرب �إفريقيا
يتفوّقون من جميع النواحي ،القوّة
البدنية واملهارة .االحرتاف متغلغل
لديهم".
ت��اب��ع "�أ ّول م��رة ت��أه�ل�ن��ا �إىل ك�أ�س
�آ� �س �ي ��ا ع � ��ام ( 2004ب �ل �غ ��وا ربع
ال�ن�ه��ائ��ي)� ،أق ��ام امل ��درب (امل�صري)
حممود اجلوهري ك ّل مع�سكراتنا يف
افريقيا .كنا نخو�ض مباريات قوية
� �ض��د اجل ��زائ ��ر وم �� �ص��ر ونيجرييا
و�ساحل ال�ع��اج .نحتاج دوم �اً للقوّة
البدنية واللياقة العالية لنجاري
ت�ل��ك ال �ف ��رق� .أخ ��دن ��ا م�ن�ه��م القوة
وال�سرعة .كنا نالقي هناك �صعوبات
يف احلياة اليومية ،ما �أعطانا روح
املناف�سة ورفع ت�صنيفنا العاملي".
ب��دوره ،ق��ال م��درب اجل��زائ��ر جميد
ب ��وق ��رة الع� ��ب ال��دح �ي��ل القطري
والفجرية الإماراتي �سابقاً الثالثاء
"الالعب الإفريقي ميلك مل�سة فنية
وموهبة طبيعية ب ��أن يكون مميزا
من الناحية الفنية .لكن يف �آ�سيا،
يعتمد الأم� ��ر ع�ل��ى ال �ب �ل��د ،فهناك
ثقافات خمتلفة .الالعبان لديهما
احل�سنات وال�سيئات .تواجد ثالثة

منتخبات يف ن�صف النهائي ي�ؤكد
نوعية الكرة الإفريقية."..
ع �ل��ى � �ص �ع �ي��د ك� ��أ� ��س ال � �ع ��امل ،يُع ّد
املغرب �أول منتخب عربي يتخطى
ال��دور الأ ّول عام  1986من �أ�صل
خم�س م�شاركات ،حلقته اجلزائر يف
 2014عندما خ�سرت ب�شق النف�س
ب �ع��د ال �ت �م��دي��د �أم � ��ام �أمل��ان �ي��ا بطلة
 .2014وم ��ن اجل �ه��ة الآ�سيوية،
بلغت ال�سعودية ال��دور ال�ث��اين من
�أول م�شاركة يف  ،1994علماً ب�أنها
تفوقت على ع��رب �إفريقيا بفوزها
على امل�غ��رب  1-2يف  ،94تعادلت
مع تون�س  2-2يف  2006وفازت
على م�صر  1-2يف رو�سيا .2018
ي �ع �ت�بر م ��دي ��ر امل �ن �ت �خ��ب الأومل� �ب ��ي
الإم��ارات��ي ال�سابق جمال بو هندي
ان "ال�سعودية ه� ��ي ال ��وح� �ي ��دة
القادرة على جماراة عرب �إفريقيا،
ون�ت��ائ�ج�ه��ا يف ك ��أ���س ال �ع��امل ت�ؤ ّكد
ذل� � � ��ك ..االح � �ت� ��راف يف �إفريقيا
حقيقي ،فيما االح �ت�راف يف �آ�سيا
حم���ص��ور يف منطقة واح� ��دة ،مثل
اخلليج ،حيث ال يتع ّرف الالعبون
على ثفافة جديدة".
وح � � ��ول ك �ي �ف �ي��ة ت �ق �ل �ي ����ص ال� �ه ��وة
ب �ي�ن ال� �ط ��رف�ي�ن ،ي� �ق ��ول بوهندي
"امنح العبيك فر�صة االحرتاف
اخل ��ارج ��ي .ال ت�ف�ك��روا يف امل� ��ادة بل
االرتقاء يف امل�ستوى� .إذا كانت بع�ض
ال� ��دول (ال�غ�ن�ي��ة) ق� ��ادرة ع�ل��ى على
االن �ف��اق داخ �ل �ي �اً ي�ج��ب �أن ت�ساعد
الالعبني على االحرتاف يف اخلارج
ح�ت��ى ل��و ك��ان��ت �ستدفع ال �ف��ارق كي
يح�صلوا على فر�صة االحتكاك".
�أ� �ض ��اف "العبو امل �غ��رب واجلزائر
م�ع�ظ�م�ه��م ي �ح�ت�رف��ون يف اخل � ��ارج،
ل � � ��ذا ي � �ك� ��ون� ��ون ج� ��اه� ��زي� ��ن دوم � ��ا
ب��امل�ه��ارة وال �ق��وة واخل�ب�رة وال�صرب

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و  /خديجه
ام � � ��ان ج � �م� ��ال  ،اثيوبيا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()EP4824491
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0502841280

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و /احمد ح�سن
� �س �ل �ي �م��ان ح �� �س��ن  ،م�صر
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()25823569A
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0507203309

ف � � �ق � � ��د امل� � � � ��دع� � � � ��و  /ج� � � � ��وان
حم �م��د ع � ��ادل ح �ف ��ار � ،سوريا
اجل �ن �� �س �ي��ة ج� � ��واز � �س �ف��ره رقم
( )N012830310يرجى
مم � ��ن ي� �ع�ث�ر ع� �ل� �ي ��ه ت�سليمه
ب��ال �� �س �ف��ارة ال �� �س��وري��ة او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

�أف� ��اد ب��ر��ش�ل��ون��ة الإ� �س �ب��اين �أم ����س ال �ث�لاث��اء �أن مهاجمه �سيتابع "�إر�شادات �أطباء النادي والعالج ومراقبة التطور
الدويل الأرجنتيني �سريخيو �أغويرو الذي عانى م�ؤخ ًرا خالل  90يومًا" .وترك �أغويرو مان�ش�سرت �سيتي ،املتوج
من م�شكلة يف القلب واجلهاز التنف�سي� ،سيعقد م�ؤمتراً معه بـ 15لقبًا ،ال�صيف املا�ضي عقب م�ساهمته يف تتويج
�صحافياً اليوم الأربعاء �سيف�صح خالله عن "م�ستقبله" م�ن�ت�خ��ب ب �ل�اده ب�ل�ق��ب "كوبا �أمريكا" يف متوز/يوليو
املا�ضي .وترك �أغويرو �سيتي باعتباره الهداف التاريخي
يف مالعب كرة القدم.
و�أ�صدر النادي الكاتالوين بياناً جاء فيه "يف متام ال�ساعة له مع  260هد ًفا ،ومع �أكرب عدد من الأه��داف امل�سجلة
 11:00( 12:00ب�ت��وق�ي��ت غ��ري�ن�ي�ت����ش) �سيتواجد لنا ٍد واحد يف تاريخ الدوري الإنكليزي املمتاز ( 184هد ًفا
�سريخيو "كون" �أغ��وي��رو يف كامب نو من �أج��ل التحدث يف  275مباراة) .وعانى �أغويرو قبل انتقاله �إىل بر�شلونة
عن م�ستقبله" .وبح�سب ال�صحافة املحلية بات من �شبه يف �صفقة انتقال حر ،من �إ�صابة بفريو�س "كوفيد."-19
امل�ؤكد� ،أن يعلن الدويل الأرجنتيني البالغ من العمر  33ومل ت � �ك� ��ن ب� ��داي� ��ة امل�غ��ام��رة ال�ث��ان�ي��ة لأغ��وي��رو ،ثالث
الهدافني يف تاريخ املنتخب
عاماً واملنتقل هذا املو�سم �إىل بر�شلونة يف �صفقة انتقال حر
الأرجنتيني ،يف الدوري
قادماً من مان�ش�سرت �سيتي االنكليزي بعد م�سرية حافلة
الإ� � � �س � � �ب � ��اين ،بعد
بالألقاب ،اعتزاله على خلفية م�شكالت يف القلب.
ال �ت��ي خ��ا��ض�ه��ا مع
و�أك ��دت �صحيفة "موندو ديبورتيفو" ال�ث�لاث��اء �أن "كل
�أت �ل �ت �ي �ك��و مدريد
�شيء ي�شري �إىل �أن املهاجم الأرجنتيني �أكد اعتزاله بعد
ب � �ي� ��ن 2006
�إ�صابته با�ضطراب يف �ضربات القلب خالل املباراة �ضد
و ،2 0 1 1
�أالفي�س " 30ت�شرين الأول�-أكتوبر".
م��وف�ق��ة �إذ عانى
وغادر الهداف التاريخي ل�سيتي امللعب قبل اال�سرتاحة
م � ��ن الإ� � �ص� ��اب� ��ة
�أم��ام �أالفي�س  1-1عقب �إ�صابته ب��دوار حيث مت نقله
واكتفى بامل�شاركة
�إىل امل�ست�شفى لإج ��راء الفحو�صات الطبية الالزمة،
يف خ �م ����س مباريات
و�أعلن بعدها نادي الـ"بالوغرانا" �أن "كون" كان يتبع
وبهدف واحد.
"�إجراءات عالجية".
و�أ� � �ض� ��اف "هو يف �إج � � ��ازة م��ر� �ض �ي��ة ل�ل�أ� �ش �ه��ر الثالثة
امل �ق �ب �ل��ة�� .س�ي�ت��م ت�ق�ي�ي��م ف�ع��ال�ي��ة ع�ل�اج��ه لتحديد
عملية �شفائه" .ور ّد �أغويرو على ال�شائعات التي
�أع�ل�ن��ت ع��ن نهاية م�سريته ال�شهر امل��ا��ض��ي ،يف
ر�سالة ُن�شرت على م��واق��ع التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي ،م ��ؤك��داً انه
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«م�صر» حتت�ضن عربية رجال اجلولف  40مب�شاركة  14دولة
•• دبي -الفجر

