� 148إ�صابة جديدة بكورونا و 92حالة �شفاء

�ص 06

 28,599جرعة جديدة من
لقاح كوفيد 19 -يف الدولة

خالد بن حممد بن زايد يطلع على �أحدث املرافق

الرتفيهية وال�سياحية للواجهة البحرية يا�س باي

•• �أبوظبي-وام

مواقــيت ال�صالة

الفجر........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

اخلميس  16ديسمبر  2021م  11 -جمادى األولى  1443العدد 13418
16 December 2021 - Issue No 13418

Thursday

عربي ودويل

�ص 11

�أع�ل�ن��ت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن ت�ق��دمي  28,599ج��رع��ة م��ن لقاح
"كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية ومتا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة
ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر
وح�صر احل��االت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني
لهم وعزلهم �أعلنت الوزارة عن �إجراء  340,100فح�ص جديد ،و�ساهم تكثيف
�إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى
الدولة يف الك�شف عن  148حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد .كما
�أعلنت ال ��وزارة ع��ن �شفاء  92حالة ج��دي��دة مل�صابني بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد
"كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض( .التفا�صيل �ص)2
05:39
12:21
03:19
05:40
07:00

�أخبار الإمارات

 100منظمة تطالب مبعاقبة

احلوثيني على جرائمهم املروعة

الفجر الريا�ضي

�ص 18

اجلولة الثانية من ك�أ�س رئي�س الدولة للجوجيت�سو
تنطلق اليوم يف �أبوظبي مب�شاركة � 7أندية

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة

 32صفحة -الثمن درهمان

www.alfajrnews.ae

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

من�صور بن زايد ي�شهد حفل تخريج املر�شحني الطيارين

•• �أبوظبي-وام

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله وزير اخلارجية الرتكي (وام)

حممد بن را�شد خالل ا�ستقباله وزير اخلارجية الرتكي (وام)

�أطلق حملة (�أجمل �شتاء يف العامل) يف ن�سختها الثانية املو�سعة حممد بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان �أوجه العالقات
�سبل
تعزيز
يبحثان
الرتكي
اخلارجية
ووزير
را�شد
بن
حممد
الثنائية و�سبل تنميتها خا�صة يف املجاالت اال�ستثمارية
التعاون بني الإمارات وتركيا وتطويرها يف كافة املجاالت
•• �أبوظبي -وام:

•• دبي-وام

ا�ستقبل ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دب��ي ،رع��اه اهلل� ،أم����س يف دب��ي معايل م��ول��ود ت�شاوو�ش
اوغلو ،وزير خارجية جمهورية تركيا .
وتناول اللقاء تعزيز �سبل التعاون بني دول��ة الإمارات
واجلمهورية الرتكية.

على �صعيد �آخ��ر �أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" �أن �شتاء دولة الإمارات
جميل ،ي�شبه جمال روح �أهل الإمارات ،و�أن �أجمل �شتاء
يف العامل موجود يف �أجمل دولة يف العامل وو�سط �أطيب
�شعب يف العامل.وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم  -يف ح�سابه عرب تويرت � -أطلقنا اليوم
حملة "�أجمل �شتاء يف العامل" ( .التفا�صيل �ص )3-2

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل�ل�ق��وات امل�سلحة �أم ����س ،م�ع��ايل م��ول��ود ت�شاوو�ش
�أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا ال�صديقة.
ورحب �سموه  -خالل اللقاء الذي جرى يف ق�صر
ال���ش��اط��ئ  -ب��وزي��ر اخل��ارج�ي��ة ال�ترك��ي يف زيارته
�إىل دول��ة الإم��ارات وال��ذي نقل �إىل �سموه حتيات
فخامة رج��ب طيب �أردوغ� ��ان رئي�س اجلمهورية

ال�ترك�ي��ة ومت�ن�ي��ات��ه ل��دول��ة الإم � ��ارات م��زي��داً من
الرخاء والتقدم  ..فيما حمله �سموه حتياته �إىل
الرئي�س ال�ترك��ي ومتنياته لرتكيا و�شعبها دوام
اال�ستقرار واالزدهار.
وبحث �سموه وم�ع��ايل م��ول��ود ت�شاوو�ش �أوغ�ل��و ..
خمتلف �أوج��ه العالقات الثنائية و�سبل تنميتها
خا�صة يف امل�ج��االت اال�ستثمارية واالقت�صادية..
�إ� �ض��اف��ة �إىل ت �ب��ادل وج �ه��ات ب �� �ش ��أن املو�ضوعات
وامل�ستجدات ذات االهتمام امل�شرتك على ال�ساحتني
(التفا�صيل �ص)3
الإقليمية والدولية.

مو�سكو قدمت �ضمانات �أمنية لأمريكا ب�ش�أن كييف

�شهد �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة فعاليات حفل تخريج ال��دور ِة احلادي ِة
واخلم�سني ،ودور ِة الإناث احلادي َة ع�شر َة ،من املر�شح َ
ني الطيارين،
يف كلية خليفة بن زايد اجلوية ،حيث �ضمت هذه ال��دور ُة مر�شحني
من دولٍ �شقيقة هي مملكة البحرين واململكة العرب َّية ال�سعود ّية
وجمهورية ال�سودان.
وقال �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،بهذه املنا�سبة� ،إن كلية
خليفة بن زايد اجلوية ،وبف�ضل توجيهات القيادة الر�شيدة وجهود
�أبناء القوات امل�سلحة الإماراتية ،قطعت �شوطاً كبرياً نحو التميز
والتفرد وحققت �سمعة رائ��دة يف جم��ال التدريب ومواكبة �أحدث
التقنيات ،والنظم املتبعة عاملياً يف ه��ذا امل�ي��دان ،جامع ًة بتفوقٍ بني
جودة الت�أهيل الأكادميي والكفاءة الع�سكرية( .التفا�صيل �ص)3

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور براكة
وي�شيد بالربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي
•• �أبوظبي-وام

�أ�شاد املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،رافائيل ماريانو
غرو�سي ..بالربنامج ال�ن��ووي ال�سلمي الإم��ارات��ي وب��الإجن��از الذي
حققته دول��ة الإم� ��ارات ك ��أول دول��ة عربية متتلك وت��دي��ر حمطات
للطاقة النووية  .وقال غرو�سي خالل زيارته حمطات براكه للطاقة
ال�ن��ووي��ة ال�سلمية يف منطقة الظفرة ب ��إم��ارة �أب��وظ�ب��ي �أم����س ..هي
فر�صة مهمة �أُتيحت يل ل��زي��ارة حمطات ب��راك��ة ،واالط�ل�اع ب�شكل
مبا�شر على الإجن��از ال��ذي حققته دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
خالل العقد املا�ضي عندما �أ�صبحت �أول دولة عربية متتلك وتدير
(التفا�صيل �ص)7
حمطات للطاقة النووية.

معت�صما �أمام احتاد القر�ضاوي:

�أملانيا :رو�سيا �ستدفع ثمن ًا باهظ ًا �إذا اجتاحت �أوكرانيا الد�ستوري احلر ي ّتهم ويوجه نداء ا�ستغاثة!...
•• عوا�صم-وكاالت

�أك ��د م���س��اع��د ال��رئ�ي����س الرو�سي
ي� ��وري �أو�� �ش ��اك ��وف� ،أن مو�سكو
ق ��دم ��ت م� �ق�ت�رح ��ات ملمو�سة
ب�ش�أن ال�ضمانات الأمنية املتعلقة
ب ��أوك��ران �ي��ا �إىل م �� �س��اع��دة وزير
اخلارجية الأمريكية.
وق��ال امل�س�ؤول الرو�سي �إن بالده
م�ستعدة ملناق�شة تلك املقرتحات
ال � �ت ��ي ق ��دم ��ت مل� ��� �س ��اع ��دة وزي� ��ر
اخلارجية الأمريكية عالنية.
وبينّ �أو�شاكوف �أن رو�سيا منفتحة
على احل ��وار ب���ش��أن تطوير تلك
ال�ضمانات.
ك��ذل��ك �أ�� �ش ��ار م���س��اع��د الرئي�س
ال��رو��س��ي� ،إىل �أن ب�ل�اده �ست�ضع
ب �ك�ين ت �ب��اع��ا يف �� �ص ��ورة التقدم
املحرز يف املفاو�ضات مع الواليات
املتحدة وحلف �شمال الأطل�سي
ب� ��� �ش� ��أن ال� ��� �ض� �م ��ان ��ات الأم� �ن� �ي ��ة
لرو�سيا.
ه� ��ذا وح � ��ذر امل �� �س �ت �� �ش��ار الأمل � ��اين
�أوالف ��ش��ول�ت����س ،الأرب� �ع ��اء ،من
�أن رو�سيا �ستدفع ثمناً باهظاً �إذا
اجتاحت �أوكرانيا.
وق� � ��ال � �ش��ول �ت ����س �أم � � ��ام جمل�س
ال� �ن ��واب (ب��ون��د� �س �ت��اغ) :يف هذه

قوات ع�سكرية هند�سية رو�سية تقوم ب�إن�شاء معابر على �أحد املمرات املائية على حدود �أوكرانيا
الأي��ام ،نراقب بقلق بالغ الو�ضع (�أن �غ �ي�لا م�ي�رك��ل) :ك��ل انتهاك كييف .وبد�أ النزاع بعد �ضم رو�سيا
الأم �ن��ي ع�ل��ى احل� ��دود الرو�سية لوحدة الأرا�ضي �سيكون له ثمن� ،شبه جزيرة القرم ،و�أ�سفر مذاك
الأوكرانية ،وفق فران�س بر�س.
ثمن باهظ ،فيما ت��زداد املخاوف عن �أكرث من � 13ألف قتيل.
ويف الأ� �س��اب �ي��ع الأخ� �ي��رة ،ارتفع
كما �أ�ضاف� :سنناق�ش ذلك ب�شكل من اجتياح مو�سكو لأوكرانيا.
مكثف يف املجل�س الأوروبي وقمة ي��ذك��ر �أن ��ش��رق �أوك��ران �ي��ا ي�شهد م�ستوى ال�ت��وت��ر ف �ج ��أة� ،إذ تتهم
ال �� �ش ��راك ��ة ال �� �ش��رق �ي��ة لالحتاد م �ن��ذ ع � ��ام  2014ح� ��رب � �اً بني ال� � � � ��دول ال� �غ ��رب� �ي ��ة الكرملني
الأوروبي  .كذلك �أو�ضح :ا�سمحوا االن�ف���ص��ال�ي�ين امل��وال�ي�ن لرو�سيا بالتح�ضري لغزو �أوك��ران�ي��ا .وهو
يل� ،إذا مل ي�ف�ه��م اجل�م�ي��ع ذلك الذين يُعترب الكرملني داعمهم ما ينفيه الكرملني.
ب�ع��د� ،أن �أك ��رر م��ا ق��ال�ت��ه �سلفتي الع�سكري رغم نفيه ذلك ،وقوات ون��ددت مفو�ضية الأمم املتحدة

مع جريانه يف ال�شرق:

االحتاد الأوروبي ي�سعى �إىل �إيجاد ر ّد على رو�سيا!...

•• الفجر –خرية ال�شيباين

يجتمع زعماء االحتاد الأوروبي �أم�س الأربعاء ،و�سط الأزمة الأوكرانية ،مع
نظرائهم من ال�شراكة ال�شرقية (�أرمينيا و�أذربيجان وجورجيا ومولدوفا)
الذين يعانون من ال�صراعات املجمدة.
وبالنظر لل�سياق املتفجر على احل ��دود الأوك��ران �ي��ة ،ف ��إن املل�صق ملفت
لالنتباه� .سيلتقي ر�ؤ�ساء دول وحكومات الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي
البالغ عددها  27دولة يف بروك�سل يف قمة ال�شراكة ال�شرقية .وتهدف هذه
امل�ؤ�س�سة ،التي ت�أ�س�ست عام  ،2009يف البداية �إىل تعزيز العالقات مع
االحتاد الأوروبي ل�ست دول يف �أوروبا ال�شرقية وجنوب القوقاز يف �إطار ما
(التفا�صيل �ص)12
ي�سمى ب�سيا�سة "اجلوار" الأوروبية.

امللف االوكراين �سيثري اخلالفات

ال�سامية حلقوق الإن�سان الأربعاء
ب� �ت� �ج ��اوزات ح �ق��وق الإن� ��� �س ��ان يف
ك��ل �أن �ح��اء �أوك��ران �ي��ا لكن الدول
الغربية ا�ستفادت خ�صو�صا من
اجل��دل للتنديد برو�سيا تخوفا
من رغبتها يف اجتياح جارتها.
ق��ال��ت ن��ائ�ب��ة امل�ف��و��ض��ة ال�سامية
حل�ق��وق الإن �� �س��ان ن��دى النا�شف
�أمام جمل�س حقوق الإن�سان �أثناء
تقدمي تقرير عن �أوكرانيا يغطي
ال �ف�ت�رة م��ن  1ت���ش��ري��ن الثاين
ن ��وف� �م�ب�ر  2019ح� �ت ��ى 31
ت�شرين الأول اك�ت��وب��ر ،2021
�إن��ه يف الق�سم اخلا�ضع ل�سيطرة
احل� �ك ��وم ��ة الأوك � ��ران� � �ي � ��ة ،نحن
قلقون ب���ش��أن ال�ق�ي��ود املفرو�ضة
ع�ل��ى ح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ير ع��ن الآراء
ال� �ت ��ي ت �ت �� �ض �م��ن ن� �ق ��دا او غري
ال�شعبية وامل���ش��ارك��ة يف جتمعات
�سلمية ح��ول موا�ضيع ح�سا�سة،
وك��ذل��ك ��س�لام��ة امل��داف �ع�ين عن
حقوق الإن�سان.
م��ن ج�ه��ة �أخ � ��رى ،ن ��دد ال�سفري
الرو�سي يف املانيا االربعاء باحلكم
على رو�سي بال�سجن مدى احلياة
بتهمة اغتيال متمرد �سابق من
ال���ش�ي���ش��ان يف ب��رل�ي�ن ب ��أم��ر من
مو�سكو معتربا اياه م�سي�سا.

العراق :التحالف م�ستمر بدعمنا حتى بعد االن�سحاب
•• بغداد-وكاالت

�شدد قائد العمليات امل�شرتكة يف
العراق ،اللواء الركن عبد الأمري
ال �� �ش �م��ري ،ع �ل��ى �أن املباحثات
الأخ � �ي� ��رة م� ��ع وا� �ش �ن �ط��ن كانت
ا��س�ت�ك�م��ا ًال ل�ل�م�ب��اح�ث��ات ال�سابقة
املتعلقة ب�سحب ال �ق��وات املقاتلة
للتحالف الدويل.
و�أ�� � �ض � ��اف يف ح � � ��وار خ ��ا� ��ص مع
العربية -احل��دث �أن باله اتفقت
مع وا�شنطن على بقاء امل�ست�شارين
و�إب �ق ��اء ال �ت �ع��اون اال�ستخباراتي
وال ��دع ��م ال �ل��وج �� �س �ت��ي ،مو�ضحاً
�أن ال�ت�ح��ال��ف ال� ��دويل �سي�ستمر
بدعم القوات العراقية لوج�ستياً
وباال�ست�شارة والتبادل املعلوماتي.
كما ك�شف �أن العراق ميلك قائمة
ب� ��أع ��داد ال� �ق ��وات ال�ق�ت��ال�ي��ة التي
ان�سحبت و�أع��ادت انت�شارها خارج
ح� ��دوده ،م���ش�يراً �إىل �أن وحدات
ال� �ب ��ات ��ري ��وت يف ق ��اع ��دت ��ي عني

•• الفجر -تون�س

ي� ��وا� � �ص� ��ل ال � ��د� � �س � �ت � ��وري احل ��ر
اعت�صامه رغم الظروف ال�صعبة
املحيطة به ح�سب قياديي احلزب.
وق� ��د ات �ه �م��ت �أم� �� ��س الأرب � �ع� ��اء،
رئي�سة احل��زب الد�ستوري احلر
ع �ب�ير م��و� �س��ي ح��رك��ة النه�ضة
بت�أ�سي�س تنظيم احت��اد العلماء
امل�سلمني ،م�شددة على �أنه ذراعها
االنتخابي.
وق��ال��ت م��و��س��ي يف ح ��وار �إذاع ��ي،
�إن �أول منبع للمال ال�سيا�سي هو
احتاد علماء امل�سلمني وذلك وفق
ما ن�ص عليه �آخر تقرير لدائرة
املحا�سبات.
وط��ال�ب��ت م��و��س��ي "بتنقية املناخ
االن� �ت� �خ ��اب ��ي ق� �ب ��ل ال � ��ذه � ��اب يف
انتخابات ت�شريعية مبكرة وذلك
ع�ب�ر ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون ع�ل��ى من
و�صفتهم بالأخطبوط.
ك � �م� ��ا ط� ��ال � �ب� ��ت ع � �ب �ي�ر م ��و� �س ��ي

تدمري خمازن حوثية �سرية يف �صنعاء
•• اليمن-وكاالت

�أع�ل��ن حت��ال��ف دع��م ال�شرعية يف اليمن ليل الأربعاء،
تدمري �أربعة خمازن �سرية مرتبطة بن�شاط الطائرات
دون ط �ي��ار ،ال �ت��ي يطلقها احل��وث �ي��ون م��ن العا�صمة
اليمنية �صنعاء.
و�أو�ضح التحالف �أن تدمري املخازن كان يف �إطار العملية
الع�سكرية التي �أطلقها �ضد �أهداف تابعة للجماعة.
ونقلت وك��ال��ة الأن �ب��اء ال�سعودية يف �سل�سلة تغريدات
على تويرت عن التحالف انطالق ق�صف جوي لأهداف
ع�سكرية م�شروعة يف �صنعاء.