حتت�ضن مدينة � 6أكتوبر بالعا�صمة امل�صرية القاهرة
خ�ل�ال ال �ف�ت�رة م��ن ال �� �س��اد���س ع���ش��ر ول �غ��اي��ة ال �ث��ال��ث و
الع�شرين م��ن دي�سمرب اجل��اري البطولة العربية 40
ل��رج��ال اجل��ول��ف وال�ت��ي ت��أت��ي �ضمن الأج �ن��دة ال�سنوية
لبطوالت االحت��اد العربي للجولف للمو�سم -2020
 ،2021و�ستكون الإمارات �ضمن الـ  14دولة امل�شاركة
يف هذا احلدث العربي.

جهوزية كاملة
و�أك ��د ت�ي�م��ور �أب ��و اخل�ي�ر ن��ائ��ب رئ�ي����س االحت ��اد امل�صري
للجولف اجلهوزية التامة ال�ستقبال الأخ��وة العرب من
قادة اللعبة وم�س�ؤوليها والالعبني الحت�ضان مناف�سات
البطولة على ار�ض بلدهم الثاين م�صر العروبة ومرحباً
با�سمه ونيابة عن رئي�س االحت��اد املهند�س �أمي��ن ح�سني
و�إخوانه �أع�ضاء جمل�س �إدارة االحت��اد امل�صري للجولف
باجلميع ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح يف هذا املحفل

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15دي�سمرب  2021العدد 13417
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
لطلب تعديل بيانات العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع 2006/06/07 :

املودعة حتت رقم 81601 :
تاريخ الت�سجيل 2007/01/29 :
با�ســم  :دبي القاب�ضة (�ش.ذ.م.م)
وعنوانه  :مكتب ملك ابراج االمارات �شارع ال�شيخ زايد �ص ب  73311دبي االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات الواقـعة بالفئة 44
خدمات العناية باجلمال؛ خدمات املنتجعات ال�صحية؛ ت�شغيل �صالونات ت�صفيف ال�شعر؛ خدمات العناية
ال�صحية؛ ت�شغيل العيادات الطبية؛ خدمات امل�ساعدة الطبية؛ خدمات دور الرعاية؛ خدمات جراحات
التجميل؛ خدمات العالج الطبيعي؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري
املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عامة.
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعاله
تاريـخ التعديل 2021/08/19:
تاريخ التا�شري 2021/08/22:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15دي�سمرب  2021العدد 13417
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
لطلب تعديل بيانات العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم 81590 :
تاريخ الت�سجيل 2009/09/17 :
با�ســم  :دبي القاب�ضة (�ش.ذ.م.م)
وعنوانه  :مكتب ملك ابراج االمارات �شارع ال�شيخ زايد �ص ب  73311دبي االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات الواقـعة بالفئة 16
الورق واملنتجات الورقية؛ الكرتون ومنتجات الكرتون؛ الكتيبات والن�شرات الإعالنية والكرا�سات والتقاومي
والبطاقات وال�ن�م��اذج واملل�صقات وب�ط��اق��ات التهنئة وال��دع��وات والل�صاقات والر�سائل ون���ش��رات �إخبارية
دوري��ة والدفاتر ودفاتر قطع القرطا�سية وورق ن�شاف ودفاتر املذكرات واملواعيد؛ ال�صور الفوتوغرافية
والألبومات؛ دفاتر اليوميات و�أرفف الر�سائل وامللفات وامللفات املفهر�سة والبطاقات الربيدية والإعالنات
الكبرية والتذاكر ودفاتر قطع للكتابة وورق الكتابة؛ املطبوعات؛ ال�صحف والدوريات والكتب ومواد جتليد
الكتب؛ املن�شورات املطبوعة؛ وال�صحف اليومية والن�شرات واملجالت والكتالوجات والأدوات واللوازم املكتبية
(عدا الأثاث)؛ �أقالم احلرب و�أقالم الر�صا�ص و�أقالم اللباد و�أقالم الر�صا�ص الآلية و�أقالم احلرب اجلاف؛
امل�ساطر واملماحي؛ ثقاالت الورق.
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعاله
تاريـخ التعديل 2021/08/19 :
		
تاريخ التا�شري 2021/08/22 :

العربي بريا�ضة اجلولف.
البطولة على م��دار �أرب�ع��ة �أي��ام لتحديد بطل البطولة
على م�ستوى الفرق وبطل العرب على امل�ستوى الفردي،
ملعب درمي الند
ويتكون كل منتخب من  4العبني ،م�ؤكداً التقيد بتطبيق
و�أ�شار �أب��و اخلري �إىل �أن مناف�سات البطولة �ستقام على الإجراءات االحرتازية للحفاظ على �سالمة اجلميع قبل
�أر� ��ض ملعب درمي الن��د للجولف يف م��دي�ن��ة � 6أكتوبر الفوز واخل�سارة.
بالعا�صمة امل���ص��ري��ة ال�ق��اه��رة وع�ل��ى م ��دار �أ� �س �ب��وع ،ومت
تخ�صي�ص ي��وم�ين جل�م�ي��ع ال �ف��رق لإق��ام��ة التدريبات انتخابات الدورة اجلديدة
للت�أقلم على �أر���ض امللعب وال��دخ��ول ب��أج��واء املناف�سات و� �ش��دد �أب ��و اخل�ي�ر ع�ل��ى �أه�م�ي��ة ه ��ذا احل ��دث الريا�ضي
وال�ت��ي تنطلق يف ال�ي��وم ال�ث��ال��ث على ان ت�ق��ام مناف�سات والذي يقام على هام�شه العديد من الفعاليات امل�صاحبة

مان�ش�سرت يونايتد :حالة ليندلوف
غري متعلقة بكوفيد 19 -
ي�ج��ري م��داف��ع مان�ش�سرت يونايتد ال ��دويل ال�سويدي
ف�ي�ك�ت��ور ل�ي�ن��دل��وف ف�ح��و��ص��ات ط�ب�ي��ة ل�ت�ح��دي��د �سبب
�صعوبة التنف�س ال�ت��ي ع��ان��ى منها خ�ل�ال ال �ف��وز على
نوريت�ش �سيتي �1-صفر ال�سبت يف ال��دوري االنكليزي
لقدم القدم ،حيث يُرجح �أن ال �صلة لها بتف�شي فريو�س
كورونا يف النادي.
وا�س ُتبدل ليندلوف ( 27عامًا) يف الدقيقة  74على
ملعب "كارو رود" بعد �أن عانى اللتقاط �أنفا�سه.
وقال مدرب يونايتد امل�ؤقت الأملاين رالف رانغنيك بعد
املباراة �إنّ معدل �ضربات قلب مدافع املنتخب ال�سويدي
�أعلى من املعتاد مما دفعه التخاذ قرار ا�ستبداله.
وق��ال يونايتد يف بيان �أم�س الثالثاء "فيكتور يخ�ضع
حال ًيا ل�سل�سلة من الفحو�صات االحرتازية ،وقد تعافى

ج�ي�دًا م��ن احل��ال��ة ال�ت��ي م � ّر بها يف م �ب��اراة نوريت�ش".
و�أ�ضاف البيان "كل الدالئل ت�شري �إىل �أنّ ما ح�صل معه
ال يرتبط ب�أي انت�شار لوباء كورونا داخل النادي".
وت ��أج �ل��ت م �ب ��اراة م��ان���ش���س�تر ي��ون��اي�ت��د �أم� ��ام م�ضيفه
برنتفورد الثالثاء يف افتتاح املرحلة ال�سابعة ع�شرة،
على خلفية تف�شي فريو�س كورونا بني العبي و�أع�ضاء
اجلهاز الفني لفريق "ال�شياطني احلمر" .و�أكد يونايتد
يف بيان يف وقت مت�أخر من م�ساء االثنني �أن "جمل�س
رابطة ال��دوري الإنكليزي املمتاز اتخذ ق��رار الت�أجيل
بناء على �إر� �ش��ادات م��ن امل�ست�شارين الطبيني" .وكان
النادي االنكليزي �أغلق يف وقت �سابق مركزه التدريبي
يف كارينغتون ملدة � 24ساعة بعد �أن ثبتت �إ�صابة العديد
من الالعبني واملوظفني بـ"كوفيد."-19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15دي�سمرب  2021العدد 13417
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
لطلب تعديل بيانات العالمة التجارية التالية:

الأربعاء  15دي�سمرب  2021العدد 13417

		
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
لطلب تعديل بيانات العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع 2006/06/07 :

املودعة حتت رقم 81594 :
تاريخ الت�سجيل 2009/01/27 :
با�ســم  :دبي القاب�ضة (�ش.ذ.م.م)
وعنوانه  :مكتب ملك ابراج االمارات �شارع ال�شيخ زايد �ص ب  73311دبي االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات الواقـعة بالفئة 37
خدمات الت�شييد؛ خدمات �أعمال التطوير العقاري؛ �إدارة م�شاريع الت�شييد والتطوير العقاري؛ تق�سيم
الأرا��ض��ي للغايات ال�سكنية والتجارية؛ ت�شييد املجمعات للغايات التجارية وال�سكنية؛ �صيانة العقارات؛
خدمات الرتكيب؛ تنظيف وجتديد وترميم وتزيني املباين؛ الإ��ش��راف على ت�شييد املباين؛ هدم املباين؛
تركيب و�إ�صالح امل�صاعد؛ ت�شييد املوانئ؛ ا�ستخراج اخلامات؛ ت�شييد و�صيانة خطوط الأنابيب؛ ر�صف
ال�ط��رق؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة ه��ذه اخل��دم��ات مب��ا يف ذل��ك توفري املعلومات املتعلقة بهذه
اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عامة.
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعاله
تاريـخ التعديل 2021/08/19 :
		
تاريخ التا�شري 2021/08/22 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15دي�سمرب  2021العدد 13417
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
لطلب تعديل بيانات العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم  81598 :تاريخ الإيداع 2006/06/07 :
تاريخ الت�سجيل 2007/12/27 :
با�ســم  :دبي القاب�ضة (�ش.ذ.م.م)
وعنوانه  :مكتب ملك ابراج االمارات �شارع ال�شيخ زايد �ص ب  73311دبي االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات الواقـعة بالفئة 41
خ��دم��ات التعليم؛ خ��دم��ات ال�ت��دري��ب؛ ت��وف�ير ت�سهيالت ال�ت��دري��ب يف جم��ال ال�ف�ن��ادق وال���ض�ي��اف��ة؛ توفري
دور احل�ضانة؛ خ��دم��ات الرتفيه؛ الأن�شطة الريا�ضية والثقافية؛ توفري ��ص��االت التدريبات الريا�ضية
(اجلمنازيوم) وال�ن��وادي ال�صحية؛ توفري ت�سهيالت مالعب اجل��ول��ف؛ توفري ت�سهيالت التن�س؛ توفري
ت�سهيالت برك ال�سباحة؛ ترتيب و�إدارة امل�ؤمترات واالجتماعات واملعار�ض واجلل�سات التدريبية وور�شات
العمل وخدمات املعار�ض الثقافية واالجتماعات الر�سمية واملحا�ضرات؛ توفري حدائق املالهي واحلدائق
ذات الطابع اخلا�ص؛ ن�شر الكتب؛ توفري ت�سهيالت ال�سينما؛ توفري الت�سهيالت الريا�ضية؛ توفري ت�سهيالت
زقاق البولنغ؛ توفري ت�سهيالت اال�ستجمام؛ خدمات �ستوديوهات الت�سجيل ال�صوتي؛ خدمات �ستوديوهات
الأف�ل�ام؛ توفري ت�سهيالت �ستوديوهات الت�سجيل؛ خدمات �ستوديوهات الت�سجيل للأفالم والتليفزيون
والفيديو والراديو؛ ت�أجري �ستوديوهات الت�سجيل؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف
ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عامة.
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعاله
تاريـخ التعديل 2021/08/19 :
تاريخ التا�شري 2021/08/22 :

19
19

�إ�صابة غريزمان ُتهدد م�شاركته �أمام �إ�شبيلية

حتوم ال�شكوك حول م�شاركة املهاجم
ال��دويل الفرن�سي �أن�ط��وان غريزمان
يف املواجهة املرتقبة لفريقه �أتلتيكو
م��دري��د ح��ام��ل اللقب �أم ��ام �إ�شبيلية
ال �� �س �ب��ت � �ض �م��ن م �ن��اف �� �س��ات املرحلة
الثامنة ع�شر من ال��دوري الإ�سباين
ل�ك��رة ال �ق��دم ،وذل ��ك ب�سبب "�إ�صابة
ع�ضلية" يف ف�خ��ذه الأمي ��ن تع ّر�ض
لها خ�لال درب��ي العا�صمة �أم��ام ريال
املت�صدر الأحد املا�ضي .و�أفاد �أتلتيكو
يف ب�ي��ان �أ ّن اب��ن ال �ـ  30ع��ا ًم��ا خ�ضع
لفح�ص بالرنني املغناطي�سي �أظهر
"�إ�صابة يف ع�ضلة الفخذ الأمين" .يف املباراة �أم��ام �إ�شبيلية الثاين ( 34ف�خ��ذه الأمي� ��ن .وغ ��اب ث��ال��ث �أف�ضل
ومل ي �ح �دّد ال� �ن ��ادي � �ص��اح��ب الركز نقطة) تبدو �شبه م�ستحيلة.
هداف يف تاريخ املنتخب الفرن�سي عن
ال� ��راب� ��ع يف ال� � � ��دوري ب��ر� �ص �ي��د  29وا�� �س� � ُت� �ب ��دل غ ��ري ��زم ��ان يف ال�شوط مباراة واحدة فقط هذا املو�سم بداعي
نقطة ،مدة غياب مهاجمه املعار من الأوّل من دربي مدريد التي خ�سرها الإي �ق��اف ،وذل��ك مبواجهة ليفربول
ريا �إىل "انتظار املزيد "روخي بالنكو�س" �أمام جاره اللدود االنكليزي يف م�سابقة دوري �أبطال
بر�شلونة ،م�ش ً
م��ن التطورات" ،غ�ير �أ ّن م�شاركته �صفر ،-2ب�ع��د �أن ��ش�ع��ر ب� ��أوج ��اع يف �أوروبا التي فاز بها الأخري �2-صفر.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15دي�سمرب  2021العدد 13417
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
لطلب تعديل بيانات العالمة التجارية التالية:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15دي�سمرب  2021العدد 13417
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
لطلب تعديل بيانات العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع 2006/06/07 :