الربهان :االتفاق مع حمدوك
املخرج الآمن لإكمال االنتقال

•• اخلرطوم-وكاالت

عنا�صر من قوات التحالف يف العراق
الأ��س��د وح��ري��ر وق��وة م��ن املارينز امل��ؤ��س���س��ات يف وزارت� ��ي الداخلية
وال� ��وح� ��دات اخل��ا� �ص��ة ،ت �ع � ّد من والدفاع ،م�شدداً على �أن واجبات
ال� �ن ��ات ��و ت �خ �ت �ل��ف ع� ��ن واج � �ب ��ات
�ضمن القوات التي ان�سحبت.
ول� �ف ��ت �أي� ��� �ض� �اً �إىل �أن ال� �ق ��وات التحالف الدويل.
امل�ن���س�ح�ب��ة �أع � � ��ادت االن �ت �� �ش��ار يف وتابع �أن قوات التحالف املوجودة
ح��ال �ي �اً ت �ت��واج��د م ��ن دون ق ��وات
الكويت والأردن.
م ��ن ج �ه��ة �أخ� � ��رى �أك � ��د ع �ل��ى �أن قتالية ،وهي م�ستقرة يف القواعد
واج �ب��ات ب�ع�ث��ة ال�ن��ات��و يف العراق ال�ع��راق�ي��ة وح�م��اي�ت�ه��ا اخلارجية
ك��ان��ت وا��ض�ح��ة ،وتتعلق بتطوير م�ؤمنة من قبل اجلي�ش العراقي.

ا�ستمرار االعت�صام يف ظروف �صعبة
ب�إلغاء كافة االتفاقيات مع هذا ير�أ�سها امل�صنف �إره��اب�ي��ا يو�سف
االخطبوط اجلمعياتي املرتبط ال�ق��ر��ض��اوي " .وط��ال�ب��ت مو�سي
ب � ��وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل ووزارة مبحا�سبة رئي�س حركة النه�ضة
را�شد الغنو�شي ،م�شددة على �أن
الرتبية.
وق � ��ال � ��ت ع� �ب�ي�ر "كيف �سنمر الإخ��وان �أفل�سوا الدولة ودمروا
الن�ت�خ��اب��ات ن��زي�ه��ة والتنظيمات االقت�صاد و�أجرموا يف حق الدولة
الإره � ��اب� � �ي � ��ة ت� ��رت� ��ع يف تون�س وغلغلوا الإرهاب وفق تعبريها.
(التفا�صيل �ص)10
ع � �ل ��ى غ � � � ��رار اجل� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ت ��ي

ق� ��ال رئ �ي ����س جم �ل ����س ال �� �س �ي��ادة يف
ال � �� � �س� ��ودان ،ال �ف ��ري ��ق عبدالفتاح
الربهان� ،أم�س الأربعاء� ،إن االتفاق
ال �� �س �ي��ا� �س��ي م ��ع رئ �ي ����س ال � � ��وزراء
عبداهلل حمدوك هو املخرج الآمن،
ال�ستكمال مهام االنتقال .و�أ�ضاف
�أن العمل جار على ميثاق ي�شمل كل
القوى ال�سيا�سية ،عدا حزب امل�ؤمتر
الوطني املنحل ،م�شددا على �أنه ال
ت��راج��ع ع��ن �إج� ��راءات � 25أكتوبر
التي اتخذها اجلي�ش ال�سوداين.

كما �أع�ل��ن التحالف ت��دم�ير كهفني جبليني لتخزين
ال�صواريخ البالي�ستية ،و�أح��د املواقع ال�سرية للقدرات
النوعية مبديرية �أزال يف �صنعاء .و�أ�ضاف التحالف �أن
املحاوالت العدائية ال�ستهداف املدنيني تتطلب عملية
م�ستمرة لتحييد ال�ت�ه��دي��د� .إىل ذل ��ك ،ح ��ررت قوات
اجلي�ش اليمني م�سنودة باملقاومة ال�شعبية ،الثالثاء،
مواقع جديدة ومرتفعات حاكمة كانت تتمركز فيها
ميلي�شيات احلوثي جنوب م��أرب .وا�ستهدفت مدفعية
اجل�ي����ش جت�م�ع��ات م�ت�ف��رق��ة ل�ل�ح��وث�ي�ين ج �ن��وب م� ��أرب
ودم��رت طقمني اث�ن�ين ،م��ا �أدى �إىل مقتل وج��رح من
عليهما ،وفق مرا�سل العربية احلدث.

الوكالة الذرية :نريد معرفة �أين تخبئ �إيران كل غرام يورانيوم

•• عوا�صم-وكاالت

يف الوقت ال��ذي ت�سابق مفاو�ضات فيينا حول ن��ووي �إي��ران ال�سلحفاة،
�أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريو غرو�سي،
�أم�س الأربعاء ،يف ت�صريحات لـ"العربية" �أن املحادثات النووية يف فيينا
لن تنجح دون �إمتام عمليات التفتي�ش ،م�شريا �إىل �أن امل�ستفيد الأول من
عودة عمليات التفتي�ش هي �إيران.
�إىل ه��ذا� ،أو��ض��ح �أن تفتي�ش من�ش�آت �إي ��ران ال�ن��ووي��ة يعطي الأطراف
الأخ ��رى �ضمانات ،الف�ت�اً �إىل �أن امل�ط��روح يف فيينا ه��و ال�ع��ودة التفاق
 2015النووي .كما قال �إن �إيران زادت من �أن�شطتها النووية وجتاوزت
كافة اخلطوط ،م�ضيفاً �أن دور الوكالة الذرية هو �ضمان تنفيذ �إيران
لأي اتفاق ميكن التو�صل �إل�ي��ه .كذلك �أ��ش��ار �إىل �أن التفتي�ش ملن�ش�آت
�إيران النووية �سيحدد طبيعة الربنامج الإيراين ،م�شدداً على �أنه يجب
على طهران عدم �إغالق الأبواب �أمام مفت�شي الوكالة ،وتابع "نريد �أن
نعرف �أين تخبئ �إيران كل غرام من اليورانيوم املخ�صب.
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�أخبـار الإمـارات

Thursday

 28,599جرعة جديدة من
لقاح كوفيد 19 -يف الدولة

•• �أبوظبي-وام

02

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  28,599جرعة من لقاح
"كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع عدد
اجلرعات التي مت تقدميها حتى اليوم  22,235,168جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  224.82جرعة لكل � 100شخ�ص.
ً
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعيا �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19

� 148إ�صابة جديدة بكورونا و 92حالة �شفاء

••�أبوظبي-وام

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر
وح�صر احل��االت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت ال��وزارة عن
�إجراء  340,100فح�ص جديد خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل
و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف
عن  148حالة �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  743,152حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة يف الأربع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك
يبلغ عدد الوفيات يف الدولة  2,151حالة.كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  92حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها
امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء  738,141حالة.

�شرطة �أبوظبي حتذر من التهور �أثناء
قيادة الدراجة النارية
•• �أبوظبي-وام

دعت �شرطة �أبوظبي �ضمن حملة "�شتا�ؤنا �آمن وممتع" م�ستخدمي الدراجات النارية �إىل اال�ستمتاع
بالأجواء ال�شتوية بااللتزام ب�شروط ال�سالمة العامة وعدم التهور �أثناء قيادة الدراجات يف الرب.
ونا�شدت �أولياء الأمور �ضرورة توعية �أبنائهم من م�ستخدمي الدراجات النارية بااللتزام بالقيادة
الآمنة و�شروط ال�سالمة العامة خ�صو�صا يف الرب وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع احلوادث.
ون�صحت م�ستخدمي الدراجات النارية ب�ضرورة ارتداء اخلوذة حلماية الر�أ�س ،واملالب�س املخ�ص�صة
لقيادة ورك��وب ال��دراج��ات ،والت�أكد من �سالمة ال��دراج��ة و�صالحية الأ��ض��واء الأمامية واخللفية
والإطارات وتوافر �صندوق الإ�سعافات الأولية.

تر�سيخ ًا ملكانة الدولة ال�سياحية ولتن�شيط ال�سياحة الداخلية يف دولة الإمارات

حممد بن را�شد يطلق حملة «�أجمل �شتاء يف العامل» يف ن�سختها الثانية املو�سعة
•• دبي-وام

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة رئ�ي����س جم�ل����س ال� ��وزراء
ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل" �أن �شتاء
دول � ��ة الإم� � � ��ارات ج �م �ي��ل ،ي�شبه
ج �م��ال روح �أه ��ل الإم� � ��ارات ،و�أن
�أج �م��ل ��ش�ت��اء يف ال �ع��امل موجود
يف �أجمل دول��ة يف العامل وو�سط
�أطيب �شعب يف العامل.
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم  -يف ح�سابه
عرب تويرت � -أطلقنا اليوم حملة
"�أجمل �شتاء يف العامل" للعام
الثاين بتعاون اجلهات االحتادية
ودوائ��ر ال�سياحة املحلية كفريق
واح ��د ل�تر��س�ي��خ دول ��ة الإم � ��ارات
وجهة �سياحية واح��دة كما �أكدت
مبادئ اخلم�سني.
و�أك� ��د ��س�م��وه �أن  :ح�م�ل��ة �أجمل
��ش�ت��اء يف ال �ع��امل ه��دف�ه��ا داخلي
بالدرجة الأوىل  ..هدفها عائلي
� ..أن جت�ت�م��ع �أ� �س��رن��ا يف وطننا
اجل �م �ي��ل � ..أن ت�ستمتع الأ�سر
م��ن دب��ي و�أب��وظ�ب��ي بجمال ر�أ�س
اخليمة والفجرية  ..و�أن تق�ضي
الأ��س��ر من بقية الإم ��ارات �أجمل
الأوق� � � ��ات يف م �ن �� �ش ��آت �أبوظبي
ودب��ي ال�سياحية العاملية  ..نريد
للجميع �أن ي�ستمتع بالإمارات.
وق � ��ال � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم :
دولة الإمارات هي الأ�سرع تعافياً
�سياحياً على م�ستوى ال�ع��امل ..
ويف الإمارات ال�سبع جمال التاريخ
واجلغرافيا والطبيعة والعمران
واملجتمع واملكان والإن�سان.
ج��اء ذل��ك خ�لال �إع�ل�ان �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم عن �إط�لاق حملة "�أجمل
� �ش �ت��اء يف العامل" ،يف ن�سختها
ال�ث��ان�ي��ة امل��و��س�ع��ة ال �ت��ي �ست�شمل
ه� ��ذا ال� �ع ��ام ك �ّل��اّ ً م ��ن ال�سياحة
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة واخل � ��ارج� � �ي � ��ة �إىل
ال��دول��ة ،وذل��ك يف فعالية خا�صة
عقدت يف "�إك�سبو دبي" بح�ضور
ال �ف��ري��ق ��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ي��ف بن
زاي� � ��د �آل ن �ه �ي��ان ن ��ائ ��ب رئي�س
جمل�س ال ��وزراء وزي��ر الداخلية،
و��س�م��و ال�شيخ من�صور ب��ن زايد
�آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س
ال ��وزراء وزي��ر ��ش��ؤون الرئا�سة ..
كما ح�ضر احلدث معايل حممد
ب ��ن ع� �ب ��داهلل ال� �ق ��رق ��اوي وزي ��ر
��ش��ؤون جمل�س ال ��وزراء ،ومعايل
ال ��دك � �ت ��ور �أح � �م� ��د ب� ��ن ع� �ب ��داهلل
ح�م�ي��د ب��ال �ه��ول ال�ف�لا��س��ي وزير
دول��ة ل��ري��ادة الأع �م��ال وامل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة ،بالإ�ضافة
�إىل عدد من ال��وزراء وامل�س�ؤولني
يف خم�ت�ل��ف ال�ه�ي�ئ��ات ال�سياحية
واجلهات االحتادية يف الدولة.
ودعا �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم اجلميع من
داخ ��ل الإم� � ��ارات وخ��ارج �ه��ا� ،إىل
امل���ش��ارك��ة يف ح�م�ل��ة �أج �م��ل �شتاء
يف ال �ع��امل وال�ت�ف��اع��ل م�ع�ه��ا على
م�ن���ص��ات�ه��م االج �ت �م��اع �ي��ة قائ ً
ال
��س�م��وه :م��واق��ع ال��دول��ة الأثرية
وحم�ط��ات�ه��ا ال�ث�ق��اف�ي��ة ومعاملها
الرتاثية وحممياتها الطبيعية
توفر جتربة �إن�سانية متكاملة.
وخ �ت��م � �س �م��وه ب ��ال �ق ��ول :تعاون
اجل� �ه ��ات امل� ��� �س� ��ؤول ��ة ع ��ن قطاع
ال�سياحة على امل�ستويات املحلية

واالحتادية �أثمر قطاعاً �سياحياً
بني الأ�سرع تعافياً والأكرث جذباً
ع �ل��ى م���س�ت��وى ال �ع��امل  ..لدينا
ه��وي��ة ��س�ي��اح�ي��ة م��وح��دة ونعمل
ك �ف��ري��ق واح� ��د ل�تر� �س �ي��خ مكانة
الإمارات ال�سياحية عاملياً.
وت�ستمر حملة "�أجمل �شتاء يف
العامل" ،ال �ت��ي ي�ن�ف��ذه��ا املكتب
الإعالمي حلكومة دولة الإمارات
ب��ال �ت �ع��اون م��ع وزارة االقت�صاد
وخم � �ت � �ل� ��ف ال � �ه � �ي � �ئ� ��ات املعنية
بال�سياحة والثقافة والرتاث ،من
 15دي�سمرب  2021حتى نهاية
�شهر يناير  ،2022لتكون �أكرب
حملة م��ن ن��وع�ه��ا ت�ب�رز خيارات
ال�سياحة ال��داخ�ل�ي��ة امل�ت�ن��وع��ة يف
خم�ت�ل��ف �أن� �ح ��اء الإم� � � ��ارات ،كما
تع ّرف ال�سياح والزوار من خمتلف
�أن �ح��اء ال �ع��امل ب���ش�ت��اء الإم � ��ارات
امل�ع�ت��دل ،وب�ك��ل م�ق� ّوم��ات اجلذب
ال�ت��ي ت��وف��ره��ا ال��دول��ة لزوارها،
من الأف��راد والأ�سر واملجموعات
ال�سياحية ،لق�ضاء �إج��ازة فريدة
م��ن نوعها ،يت�سنى لهم خاللها
اال�ستمتاع باملناخ الدافئ املنع�ش
يف الدولة يف هذا الف�صل ،وزيارة
�أه��م معامل الإم ��ارات الرتفيهية
والثقافية والطبيعية ،وممار�سة
�أمتع الأن�شطة يف الهواء الطلق.
وت �� �ش �ك��ل ح�م�ل��ة �أج �م ��ل � �ش �ت��اء يف
العامل ه��ذا العام دع��وة مفتوحة
ل �ل �ج �م �ي��ع م� ��ن �� �س� �ك ��ان ال ��دول ��ة
وزوارها اللتقاط �أجمل جتاربهم
ومغامراتهم وحلظاتهم املمتعة
يف خم �ت �ل��ف �أرج � � � ��اء الإم � � � ��ارات
ويف ك��اف��ة �أن�شطتها وم�شاركتها
ع�بر املن�صات الرقمية وو�سائل
التوا�صل االجتماعي والرتا�سل
ال �ف ��وري ون���ش��ر امل �ح �ت��وى امللهم
م��ن ال �� �ص��ور وم �ق��اط��ع الفيديو
ال�ت��ي ت�ب�رز �أج �م��ل م��ا يف الدولة
م��ن جت ��ارب �سياحية وترفيهية
وف �ع��ال �ي��ات ث �ق��اف �ي��ة ومغامرات
مم�ت�ع��ة يف ب�ي�ئ��ة ��س�ي��اح�ي��ة عاملية
�آم �ن��ة ت ��ؤك��ده��ا ح �ل��ول الإم � ��ارات
املركز الأول عربياً والثاين عاملياً
يف قائمة �أك�ثر ال��دول م��رون��ة يف
ال�ت�ع��ام��ل واال� �س �ت �ج��اب��ة جلائحة
"كوفيد�� ،"-19ض�م��ن م�ؤ�شر
"مرونة ال�ت�ع��ام��ل م��ع الأوبئة
 ،"2021ال�صادر عن م�ؤ�س�سة
"كون�سومر ت�شوي�س".
ك �م��ا ت�ف�ت��ح احل �م �ل��ة ال �ب��اب �أم ��ام
امل��ؤث��ري��ن وامل�شاهري م��ن الدولة

• حممد بن را�شد  :دولة الإمارات هي الأ�سرع تعافي ًا �سياحي ًا على م�ستوى العامل
• يف الإمارات ال�سبع جمال التاريخ واجلغرافيا والطبيعة والعمران واملجتمع واملكان والإن�سان
• مواقع الدولة الأثرية وحمطاتها الثقافية توفر جتربة �إن�سانية متكاملة
• لدينا هوية �سياحية موحدة ونعمل كفريق واحد لرت�سيخ مكانة الإمارات ال�سياحية عامليا
وامل� �ن� �ط� �ق ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة وال � �ع� ��امل
ل�لان���ض�م��ام للحملة والتعريف
م ��ن م �ن �� �ص��ات �ه��م ال� �ت ��ي يتابعها
املاليني ب��أب��رز املعامل ال�سياحية
التي تتميز بها الإمارات.
وحت�ت�ف��ي ن�سخة ه ��ذا ال �ع��ام من
ح �م �ل��ة �أج� �م ��ل � �ش �ت��اء يف العامل
ب�شكل خا�ص بالعن�صر الإن�ساين
الذي ي�شكل العامل الأول والأبرز
والأهم يف تكري�س مكانة �أية دولة
كوجهة �سياحية عاملية من�شودة
وم� �ط� �ل ��وب ��ة ،وه � ��و م� ��ا جت�سده
م�ستويات الأمان يف الدولة والتي
تعد بني الأعلى يف العامل ،ف�ض ً
ال
ع��ن م�شاعر الأخ� ��وة والرتحاب
وق � �ي� ��م ال� �ت� ��� �س ��ام ��ح وال� ��� �ش� �م ��ول
واح�ترام التعددية والتنوع التي
يح�س بها ك��ل م��ن ي��زور الدولة
بدءاً من املطارات واملنافذ الربية
وال�ب�ح��ري��ة وو� �ص��و ًال �إىل تعامل
الإن� ��� �س ��ان ال � �ع� ��ادي يف ال �� �ش ��ارع،
وح�سن اال�ستقبال ال��ذي ُي�شعر
كل �سائح بالطم�أنينة وال�سعادة
كونه مو�ضع ترحيب حيثما حل
ويف �أي مكان من الدولة.
وت���س�ل��ط ح�م�ل��ة �أج �م��ل � �ش �ت��اء يف
ال �ع��امل ال �� �ض��وء ع �ل��ى �أج �م��ل ما
تقدمه الإم��ارات بكافة مناطقها
ل �ل �� �س �ي��اح م � ��ن �� �س� �ك ��ان ال� ��دول� ��ة
وزواره � � � ��ا ،ا� �س �ت �ك �م��ا ًال للن�سخة
الأوىل من احلملة ،والتي �شكلت
العام املا�ضي �أول حملة موحدة
لل�سياحة الداخلية على م�ستوى
الإمارات.
وت�ت��و��س��ع ح�م�ل��ة �أج �م��ل ��ش�ت��اء يف
العامل هذا العام لت�شمل م�ستويني
حم � �ل ��ي وع � ��امل � ��ي وت� � �ق � ��دم �أه � ��م
الوجهات ال�سياحية والرتفيهية
يف ال� ��دول� ��ة وت � �ع � � ّرف اجلمهور
امل� �ح� �ل ��ي وال � �ع� ��امل� ��ي بطبيعتها
وث �ق��اف �ت �ه��ا وت ��راث �ه ��ا وتاريخها
وعمرانها ومعاملها وت�ب�رز مت ّيز
التجربة ال�سياحية يف كل �إمارة