تاريخ الإيداع 2006/06/07 :

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

لريا�ضة اجل��ول��ف اىل ج��ان��ب ال�ع��دي��د م��ن االجتماعات
للجان االحت��اد العربي ،على م�ستوى املكتب التنفيذي
واجلمعية العمومية لالحتاد العربي للجولف ،والتي
�ست�شهد االن�ت�خ��اب��ات ل �ل��دورة اجل��دي��دة ل�لاحت��اد والتي
متتد لغاية ع��ام  ،2025ويف ختام حديثه وج��ه ال�شكر
والتقدير لالحتاد العربي للجولف والذي يقوده معايل
ال�شيخ ف��اه��م ب��ن �سلطان القا�سمي على منحهم الثقة
الحت�ضان ه��ذا املحفل الكبري ال��ذي ي�ستهدف م�ستقبل
اللعبة يف وطننا العربي.

تاريخ الإيداع 2006/06/07 :

تاريخ الإيداع 2006/06/07 :

املودعة حتت رقم 81589 :
تاريخ الت�سجيل 2007/01/29 :
با�ســم  :دبي القاب�ضة (�ش.ذ.م.م)
وعنوانه  :مكتب ملك ابراج االمارات �شارع ال�شيخ زايد �ص ب  73311دبي االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات الواقـعة بالفئة 09
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة الأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة
والأدوات الب�صرية و�أجهزة و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة
و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو
�إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أ�أقرا�ص ت�سجيل� ،آالت حا�سبة ،معدات و�أجهزة
احلوا�سب ملعاجلة البيانات.
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعاله
		
تاريـخ التعديل 2021/08/19 :
		
تاريخ التا�شري 2021/08/22 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15دي�سمرب  2021العدد 13417

		
		
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
لطلب تعديل بيانات العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم  81593 :تاريخ الإيداع 2006/06/07 :
تاريخ الت�سجيل 2009/01/27 :
با�ســم  :دبي القاب�ضة (�ش.ذ.م.م)
وعنوانه  :مكتب ملك ابراج االمارات �شارع ال�شيخ زايد �ص ب  73311دبي االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات الواقـعة بالفئة 36
اخلدمات العقارية؛ �إدارة املمتلكات العقارية؛ خدمات العقارات التجارية وبالتحديد خدمات ت�أجري حمالت البيع بالتجزئة
وخدمات ت�أجري العقارات ال�سكنية؛ �إدارة وت�أجري العقارات التجارية وحمالت البيع بالتجزئة والعقارات ال�سكنية؛ خدمات
ت�أجري وا�ستئجار العقارات التي يتم تقدميها و�إدارتها بالن�سبة لل�شقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات
ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�صناعية ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق؛ خدمات الإدارة للم�ست�أجرين؛
�إدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ خدمات الو�ساطة للعقارات؛ خدمات حت�صيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ستثمار
ر�ؤو�س الأم��وال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات �إدارة الأ�صول؛ خدمات اال�ستثمار؛ خدمات اال�ستثمار اجلماعي؛ خدمات �إدارة
ال�صناديق؛ ال�صناديق امل�شرتكة؛ خدمات ا�ستثمار الأموال يف الأ�سهم؛ خدمات ا�ستثمار الأ�صول ذات العائد الثابت؛ �صناديق
التحوط؛ خدمات �أوعية �صناديق املعا�شات؛ خدمات �صناديق �أ��س��واق امل��ال؛ خدمات ا�ستثمار الأ��ص��ول املتعددة؛ خدمات
�صناديق حقوق امل�ساهمني؛ خدمات ال�صناديق ذات العائد الثابت؛ خدمات ال�صناديق العقارية؛ خدمات �صناديق ا�ستثمار
امل�س�ؤولية االجتماعية؛ خدمات الت�أمني؛ اخلدمات امل�صرفية؛ تقدمي اخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت؛ خدمات التمويل
العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات �إدارة العقارات وخدمات �إدارة املحافظ العقارية؛ خدمات اال�ستثمار العقاري؛
خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات الت�أمني العقاري؛ خدمات متليك الأرا�ضي ال�سكنية ،خدمات متليك الأرا�ضي العامة،
خدمات متليك الأرا�ضي التجارية ،خدمات العقارات وبالتحديد �إدارة الأرا�ضي؛ خدمات ا�ستمالك الأرا�ضي؛ تثمني واختيار
وا�ستمالك العقارات لأغرا�ض التطوير واال�ستثمار؛ ا�ستمالك الأغرا�ض لت�أجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه
اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عامة.
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعاله
تاريـخ التعديل 2021/08/19 :
تاريخ التا�شري 2021/08/22 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15دي�سمرب  2021العدد 13417
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
لطلب تعديل بيانات العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع 2006/06/07 :

املودعة حتت رقم 81597 :
تاريخ الت�سجيل 2007/01/29 :
با�ســم  :دبي القاب�ضة (�ش.ذ.م.م)
وعنوانه  :مكتب ملك اب��راج االم��ارات �شارع ال�شيخ زاي��د �ص ب  73311دب��ي االم��ارات العربية
املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات الواقـعة بالفئة 40
�إنتاج الطاقة؛ �إنتاج النفط؛ خدمات التكرير؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات
مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عامة.
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعاله
تاريـخ التعديل 2021/08/19 :
تاريخ التا�شري 2021/08/22 :

املودعة حتت رقم 81600 :
تاريخ الت�سجيل 2007/12/27 :
با�ســم  :دبي القاب�ضة (�ش.ذ.م.م)
وعنوانه  :مكتب ملك ابراج االمارات �شارع ال�شيخ زايد �ص ب  73311دبي االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات الواقـعة بالفئة 43
توفري ال�سكن امل��ؤق��ت؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املوتيالت؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات حجز
الفنادق؛ املثوى؛ خدمات توفري وتقدمي الطعام؛ توفري الطعام وال�شراب (الغري كحويل)؛ خدمات املقاهي
واملطاعم و�ساحات الطعام وخدمات املطاعم التي تقوم بتح�ضري الطعام لتناوله خارجاً؛ تقدمي ت�سهيالت
الأكل ال�سريع؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه
اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عامة.
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعاله
تاريـخ التعديل 2021/08/19 :
		
تاريخ التا�شري 2021/08/22 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15دي�سمرب  2021العدد 13417
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
لطلب تعديل بيانات العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم 81592 :
تاريخ الت�سجيل 2008/08/04 :
با�ســم  :دبي القاب�ضة (�ش.ذ.م.م)
وعنوانه  :مكتب ملك ابراج االمارات �شارع ال�شيخ زايد �ص ب  73311دبي االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات الواقـعة بالفئة 35
خدمات الإع�لان؛ خدمات وكاالت الإع�لان؛ خدمات �إدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ �إدارة �أعمال الفنادق؛
�إدارة م�شاريع الأعمال؛ �إدارة �أعمال (الغري)؛ امل�ساعدة يف الإدارة التجارية �أو ال�صناعية؛ خدمات الت�سويق؛
خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الآخرين حتى يتمكن
الزبائن من معاينة و�شراء هذه الب�ضائع ب�سهولة وي�سر؛ خدمات توفري �أو ت�أمني للآخرين؛ تنظيم املعار�ض
والأ��س��واق التجارية للغايات التجارية والإعالنية؛ ت�أجري امل�ساحات الإعالنية؛ ت�أجري وقت للإعالن يف
و�سائل الإعالم؛ خدمات �أبحاث ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل الإعالم؛ خدمات التعهيد (باعتبارها م�ساعدة يف
�إدارة الأعمال)؛ �إدارة املزادات العلنية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري
املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عامة.
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعاله
تاريـخ التعديل 2021/08/19 :
		
تاريخ التا�شري 2021/08/22 :

املودعة حتت رقم 81599 :
تاريخ الت�سجيل 2007/12/27 :
با�ســم  :دبي القاب�ضة (�ش.ذ.م.م)
وعنوانه  :مكتب ملك ابراج االمارات �شارع ال�شيخ زايد �ص ب  73311دبي االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات الواقـعة بالفئة 42
اخل��دم��ات اال�ست�شارية املتعلقة با�ستخدام وفعالية الطاقة؛ خ��دم��ات البحث والتطوير حل�ساب الغري؛
الأبحاث املتعلقة بالت�شييد والبناء والكيمياء وبرامج احلا�سوب ومعاجلة البيانات وعلم ال�سكان الإح�صائي
وحماية البيئة وال�صحة وال�صناعة والهند�سة واملعادن واملوارد املعدنية وموارد الطاقة وال�صيدلة والتقنية
احليوية والعلوم والتقنية والإعالم والرعاية ال�صحية واال�ستثمار والأمن والتعليم؛ اخلدمات واال�ست�شارات
املعمارية؛ ت�صميم املباين ال�سكنية والتجارية؛ الت�صميم الداخلي واال�ست�شارات املتعلقة به؛ هند�سة تن�سيق
املناظر الطبيعية؛ خدمات ت�صميم املباين؛ خدمات تخطيط املدن؛ اخلدمات الهند�سية؛ خدمات امل�ساحة
مبا يف ذلك ح�صر الكميات؛ خدمات اال�ست�شارات املتعلقة بتخطيط املدن وتطوير البنية التحتية والتنمية
احل�ضرية وتطوير الأرا� �ض��ي؛ خ��دم��ات التخطيط احل�ضري املتعلقة مبلكية و�إدارة التطوير ال�سكنية
احل�ضرية وجممعات مراكز الت�سوق.
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعاله
تاريـخ التعديل 2021/08/19 :
		
تاريخ التا�شري 2021/08/22 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15دي�سمرب  2021العدد 13417
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
لطلب تعديل بيانات العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع 2006/06/07 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15دي�سمرب  2021العدد 13417
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
لطلب تعديل بيانات العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع 2006/06/07 :

املودعة حتت رقم 81596 :
تاريخ الت�سجيل 2007/01/29 :
با�ســم  :دبي القاب�ضة (�ش.ذ.م.م)
وعنوانه  :مكتب ملك ابراج االمارات �شارع ال�شيخ زايد �ص ب  73311دبي االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات الواقـعة بالفئة 39
خدمات النقل؛ تغليف وتخزين الب�ضائع؛ توزيع الكهرباء؛ توزيع الطاقة؛ تنظيم الرحالت؛ تنظيم
الرحالت البحرية؛ �صف ال�سيارات؛ ت�أجري امل�ستودعات؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه
اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عامة.
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعاله
تاريـخ التعديل 2021/08/19 :
تاريخ التا�شري 2021/08/22 :

تاريخ الإيداع 2006/06/07 :

املودعة حتت رقم 81591 :
تاريخ الت�سجيل 2007/01/29 :
با�ســم  :دبي القاب�ضة (�ش.ذ.م.م)
وعنوانه  :مكتب ملك اب��راج االم��ارات �شارع ال�شيخ زاي��د �ص ب  73311دب��ي االم��ارات العربية
املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات الواقـعة بالفئة 25
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س.
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعاله
تاريـخ التعديل 2021/08/19 :
تاريخ التا�شري 2021/08/22 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15دي�سمرب  2021العدد 13417
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
لطلب تعديل بيانات العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع 2006/06/07 :

املودعة حتت رقم 81595 :
تاريخ الت�سجيل 2007/01/29 :
با�ســم  :دبي القاب�ضة (�ش.ذ.م.م)
وعنوانه  :مكتب ملك ابراج االمارات �شارع ال�شيخ زايد �ص ب  73311دبي االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات الواقـعة بالفئة 38
خدمات االت�صاالت؛ خدمات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية؛ تقدمي املعلومات عرب الو�سائط ال�سمعية
والب�صرية �أو الرقمية؛ خدمات مزود خدمة الإنرتنت؛ خدمات مداخل الإنرتنت؛ خدمات البث مبا يف ذلك
البث عرب �شبكات التلفزيون والكيبل والراديو واملحطات الف�ضائية والألياف الب�صرية وال�شبكات الرقمية؛
ت�أجري معدات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية؛ توفري النفاذ للم�ستخدمني �إىل �شبكة حا�سوب عامة؛ نقل
الأ�صوات وال�صور؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة
بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عامة.
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعاله
تاريـخ التعديل 2021/08/19 :
		
تاريخ التا�شري 2021/08/22 :

بدون �أمل ويت�صدى للمتحورات ..علماء يجربون لقاحا ثوريا
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

يعكف باحثون بريطانيون ،على جتريب لقاح جديد �ضد فريو�س كورونا ال ي�ستخدم الإبر ،يف م�سعى جلعل التطعيم
�أكرث فعالية �ضد املتحورات اجلديدة التي تظهر بني الفينة والأخرى ،منذرة ب�إعادة احلرب �ضد الوباء �إىل املربع
الأول .وي�سعى اللقاح اجلديد املحتمل �إىل جعل عملية التطعيم �ضد فريو�س كورونا امل�ستجد "�أقل �إيالما" �أي�ضا،
حتى و�إن ك��ان ال��وخ��ز الناجم ع��ن الإب ��رة ،خ�لال ال��وق��ت احل��ايل ،خفيفا للغاية .وبح�سب �شبكة "�سكاي نيوز"
الربيطانية ،ف�إن علماء من جامعة "�ساوثامبتون" الربيطانية يجربون لقاحا يجري منحه ب�شكل هوائي ،عن
طريق اجللد ،ثم ت�صل اجلرعة بدقة �إىل اجل�سم واملناطق امل�ستهدفة .ويتم �أخذ جرعة هذا اللقاح من خالل و�ضع
املركب يف جهاز �صغري ،ثم يتم �إل�صاق جزء بال�ستيكي منه بجلد اجل�سم ،يف منطقة الذراع ،وعندئذ ،يتم ال�ضغط
والدفع ،حتى يدخل اللقاح عن طريق اجللد .ويقول الفريق العلمي �إن اللقاح املحتمل �سيمنح مناعة وا�سعة �ضد
فريو�س كورونا امل�ستجد ،كما �أنه �سي�ساعد �أي�ضا �ضد املتحورات اجلديدة يف امل�ستقبل وفريو�سات حمتملة من عائلة
"كورونا" .و�أو�ضح الباحث �سول فو�ست ،وهو مدير من�ش�أة التجارب ال�سريرية التابعة للمعهد الوطني الربيطاين
لل�صحة يف جامعة �ساوثامبتون� ،أن هذا اللقاح ي�أخذ باحل�سبان املتحورات املوجودة والأخرى التي �ستظهر م�ستقبال.
ومعظم اللقاحات املتاحة حاليا �ضد فريو�س كورونا امل�ستجد ت�ستخدم متواليات من احلم�ض النووي الريبوزي،
اعتمادا على اجلزء املعروف بالربوتني ال�شوكي "�سبايك" من عينات فريو�س كورونا الذي جرى ر�صده لأول مرة
�أواخر .2019
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تقيم زفاف ًا مده�ش ًا م�ستوحى من عامل هاري بوتر