من �إمارات الدولة ال�سبع ،وتقدم
نظرة عن قرب على �أهم الأن�شطة
الثقافية والفعاليات الرتفيهية
وال��ري��ا��ض�ي��ة يف ك��ل منطقة من
م�ن��اط��ق ال��دول��ة  ..ك�م��ا ترتافق
احل �م �ل��ة م��ع ت �ق��دمي امل�ؤ�س�سات
ال���س�ي��اح�ي��ة وال �ف �ن��ادق واملتاجر
وامل�ط��اع��م ال�ك�ث�ير م��ن العرو�ض
الرتويجية احل�صرية اخلا�صة
باحلملة.
وحقق القطاع ال�سياحي يف دولة
الإم � ��ارات يف الن�صف الأول من
ع��ام  2021م�ع��دالت �إ��ش�غ��ال يف
امل �ن �� �ش ��آت ال�ف�ن��دق�ي��ة وال�سياحة
بلغت  ،62%لتتفوق الإم ��ارات
على �أب ��رز  10وج�ه��ات �سياحية
عاملياً ،مثل ال�صني التي حققت
معدل  ،54%والواليات املتحدة
 ،/45%/واملك�سيك ،/38%/
وب��ري�ط��ان�ي��ا  ،/37%/وتركيا
 ،/36%/وف��رن���س��ا ،/33%/
و�إ��س�ب��ان�ي��ا  ،/28%/و�إيطاليا
 ،/25%/وتايالند ،/19%/
و�أملانيا ./18%/
كما ا�ستقطبت املن�ش�آت الفندقية
وال�سياحية خالل الن�صف الأول
م ��ن ال� �ع ��ام  2021ن �ح��و 8.3
م�لاي�ين ن��زي��ل بنمو ب�ل��غ 15%
مقارنة بالن�صف الأول من العام
امل��ا� �ض��ي .وخ�ل�ال ف�ت�رة املقارنة
نف�سها ،بلغ عدد الليايل الفندقية
ال�ت��ي ق���ض��اه��ا ال �ن��زالء ن�ح��و 35
م�ل�ي��ون ل�ي�ل��ة ب�ن�م��و ب�ل��غ ،30%
كما ارتفع متو�سط �إقامة النزالء
�إىل  4.1ليال بنمو ،12.5%
و�� �ص ��اح ��ب ذل � ��ك من� ��و ع ��ائ ��دات
املن�ش�آت الفندقية بن�سبة ،31%
لت�صل �إىل  11.3مليار درهم ..
وبلغ ن�صيب ال�سياحة الداخلية
�أك�ث��ر م��ن  30%م��ن �إجمايل
نزالء املن�ش�آت الفندقية.
ويتوقع موقع "�ستاتي�ستا" العاملي
امل�خ�ت����ص ب��ال�ب�ي��ان��ات �أن جتتذب

دول� ��ة الإم� � � ��ارات �أك�ث��ر م ��ن 31
مليون �سائح �سنوياً بحلول العام
 ،2025كما يتوقع امل�صدر نف�سه
�أن تبلغ م�ساهمة ق�ط��اع ال�سفر
وال�سياحة  280.6مليار درهم
يف الناجت املحلي الإجمايل لدولة
الإمارات بحلول العام .2028
وتتمتع دول��ة الإم ��ارات� ،سيما يف
ف�صل ال�شتاء ال��داف��ئ واملعتدل،
ب��ال �ع��دي��د م ��ن ع �ن��ا� �ص��ر اجل ��ذب
املتميزة التي جتعل منها جتربة
� �س �ي��اح �ي��ة وت��رف �ي �ه �ي��ة وثقافية
وط �ب �ي �ع �ي��ة و�إن� ��� �س ��ان� �ي ��ة ف ��ري ��دة
وممتعة  ..فال�شتاء ال��ذي ميتد
فيها م��ن دي�سمرب حتى فرباير
ي�ت�م�ي��ز ب�ط�ق����س رب�ي�ع��ي معتدل،
ي�شكل حلماً ومالذاً لل�سياح ممن
يختربون �شتا ًء �شديد الربودة،
وي �ب �ح �ث��ون ع��ن وج �ه��ة �سياحية
جمهزة ب�أحدث اخلدمات وكافة
اخل� � �ي � ��ارات ال �� �س �ي��اح �ي��ة ترحب
باجلميع.
ومن املقومات ال�سياحية الفريدة
ل�ل��دول��ة ت�ن��وع ه��ائ��ل يف الأن�شطة
ال�سياحية التي ت�شمل على �سبيل
املثال ال احل�صر ال�سياحة البيئية
وامل�ستدامة التي تهيء للزوار من
خمتلف �أنحاء العامل اال�ستمتاع
ب ��زي ��ارة امل ��واق ��ع ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة من
حم � �م � �ي� ��ات وواح� � � � � � ��ات وج � �ب� ��ال
و�شواطئ وج��زر حتتفي بالتنوع
احليوي وحتفظ الأن��واع النادرة
وحت �م��ي ال �غ �ط��اء ال�ن�ب��ات��ي الذي
يكافح التغري املناخي ،وال�سياحة
ال� ��� �ص� �ح ��راوي ��ة ال� �ت ��ي تت�ضمن
رحالت ال�سفاري والتزحلق على
ال��رم��ال وال �ب �ح��ث ع��ن الواحات
امل�خ�ت�ب�ئ��ة يف �أع� �م ��اق ال�صحاري
بني الكثبان الرملية العمالقة،
وال���س�ي��اح��ة ال�شاطئية مب��ا فيها
من خيارات الريا�ضات ال�شاطئية
واملائية والغو�ص احلر ،وال�سياحة
اجل�ب�ل�ي��ة ال�ت��ي تتخللها �أن�شطة

ال �ت �ن��زه ب�ي�ن اجل� �ب ��ال وال ��ودي ��ان
وركوب الدراجات اجلبلية وت�سلق
ال�صخور وال�صدوع.
و�إىل ج��ان��ب ��س�ي��اح��ة املغامرات
ب�أن�شطتها املتنوعة التي ت�شمل
ال�غ��و���ص العميق وال�ق�ف��ز املظلي
وال � �ط �ي�ران ال �� �ش��راع��ي وغريها
م��ن ري��ا� �ض��ات الإث� � ��ارة واجل � ��ر�أة
وال � �ت � �ح ��دي ،مي �ك��ن ل �ل �� �س �ي��اح يف
ال� ��دول� ��ة االخ� �ت� �ي ��ار م ��ن حزمة
متنوعة ت�شمل ال�سياحة الثقافية
وال�ت�راث �ي��ة ب ��زي ��ارة ال �ع��دي��د من
امل ��واق ��ع ال �ت��اري �خ �ي��ة والرتاثية
وامل� �ت ��اح ��ف امل �ت �ن��وع��ة ،و�سياحة
امل� � �ه � ��رج � ��ان � ��ات واالح� � �ت� � �ف � ��االت
الكربى؛ كما يف "�إك�سبو 2020
دبي" التظاهرة الب�شرية الأكرب
من نوعها يف العامل ،والفعاليات
الفنية واملو�سيقية والرتفيهية
يف ال� ��دول� ��ة ،و� �س �ي��اح��ة الت�سوق
ال �ت��ي ت �ق��دم ل� �ل ��زوار مهرجانات
الت�سوق وعرو�ضها وخ�صوماتها
يف خمتلف مناطق الدولة.
كما تتوفر خ�لال ف�صل ال�شتاء
املعتدل يف الدولة كافة مقومات
��س�ي��اح��ة امل� ��ؤمت ��رات والفعاليات
ال � �ك �ب�رى مل �خ �ت �ل��ف القطاعات،
بالإ�ضافة �إىل خ�ي��ارات ال�سياحة
ال�صحية واال�ست�شفاء التي توفر
للزوار من خمتلف �أنحاء العامل
فر�صة اال�ستفادة م��ن اخلدمات
ال �� �ص �ح �ي��ة ع��امل �ي��ة امل �� �س �ت��وى يف
الدولة واال�ستجمام والنقاهة يف
�شتائها بهوائه العليل واعتدال
احلرارة فيه.
وت ��وح ��د ح �م �ل��ة �أج� �م ��ل � �ش �ت��اء يف
ال �ع��امل ك��اف��ة اجل �ه��ود واملبادرات
ال �� �س �ي ��اح �ي ��ة وال �ت�روي � �ج � �ي� ��ة يف
الإم� � ��ارات بالتن�سيق والتكامل
م��ع خمتلف امل�ؤ�س�سات واجلهات
املعنية حملياً واحتادياً ،لتن�شيط
ال �� �س �ي��اح��ة ال��داخ �ل �ي��ة يف �أنحاء
ال��دول��ة ك��اف��ة ،وك��ذل��ك ال�سياحة

اخلارجية الج�ت��ذاب ال�سياح من
خمتلف �أنحاء العامل ،خا�صة من
ال��دول التي ت�شهد �شتا ًء قار�ساً،
وت���ش�ج��ع احل�م�ل��ة ك��اف��ة اجلهات
وامل�ؤ�س�سات العاملة �ضمن القطاع
ال�سياحي يف الدولة على ت�صميم
وت�ق��دمي منتج �سياحي تناف�سي
ومتميز وم�ت�ن��وع ،يلبي خمتلف
التوقعات وااله�ت�م��ام��ات لل�سياح
الداخليني واخلارجيني.
ك� �م ��ا ت �� �س �ل��ط احل� �م� �ل ��ة ال�ضوء
ع �ل��ى �أه � ��م امل �ن ��اط ��ق الطبيعية
والثقافية والرتاثية والتاريخية
والعمرانية يف ال��دول��ة وخمتلف
الأن�شطة التي ميكن ممار�ستها
 ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �إب ��راز مقومات
الإم� � � � ��ارات ال� �ت ��ي جت �ع �ل �ه��ا بيئة
جاذبة لكل �أنواع ال�سياحة .وتربز
خ�صو�صية التجربة ال�سياحية
يف ك��ل �إم ��ارة م��ن �إم ��ارات الدولة
ال�سبع ،وتروج ملزاياها ومقوماتها
امل �خ �ت �ل �ف��ة وال� �ف ��ري ��دة ،وت�سلط
ال�ضوء على �أهم املعامل الطبيعية
والرتاثية والتاريخية وال�صروح
احلديثة والع�صرية التي تتمتع
ب� �ه ��ا ،وال �ف �ع��ال �ي��ات الرتفيهية
والأن�شطة الثقافية واملجتمعية
التي تقدمها حتت مظلة الهوية
ال�سياحية املوحدة.
وت ��رك ��ز احل �م �ل��ة ع �ل��ى اجلانب
الإن �� �س��اين ،والطبيعة امل�ضيافة
ل �ل �م �ج �ت �م��ع الإم � � ��ارات � � ��ي ال� ��ذي
يت�سم بالكرم والت�سامح ،بحيث
ي�شعر ال��زائ��ر ،م��ن �أي م �ك��ان يف
العامل ،ب�أنه يف بيته ،كما ت�شجع
احلملة النا�س يف دول��ة الإمارات
على امل�شاركة الفاعلة فيها من
خمتلف الفئات؛ من �أفراد عاديني
وريا�ضيني و�إعالميني وم�ؤثرين
على و�سائل التوا�صل االجتماعي
وف �ن��ان�ين وم �ث �ق �ف�ين ،ي�شاركون
ق�ص�صهم وجتاربهم ومغامراتهم
واك�ت���ش��اف��ات�ه��م م��ن خ�ل�ال ن�شر
�صور وفيديوهات على خمــــتلف
املن�صـــــات الرقـــــمية ومـــــواقع
التوا�صل االجتماعي.
و��ش�ك�ل��ت ال�ن���س�خ��ة الأوىل العام
امل ��ا�� �ض ��ي �أول ح �م �ل��ة م ��وح ��دة
لل�سياحة الداخلية على م�ستوى
دول ��ة الإم� � ��ارات ،وا��س�ت�م��رت 45
يوماً ،و�شاركت فيها كافة الهيئات
ال�سياحية يف ال��دول��ة ،وبتن�سيق
من وزارة االقت�صاد ،وا�ستهدفت
خم� �ت� �ل ��ف ف � �ئ� ��ات امل� �ج� �ت� �م ��ع من

م ��واط� �ن�ي�ن وم �ق �ي �م�ي�ن وزوار،
و�شجعت ال�سياحة ال��داخ�ل�ي��ة يف
م�ن��اط��ق و�إم� � ��ارات ال��دول��ة ككل،
كوجه ٍة واحدة.
وح�ق�ق��ت "حملة �أج �م��ل ��ش�ت��اء يف
العامل" ال� �ع ��ام امل��ا� �ض��ي جناحاً
قيا�سياً على خمتلف امل�ستويات.
و�سجلت احلملة �أكرث من 500
م �ل �ي��ون م �� �ش��اه��دة م ��ن خمتلف
�أن� �ح ��اء ال �ع��امل مل �ح �ت��وى احلملة
املتنوع .
 .ك �م ��ا � �س �ج �ل��ت احل �م �ل ��ة ال �ع ��ام
املا�ضي � 950أل��ف �سائح خالل
�شهر واح��د ،وحققت مليار درهم
كعوائد خالل �شهر واحد.
و��س��اه�م��ت حملة �أج �م��ل ��ش�ت��اء يف
العامل وت�ساهم ه��ذا العام �أي�ضاً
يف دع��م قطاع ال�سياحة احليوي
لرت�سيخ دعائم االقت�صاد املتنوع
وامل�ستدام ،وتعزيز موقع القطاع
� �ض �م��ن الأك � �ث ��ر م� ��رون� ��ة عاملياً
والأ�� �س ��رع ت�ع��اف�ي�اً والأق� ��ل ت�أثراً
م��ن ت��داع �ي��ات ج��ائ �ح��ة ك��وف�ي��د-
 ،19حيث ارت�ف��ع ع��دد ال�سياح
الداخليني �إىل  8.9مليون نزيل
منذ ب��داي��ة ال�ع��ام  2021وحتى
ن �ه��اي��ة �أك �ت��وب��ر م �ق��ارن��ة بـ6.2
مليون ن��زي��ل لنف�س ال�ف�ترة من
العام املا�ضي.
وت��دع��م ح�م�ل��ة "�أجمل ��ش�ت��اء يف
العامل" املوقع ال�سياحي املتقدم
ال��ذي حتتله دول��ة الإم��ارات على
قائمة الوجهات ال�سياحية الأكرث
طلباً على م�ستوى ال �ع��امل ،كما
ت���س�ه��م يف حت �ق �ي��ق م�ستهدفات
ا�سرتاتيجية ال�سياحة الداخلية
يف دول ��ة الإم � ��ارات ال�ت��ي �أطلقها
� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
بن را�شد �آل مكتوم العام املا�ضي
من �أج��ل بناء منظومة �سياحية
ت�ك��ام�ل�ي��ة ��ش��ام�ل��ة ع �ل��ى م�ستوى
الدولة لتنظيم ال�سياحة املحلية
ب��ال �ت �ع��اون م��ع خم�ت�ل��ف الهيئات
وامل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات امل �ع �ن �ي ��ة بقطاع
ال�سياحة وال�ت�راث وال�ترف�ي��ه يف
ال ��دول ��ة ،وت �ع��زي��ز دور ال�سياحة
الداخلية يف االقت�صاد الوطني،
وب� �ن ��اء ه��وي��ة � �س �ي��اح �ي��ة موحدة
ت�ت���س��ق م��ع م���س�ت�ه��دف��ات الهوية
الإع �ل�ام � �ي� ��ة امل ��رئ� �ي ��ة ل �ل ��دول ��ة،
وحت�ق��ق �أق���ص��ى درج ��ات التكامل
والتن�سيق امل�شرتك بني خمتلف
الهيئات وامل��ؤ��س���س��ات العاملة يف
القطاع ال�سياحي.
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الإمارات تعلن عن تعليق دخول القادمني من جمهورية الكونغو ،وت�شدد قيود ال�سفر على عدد من الدول
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة ال�ط��وارئ والأزم ��ات وال�ك��وارث والهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ط�يران امل ��دين ع��ن تعليق دخ ��ول امل���س��اف��ري��ن ال�ق��ادم�ين من
جمهورية الكونغو على جميع ال��رح�لات اجل��وي��ة للناقالت الوطنية
والأجنبية وك��ذل��ك رك��اب ال�تران��زي��ت القادمني منها ،اع�ت�ب��اراً م��ن يوم
اجلمعة املوافق  17دي�سمرب ال�ساعة � 08:00صباحا.
وي�شمل ذلك تعليق دخول امل�سافرين الذين تواجدوا يف جمهورية الكونغو
خالل فرتة  14يوما قبل القدوم �إىل دولة الإمارات مع ا�ستمرار ت�سيري
الرحالت ،حيث �سي�سمح بنقل الركاب من دولة الإمارات �إىل هذه الدول.
كما �سي�سمح بنقل الفئات امل�ستثناة م��ن جمهورية الكونغو �إىل دولة