الرجل اخلارق ..تلقى لقاح كورونا  10مرات خالل يوم واحد

بعد �أن قامت بجمع �أك�بر جمموعة تذكارية يف منزلها
من عامل هاري بوتر� ،أقامت امر�أة من ويلز حفل زفاف
م�ستوحى م��ن ه��ذا ال �ع��امل ال���س�ح��ري .متلتك تري�سي
نيكول لوي�س  6300عن�صر يحمل ط��اب��ع ع��امل هاري
بوتر ،مبا يف ذلك  47ع�صا و�شخ�صيات �أك�شن وكتب ذات
طبعة خا�صة وجمموعات من �ألعاب الليغو وقطع فنية.
بعد م�شاهدة فيلم هاري بوتر وفيل�سوف �ستون يف ،2002
التقطت تري�سي �أول جمموعة مقتنيات لها وهو �ضفدع
ال�شوكوالتة .ثم �شي ًئا ف�شي ًئا ،مع عرو�ض �إي باي ،و�صلت
جمموعة تري�سي �إىل  100عن�صر خالل ال�سنوات الأربع
التالية� .أما الآن يحتوي منزلها على قطع ميكنها �شغل
ث�لاث غ��رف .وق��ال��ت تري�سي� " :أج�م��ع �أي �شيء يتعلق
بعامل هاري بوتر ،وعندما �أكون يف املنزل� ،أحب النظر �إىل
جمموعتي و�إعادة ترتيبها بني احلني والآخر" و�أ�ضافت:
" كانت �آخر هدية ح�صلت عليها من زوجي ال�سابق قبل
وفاته هي كتاب لهاري بوتر" ومل تقت�صر تري�سي على
جمع التذكارات فح�سب ،بل و�صل بها الأم��ر �إىل �إقامة
حفل زفاف م�ستوحى من عامل هاري بوتر يف فلوريدا،
بعد عقد قرانها على زوجها الثاين مارتن.

يحجم كثريون عن تلقي اللقاح امل�ضاد لكورونا ،خ�شية من �أعرا�ضه
اجلانبية ،ويف�ضل �آخرون �أخذه درءاً ل�شر الوباء ،لكن �شخ�صا ذهب
�أبعد من ذلك بكثري عندما تناول اللقاح مرات عدة.
وذك��رت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية �أن �شخ�صا م��ا تلقى
اللقاح امل�ضاد لفريو�س كورونا  10مرات يف يوم واحد فقط
ووقعت احلادثة يف نيوزيلندا ،لكن مل يتم الك�شف عن هوية الرجل،
الذي تظاهر ب�أنه �شخ�ص خمتلف يف كل مرة زار فيها مراكز طبية
متعددة لتلقي اللقاح .ويبدو �أن هذا الرجل ذهب �إىل خيار تلقي
اللقاح  10مرات بناء على طلب عدد من مناه�ضي اللقاح ،الذين
يخ�شون من تداعياته عليهم ،ودفع ه�ؤالء مبلغا ماليا لقاء ذلك.
وتعتقد ال�سلطات �أن ه ��ؤالء الأ�شخا�ص دف�ع��وا ال��رج��ل النتحال
�شخ�صياتهم حتى يتمتعوا باحلريات املتاحة للأ�شخا�ص امللقحني
يف نيوزيلندا� ،إذ تفر�ض ال�سلطات يف البالد على مواطنيها �إبراز
�شهادة التطعيم يف �أماكن كثرية .ويف حني �أن البيانات حمدودة
ب�ش�أن ت�أثري اللقاحات املتعددة على ج�سم الإن�سان� ،إال �أن خرباء
توقعوا �أن يكون له تداعيات �سيئة .وتقول املتخ�ص�صة يف اللقاحات
بجامعة �أوك�لان��د ،هيلني بيتو�سي�س -هاري�س �إن��ه من املتوقع �أن
ي�شعر الرجل ب�أمل �شديد بعد هذه اجلرعات.

�شقيقان يتحوالن �إىل ميليارديرين بف�ضل لعبة فيديو

ال�شرطة تبحث عن ل�ص ثعابني ملكية

ان�ضم �شقيقان يف الثالثينيات من العمر �إىل ن��ادي املليارديرات
الأ� �س�ت�رال �ي�ي�ن م��ن خ�ل�ال ت���ص�م�ي��م ل�ع�ب��ة ف�ي��دي��و ي���ش�تري فيها
الالعبون ويبيعون عنا�صر مقابل العمالت امل�شفرة.
�شهد كريان وارويك 32 ،عامًا ،و�شقيقه �آرون 39 ،عامًا ،زيادة يف
ثروتهما ال�صافية مبقدار ال�ضعف يف �ستة �أ�سابيع لت�صل �إىل 1
مليار دوالر لكل منهما ،بعدما �أ�صدرا لعبة الكمبيوتر "�إلوفيوم".
ت�سمح اللعبة للم�ستخدمني بك�سب الرموز ثم تداولها مقابل عملة
�إي�ثر ،وهي عملة م�شفرة معروفة ،يف نطاق ما ي�سميه املطورون
"التبادل الوهمي" .ميكن للم�ستخدمني � ً
أي�ضا تبديل املخلوقات
ال�ت��ي ي�صطادونها فيما بينهم ك��رم��وز غ�ير قابلة لال�ستبدال،
ُتعرف با�سم  ،NFTsمما يعني �أنهم ميتلكون فعل ًيا �أ�صولهم داخل
اللعبة .كانت ث��روة ك�يران و�آرون تبلغ  463مليون دوالر و 425
مليون دوالر فقط قبل �ستة �أ�سابيع.
ي�ت��م ال�ت�ح�ك��م يف من�صة ال �ت ��داول ع��ن ط��ري��ق ب��رن��ام��ج التمويل
ال�لام��رك��زي ال��ذي يزيل دور البنوك كو�سيط يف املعامالت بني
الع��ب و�آخ��ر .تختلف لعبة �إيلوفيوم عن الأل�ع��اب التقليدية لأن
البيانات خمزنة يف �سل�سلة كتل العملة امل�شفرة بد ًال من تخزينها
على اخل��ادم .يف اللعبة العادية ،يتم تخزين جميع البيانات على
اخلادم ،مما يعني �أنك ال متلك حقًا ملكية الأ�شياء التي جتمعها.

جتري ال�شرطة الربيطانية بحثا عن  15ثعبانا من نوع
الأ�صلة امللكية� ،إثر �سرقتها من قبل ل�ص ،خالل عملية
�سطو يف و�سط �إجن�ل�ترا .وك��ان الل�ص ق��د اقتحم قرية
بالقرب من "رجبي" يف منطقة "ورك�شري" وبحث عما
ميكن �سرقته قبل �أن ي�ضع الثعابني ذات اللونني الذهبي
والبني يف حقيبة ،قبل �أن يهرب من املوقع.
وقالت �شرطة ورك�شري �إن "جمرما اقتحم القرية وبحث
عن �أ�شياء ل�سرقتها قبل �أن ي�سطو على الثعابني وحقيبة
وبع�ض املال واملفاتيح".
و�أك� ��دت ال���ش��رط��ة �أن ال�ث�ع��اب�ين ل��دي�ه��ا ع�لام��ات مميزة
وي�سهل التعرف عليها ،م�ضيفة �أن ال�سرقة وقعت بني
ال�سابعة والن�صف وال�ع��ا��ش��رة والن�صف م��ن �صباح يوم
ال�سبت ،ح�سبما نقلت "رويرتز" .وعادة ما تعي�ش ثعابني
الأ�صلة امللكية يف غابات و�سط �إفريقيا وغربها ،وي�صل
طولها �إىل  1.2م�تر .ودع��ت ال�شرطة ،كل من يالحظ
ت�صرفا غريبا لدى �شخ�ص ما يف املنطقة� ،أن يبادر �إىل
�إبالغ ال�سلطات من �أجل التحري.

مقر الأ�شباح ..رئي�س حكومة اليابان يك�شف احلقيقة

حماكمة عاجلة للمتهم بده�س  4طالب يف م�صر

�أمر النائب العام امل�صري ب�إحالة املتهم كرمي الهواري حمبو�سا
�إىل حمكمة اجلنايات املخت�صة ،ملعاقبته عما اتهم به من حيازة
خمدر الكوكايني بق�صد التعاطي ،وت�سببه باخلط�أ يف م�صرع 4
طالب من بينهم � 3أطفال.
وي�أتي ق��رار النائب العام بعد م��رور �أق��ل من � 4أي��ام على احلادث
امل�أ�ساوي ،ال��ذي وقع �صباح اجلمعة يف القاهرة ،وت�سبب يف حالة
كبرية من الغ�ضب يف م�صر .واملتهم جنل رجل الأعمال ال�شهري
حممد الهواري ،الذي ميتلك �سل�سلة �أ�سواق �شهرية.