االم��ارات مع تطبيق الإج ��راءات االح�ترازي��ة ،والتي ت�شمل رعايا دولة التا�سع من دخول الدولة.
الإمارات و�أقاربهم من الدرجة الأوىل والعمالة املنزلية امل�ساعدة الذين و�أك ��دت الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل�ط�يران امل��دين �أن��ه ي�شرتط على امل�سافرين
على كفالتهم ،كذلك البعثات الدبلوما�سية املعتمدة بني دولة الإمارات القادمني من جمهورية الكونغو عرب دول �أخرى �أن تكون مدة �إقامتهم
يف تلك الدول ال تقل عن  14يوما لكي ي�سمح لهم بدخول الدولة.
وجمهورية الكونغو والوفود الر�سمية و�أ�صحاب الإقامة الذهبية.
و�سيتم �إل��زام الفئات امل�ستثناه بالإجراءات الوقائية التي ت�شمل فح�ص كما مينع �سفر مواطني دولة الإمارات �إىل جمهورية الكونغو ،وي�ستثنى
خم�بري م�سبق  PCRخ�لال � 48ساعة وفح�ص �سريع " Rapid-م��ن ذل��ك ال��وف��ود الر�سمية للدولة وح��االت ال�ع�لاج الطارئة والبعثات
 "PCRيف حرم املطار خالل � 6ساعات من موعد املغادرة كلما �أمكن الدرا�سية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك �أعلنت الهيئتان متطلبات جديدة للقدوم �إىل الدولة
بالإ�ضافة �إىل فح�ص خمربي  PCRيف املطار عند القدوم.
كما يتطلب على مواطني الدولة و�أقاربهم من الدرجة الأوىل والعمالة من ال��دول التالية " ..نيجرييا وكينيا وروان��دا و�أثيوبيا" عرب رحالت
املنزلية امل�ساعدة والذين على كفالتهم ،والبعثات الدبلوما�سية و�أ�صحاب الطريان املبا�شرة حيث �سيتم طلب فح�ص خمربي م�سبق  PCRخالل
الإقامات الذهبية الإلتزام بحجر مدته � 10أيام و�إجراء فح�ص يف اليوم � 48ساعة و�إجراء فح�ص �سريع " "apid-PCRيف حرم املطار خالل

� 6ساعات من موعد املغادرة.
كما �سيتم الطلب من القادمني من هذه الدول عرب رحالت الرتانزيت
�ضرورة �إجراء فح�ص خمربي م�سبق  PCRخالل � 48ساعة و�إجراء
فح�ص �سريع " "Rapid-PCRيف ح��رم مطار الوجهة الرئي�سية
املغادرين منها خالل � 6ساعات من موعد املغادرة ،باال�ضافة �إىل �ضرورة
�إج ��راء فح�ص �سريع "� "Rapid-PCRإ��ض��ايف يف ح��رم مطار دول
الرتانزيت قبل الدخول �إىل دولة الإمارات.
و�أهابت الهيئة من جميع امل�سافرين املت�أثرين بالقرار �ضرورة املتابعة
وال�ت��وا��ص��ل م��ع ��ش��رك��ات ال �ط�يران امل��رت�ب�ط�ين معها لتعديل وجدولة
رحالتهم ل�ضمان عودتهم �ساملني �إىل وجهاتهم النهائية دون �أي ت�أخري
�أو التزامات �أخرى.

03

وزير اخلارجية الرتكية ي�شيد بالتقدم الكبري الذي حققته دولة الإمارات �ضمن خمتلف القطاعات

حممد بن را�شد ووزير اخلارجية الرتكي يبحثان تعزيز �سبل التعاون بني البلدين
�سبل التعاون بني دول��ة الإم��ارات واجلمهورية الرتكية ،وتطوير �أط��ره يف
•• دبي-وام
كافة امل�ج��االت� ،إ�ضافة �إىل دع��م الأج�ن��دات التنموية التي يقودها البلدان
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،ن��ائ��ب رئي�س لتحقيق امل�صالح امل�شرتكة ،من خالل تنويع الفر�ص االقت�صادية وتنمية
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي ،رع��اه اهلل� ،أم����س يف دب��ي معايل التبادل التجاري واال�ستثماري ،و�صو ًال �إىل م�ستويات جديدة للتعاون بني
مولود ت�شاوو�ش اوغلو ،وزير خارجية جمهورية تركيا  .وتناول اللقاء تعزيز البلدين ،كما جرى تبادل وجهات النظر حول الق�ضايا الإقليمية والدولية

ذات االهتمام امل�شرتك .من جانبه� ،أ�شاد الوزير الرتكي بالتقدم الكبري الذي
حققته دولة الإمارات �ضمن خمتلف القطاعات ،وما ت�ضمه من بنية حتتية
متطورة وبيئة اقت�صادية جاذبة وداعمة لال�ستثمار ،و�أهمية العمل على دفع
�أط��ر التعاون بني تركيا ودول��ة الإم��ارات يف كافة املجاالت مبا يتما�شى مع
املكانة االقت�صادية والتجارية للبلدين على م�ستوى املنطقة والعامل.

ح�ضر اللقاء �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم
دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية ،و�سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل
مكتوم ،رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات،
ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �ش�ؤون جمل�س ال��وزراء ،ومعايل
رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل.

حممد بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان �أوجه العالقات الثنائية و�سبل تنميتها خا�صة يف املجاالت اال�ستثمارية
•• �أبوظبي -وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم �م��د ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
ع� �ه ��د �أب� ��وظ � �ب� ��ي ن ��ائ ��ب القائد
الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل���س�ل�ح��ة �أم�س،
م �ع��ايل م��ول��ود ت �� �ش��اوو���ش �أوغلو
وزي ��ر خ��ارج�ي��ة ج�م�ه��وري��ة تركيا
ال�صديقة.
ورحب �سموه  -خالل اللقاء الذي
ج��رى يف ق�صر ال�شاطئ  -بوزير
اخل ��ارج� �ي ��ة ال�ت�رك ��ي يف زي ��ارت ��ه
�إىل دول ��ة الإم � ��ارات وال ��ذي نقل
�إىل �سموه حت�ي��ات فخامة رجب
طيب �أردوغ��ان رئي�س اجلمهورية
الرتكية ومتنياته لدولة الإمارات
مزيداً من الرخاء والتقدم  ..فيما
حمله �سموه حتياته �إىل الرئي�س
الرتكي ومتنياته لرتكيا و�شعبها
دوام اال�ستقرار واالزدهار.

وب� �ح ��ث � �س �م��وه وم� �ع ��ايل مولود
ت� ��� �ش ��اوو� ��ش �أوغ� � �ل � ��و  ..خمتلف
�أوج ��ه ال�ع�لاق��ات الثنائية و�سبل

ت �ن �م �ي �ت �ه��ا خ ��ا�� �ص ��ة يف امل� �ج ��االت
اال� �س �ت �ث �م��اري��ة واالقت�صادية..
�إ��ض��اف��ة �إىل ت�ب��ادل وج�ه��ات ب�ش�أن

امل��و� �ض��وع��ات وامل �� �س �ت �ج��دات ذات
االهتمام امل�شرتك على ال�ساحتني
الإقليمية والدولية.

ك�م��ا ت �ط��رق ال�ل�ق��اء �إىل م�شاركة
ت ��رك� �ي ��ا يف م� �ع ��ر� ��ض "�إك�سبو
 2020دبي" وما ميثله املعر�ض

م��ن �أه �م �ي��ة يف حت�ق�ي��ق التفاعل
الإي �ج��اب��ي ب�ي�ن ال � ��ر�ؤى الدولية
ح��ول حتقيق التنمية امل�ستدامة

وم ��واج �ه ��ة ال �ت �ح��دي��ات العاملية
امل�شرتكة.
و�أكد اجلانبان خالل اللقاء �أهمية

م��وا��ص�ل��ة ال�ع�م��ل امل���ش�ترك لدفع
ال�ع�لاق��ات الإم��ارات �ي��ة  -الرتكية
�إىل الأم��ام خ�لال الفرتة املقبلة،
والبناء على التطورات الإيجابية
ال �ت��ي � �ش �ه��دت �ه��ا ه� ��ذه العالقات
خ�لال الفرتة املا�ضية ،مبا يعود
ب��اخل�ير وال �ن �م��اء ع �ل��ى البلدين
و�شعبيهما ال���ص��دي�ق�ين ويو�سع
ق ��اع ��دة م���ص��احل�ه�م��ا امل�شرتكة،
وي �خ��دم اال� �س �ت �ق��رار وال �� �س�لام يف
املنطقة.
ح �� �ض��ر ال �ل �ق��اء � � ..س �م��و ال�شيخ
ط� �ح� �ن ��ون ب� ��ن زاي � � ��د �آل نهيان
م�ست�شار الأم ��ن ال��وط�ن��ي و�سمو
ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان
وزير اخلارجية والتعاون الدويل
وم�ع��ايل ال�شيخ حممد ب��ن حمد
ب��ن ط�ح�ن��ون �آل ن�ه�ي��ان م�ست�شار
ال�ش�ؤون اخلا�صة يف وزارة �ش�ؤون
الرئا�سة.

من�صور بن زايد ي�شهد حفل تخريج املر�شحني الطيارين
•• �أبوظبي-وام

�شهد �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة فعاليات حفل تخريج الدور ِة احلادي ِة واخلم�سني ،ودور ِة الإناث
احلادي َة ع�شر َة ،من املر�شح َ
ني الطيارين ،يف كلية خليفة بن زايد اجلوية ،حيث
�ضمت ه��ذه ال��دور ُة مر�شحني من دولٍ �شقيقة هي مملكة البحرين واململكة
العرب َّية ال�سعوديّة وجمهورية ال�سودان.
وقال �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،بهذه املنا�سبة� ،إن كلية خليفة بن
زايد اجلوية ،وبف�ضل توجيهات القيادة الر�شيدة وجهود �أبناء القوات امل�سلحة
الإماراتية ،قطعت �شوطاً كبرياً نحو التميز والتفرد وحققت �سمعة رائ��دة يف
جمال التدريب ومواكبة �أحدث التقنيات ،والنظم املتبعة عاملياً يف هذا امليدان،
جامع ًة بتفوقٍ بني جودة الت�أهيل الأكادميي والكفاءة الع�سكرية .و�أك��د �سموه
�أن املهارات واملعارف التي اكت�سبها خريجو هذه الكلية العريقة ،يجب �أن تمُ ثل
دافعاً وح��اف��زاً �أك�بر ،لهم ،للم�ساهمة بج ّد و�إخ�لا���ص يف بناء الوطن ،وتعزيز
ال��والء للقيادة ،وال�سعي حلفظ �أم��ن وا�ستقرار البالد ورف��ع رايتها خفاقة يف
ال�سماء.
وهن�أ �سموه الدفعة اجلديدة من خريجي كلية خليفة بن زايد اجلوية ،متمنياً
لكافة �أف��راده��ا التوفيق والنجاح يف مهامهم وم�ستقبلهم ،وراج�ي�اً �أن ميثلوا
ال�ق��دوة احل�سنة لأب�ن��اء وطنهم ح�ضر الإح�ت�ف��ال  ..م�ع��ايل حممد ب��ن �أحمد

البواردي وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع ومعايل الفريق الركن حمد حممد ثاين وجمهوري ِة ال�سودان.
الرميثي رئي�س �أركان القوات امل�سلحة وعدد من امل�س�ؤولني و كبار �ضباط وزارة و�أو��ض��ح �أن��ه نظ ًرا للتطوُّر امل�ستم ّر يف امل�ج��االتِ الأك��ادمي� ّي� ِة والع�سكريّة ،فق ْد
الدفاع وال�ق��وات امل�سلحة وال�شرطة وامللحقني الع�سكريني يف �سفارات الدول نهجت كلي ُة خليفة بن زاي��د اجلو ّي ُة منذ ت�أ�سي�سِ ها ،م�سا ًرا تعليم ًّيا وتدريب ًّيا
ال�شقيقة وال�صديقة لدى الدولة و�أهايل اخلريجني.
تو�صلتْ �إل�ي� ِه التكنولوجيا يف جم��االتِ الطريانِ
متم ِّي ًزا مواك ًبا لك ِّل َت� َ�ط�وُّر ّ
وبد�أ احلفل بالن�شيد الوطني ثم تليت بعد ذلك �آيات من الذكر احلكيم ثم مر املختلفة ،بف�ضلِ رعاي ِة �سيدي �صاحبِ ال�سم ّو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدول ِة القائدِ الأعلى للقواتِ امل�سلح ِة َ
حفظ ُه اهلل ،والتوجيهاتِ امل�ستم ّر ِة
اخلريجون �أمام املن�صة الرئي�سية على هيئة ا�ستعرا�ض ع�سكري متيز باملهارات
ِ
الع�سكرية والبدنية بعدها �أدى اخلريجون ق�سم ال��والء ــ �إذ �أق�سموا على �أن ل�سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
يكونوا خمل�صني لدولة الإم��ارات ول�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ممّا جعلَها اليو َم ُت َناف ُِ�س يف ريادتِها �أ ْر َقى الكلياتِ
نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة "حفظه اهلل" « و�أن يحافظوا اجلو َّي ِة يف العامل.
على �أمن دولتنا وا�ستقاللها و�أن يحموا حدودها و�سماءها و�أن يطيعوا الأوامر وق��ال �إن اخلريجني يمُ ِّثلون ال�ث�رو َة احلقيق ّي َة للدولة ،لذلك حَ َر ْ�صنا على
ال�صادرة عن ر�ؤ�سائهم وينفذوها يف الرب والبحر واجلو ويحافظوا على �سالحهم تطوي ِر مهاراتِهم الع�سكرية والأك��ادمي� ّي� ِة على ح ٍّد �سواء ،وذل��ك باجلم ِع ب َ
ني
" .و�ألقى العميد الركن طيار بطي علي �سيف النيادي قائد كلية خليفة بن زايد اجلود ِة الأكادمي َّي ِة والع�سكر َّيةِ.
اجلوية كلمة بهذه املنا�سبة رحب فيها براعي احلفل �سمو ال�شيخ من�صور بن و�أكد �إ ّن دع َم قيادتِنا املتوا�صل ،ور�ؤي َتها الثاقبة ،جَ َعلَنا ن�ص ُل �إىل ما نحن فيه من
زايد �آل نهيان و�شكره على ت�شريفه حفل التخريج وقال� :إ ّنه ملن دواعي فخرِنا جناحاتٍ ومت ُّيزُِ ،
فنحن نمُ ِدُّ قوّاتِنا امل�س ّلح َة ،والقواتِ اجلوي َة ،والدفا َع اجلويّ ،
بتخريج ال��دور ِة احلادي ِة واخلم�سني ،ودور ِة ب�صفو ٍة من ّ
للوطن من الأعداءِ ،و�صقورا
نلم�س �أث َرهم درعًا
و�سرورِنا م�شارك ُتكم لنا احتفا َلنا
ال�ض ِ
باط...الذين ُ
ِ
ِ
مت��وا َم َت َط َّلباتِ احل�صولِ على حتلق يف عنان ال�سماءُّ ،
الذين �أ ّ
َ
الإن��اث احل��ادي� َة ع�شر َة ،من املر�شح َ
فكل ال�شك ِر واالمتنان لقيادتنا الر�شيدة .و�أ�شار �إىل �أن
ني
درج ِة البكالوريو�س يف َت َخ ُّ�ص�صَ ْي :علو ِم ّ
الطريان والإ�سنا ِد اجل�وّيّ  ،بالتعاونِ اعتماد منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "اليوني�سكو" الثاين
وال�شراك ِة مع كليّاتِ التقني ِة العليا .كما ي�سعدُنا � ْأن ت�ض َّم هذه الدور ُة عددًا مِ نْ من دي�سمرب يوماً عاملياً للم�ستقبل ،يف منا�سبة يحتفي بها العامل بالتزامن مع
مر�شحي الدولِ ال�شقيقة ،وهم من مملك ِة البحرين واململك ِة العرب َّي ِة ال�سعوديّة احتفال الدولة باليوم الوطني اخلم�سني ..يعد انت�صار جلهود دولة االمارات

وقيادتها وتقديرا للدولة ودوره��ا ال��ري��ادي عامليا على م��دى اخلم�سني عاماً
املا�ضية يف �صناعة وبناء امل�ستقبل ،وجاهزيتها العالية يف القطاعات امل�ستقبلية،
اىل جانب �سيا�ساتها وم�شاريعها اال�ستباقية التي مكنتها من �صناعة خططها
لأج�ي��ال�ه��ا امل�ق�ب�ل��ة .وخ��اط��ب اخل��ري�ج�ين ق��ائ�لا� :أن�ت��م ره��ان احل��ا��ض��ر و�صناع
لغر�س ا�ستم ّر َ
ثالث �سنوات ،ف�أبار ُِك لك ْم اجتيا َزكم
امل�ستقبل .جاء وقتُ احل�صادٍ ،
تتويجا ُ
مراح َل ال ّتدريبِ الع�سكريّ وال ّتعلي ِم الأك��ادمي� ِّ�ي ..وال��ذي ج��ا َء
جلهْدٍ
ً
مخُ ْ � ِل��� ٍ�ص ،وع�م��لٍ د�ؤوب .وعليكم �-أب�ن��ائ��ي -القيا ُم ب��واج��بِ َق َ�س ِم ال��وال ِء الذي
�أ َّديْتموه ،وليكن �شعاركم/ :اهلل  -الوطن  -رئي�س الدولة./
ثم قام �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان بتكرمي املتفوقني يف ال��دورة و
هن�أهم على �إبداعهم وتفوقهم ،ومتنى لهم النجاح يف م�سريتهم العلمية �ضمن
�صفوف قواتنا امل�سلحة البا�سلة وحثهم على �أداء واجبهم الوطني بكل كفاءة
وهمة و�إخ�لا���ص .عقب ذل��ك مت ت�سليم و ت�سلم العلم من ال��دورة الـ� 51إىل
الدورة الـ 52م�صحوبا بق�سم العلم ب�أن يحافظوا عليه مرفوعا عاليا ،واختتم
احلفل با�ستئذان قائد الطابور اخلريجني من �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان راعي احلفل باالن�صراف حيث غادر ميدان االحتفال على هيئة ا�ستعرا�ض
ع�سكري جت�سدت فيه كل معاين العزة والكربياء والكفاءة العالية التي بدت
على اخلريجني من �أبناء وبنات الوطن .ثم قدم فريق الفر�سان عرو�ضا جوية
نالت ا�ستح�سان اجلميع والتقطت ل�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،ال�صور التذكارية مع اخلريجني.

اخلميس  16ديسمبر  2021م  -العـدد 13418

16 December 2021 - Issue No 13418

�أخبـار الإمـارات

Thursday

حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل وزيرة التعليم
والبحث يف جمهورية �إ�ستونيا

•• ر�أ�س اخليمة-وام

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة ،يف ق�صر �سموه
مبدينة �صقر بن حممد �أم�س ،معايل لينا كري�سنا ،وزيرة التعليم والبحث يف جمهورية �إ�ستونيا ،التي تزور البالد
حالياً ،والوفد املرافق لها ،وذلك بح�ضور ال�شيخة �آمنة بنت �سعود بن �صقر القا�سمي ،رئي�سة جمل�س �إدارة مكتب
اال�ستثمار والتطوير يف ر�أ�س اخليمة.
ورحب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ،مبعايل الوزيرة ،وتبادل معها الأحاديث حول تعزيز �آفاق التعاون بني
البلدين ال�صديقني يف جمال التعليم والبحث العلمي.
من جهتها �أعربت معايل لينا كري�سنا ،عن بالغ �شكرها وتقديرها ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ،على كرم
ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال ،و�أ�شادت بتطور املنظومة التعليمية يف ر�أ�س اخليمة ودولة الإمارات.

04

حاكم ر�أ�س اخليمة يطلع على خطط جمل�س تناف�سية الكوادر الإماراتية

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة  ،بح�ضور ال�شيخة �آمنة بنت �سعود بن �صقر القا�سمي،
رئي�س جمل�س �إدارة مكتب اال�ستثمار والتطوير يف ر�أ�س اخليمة� ،سعادة غنام
بطي املزروعي  ،الأمني العام ملجل�س تناف�سية الكوادر الإماراتية.
واطلع �سموه خالل اللقاء على خطط وبرامج جمل�س تناف�سية الكوادر
الإماراتية الهادفة �إىل رفع تناف�سية الكوادر الإماراتية مبا ي�سهم يف رفع
ن�سب التوطني يف القطاع اخل��ا���ص وتطوير امل �ب��ادرات ال�لازم��ة لتوجيه
وت�أهيل ال�شباب لال�ستفادة م��ن الفر�ص التي يوفرها القطاع اخلا�ص
يف ال��دول��ة .وق��ال �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س اخليمة�" :إن دع��م الكفاءات
الوطنية ،وتطوير مهاراتها لتكون قادرة على العمل واملناف�سة يف القطاع
اخلا�ص من �أهم الأولويات احلالية ،ونرى يف هذا التوجه �ضماناً ملوا�صلة
م�سرية التنمية ال�شاملة يف الدولة ،وحتقيق ر�ؤى وتطلعات الإمارات خالل
اخلم�سني عاماً املقبلة".
و�أ��ش��اد �سموه بجهود جمل�س تناف�سية ال�ك��وادر الإم��ارات�ي��ة ،م��ؤ ّك��داً �أهمية
تعزيز ال�شراكة والتعاون بني امل�ؤ�س�سات وقطاعات الأعمال لتحقيق املزيد
من التقدم يف تطوير الكفاءات الإم��ارات�ي��ة ..كما �أك��د �سموه على �أن هذا
التوجه ي�شكل نقطة انطالق نحو زي��ادة م�ساهمة �أبناء الإم��ارات يف بناء
امل�ستقبل ،ويف توفري كافة املقومات التي تتيح �إ��ش��راك امل ��وارد الب�شرية
الإماراتية يف بناء اقت�صاد وطني معريف بتناف�سية عالية.

«ما بعد  »2020تعزز توافر املياه لـ � 18ألف �شخ�ص يف مناطق ريفية بالفلبني
•• �أبوظبي-وام

ن�ف��ذت امل �ب��ادرة الإن���س��ان�ي��ة "ما بعد  "2020ال�ت��ي �أطلقتها ج��ائ��زة زايد
لال�ستدامة بال�شراكة م��ع ع��دد م��ن امل�ؤ�س�سات ال �ب��ارزة م�شروعا جديدا
لتح�سني الظروف املعي�شية لـ � 18ألف �شخ�ص يف الفلبني من خالل تعزيز
توفر املياه واحلد من تكلفة احل�صول عليها مبقدار  85يف املائة.
ومت تركيب �أربع م�ضخات هيدروليكية و 13ك�شكا من �ش�أنها امل�ساهمة يف
حت�سني جودة احلياة اليومية لـ � 3آالف من �سكان قرية كاباجان يف مقاطعة
نيجرو�س �أوك�سيدنتال و� 15ألف �شخ�ص موزعني بني  14قرية يف منطقة
�ألتافي�ستا مبقاطعة ليت.
وتعترب هذه التقنية املبتكرة مبثابة ن�سخة مطورة لنظام مت تطويره قبل
�أكرث من  240عاماً لرفع املياه �إىل املناطق املرتفعة دون ا�ستخدام الكهرباء
�أو الوقود وبالتايل دون �أن ينتج عنه �أي غازات م�ضرة.
وق��د �أطلقت ج��ائ��زة زاي��د لال�ستدامة بال�شراكة م��ع ع��دد م��ن امل�ؤ�س�سات
البارزة ،مبادرة "ما بعد  "2020تر�سيخاً لإرث الوالد امل�ؤ�س�س املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،ط ّيب اهلل ثراه ،يف جمال العمل الإن�ساين
وذلك عرب التربع بتقنيات وحلول م�ستدامة �إىل املجتمعات النائية حول
العامل.
وميثل م�شروع الفلبني عا�شر م�شاريع املبادرة التي ت�ساهم ب�شكل فاعل يف

مواجهة بع�ض من �أكرث حتديات التنمية امل�ستدامة العاملية �إحلاحاً وتوفر ميهد الطريق لنمط حياة �أكرث مرونة و�أماناً وا�ستدامة.
خدمات رعاية �صحية عالية اجل��ودة ،و�أطعمة مغذية ،وم�صادر الطاقة وت��اب��ع :ت�شرتك دول��ة الإم ��ارات والفلبني يف ر�ؤي��ة تهدف لبناء م�ستقبل
الأ�سا�سية ،كما تعزز �إمكانية احل�صول على مياه �آمنة لل�شرب ولأغرا�ض �أكرث ازدهاراً وا�ستدامة ل�شعبيهما وفقاً لأهداف التنمية امل�ستدامة للأمم
النظافة .وبالإ�ضافة �إىل توفري مياه لل�شرب ولأغرا�ض النظافة� ،سوف تتيح املتحدة ويندرج هذا التعاون يف �إط��ار العالقات الثنائية الوثيقة واملمتدة
هذه التقنية التي ال ينتج عنها انبعاثات كربونية لل�سكان فر�صة حت�سني ل�سنوات طويلة بني الدولتني و�ضمن جماالت متعددة.
�أعمالهم �أو البحث ع��ن ف��ر���ص ج��دي��دة مثل زراع ��ة ح��دائ��ق اخل�ضروات ،و�أ�شار �إىل �أن معاجلة ندرة املياه وحت�سني هذا املورد احليوي خلدمة عدد
ال عن توفري بيئة �أف�ضل ت�ساعد يف من املجتمعات يف الفلبني يتزامن �أي�ضاً مع �إطالق دولة الإم��ارات م�ؤخراً
والزراعة املائية ،وتربية املوا�شي ،ف�ض ً
تفادي الأمرا�ض التي تت�سبب بها املياه امللوثة  ..كما �سي�ساهم ذلك يف تعزيز لوثيقة "مبادئ اخلم�سني" التي ت�سعى �إىل ت�شجيع التنمية االجتماعية
مقومات النظافة ب�شكل ملحوظ ،خ�صو�صاً يف �ضوء �أهمية غ�سل اليدين واالقت�صادية عرب امل�ساعدات الإن�سانية وتعترب هذه الوثيقة املهمة جت�سيداً
لتجنب انت�شار وب��اء كوفيد ،-19وه��ي م�س�ألة مقلقة بالن�سبة للمناطق للإرث الرا�سخ للوالد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه ،وانعكا�ساً لقيمه الأ�سا�سية املتمثلة يف اال�ستدامة والعمل
النائية حول العامل.
وق��ال �سعادة حممد عبيد القطام الزعابي �سفري ال��دول��ة ل��دى الفلبني :الإن�ساين والتعاون العاملي.
تعترب "ما بعد  "2020م�ب��ادرة �إن�سانية وا�سعة االنت�شار تقودها دولة م��ن جانبها �أع��رب��ت �سعادة جا�سلني كوينتانا �سفرية جمهورية الفلبني
الإمارات بدعم من قيادتها الر�شيدة بهدف تعزيز جهود التنمية االقت�صادية ل��دى ال��دول��ة ع��ن �سعادتها بن�شر م�شاريع �أ�سا�سية و�صديقة للبيئة من
امل�ستدامة على م�ستوى العامل حيث توفر املبادرة حلو ًال مهمة تعود بالنفع �ش�أنها �إح��داث ت�أثري �إيجابي يف حياة الكثريين من خالل مبادرة "ما بعد
.. "2020م�ؤكدة �أن ن�شر حلول التكنولوجيا مبا لها من ت�أثريات مهمة
على امل�ستفيدين يف �أنحاء خمتلفة من العامل.
و�أ�ضاف �سعادته  :من �ش�أن ن�شر املبادرة حلو ًال مبتكرة لتكنولوجيا املياه يدعم حملة احلكومة الفلبينية لتح�سني اخلدمات العامة ورفع امل�ستوى
�ضمن عدد من املجتمعات يف الفلبني �أن ي�ساهم يف حت�سني امل�ستوى ال�صحي ال�صحي لل�سكان مع اعتبار �أن توفر املياه �أولوية رئي�سية لتحقيق الرفاهية
واملعي�شي ل�سكان الأري��اف من خ�لال م�شروع له ت�أثري طويل الأج��ل مما االجتماعية والتنمية امل�ستدامة.

و�أ��ض��اف��ت :نحن على ثقة ب ��أن التعاون ال��دويل يف دع��م ق��درة جمتمعاتنا
ومتكينها م��ن ال��و��ص��ول �إىل م��وارد امل�ي��اه و�إدارت �ه��ا �سي�أتي بفوائد كبرية
تنعك�س ب�شكل �إيجابي على احلياة اليومية للأ�شخا�ص امل�ستفدين لذلك
�أتقدم بال�شكر اجلزيل للمبادرة و�شركائها الذين كان لهم دور �أ�سا�سي يف
تنفيذ امل�شروع على �أر�ض الواقع.
و�أكد �أوالفور جرمي�سون الرئي�س ال�سابق جلمهورية �أي�سلندا رئي�س جلنة
حتكيم جائزة زايد لال�ستدامة �أن م�شروع مبادرة "ما بعد  " 2020الذي
مت تنفيذه م��ؤخ��راً يف الفلبني يعك�س م��دى �أهمية احل�ل��ول املبتكرة التي
يطورها رواد جمتمع اجل��ائ��زة العاملي م��ن فائزين ومر�شحني نهائيني
والفوائد طويلة الأمد التي توفرها للمجتمعات املحلية كما جت�سد املبادرة
الدور املهم للتعاون وت�ضافر اجلهود حيث �ساهمت اجلائزة و�شركا�ؤها حتى
الآن يف �إحداث ت�أثري ايجابي �ضمن جمتمعات تتوزع بني ع�شرة دول ف�ض ً
ال
عن خططها لإطالق م�شاريع جديدة يف عام .2022
يذكر �أن مبادرة "ما بعد  "2020قد قامت حتى الآن بع�شرة م�شاريع توفر
حلو ًال حيوية يف جماالت الطاقة واملياه والغذاء يف كل من نيبال ،وتنزانيا،
و�أوغندة ،والأردن ،وم�صر ،وكمبوديا ،ومدغ�شقر ،و�إندوني�سيا ،وبنغالدي�ش،
وال�ف�ل�ب�ين .وحت�ظ��ى م �ب��ادرة "ما بعد  "2020ب��دع��م ع��دد م��ن ال�شركاء
ال �ب��ارزي��ن ،م��ن �ضمنهم ��ص�ن��دوق �أب��وظ�ب��ي للتنمية ،وم�ب��ادل��ة للبرتول،
و"م�صدر".

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
•• دبي-وام

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ ع �ب��داهلل بن
زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان وزي� ��ر اخلارجية
وال �ت �ع��اون ال� ��دويل ��س�ع��ادة رافايل
ماريانو غرو�سي مدير عام الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
وبحث اجلانبان خالل اللقاء الذي
عقد يف مقر �إك�سبو  2020دبي
العالقة القوية بني دولة الإمارات
والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وال �ت �ع��اون امل�ت�م�ي��ز ب�ي�ن اجلانبني
وال� � ��ذي ك� ��ان م ��ن ث� �م ��اره تطوير
الربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي
وفق �أعلى معايري ال�سالمة والأمن
النووي وحظر االنت�شار.
وا��س�ت�ع��ر���ض اجل��ان�ب��ان دور �إك�سبو
 2020دب ��ي يف ت�ع��زي��ز التعاون
ال � � ��دويل وب� �ن ��اء �� �ش ��راك ��ات فعالة

وم �ث �م��رة ب�ي�ن ال � ��دول يف خمتلف
ال �ق �ط��اع��ات .ورح ��ب ��س�م��و ال�شيخ
ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان بزيارة

� �س �ع��ادة راف��اي��ل م��اري��ان��و غرو�سي
..م� ��ؤك ��دا ح��ر���ص دول ��ة الإم � ��ارات
على تعزيز تعاونها امل���ش�ترك مع

الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف
خمتلف امل�ج��االت ومنها التدريب
وبناء القدرات الوطنية وذلك مبا

ي�سهم يف �ضمان ا�ستدامة الربنامج
النووي ال�سلمي للدولة .من جانبه
�أكد �سعادة رافايل ماريانو غرو�سي

�أهمية التعاون املثمر والبناء بني
دول��ة الإم� ��ارات وال��وك��ال��ة الدولية
للطاقة الذرية ..م�شيداً بالربنامج

ال �ن��ووي ال�سلمي الإم��ارات��ي الذي
يعد منوذجاً يحتذى على م�ستوى
ال�ع��امل .ح�ضر اللقاء �سعادة حمد

علي الكعبي املندوب الدائم للدولة
ل ��دى ال��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة للطاقة
الذرية.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل �أمني عام رابطة الآ�سيان
كما ا�ستعر�ض اجلانبان تنظيم الدولة لإك�سبو  2020دب��ي ودور هذا هوي .
�آ�سيا الآ�سيان.
•• دبي-وام
جرى خالل اللقاء الذي عقد يف مقر �إك�سبو  2020دبي بحث العالقات احلدث العاملي البارز يف تطوير �أطر التعاون امل�شرتك بني دولة الإمارات .م�ؤكداً على العالقات املتميزة التي جتمع بني دولة الإمارات ودول رابطة
الآ�سيان واحلر�ص على تعزيز �آفاق التعاون امل�شرتك وبناء �شراكات مثمرة
ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون املتميزة بني دول��ة الإم��ارات وجمموعة دول الآ�سيان والفر�ص الواعدة وجمموعة دول الآ�سيان يف املجاالت كافة.
ورحب �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان بزيارة �سعادة داتو ليم جوك يف العديد من القطاعات اال�سرتاتيجية ذات االهتمام امل�شرتك.
الدويل �سعادة داتو ليم جوك هوي الأمني العام لرابطة دول جنوب �شرق املتاحة لتعزيز �آفاق التعاون امل�شرتك يف املجاالت كافة.
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�أخبـار الإمـارات
ال�شيخة فاطمة تعزي حرم املغفور
له عبدالرحمن ح�سنني خملوف

•• �أبوظبي-وام:

بعثت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت م�ب��ارك رئي�سة الإحت��اد الن�سائي العام
رئي�سة املجل�س الأع �ل��ى ل�ل�أم��وم��ة و الطفولة الرئي�سة الأع �ل��ى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ�سرية ر�سالة تعزية �إىل ال�سيدة ماجدة حممد ح�سن حرم املغفور
له ب�إذن اهلل تعاىل الدكتور عبدالرحمن ح�سنني خملوف .وقالت �سموها
يف الربقية "..تلقينا ببالغ احلزن والأ�سى وفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل
الدكتور عبدالرحمن ح�سنني خملوف ,و�إننا �إذ نعرب عن خال�ص العزاء
و�صادق املوا�ساة يف هذا امل�صاب اجللل� ..سائلني املوىل عز وجل �أن يتغمد
فقيدكم بوا�سع رحمته ور�ضوانه و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يلهم �أهله
وذويه ال�صرب وال�سلوان� .إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
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تفاهم بني ايدج و�سريكو لتقدمي الدعم يف اال�ستجابة للحرائق والطوارئ يف املنطقة
•• �أبوظبي-وام

وقعت "جاهزية" ،امل��زود ال�شامل للحلول الدفاعية
وخ��دم��ات اال��س�ت�ج��اب��ة ل�ل�ط��وارئ وال�ت��اب�ع��ة ملجموعة
ايدج ،مذكرة تفاهم مع �شركة �سريكو ،املزود الدويل
للخدمات العامة لإج��راء املزيد من النقا�شات حول
فر�ص التعاون املحتملة يف قطاع خدمات اال�ستجابة
للحرائق والطوارئ.
وت �ع �م��ل ال �� �ش��راك��ة ب�ي�ن اجل��ان �ب�ين ع �ل��ى ت �ق��وي��ة كلتا
امل��ؤ��س���س�ت�ين يف ق �ط��اع خ��دم��ات الإط �ف��اء والطوارئ
واال�ستفادة م��ن نقاط ال�ق��وة ل��دى ك��ل منهما ،حيث
�سيوفر نهج اخلدمات املوحد جتربة �شاملة للحرائق

والطوارئ ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة من القدرات عرب
قطاعات متعددة ،مبا يف ذلك القوى العاملة و�إدارة
الأ� �ص ��ول وال �ت��دري��ب وال�ع�م�ل�ي��ات وال �ن �ق��ل وخدمات
ال�صيانة.
ومت �إبرام االتفاقية ر�سمياً هذا الأ�سبوع خالل زيارة
ا�سرتاتيجية يف بيت الأمريالية ،املقر الرئي�س لوزارة
التجارة الدولية يف اململكة املتحدة ،من قبل �سعادة
في�صل البناي ،الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب
ملجموعة ايدج.
وبهذه املنا�سبة ،قال �سعادة في�صل البناي" :متا�شياً
مع جهودنا امل�ستمرة لتعزيز مكانة ايدج كمزود رائد
خلدمات الدفاع والطوارئ ول�ضمان الكفاءة املثلى،

ي�أتي هذا التعاون بني جاهزية و�سريكو ليدعم النمو
يف جميع ال�ق��درات وي��وف��ر الفر�صة لتعزيز خدمات
اال�ستجابة للحرائق وال�ط��وارئ يف منطقة اخلليج.
ونحن حري�صون على اال�ستفادة من �أوجه الت�آزر بني
اجلانبني واال�ستفادة من قدراتهما املتنوعة واملتكاملة،
مما ي�ساهم يف حتقيق قيمة كبرية يف البالد".
وت��دع��م م��ذك��رة ال �ت �ف��اه��م ب�ي�ن ج��اه��زي��ة و�سريكو
االتفاقية الثنائية اال�سرتاتيجية بني دولة الإمارات
وامل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة وت� �ع ��زز م ��واق ��ف ك�ل�ا اجلانبني
ك �م��زودي��ن لأف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات يف جم ��ال مكافحة
احلرائق والطوارئ� ،سواء داخل الإمارات �أو يف جميع
�أنحاء املنطقة.