عار�ضة الأزياء مرياندا كري خالل ح�ضورها حفل توزيع جوائز  InStyleال�سنوي يف لو�س �أجنلو�س .رويرتز

رحيل املخرج امل�صري حممد كيفية ا�ستخدام تطبيق ر�سائل  iosلتتبع رحالت الطريان كارول �سماحة ومروان خوري يغنيان
ميكن ا�ستخدام تطبيق ر�سائل �أب��ل كمتعقب لرحالت الطريان
نبيه عن عمر  91عاما
ومراقبة الديو الذي جمعهما عام 2007
الت�أخريات املحتملة وتخ�صي�صات البوابة و�أرقام مطالبات الأمتعة واملزيد.

تويف املخرج واملمثل امل�صري حممد

نبيه �أم�س الأول االثنني عن 91

عاما بعد م�شوار فني امتد لأكرث
م��ن  6عقود ق��دم خاللها �أفالما
�سينمائية وم�سل�سالت تلفزيونية
ب� ��ارزة ،وك ��ان �أح ��د �أب �ط��ال الفيلم
الأيقوين "املومياء".
وق��ال��ت ن�ق��اب��ة امل �ه��ن ال�سينمائية
يف بيان �إن ج�ن��ازة الفنان الراحل
� �س �ت �� �ش �ي��ع ال� �ث�ل�اث ��اء ب �ع��د �صالة
الظهر .ولد نبيه يف  1930وكانت
بدايته املهنية مهند�سا لل�صوت ،ثم
توجه �إىل الت�صوير واملونتاج قبل
�أن يتخذ �أوىل خطواته يف جمال
التمثيل بفيلم "حكم قراقو�ش"
عام  .1953و�شارك يف عدة �أفالم
منها "�أين عمري" و"�صوت من
املا�ضي" و"مع الأيام" و"�ساحر
الن�ساء" ،ل�ك��ن دور ت��اج��ر الآث ��ار
مراد يف "املومياء" للمخرج �شادي
عبد ال���س�لام ظ��ل �أب ��رز ع�لام��ة يف
م�شواره التمثيلي.
واجته بعد ذلك للت�أليف والإخراج،
وق ��دم فيلمه ال�ت�ل�ف��زي��وين الأول
"جرمية يف الظالم" بطولة
��ش��وي�ك��ار وحم �م��د ت��وف�ي��ق وجالل
ال�شرقاوي ،كما قدم �أفالم "�أ�صعب
جواز" و"ال�شيطان ي��دق بابك"
و"املتهم" و"امل�شاغب ."6
ويف ع��ام � 1988أخ ��رج نبيه فيلم
"�أنا و�أن��ت و�ساعات ال�سفر" من
ت�أليف وحيد حامد وبطولة يحيى
الفخراين ونيللي ،وبعدها بعامني
ت �ع��اون م ��رة �أخ� ��رى م��ع ن�ي�ل�ل��ي يف
فيلم "�آدم ب ��دون غطاء" بطولة
حممد �صبحي.

ويجهل الكثريون �أن تطبيق ر�سائل �أبل ميكن ا�ستخدامه لتتبع معلومات
ال��رح�لات اجل��وي��ة ،وت�ساعدك على معرفة ما �إذا كانت رحلتك �ستنطلق
مبك ًرا �أو �ستت�أخر� ،أو ما �إذا كانت الطائرة قد مت توجيهها �إىل بوابة خمتلفة.
وبد ًال من تثبيت تطبيق �شركة طريان منف�صل على هاتفك ،ميكن العثور
على جميع معلومات الرحلة التي حتتاجها يف تطبيق الر�سائل.
وميكن �أن يتحول تطبيق الر�سائل �إىل �أداة تعقب للرحالت تبقيك على
اط�لاع دائ��م برحلة معينة حتتاج �إىل مراقبتها ،وه�ن��اك بع�ض الأ�شياء
ال�ت��ي يجب �أن ت�ضعها يف اع�ت�ب��ارك :يجب متكني  iMessagesللقيام
بذلك ،انتقل �إىل الإعدادات> الر�سائل .ما عليك �سوى الت�أكد من ت�شغيل
مفتاح التبديل املوجود بجوار  .iMessageونظ ًرا لأن معلومات الرحلة
لن تعمل على الر�سائل الق�صرية �أو ر�سائل الو�سائط املتعددة ،فمن املهم
ت�شغيل  iMessageويجب كتابة رقم الرحلة التي تريد �أن يتتبعها تطبيق
الر�سائل كجزء من ر�سالة �أر�سلتها �إىل �شخ�ص ما �أو مت �إر�سالها �إليك.
ويجب �إر�سال هذه املعلومات بتن�سيق حمدد يت�ضمن �شركة الطريان ورقم
الرحلة ،على �سبيل املثال ،اخلطوط اجلوية الأمريكية .4736

الك�شف عن �أكرب حجر كرمي يف العامل

ك�شفت �شركة �أحجار كرمية يف �سريالنكا النقاب عن جوهرة ن��ادرة تزن
 310كيلوغرامات ،قالت �إنها �أكرب �أحجار الياقوت الأزرق التي مت العثور
عليها حتى الآن .وقالت الهيئة الوطنية للأحجار الكرمية واملجوهرات يف
�سريالنكا �إنها �أجرت �سل�سلة من اختبارات حتديد الأحجار الكرمية على
خم�س عينات م�أخوذة من احلجر ،وفق "�أ�سو�شيتد بر�س".
ويف خطاب امل�صادقة الذي مت تقدميه �إىل املالكني الذين ك�شفوا النقاب عن
احلجر �أول �أول �أم�س الأحد ،قالت الهيئة" :على حد علمنا ،هذه العينة هي
يف الواقع عينة نادرة ومل يتم ت�سجيلها يف امل�ؤلفات اجليولوجية".
و�أ�ضاف �أن��ه عندما متت �إزال��ة الطبقة اخلارجية للفح�ص� ،أظهر اجلزء
الداخلي مظهرا متفاوت اجل��ودة باللون الأزرق الرقيق ،ما ي�شري �إىل �أن
احلجر هو ياقوت �أزرق.
وق��ال �شانكا روانديثا ،مدير معهد الأح�ج��ار الكرمية يف رات�ن��اب��ورا ،وهي
ال�شركة التي متتلك حاليا احلجر ال�ضخم� ،إن املالكني يخططون للح�صول
على خدمات مثمن حملي �أو �أجنبي للأحجار الكرمية قريبا لتحديد �سعر
احلجر .وتفيد تقديرات ب��أن ثمن احلجر �سيتجاوز  100مليون دوالر.
وت�شتهر �سريالنكا ،وخا�صة مدينة راتنابورا جنوب غرب البالد� ،أو مدينة
اجل��واه��ر باللغة املحلية ،منذ ق��رون بالعمل يف جم��ال تعدين اجلواهر
والأحجار الكرمية.

ن�شرت الفنانة اللبنانيةكارول �سماحة مقطع
ف�ي��دي��و ع�ل��ى و� �س��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي
خالل ع�شاء جمعها مع الفنان مروان خوري
 ،الفنان �سعد رم�ضان وبع�ض الأ��ص��دق��اء يف
مطعم ال�شيف بوراك يف دبي .كارول ومروان
خ ��وري ا��س�ت�ع��ادا م�ع�اً باملغنى ال��دي��و ال�شهري
ال��ذي جمعهما ع��ام " 2007يا رب" .ع ّلقت
كارول على الفيديو قائلة" :بعد � 14سنة على
�إ�صدار هذا الدويتو الرائع
يا رب مع الفنان ال�صديق م��روان خ��وري ما
ر�أيكم اليوم ؟"
ان �ه��ال عليها امل�ت��اب�ع��ون بالتعليقات مبدين
�إع �ج��اب �ه��م ب��ال��دوي �ت��و ال � ��ذي م ��ا زال يحوز
على ت�أييد اجلمهور رغ��م م��رور �سنني على
�إ�صداره.