وق��ال روب��رت �سومي�س ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
�سريكو" :نتطلع �إىل �شراكتنا مع جاهزية كفر�صة
لتعزيز ح�ضورنا يف قطاع خدمات الإطفاء والإنقاذ.
وبعد فوزنا بعدة جوائز عن مركزنا الدويل للتدريب
على مكافحة احلرائق ،ف�إننا نقدم �أف�ضل املمار�سات
واخل�ب�رات العاملية والتقنيات اجل��دي��دة �إىل ال�شرق
الأو� �س��ط م��ع م��زي��ج م��ن امل �ه��ارات واخل�ب�رة واملعرفة
ال �ع �م �ي �ق��ة ال �ت��ي ت �ق��دم �ه��ا ج��اه��زي��ة ك �ج �ه��ة حملية
رائ��دة ،وهذا �سيمكننا معاً من حتقيق قيمة م�ضافة
ل�ع�م�لائ�ن��ا .و�أع �ت �ق��د �أن ق� ��درات ��س�يرك��و الأو� �س ��ع يف
جماالت الدفاع والبحرية والف�ضاء �ستوفر املزيد من
الفر�ص للتعاون مع جمموعة ايدج يف امل�ستقبل".
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حاكم ال�شارقة يفتتح مبنى �أكادميية ال�شارقة للتعليم
•• ال�شارقة -وام

افتتح �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة� ،صباح �أم�س مبنى �أكادميية ال�شارقة للتعليم،
وذلك يف املدينة اجلامعية بال�شارقة.
وتف�ضل ��س�م��وه ف��ور و��ص��ول��ه ب ��إزاح��ة ال���س�ت��ار ع��ن ال �ل��وح ال �ت��ذك��اري ملبنى
الأكادميية ،كما تف�ضل �سموه ب�إعالن افتتاح �أكادميية ال�شارقة للتعليم قائ ً
ال
ب�سم اهلل ،وعلى بركة اهلل ،نفتتح �أكادميية ال�شارقة للتعليم .بالتوفيق �إن �شاء
اهلل لأبنائنا وبناتنا الذين �سيتخرجون من هذه الأكادميية .و�شكراً جلميع
من �ساهم فيها .
وبد�أ احلفل بال�سالم الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة� ،شاهد �سموه
بعدها عر�ضاً مرئياً تناول ر�ؤي��ة الأكادميية ور�سالتها وم��دى �إ�سهامها يف
حتقيق نقلة نوعية يف التعليم عرب تدريب املعلمني وف��ق �أح��دث الأنظمة
العاملية ،وتعزيز تعليم الطلبة بتخريج جيل من املعلمني واملعلمات ،وذلك
عرب ثالث دوائر تتكامل لت�صبح دائرة واحدة لتحقيق تعليم متميز ي�ستمر
مدى احلياة ،يتما�شى مع �أهداف �إمارة ال�شارقة يف تنمية املجتمع.
وقدمت الدكتورة حمدثة الها�شمي رئي�سة �أكادميية ال�شارقة للتعليم ،يف
كلمتها ،ال�شكر والتقدير �إىل �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة على دعم واهتمام
�سموه الالحمدود بهذا امل�شروع املعريف الكبري ال��ذي يقدم خال�صة خربة
العامل يف تدريب املعلمني ومتكينهم وفق �أرقى معايري اجلودة.
و�أ�ضافت قائل ًة َن ُ
نطلق دوماً من مقول ِة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة" :نحن

ني واملتع ّلم َ
دعم ون�ساعد املع ّلم َ
نهجا َنحر�ص
ني �أينما وجدوا" ،ونجَ ع ُل منها ً
َ
الثالث ،التي
فيه على حتقيقِ ر�ؤ ّيتكم املُلهمةِ ،وا ّلتي طاملا ر�سمتم دوائرها
يكمنُ فيها �سِ ُّر العطا ِء ومِ فتا ُح النجا ِح .و ُن��ؤ ِّك� َد لكم على �أ ّننا وظفنا َ
ذات
املفهوم على رحل ِة املع ّلم يف �أكادمي ّية ِ ّ
ال�شارق ِة للتعليم ،التي �أَ ِذ ْنتم ب�إن�شائِها
وتخت�ص بتدريبِ املُع ّلم َ
ككل ّي ٍة للدرا�ساتِ العليا يف الرتبيةِ،
ني والقياداتِ
ُّ
الرتبو ّي ِة .//
وتناولت يف كلمتها رحلة املعلم يف الأكادميية عرب الثالث دوائر ،هي الدائرة
اخلارجية عن طريق ا�ستقطاب خمتلف الدرا�سني ،والو�سطى عرب ا�ستقبال
الدار�سني يف مبنى الأكادميية وتدريبهم ،والداخلية عرب توفري الأكادميية
لأف�ضل املدربني والأ�ساتذة.
واختتمت رئي�سة �أكادميية ال�شارقة كلمتها بالت�أكيد على �أن رحلة التعلم عرب
الأكادميية �ستكون مميزة ،وبجهود كل القائمني عليها �ستنتقل بالتعليم �إىل
م�ستويات تنعك�س ب�صورة طيبة و�إيجابية على الدار�سني.
و�شاهد �سموه واحل�ضور عر�ضاً قدمته طالبات املدر�سة الأمريكية للإبداع
ج�سد تقدير الطلبة للمعلم ودوره يف املجتمع ،ومكانته املرموقة
العلميّ ،
ً
بني طالبه ،واالح�ت�رام والتبجيل ال��ذي يُحظى به امتنانا ملا يقوم به من
ت�أهيل وتعليم الأجيال واحلر�ص على تعليمهم وتربيتهم.
م��ن جانبها ق��دم��ت م��اري��ان ني�سال ��س�ف�يرة ج�م�ه��وري��ة فنلندا ل��دى دولة
الإم��ارات العربية املتحدة كلمة نقلت فيها حتيات احلكومة الفنلندية �إىل
�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة.
وث ّمنت اهتمام الإمارة بالتعليم وال�شراكة مع جامعة هل�سنكي مما �سيقود �إىل

دور جوهري يف �إعداد وتدريب املعلمني عرب كافة الأدوات الالزمة لتطوير �إىل الأكادميية �ساهمت يف العام  2020بتدريب � 100أل��ف م�شارك من
مهاراتهم ،مما يع ّزز اجلودة املدر�سية والتي �ستنعك�س �إيجابياً على الطالب  11دولة عرب القنوات الإلكرتونية خالل ظروف جائحة كوفيد ،-19مما
ي�سهم يف تطوير قدرات املعلمني ومتتعهم باملعرفة الالزمة لإلهام طلبتهم
وتعليمهم ،ويحقّق التعليم امل�ستدام واملتميز الذي ت�سعى �إليه ال�شارقة.
و�أ��ش��ارت �سفرية جمهورية فنلندا �إىل �أهمية التعاون يف جم��االت التعليم لي�صبحوا متعلمني مدى احلياة.
املتنوعة ،م�ؤكد ًة �أن �إمارة ال�شارقة لديها التزام على املدى الطويل بتعزيز وعقب نهاية حفل االف�ت�ت��اح� ،شهد �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة توقيع
اخلدمات املقدمة �إىل العائالت والأطفال وال�شباب� ،إىل جانب �أن الإمارة اتفاقية تعاون بني �أكادميية ال�شارقة للتعليم ،وجامعة هل�سنكي الفنلندية،
معروفة ب�سعيها نحو الأف�ضل يف جمال خدمات التعليم وتطويره ،وهو ما التي وقعها كل من :الدكتورة حمدثة الها�شمي رئي�س �أكادميية ال�شارقة
للتعليم ،والدكتورة هنا �سنلمان نائب رئي�س جامعة هل�سنكي.
�سي�ؤتي ثماره يف امل�ستقبل القريب.
وقدمت الدكتورة �ساري ليندبلوم مديرة جامعة هل�سنكي ،يف ر�سالة مرئية ،وتعترب االتفاقية �شراكة متميزة على امل�ستوى اال�سرتاتيجي والأكادميي
ال�شكر والتقدير �إىل �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة على ثقة الإمارة واختيار لطرح برنامج دبلوم الدرا�سات العليا يف التعليم ،والذي يعترب نقلة نوعية
اجلامعة للتعاون يف جم��االت التعليم و�إع��داد املعلمني ،وهو �أح��د املجاالت يف جمال تدريب املعلمني ،واكت�ساب املنت�سبني فيه مهارات تدري�سية وتربوية
الهامة التي ت�ضمن جناح التجربة التعليمية التي حتظى باهتمام كبري يف متقدمة تتيح لهم مواكبة التغريات يف جمال التعليم ،وقيادة التغيري فيه
لرت�سيخ بيئة تعليمية متميزة.
�إمارة ال�شارقة.
وقالت نحن يف جامعة هل�سنكي ن�ؤمن بحكمة ور�ؤي��ة �صاحب ال�سمو حاكم وت��أت��ي االتفاقية لتعزيز ال�ع�لاق��ات العلمية والأك��ادمي �ي��ة ب�ين الطرفني،
ال�شارقة بهدف دعم التطوير والتنمية يف جمال التعليم ،مما يجعل م�شروع ول�ت�م�ك�ين ال�ترب��وي�ين وامل �ي��دان ال�ت�رب��وي ب��أف���ض��ل امل �م��ار� �س��ات امل�ب�ت�ك��رة يف
�شراكتنا مع �أكادميية ال�شارقة للتعليم ،تعاوناً كبرياً لتحقيق �أهداف املعلمني ،التعليم.
والتعليم يف ال�شارقة حتى ي�صبحوا قادة يف التعليم ،ويجدون التحفيز الكايف ح�ضر فعاليات �أم�س كل من :ال�شيخ هيثم بن �صقر القا�سمي نائب رئي�س
مكتب �سمو احل��اك��م يف كلباء ،وم�ع��ايل زك��ي �أن��ور ن�سيبة امل�ست�شار الثقايف
لأنهم �أ�سا�س النظام التعليمي .
و�أو��ض�ح��ت ال��دك�ت��ورة جنني روم��ان��و امل��دي��ر التنفيذي لأك��ادمي�ي��ة ال�شارقة ل�صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة رئي�س جامعة الإم ��ارات العربية املتحدة،
للتعليم ،يف كلمتها �أن الأكادميية تعمل على حتقيق �أهدافها عرب ثالثة وحممد عبيد الزعابي رئي�س دائرة الت�شريفات وال�ضيافة ،و �أع�ضاء �أمناء
م�سارات هي :التطوير املهني ،وامل�سار الأكادميي ،وم�سار الأبحاث ،م�شري ًة الأكادميية وعدد من املخت�صني والرتبويني وممثلي اجلهات التعليمية.

خليفة بن طحنون ي�شارك �أبناء الفخر يف خميم رماح ال�شتوي
•• العني-وام

ا�ست�أنف مكتب ��ش��ؤون �أ��س��ر ال�شهداء
يف دي ��وان ويل عهد �أب��وظ�ب��ي �سل�سلة
خميمات �أب�ن��اء الفخر حيث انطلقت
يف م�ن�ط�ق��ة رم � ��اح يف م��دي �ن��ة العني
فعاليات املخيم ال�شتوي لأبناء �شهداء
الوطن الأب��رار "خميم �أبناء الفخر"
بح�ضور ال�شيخ خليفة بن طحنون بن
حممد �آل نهيان مدير تنفيذي مكتب
� �ش ��ؤون �أ� �س��ر ال���ش�ه��داء يف دي ��وان ويل
عهد �أبوظبي .
ويهدف املخيم الذي ي�ستهدف الفئة
ال �ع �م��ري��ة م ��ا ب�ي�ن  12و  18عاماً
ت �ط��وي��ر امل� �ه ��ارات ال �ق �ي��ادي��ة وتعزيز
امل��واه��ب والإمكانيات الفردية لأبناء
ال�شهداء.
وق��ال ال�شيخ خليفة ب��ن طحنون بن
حممد �آل نهيان �إن تنظيم هذا املخيم
ي ��أت��ي يف �إط ��ار خ�ط��ة ��س�ن��وي��ة �شاملة

ينفذها مكتب ��ش��ؤون �أ��س��ر ال�شهداء
ب�ن��اء ع�ل��ى ت��وج�ي�ه��ات ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأعلى

ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة ال ��ذي ي ��ؤك��د دوم �اً
على �ضرورة طرح املبادرات والربامج
الهادفة التي ت�ساهم يف �صقل مهارات
وم ��واه ��ب �أب� �ن ��اء ال �� �ش �ه��داء وتعزيز

ق��درات �ه��م و�إع ��داده ��م ل�ي�ت�م�ك�ن��وا من ب��ن حممد �آل نهيان �أن��ه مت ت�صميم
امل���س��اه�م��ة يف م��وا��ص�ل��ة م���س�يرة دولة ف �ع��ال �ي��ات امل �خ �ي��م ل�ت�راع ��ي اجلانب
ال�ترف �ي �ه��ي وال �ث �ق��ايف ورب� ��ط ه � ��ؤالء
الإمارات نحو التميز واالزدهار.
و�أو� �ض��ح ال���ش�ي��خ خليفة ب��ن طحنون ال�شباب بقيم جمتمع دول��ة الإمارات

ً
ً
جتريبيا لت�أهيل طريق با�ستخدام مادة مبتكرة
م�شروعا
بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ

العربية املتحدة وم��وروث�ه��ا الرتاثي
وال� � �ث� � �ق � ��ايف ال � �ع � ��ري � ��ق وت �ع ��ري �ف �ه ��م
ب��ال��ري��ا� �ض��ات ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة واالن�شطة
والفعاليات الرتاثية .ويهدف املخيم

�إىل تطوير املهارات القيادية واملهنية
واحل�ي��ات�ي��ة لأب �ن��اء ال���ش�ه��داء وتعزيز
م �ه��ارات �ه��م امل�ع��رف�ي��ة ومت�ك�ي�ن�ه��م من
االع �ت �م��اد ع �ل��ى ال �ن�ف����س ،ك�م��ا ي�سعى

ال �ق��ائ �م��ون ع�ل��ى امل�خ�ي��م �إىل تر�سيخ
م �ب��ادئ االع� �ت ��زاز ب ��امل ��وروث الثقايف
والرتاثي الوطني لدولة الإمارات من
خالل �إحياء تراث الأج��داد واحلفاظ
ع�ل��ى ال �ع��ادات وال�ت�ق��ال�ي��د الإماراتية
الأ�صيلة ،ف�ضال عن ا�ستثمار الطاقة
ال�شبابية لدى هذه الفئة العمرية يف
تطوير �أنف�سهم وخدمة جمتمعهم.
وي� �ت� ��� �ض� �م ��ن امل� �خ� �ي ��م ال � �ع� ��دي� ��د من
الفعاليات الرتفيهية والتعليمية من
�أب��رزه��ا درو���س يف �أ�سا�سيات التخييم
وت�ع��زي��ز روح ال�ف��ري��ق وال�ع�م��ل ب�شكل
جماعي ف�ضال ع��ن درو���س عملية يف
مبادئ و�أخالقيات ال�صقارة العربية،
بالإ�ضافة �إىل درو�س يف فنون التعامل
م��ع الهجن وتربيتها وك��ل م��ا يتعلق
ب �ه��ا ،ف���ض�لا ع ��ن ت�ن�ظ�ي��م م�سابقات
و�أن�شطة ترفيهية وتعليمية تراثية
وريا�ضية وزي ��ارات خارجية وغريها
من الأن�شطة والفعاليات املفيدة.

نائب الرئي�س االندوني�سي ي�ستقبل �أمني عام جمل�س حكماء امل�سلمني
•• �أبوظبي – الفجر:

�أط�ل�ق��ت بلدية مدينة �أب��وظ�ب��ي التابعة ل��دائ��رة البلديات
والنقل م�شروعاً جتريبياً يت�ضمن �إع��ادة ت�أهيل طريق يف
منطقة العدلة ب�أبوظبي با�ستخدام منتج جديد ي�سمى
نوفوكريت وذلك بالتعاون مع �شركة .OpiS
ي�أتي هذا امل�شروع �ضمن �إط��ار �سعي بلدية مدينة �أبوظبي
ن �ح��و ت �ط��وي��ر وحت ��دي ��ث امل ��وا�� �ص� �ف ��ات وامل� �ع ��اي�ي�ر الفنية

والت�صميمية ومعايري ال�صيانة والت�شغيل جلميع �أ�صول
البنية التحتية وفقاً لأف�ضل املمار�سات العاملية على �أ�س�س
وم�ب��ادئ اال�ستدامة من خ�لال ا�ستقبال وتقييم املبادرات
املقدمة من املوردين واعتمادها بعد التحقق منها يف كافة
النواحي الفنية والإقت�صادية والبيئية  ،ويتم �إجراء م�شاريع
اختبارية ذات نطاق حم��دود و معاينة النتائج على �أر�ض
الواقع بالتعاون مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني مبراقبتها
وتقييمها ويف ح��ال ثبوت جناحها يتم تطوير موا�صفات

و�أدلة الإمارة املرتبطة بالبنية التحتية وي�ستهدف امل�شروع:
تطوير وحت��دي��ث امل��وا��ص�ف��ات وامل�ع��اي�ير املرتبطة بالبنية
التحتية .
اجل��دي��ر بالذكر �أن "مادة نوفوكريت" ه��ي م��ادة م�ضافة
�صديقة للبيئة م�صنوعة من مكونات معدنية طبيعية ال
حتتوي على �أي مواد كيميائية  ،ت�ستخدم كطريقة مبتكرة
ل�ب�ن��اء ال �ط��رق ع��ن ط��ري��ق ت�ث�ب�ي��ت ال�ت�رب��ة ب��إ��ض��اف�ت�ه��ا مع
الأ�سمنت وخلطها مع الرتبة املوجودة.

•• جاكرتا-وام

ا�ستقبل معايل كياهي احل��اج معروف �أم�ين نائب رئي�س
جمهورية �إندوني�سيا الدكتور �سلطان الرميثي ،الأمني
العام ملجل�س حكماء امل�سلمني ومتت خالل اللقاء مناق�شة
تعزيز ال�سالم والعي�ش امل�شرتك .و�أع��رب نائب الرئي�س
الإندوني�سي عن تقديره للجهود التي يبذلها جمل�س
حكماء امل�سلمني لدعم قيم املواطنة والتعاي�ش واحلوار،

وم�شاركته الفاعلة يف معر�ض �إندوني�سيا الدويل للكتاب
مبجموعة متميزة م��ن الأع �م��ال الفكرية املحفزة على
التعاي�ش والت�سامح.
من جانبه �أو�ضح الأمني العام ملجل�س حكماء امل�سلمني �أن
املجل�س يبذل جهداً كبريا يف تعزيز ون�شر ثقافة ال�سالم يف
كل املجتمعات ،معربا عن اعتزازه بنموذج الت�سامح الذي
يعي�شه املجتمع الإندوني�سي مع تعدد �أعراقه وثقافاته،
و�سعي املجل�س لال�ستفادة من هذه التجربة الفريدة.
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مدير ال�صحة العاملية يزور مركز �أبوظبي للخاليا اجلذعية
•• �أبوظبي-وام

زار الدكتور تيدرو�س �أدهانوم غيربي�سو�س مدير عام منظمة ال�صحة العاملية
مركز �أبوظبي للخاليا اجلذعية .ADSCC
ورحب الدكتور يندري فينتورا مدير عام مركز �أبوظبي للخاليا اجلذعية
والدكتورة فاطمة الكعبي مدير برنامج �أبوظبي لزراعة نخاع العظام وفريق
العمل ب��زي��ارة الدكتور تيدرو�س �إىل املركز املتخ�ص�ص يف تطوير �أ�ساليب
تقنية رائدة لعالجات اخلاليا اجلذعية.
وناق�ش اجلانبان خالل الزيارة �أوجه التعاون امل�ستقبلية يف جمال االبتكار
الطبي يف �إطار �سعي مركز �أبوظبي للخاليا اجلذعية �إىل �أن ي�صبح ال�شريك

06

الأول ملنظمة ال�صحة العاملية يف ال�شرق الأو�سط.
و�أ��ش��اد مدير ع��ام منظمة ال�صحة العاملية  -التي تقود اجلهود العاملية يف
مكافحة كوفيد  - 19بدور مركز �أبوظبي يف توفري عالج اخلاليا اجلذعية
امل�ت�ط��ور للمر�ضى امل�صابني ب��ال�ف�يرو���س حيث تلقى �أك�ث�ر م��ن 13,800
مري�ض ع�لاج "  " UAE-Cell19حتى الآن ..م�ن��وه�اً ببحث مركز
�أبوظبي للخاليا اجلذعية الذي �أ�شار �إليه الإ�صدار الأخري من دليل منظمة
ال�صحة العاملية املطبق حول عالجات " كوفيد  "19 -وال��ذي �صدر خالل
�شهر دي�سمرب اجلاري وتناول �أحدث التو�صيات ال�ستخدام العالجات يف عالج
"كوفيد ."19 -
كما تناول اللقاء �إ�سهامات املركز يف الربنامج الوطني للفح�ص والتطعيم

حيث �سجل �أك�ثر من  14.5مليون اختبار "بي �سي �آر" حتى الآن ..فيما لوزارة ال�صحة واخلدمات الإن�سانية و�أهمية هذا االتفاق يف تعزيز ال�شراكات
ت�ع��اون م��ع دائ��رة ال�صحة � -أبوظبي  DOHو�شركة �أبوظبي للخدمات البحثية ا�ستجاب ًة للفر�ص العلمية املهمة التي تن�ش�أ ب�ين دول��ة الإم��ارات
ال�صحية �صحة لتقدمي �أكرث من  172,600لقاح بجانب توفريه مراكز العربية املتحدة والواليات املتحدة.
تطعيم ع��ن بعد وزي� ��ارات منزلية للمر�ضى املعر�ضني للخطر امل�صابني يذكر �أن مركز �أبوظبي للخاليا اجلذعية ت�أ�س�س عام  2019بهدف تلبية
الطلب املتزايد على اخلدمات الطبية املتقدمة والعالجات الأك�ثر ابتكاراً
ب�أمرا�ض مزمنة و كبار ال�سن.
ً
وا�ستمع الدكتور تيدرو�س من الدكتورة ح��واء املن�صوري املدير التنفيذي يف الدولة .وجنح املركز م�ؤخرا يف جتربته الأوىل لت�صنيع اخلاليا املناعية
لق�سم الأب�ح��اث داخ��ل اجل�سد يف مركز �أبوظبي للخاليا اجلذعية وع�ضو املربجمة  CAR Tحمليا يف املخترب وقريباً �سيبد�أ التجارب ال�سريرية
املجل�س الوطني االحت ��ادي ب�ش�أن "خطاب النوايا" ال��ذي وقعه امل��رك��ز مع لإثبات �سالمة وفاعلية عالج "  " CAR T-Cellيف عالج ال�سرطانات
املعهد الوطني للح�سا�سية والأم��را���ض املعدية "  " NIAIDوال��ذي يعد الدموية كما يعمل املركز على ابتكار عالجات ملر�ض ال�سكري من النوع الأول
ج��زءاً من معاهد ال�صحة الوطنية يف الواليات الأمريكية املتحدة ،التابعة ومر�ض الت�صلب اللويحي.

ويل عهد ال�شارقة ي�شهد افتتاح الدورة الـ  24من مهرجان الفنون الإ�سالمية
•• ال�شارقة-وام

برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،افتتح �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن
�سلطان القا�سمي ويل العهد نائب حاكم ال�شارقة �صباح ام�س مهرجان الفنون
الإ�سالمية يف ن�سخته الـ  ،24يف متحف ال�شارقة للفنون ،ال��ذي تنظمه دائرة
الثقافة .وجتول �سمو ويل عهد ال�شارقة لدى و�صوله رفقة ال�ضيوف ..يف �أروقة
املهرجان الذي يحمل �شعار "تدرجات" ،حيث ا�ستمع �سموه ل�شرح مف�صل من
الفنانني امل�شاركني ع��ن �أح��دث �أعمالهم الفنية املعرو�ضة وال�ت��ي ت�ستند �إىل
�شعار املهرجان هذا العام "تدرّجات" ،لتجعل منه معر�ضاً ف ّن ّياً متكام ً
ال ،حيث
عك�ست الأعمال امل�شاركة �سياقات تاريخية ،وتراثية ،و�أخرى َت�ستلهم تفا�صيلها

من �سياقات وجدانية ،ومكانية ،وجميعها ت�سعى جاهدة �إىل ترجمة مو�ضوع
املهرجان وفق ر�ؤى متعدّدة.
واطلع �سموه �أي�ضا على كافة الأعمال امل�شاركة هذا العام يف املهرجان الذي يقف
على م�شارف ربع قرن من الزمن ،متابعا امل�شهد الإبداعي العاملي الذي يحت�شد
يف ال�شارقة� ،إذ يحتل املهرجان مكان ًة مه ّمة يف ال�ساحة الف ّن ّية العامل ّية ،بف�ضل
الرعاية الكرمية من �صاحب ال�سم ّو حاكم ال�شارقة ،وانطالقا من �إميان �سموه
ب�أهمية دعم الفنون والثقافة.
وي�شارك يف املهرجان هذا العام  63فناناً من  27دولة تت�صدرها دولة الإمارات،
بـ  16فنانا وفنانة ،فيما توزعت بقية امل�شاركات على دول عربي ِة مثل العراق،
وم�صر ،وال�سعودية ،وق�ط��ر ،واليمن ،والبحرين ،و�سلطنة ع�م��ان ،والكويت،
و�سوريا ،ودول �أجنبية منها �إ�سبانيا ،وفرن�سا ،والهند ،واململك ُة املتحد ُة ،والواليات

املتحدة الأمريكية ،وتركيا ،وال��دمن��ارك ،وكندا و�أملانيا و�صربيا التي ت�شارك
للمرة الأوىل يف املهرجان.
ويقدّم الفنانون امل�شاركون هذا العام  284عم ً
ال فن ّيا من حروف ّيات ،وجداريّات،
ولوحات يف ِّ
اخلط الأ�صيلِ والزخرفةِ ،كما ي�شتمل املهرجان على  151فعالي ًة
َ
معار�ض ،وور�ش فنية ،وحما�ضراتٍ  ،ت�ست�ضي ُفها دائر ُة الثقاف ِة بالتعاونِ مع
من
 26جه ًة يف ال�شارقةِ ،ومنها احتاد امل�صورين العرب ،وجمعية الت�صوير ال�ضوئي،
وجمعية الإمارات للفنون الت�شكيلية ،وغريها.
ُ
ُ
متحف ال�شارق ِة للفنونِ ،
الفعاليات �أي�ضا  49معرِ�ضاً يحت�ض ُنها كل من
وت�شم ُل
وبيت احلكمة يف ال�شارقة ،ومتحف ال�شارقة للخط ،وجممع ال�شارقة للبحوث
والتكنولوجيا واالبتكار ،وواجهة املجاز املائية ،وجمعية الإم��ارات لفن اخلط
ٌ
وجهات �أخرى يف الإمارة.
العربي والزخرفة الإ�سالمية ،ومدرج خورفكان،

يذكر �أن املهرجان ا�ست�ضاف �أكرث من  50دولة من خمتلف �أنحاء العامل على
مدى  24عاماً ،لينفتح �إىل ف�ضاءات وا�سعة من التنوّع ،ما م ّكنه من ا�ستعادة
جوانب من�س ّية يف ه��ذا ّ
الفن الأ�صيل ال��ذي يعود �إىل مئات ال�سنني ،كاملعمار،
وامل��زخ��رف واملجوهر ،وامل�شغوالت اليدوية املتم ّثلة يف اخلزفيات واملن�سوجات
وغريها من التجهيزات.
ح�ضر افتتاح املهرجان كل من ال�شيخ �سامل بن عبدالرحمن القا�سمي رئي�س
مكتب �سمو احلاكم ،وال�شيخة نوار بنت �أحمد القا�سمي مدير م�ؤ�س�سة ال�شارقة
للفنون ،وعبداهلل حممد العوي�س رئي�س دائرة الثقافة ،وحممد الق�صري مدير
�إدارة ال�ش�ؤون الثقافية مدير مهرجان الفنون الإ�سالمية ،بالإ�ضافة حل�شد
من كبار ال�شخ�صيات وامل�س�ؤولني ،وجمع من املهتمني بالفنون واملعار�ض على
م�ستوى الدولة والعامل.

خالد بن حممد بن زايد يطلع على �أحدث املرافق الرتفيهية وال�سياحية للواجهة البحرية يا�س باي
•• �أبوظبي -وام

زار �سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد �آل نهيان ،ع�ضو املجل�س التنفيذي
لإمارة �أبوظبي ،رئي�س مكتب �أبوظبي التنفيذي ،الواجهة البحرية "يا�س
باي" يف جزيرة يا�س ،حيث اطلع �سم ّوه على �أح��دث امل��راف��ق الرتفيهية
وال�سياحية للم�شروع اجلديد.
و ُي�ع�زّز م�شروع "الواجهة البحرية" مرافق جزيرة يا�س و ُي�شكل �إ�ضافة

نوعية جديدة للخيارات املتاحة ،وت�شمل الواجهة مم�شى بطول ثالثة �أبوظبي  2021يف حلبة مر�سى يا�س ،وبطولة العامل لل�سباحة "فينا" الرتفيهية .
كيلومرتات وفندق "هيلتون �أبوظبي جزيرة يا�س" فندق  5جنوم بطاقة يف االحتاد �أرينا ،ومو�سم الأعياد يف جزيرة يا�س واالحتفال بر�أ�س ال�سنة  .وبالإ�ضافة �إىل هذه الوجهة اجلديدة ،ي�شمل م�شروع "يا�س باي" منطقة
"ريزيدن�سز يف يا�س باي" ،و"املنطقة الإبداعية  -يا�س" التابعة لهيئة
ا�ستيعابية ت�صل �إىل  545غرفة واالحتاد �أرينا ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة امليالدية اجلديدة.
وتع ّد ه��ذه "الواجهة البحرية" اجل��دي��دة يف �أبوظبي ج��زءاً �أ�سا�سياً من املنطقة الإعالمية .. twofour54
متنوعة من املطاعم ومرافق ترفيهية عاملية امل�ستوى.
وقد مت افتتاح الواجهة البحرية "يا�س باي" ر�سمياً �أمام اجلمهور بتاريخ ا�ستثمارات �شركة "مريال" بقيمة  4مليارات درهم لتطوير م�شروع "يا�س وبعد �إمتام م�شروع "يا�س باي"ُ ،يتوقع �أن ُي�صبح مقراً لإقامة �أكرث من
� 15ألف �شخ�ص وجذب �شركات كربى ت�ستقطب �أكرث من � 10آالف من
 1دي�سمرب  ،2021تزامناً مع جمموعة �أخرى من الفعاليات الكربى باي" والذي ت�صل قيمته �إىل  12مليار درهم.
املنتظرة ومن �أبرزها �سباق جائزة االحتاد للطريان الكربى للفورموال -1و ُت �ق �دّم "الواجهة البحرية" ل��زواره��ا امل��زي��د م��ن اخل �ي��ارات والتجارب املهنيني ورجال الأعمال.

ك�شفت عن م�ساعدات مالية للمر�ضى بلغت � 533ألف درهم

«الإمارات لل�سرطان» تنظم امللتقى ال�سنوي يف عام اخلم�سني

•• العني  -الفجر

عقدت جمعية الإمارات لل�سرطان يف قاعة دار زايد للثقافة الإ�سالمية
مب��دي�ن��ة ال�ع�ين امللتقى ال���س�ن��وي اخل��ام����س ال ��ذي �أق �ي��م ب��ال�ت��زام��ن مع
احتفاالت العام اخلم�سني لت�أ�سي�س االحت��اد ،بح�ضور ال�شيخ الدكتور
�سامل بن ركا�ض رئي�س جمل�س الإدارة واملحامي امل�ست�شار الدكتورعبداهلل
الكعبي نائب رئي�س اجلمعية ،و�أع�ضاء اجلمعية ،وم�شاركة ع��دد من

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف� � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /اي� �ل� �ي� �� ��س
� �س ��اك ��ر م � ��دى  ،اندوني�سيا
اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز � �س �ف��ره رقم
( )AU464270يرجى
مم� ��ن ي� �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة االندوني�سية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقد املدعو  /برا�شانت ناياك
ب��ان��دوراجن��ا ن��اي��اك  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )S 8 3 7 5 6 1 4يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الهندية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

امل�س�ؤولني يف القطاع ال�صحي وممثلني عن �شركاء اجلمعية واجلهات
الداعمة ،وذلك �ضمن الإجراءات االحرتازية باملرور الأخ�ضر للحفاظ
على ال�صحة وال�سالمة ،حيث مت ا�ستعرا�ض �إجنازات اجلمعية ودورها يف
جمال الدعم والرعاية مل�صابي ال�سرطان.
وحتدث خالل امللتقى ال�شيخ د� .سامل بن ركا�ض ف�أكد �أن اجلمعية تلتزم
بتقدمي كافة �أ�شكال الدعم املادي واملعنوي للمر�ضى وذويهم للتخفيف
من �آالمهم على م�ساحة الوطن� ،إىل جانب دورها يف املبادرات الإن�سانية
املحفوفة باخلري والعطاء وروح التكافل الإن�ساين واالجتماعي .م�شيداً
بالتعاون امل�شرتك مع امل�ست�شفيات وال�شركاء واملح�سنني وم�ساهمتهم
الكبرية يف �إجن��اح م�سرية اجلمعية .وك�شف رئي�س جمل�س الإدارة �أن
اجلمعية �سوف تد�شن مطلع العام املقبل فرعاً لها يف �إمارة ر�أ�س اخليمة
لتو�سيع قاعدة خدماتها كي ت�شمل �أكرب عدد من املر�ضى ومد يد العون
وامل�ساعدة لكل املحتاجني.
وعر�ض �سعادة حممد خمي�س الكعبي مدير ع��ام اجلمعية الإجنازات
خ�ل�ال ال �ع��ام  ،2021م���ش�يراً �إىل �أن اجل�م�ع�ي��ة ق��دم��ت خ�ل�ال العام
م�ساعدات مالية بقيمة � 533أل��ف درهماً �شملت م�صابي ال�سرطان.
الفتاً �إىل �أن احلاالت التي مت التعامل معها و�صلت �إىل  688حالة من
خمتلف الأعمار.
ول �ف��ت ال�ك�ع�ب��ي �أن �إج �م ��ايل ع ��دد امل �� �ش��ارك�ين يف ف�ع��ال�ي��ات وم �ب ��ادرات
وحما�ضرات التوعية التي �أقامتها اجلمعية خالل العام و�صلت �إىل

 7354م�شاركاً.
من جهته القى الربوفي�سور د .حميد بن حرمل ال�شام�سي رئي�س جلنة
�سرطان القولون وامل�ستقيم يف ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا كلمة
�أ�شاد فيها بجهود جمعية الإمارات لل�سرطان التي ت�سعى �إىل زرع الأمل
يف نفو�س مر�ضى ال�سرطان ،م�ؤكداً على �أهمية متابعة اجلهود املجتمعية
لرفع م�ستوى الوعي بالك�شف املبكر عن ال�سرطان و�أهمية تر�سيخ ثقافة
الفحو�صات بهدف التقليل من الإ�صابة بهذه الأمرا�ض وااللتزام باتخاذ
الإجراءات الفعالة.
وخ�لال امللتقى قدم عدد من الناجني من مر�ض ال�سرطان �شهاداتهم
خ�لال رح�ل��ة التعايف وال �ع�لاج ،ومت ع��ر���ض فيلم وثائقي بعنوان " ال
تن�سونا" عن رحلة بع�ض املر�ضى ،كما جرى على هام�ش امللتقى توقيع
مذكرة تفاهم وتعاون مع كل من م�ؤ�س�سة التوا�صل العربي للإعالم
ومركز عني للإعالم لإ�صدار كتاب " �شركاء التكافل الإن�ساين" ،ومع
مركز ري للبحوث العلمية بهدف التعاون يف الدرا�سات و�إ�صدار الن�شرات
الطبية والثقافية.
ويف خ �ت��ام امل�ل�ت�ق��ى ال� ��ذي ق��دم �ت��ه ��ش�ي�خ��ة ال�ك�ع�ب��ي ك � ّرم ��ت اجلمعية
الربوفي�سور حميد ال�شام�سي على جهوده الطبية والعلمية ،كما مت
تكرمي ال�سيد وليد حممد عبدالكرمي ال��ذي ت�برع مبقر للجمعية يف
�إمارة ر�أ�س اخليمة �إىل جانب تكرمي كافة ال�شركاء والرعاة وامل�ساهمني
واملح�سنني واللجان واملتطوعني.