�أعلن رئي�س ال��وزراء الياباين ،فوميو كي�شيدا� ،أن��ه ينام
نوما عميقا ،بعدما �أ�صبح �أول �شخ�ص يف ه��ذا املن�صب
يقطن املقر الر�سمي لرئا�سة احلكومة الذي يُ�شاع ب�أنه
م�سكون بالأ�شباح.
وبقي املقر املوجود يف و�سط طوكيو �شاغرا خالل واليات
رئي�سي الوزراء ال�سابقني يو�شيهيدي �سوغا و�شينزو �آبي.
ويف ال�ع��ام  ،1936ك��ان امل�ق��ر م�سرحا مل�ح��اول��ة انقالب،
اغتيل على �إثرها م�س�ؤولون كبار من بينهم وزير مال،
على يد �ضباط �شباب يف اجلي�ش الإمرباطوري الياباين.
و�سرت �شائعات ب�أن �أ�شباح �أ�شخا�ص متورطني يف العملية
�سكنت يف ممرات املقر ،لكن كي�شيدا �أعلن االثنني �أنه كان
ي�شعر باالرتياح بعد �أوىل الليايل التي �أم�ضاها يف املبنى.

�أمل جديد ..عالج فعال
ل�سرطان الربو�ستاتا

�أظهر بحث جديد �أن �سرطان الربو�ستاتا ميكن
الق�ضاء عليه ب�شكل فعال باالعتماد على العالج
املناعي ،وفق ما ذكر موقع "راديو نيوزيلندا".
و�أج ��رت �إي�ل��ي م��اي غارفي�س البحث للح�صول
على الدكتوراه يف معهد ماالغان يف ويلينغتون
ب�ن�ي��وزي�ل�ن��دا .وق ��د مت ن���ش��ره يف امل�ج�ل��ة الطبية
"."Frontiers in Immunology
ووجدت الدرا�سة ،التي مولتها م�ؤ�س�سة �سرطان
ال�برو� �س �ت��ات��ا� ،أن اخل�ل�اي��ا امل�ن��اع�ي��ة يف �أن�سجة
ال�برو��س�ت��ات��ا ميكن تن�شيطها لتدمري اخلاليا
ال�سرطانية.
وت��و��ص�ل��ت غ��ارف�ي����س �إىل �أن اخل�ل�اي��ا املناعية
امل��وج��ودة يف �أن���س�ج��ة ال�برو��س�ت��ات��ا ،ال�ت��ي ت�سمى

 ،MAITتعمل ب�شكل غري طبيعي ولديها وفرة
من اجلزيء ( )PD-1على �سطحها.
و�أ��ض��اف��ت" :عندما مت تن�شيط خاليا MAIT
وح�ظ��ر اجل ��زيء � ،PD-1أدى ذل��ك �إىل ن�شاط
م�ضاد للورم ودمر اخلاليا ال�سرطانية".
وقال روبرت وينكوف ،مدير معهد ماالغان ،الذي
�أ�شرف على البحث� ،إن "معظم الرجال ي�صابون
ب�سرطان الربو�ستاتا �إذا عا�شوا لفرتة طويلة".
وت��اب��ع" :غالبا م��ا ينمو ب�ب��طء ،ولكن ميكن �أن
ي�ؤثر ب�شكل كبري على نوعية حياة �أولئك الذين
يعانون منه .واخلطري ب�شكل خا�ص هو �إذا كان
ال�سرطان ينت�شر يف �أج��زاء �أخ��رى م��ن اجل�سم،
مثل العظام".

كاردا�شيان تتخطى عقبة بارزة �أمام حلمها الكبري

متكنت جنمة تلفزيون الواقع الأمريكية ،كيم كاردا�شيان ،م�ؤخرا ،من تخطي عقبة بارزة
�أمام طموحها لأن ت�صبح حمامية ،فيما كانت حماوالت �سابقة قد باءت بالف�شل.
وقالت كاردا�شيان على تويرت يوم �أم�س الأول االثنني �إنها اجتازت اختبار ال�سنة الأوىل
لطالب درا�سة القانون يف والي��ة كاليفورنيا ال��ذي يقام على م��دار ي��وم كامل للذين
ال ي�سلكون الطريق التقليدي يف درا�سة القانون عرب دخول كلية احلقوق يف �إحدى
اجلامعات .وكتبت على ح�سابها على تويرت الذي يتابعه  70.7مليون "يا �إلهي لقد
جنحت يف اجتياز االختبار" ،و�أ�ضافت "ملن ال يعلم رحلتي يف درا�سة القانون  ...مل
يكن الأمر �سهال على الإطالق".
كما �أ�شارت كاردا�شيان �إىل �أنها ف�شلت يف االختبار ثالث مرات قبل اجتيازها له،
وقد كان ذلك الفر�صة الأخرية لها.
وتدر�س كاردا�شيان القانون يف كاليفورنيا عرب برنامج ي�سمح بذلك،
حتت �إ��ش��راف حم��ام خم�ضرم �أو قا�ض ،وه��ي من بني والي��ات قليلة
لديها مثل هذا الربنامج ،ح�سبما ذكرت "رويرتز".

كيف تنقل �أجواء فنادق
اخلم�س جنوم �إىل غرفة نومك؟
ك���ش�ف��ت م ��دي ��رة ف �ن��دق ع ��ن �أه ��م
ن �� �ص��ائ �ح �ه��ا مل� �ن ��ح غ ��رف ��ة نومك
�إح �� �س��ا�� ً�س��ا ب��ال�ف�خ��ام��ة ب��وح��ي من
فنادق اخلم�س جنوم.
و �شاركت كيت هندر�سون ،املديرة
امل� �ن ��اوب ��ة يف ف� �ن ��دق داف � ��ودي � ��ل يف
منطقة ليك دي�سكريت ب�إجنلرتا
ح�ي�ل�ه��ا لإع � ��داد � �س��ري��رك لتعي�ش
جتربة الإقامة يف الفنادق الفاخرة،
وتت�ضمن اق�تراح��ات�ه��ا التخل�ص
م��ن امل�ل�اءات ال�ث��اب�ت��ة ،والتخل�ص
من التجاعيد يف الفرا�ش ،وحتى
و�ضع ال�شوكوالتة على و�سادتك.
وف�ي�م��ا ي�ل��ي �أه� ��م ال�ن���ص��ائ��ح التي
ق��دم �ت �ه��ا ه � �ن ��در� � �س ��ون ،بح�سب
�صحيفة ديلي ميل الربيطانية:
ل��ن ت��رى م�ل�اءة ثابتة يف الفندق
�أب� � � �دًا ،ف �ه��ي م��زع �ج��ة ع �ن��د طيها
وميكن �أن تت�آكل ب�سرعة ،وتقرتح
ال���س�ي��دة ه�ن��در��س��ون ال�ت�خ�ل��ي عن
امل� �ل� ��اءة امل �ث �ب �ت��ة م� ��ن �أط ��راف� �ه ��ا
للح�صول على م�ل�اءات م�سطحة
وا�ستخدام طريقة طي امل�ست�شفى،
وال �ت ��ي ت �ن �ط��وي ع �ل��ى رف ��ع حافة
امل� �ل ��اءة ب� ��زاوي� ��ة  45درج� � ��ة مع
مرتبتك ثم ا�سحب القما�ش املعلق
واثنيه حتتها.
لتنعيم م�لاءات��ك ،تقرتح ال�سيدة
هندر�سون ر���ش بع�ض امل��اء املعطر
على الفرا�ش ،وقبل االنتهاء من
ترتيب ال���س��ري��ر ،ق��م ب��ر���ش بع�ض
املاء املعطر �أو فقط ماء ال�صنبور
ال �ع ��ادي ع�ل��ى امل �ل��اءات واللحاف
وحركها حتى ت�صبح ناعمة وخالية
من التجاعيد.