ال وقت للفراغ يف نادي
الإمارات العلمي
•• دبي  -د.حممود علياء

انطلقت فعاليات ال ��دورة ال�شتوية ال�ت��ي نظمها ن��ادي الإم� ��ارات العلمي
يف ن��دوة الثقافة والعلوم وجذبت م�شاركات الطالب مبختلف مراحلهم
العمرية يف �أن�شطة متنوعة ،يف الفرتة من � 12إىل  25دي�سمرب اجلاري،
مب�شاركة  103م��ن الطلبة املواطنني م��ن عمر � 10إىل  18ع��ام�اً من
الذكور والإناث.
ورك��زت ال��دورات العلمية على توظيف الطاقات والتوجيه الأف�ك��ار لتلك
الفئة من الطلبة لال�ستفادة منها م�ستقب ً
ال يف تنمية قدراتهم ،وا�ستغالل
�أوق��ات فراغهم يف تعلم واكت�ساب معلومات وم�ه��ارات جديدة يف جماالت
�شتى.
وحظيت ور�شة "الأمن ال�سيرباين" على �إق�ب��ال كبري ل��دوره��ا يف تثقيف
الطلبة بالوعي الأمني واخل�صو�صية يف الف�ضاء االلكرتوين ،والتدريب
على �أ�سرار هذا العامل ،والتعريف مبخاطر و�أ�ساليب االخرتاق واالبتزاز
يف مواقع التوا�صل االجتماعي والتدريب علم الت�شفري وحتليل البيانات،
بالإ�ضافة �إىل دورات والكهرباء والإلكرتونيات ،والواقع االفرتا�ضي التي
لفتت انتباه امل�شاركني رغبة يف مواكبة التطور العلمي واملعريف ،فحر�صوا
على التواجد والتفاعل طوال مدة الور�شة التي تتجاوز � 9ساعات يومية
مبعدل �ساعة ون�صف لكل جمال.
وك��ان لت�صميم امل��واق��ع الإل�ك�ترون�ي��ة ،وب�ن��اء ال�صفحات اخلا�صة و�إع ��داد
حمتواها ح�ضوره الالفت من الطالب ،كما اجته البع�ض الآخر منهم �إىل
برجمة بايثون ،وور�شة الذكاء اال�صطناعي والتي تت�ضمن «معاجلة ال�صور
والتعرف على الوجوه والتطبيقات العملية» ،و�أن�شطة �أخرى حتت �إ�شراف
نخبة من املتخ�ص�صني ينقلون خرباتهم ومهاراتهم �إىل اجليل اجلديد،
الأمر الذي ي�سهم يف �إفادتهم ب�شكل كبري خالل الإجازة ال�شتوية.
ويوفر النادي العلمي الأ�سا�سيات املطلوبة يف كل ن�شاط لإط�لاق مواهب
الطالب يف عامل االبتكار ،خ�صو�صاً يف ق�سم الكهرباء والإلكرتونيات ،حيث
تعمل �أن�شطته على التعريف على املبادئ الأ�سا�سية والتو�صيالت الكهربائية
باال�ضافة �إىل عر�ض �أنواع املدخالت واملخرجات والتطبيقات العملية وذلك
للو�صول �إىل الأفكار املبتكرة ،وخ�لال دورة الواقع االفرتا�ضي ي�ستطيع
ال�ه��واة ت�صميم بيئة ثالثية الأب�ع��اد حتتوي على جم�سمات و�شخ�صيات
لت�صبح بيئة تفاعلية.
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اعتماد م�ست�شفى را�شد مركزا عامليا لعالج اجللطات الدماغية
•• دبي-وام

ح�صل م�ست�شفى را�شد التابع لهيئة ال�صحة بدبي على االعتماد الدويل من
اجلمعية الأمريكية للجلطة الدماغية ك�أول م�ست�شفى يف العامل يح�صل على
هذا االعتماد من خارج الواليات املتحدة التي ت�ضم نحو �ألفي مركز معتمد
للجلطة الدماغية وبذلك ميثل امل�ست�شفى املركز الأول الرائد يف اجللطة
الدماغية خارج �أمريكا.
وي�ستقبل م�ست�شفى را��ش��د �أل��ف حالة جلطة دماغية �سنوياً يتم عالجها
ب�أحدث التقنيات واحللول الذكية وبطرق متقدمة منها :مذيبات اجللطة
الدماغية والق�سطرة الدماغية .وقد مثل هذا التقدم الذي يحرزه امل�ست�شفى
�سنوياً �أ�سا�ساً حل�صوله على هذا االعتماد رفيع امل�ستوى.

كما ح�صل م�ست�شفى ميدكلينيك على االعتماد نف�سه لين�ضم مل�ست�شفى را�شد
يف هذا التحول اجلديد الذي ميثل �إ�ضافة نوعية لر�صيد �إجنازات القطاع
ال�صحي يف دبي ب�شقيه احلكومي واخلا�ص.
ت�سلمت الهيئة يف مقر �إدارتها �أم�س �شهادة االعتماد ال��دويل من اجلمعية
الأمريكية بح�ضور �سعادة عو�ض �صغري الكتبي املدير العام لهيئة ال�صحة
بدبي والدكتور يون�س كاظم املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي للرعاية ال�صحية
والدكتور فهد با�صليب املدير التنفيذي مل�ست�شفى را�شد والدكتور من�صور
ن�ظ��ري ن��ائ��ب م��دي��ر امل�ست�شفى ل�ل���ش��ؤون الطبية وال��دك�ت��ور �سهيل الركن
ا�ست�شاري �أمرا�ض الأع�صاب ورئي�س وحدة اجللطة الدماغية يف م�ست�شفى
را��ش��د حيث قدمت بوجا بتيل رئي�س قطاع االعتماد ال��دويل يف اجلمعية
الأمريكية �شهادة االعتماد و�سط مرا�سم خا�صة.

وق��ال �سعادة ع��و���ض الكتبي �إن ال�ط�ف��رات النوعية ال�ت��ي ي�شهدها القطاع
ال�صحي يف دب��ي يف من�ش�آته الطبية وتقنياته وجتهيزاته الذكية وكوادره
الب�شرية املميزة وخدماته تعك�س الأولوية املتقدمة التي يحظى بها القطاع
يف �أجندة حكومة دب��ي وتوجهاتها وتطلعاتها يف تقدمي من��وذج �صحي من
الطراز الأول عاملياً.
وهن�أ �سعادته �إدارتي م�ست�شفى را�شد وميدكلينيك على هذا الإجناز اجلديد
م ��ؤك��داً �أن ان�ف��راد دب��ي وامتالكها �أول مركزين عامليني معتمدين لعالج
اجللطة الدماغية خارج الواليات املتحدة يُظهر حجم التطور والتقدم الذي
و�صلت �إليه امل�ست�شفيات احلكومية واخلا�صة عاملياً ويُظهر �أي�ضاً اجلهود
املبذولة من �أجل توفري منظومة رعاية طبية متكاملة وفائقة.
و�أ�ضاف �أن هيئة ال�صحة بدبي تعتز بامل�ستوى ال��ذي و�صل �إليه م�ست�شفى

را��ش��د والتفوق ال��ذي يحققه ب�شكل متوا�صل وال��ري��ادة التي �أ�صبحت هي
الب�صمة ال��وا��ض�ح��ة ل�ه��ذا امل�ست�شفى ال�ع��ري��ق كما تعتز ك��ذل��ك مب�ست�شفى
ميدكلينيك وكل م�ست�شفى خا�ص يحر�ص على مواكبة توجهات دبي نحو
امل�ستقبل يف هذا املجال بالغ الأهمية.
و�أكد الكتبي �أن الهيئة تقدر جميع اجلهود وكل امل�ساعي احلثيثة من جانب
�إدارات امل�ست�شفيات احلكومية واخلا�صة وهي تعمل على تعزيزها يف �سبيل
حتقيق التناف�سية وتوفري خدمات عالية اجلودة وبيئة ا�ست�شفاء تفوق توقعات
املتعاملني .من جانبها �أ�شادت بوجا بتيل رئي�س قطاع االعتماد الدويل يف
اجلمعية الأمريكية مبا و�صل �إليه وحققه القطاع ال�صحي يف دبي وقالت� :إن
دبي مدينة عاملية لها مكانتها وا�ستحقاقاتها يف �أن تكون م�ؤ�س�ساتها ال�صحية
ومن�ش�آتها الطبية يف طليعة امل�ؤ�س�سات واملن�ش�آت املناظرة عاملياً.

حممد ال�شرقي يفتتح مركز كوفيد 19-ال�شامل بالفجرية
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•• الفجرية-وام

�أك��د �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن
حم�م��د ال���ش��رق��ي ويل ع�ه��د الفجرية
حر�ص الدولة وجهودها املتوا�صلة يف
الت�صدّي لتداعيات جائحة كوفيد-
 19وت��وف�ير امل ��وارد ال��داع�م��ة لرفع
ك �ف ��اءة ال �ق �ط��اع ال �� �ص �ح��ي بالدولة،
م�شريا �إىل توجيهات �صاحب ال�سمو
ال �� �ش �ي��خ ح �م��د ب ��ن حم �م��د ال�شرقي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية
ب �ت �ق��دمي �أرق� � ��ى اخل� ��دم� ��ات الطبية
يف امل�ن���ش��آت ال���ص�ح�ي��ة ب ��الإم ��ارة ،مبا
ي�ت��واف��ق م��ع ا�سرتاتيجية ال��دول��ة يف
احتواء الأزمة عرب توفري كافة �أ�شكال
الدعم وتنظيم الإج ��راءات الوقائية
وفق �أرق��ى املعايري العاملية .جاء ذلك
خالل افتتاح �سموه" ،مركز كوفيد-
 19ال�شامل" يف مق ّره الدائم مبركز
ال �ف �ج�يرة ل �ل �م �ع��ار���ض ،ال� ��ذي �أن�ش�أه
فريق ال�ط��وارئ والأزم ��ات بالفجرية
وب� ��إ�� �ش ��راف وزارة ال �� �ص �ح��ة ووقاية
امل�ج�ت�م��ع مم �ث �ل � ًة مب�ن�ط�ق��ة الفجرية

الطبية .وقام �سمو ويل عهد الفجرية
ب �ج��ول��ة ت �ف �ق��دي��ة يف َم ��راف ��ق املركز
و�أق�سامه املختلفة التي مت ت�صميمها
وف ��ق �أف �� �ض��ل ال �ت��داب�ي�ر االح�ت�رازي ��ة
والإج � � ��راءات ال�ط�ب�ي��ة امل�ع�ت�م��دة ،كما
تو�ضيحي عن
ا�ستمع �سموّه �إىل �شر ٍح
ٍ
طبيعة اخل��دم��ات ال�صحية املقدمة

و�إج � � � ��راءات ال �ع �م��ل يف امل ��رك ��ز ال ��ذي
يحتوي على �أح��دث الأجهزة الطبية
والتقنية ذات اجلودة العالية.
ويهدف املركز �إىل رف��د عمل القطاع
ال �ط �ب��ي ب � ��الإم � ��ارة ،وي �� �ض��م قاعتني
رئي�سيتني حيث تقدم القاعة الأوىل
خ��دم��ات الفح�ص وال�ت�ط�ع�ي��م ،بينما

مت تخ�صي�ص القاعة الثانية لتقدمي
اخلدمات العالجية الأخرى .ويحتوي
ق�سم ال�ف�ح����ص وال�ت�ط�ع�ي��م ع�ل��ى 14
منطقة للت�سجيل والفح�ص ،وغرفا
ل�ل�ت�م��ري����ض وت�ق�ي�ي��م احل� ��االت و�أخ ��ذ
العالمات احليوية ،وغرفة الطبيب
و 4غ��رف للإقامة الق�صرية ملتابعة

احل��االت التي تتطلب متابعة طبية،
بالإ�ضافة �إىل غرفة املخترب لإجراء
فحو�صات ال��دم وفح�ص كوفيد-19
وغرفة الأ�شعة وال�صيدلية وتركيب
ال�ساعات للم�صابني.
و�أ�شاد �سم ّو ويل عهد الفجرية بجهود
امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف الدولة ..م�ؤكدا

على دورها احليوي يف تعزيز منظومة
عمل القطاع ال�صحي لتواكب امل�ؤ�شرات
التناف�سية العاملية ،وتوفري اخلدمات
الطبية ك�أولوية ا�سرتاتيجية لأفراد
املجتمع .ح�ضر الإفتتاح �سعادة �سامل
الزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد
الفجرية ،و�سعادة اللواء حممد �أحمد

ب��ن غ ��امن ال�ك�ع�ب��ي ق��ائ��د ع ��ام �شرطة
الفجرية رئي�س فريق �إدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث املحلي بالفجرية،
و�سعادة الدكتور حممد �سليم العلماء
وكيل وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع
رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات
للخدمات ال�صحية ،و�سعادة الدكتور

حممد ع�ب��داهلل �سعيد مدير منطقة
ال�ف�ج�يرة الطبية ،و��س�ع��ادة املهند�س
حممد �سيف الأفخم مدير عام بلدية
الفجرية ،وعدد من املدراء يف حكومة
ال �ف �ج�ي�رة وامل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن يف القطاع
ال���ص�ح��ي وال�ط�ب��ي يف وزارة ال�صحة
بالإمارة.

�ضمن نهجها لتعزيز م�سرية التعليم العايل

دعم �سخي من «دار الرب» لكليات التقنية
•• دبي-الفجر:

قدمت جمعية دار الرب دع ًما ماديا
��س�خ�ي��ا ل�ك�ل�ي��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا يف
ال��دول��ة ،بقيمة � 250أل��ف درهم،
خالل مرا�سم خا�صة �أقيمت باملقر
الرئي�سي للجمعية ،ب�شارع ال�شيخ
زايد.
و� �س �ل ��م ال ��دك� �ت ��ور حم �م ��د �سهيل
امل� � �ه �ي��ري ،ال ��رئ� �ي� �� ��س التنفيذي
والع�ضو املنتدب جلمعية دار الرب.
�أح �م��د امل�ل��ا ،م��دي��ر �إدارة �ش�ؤون
ال�ط�ل�ب��ة ب �ف��رع ك �ل �ي��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة يف

دبي�" ،شيك" بقيمة التربع ل�صالح �أن اجلمعية ت��ويل اهتماما خا�صا
الكليات ،كدعم مبا�شر للم�ؤ�س�سة ورعاية ا�ستثنائية للقطاع التعليمي
التعليمية ال�ع�ل�ي��ا ،يف ظ��ل دوره ��ا �إج� �م ��اال يف دول� ��ة الإم� � � ��ارات ،وهو
احليوي يف الدولة ومتيزها ،وهي م��ا يتج�سد يف دعمها للم�ؤ�س�سات
ت �� �ض��م �آالف ال �ط �ل �ب��ة املواطنني ،التعليمية ،وم��ن بينها اجلامعات
وم�ساهمتها ال��وا��س�ع��ة يف التنمية والكليات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل
واال�ستدامة يف الإمارات ،على مدار ع��ام��ة ،ودعمها ورعايتها املبا�شرة
الأعوام الطويلة املا�ضية ،وجناحها للطلبة ،مبختلف �إمارات الدولة.
يف دع � ��م ق� �ط ��اع ال �ت �ع �ل �ي��م العايل وق ��ال ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ـ "دار
يف ال ��دول ��ة ،ع�ب�ر ت �خ��ري��ج �أجيال الرب"� :إن اجلمعية ت�ؤمن بالقيمة
متالحقة ،ذات كفاءة وت�أهيل عال ب��ال �غ��ة الأه �م �ي ��ة ل�ل�ع�ل��م والبحث
ال �ع �ل �م ��ي وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م يف التقدم
من �شباب الوطن ،من اجلن�سني.
و�شدد الدكتور حممد املهريي على وال �ت �ط��وي��ر وال �ت �ن �م �ي��ة ال�شاملة

واال�ستدامة ،ودعم �سيا�سة الدولة
وت��وج �ه��ات �ه��ا يف حت�ق�ي��ق الأه � ��داف
ال��وط �ن �ي��ة واالزده � � � � ��ار وال� ��ري� ��ادة
ال �ع��امل �ي��ة ،ودف � ��ع م �� �س�ي�رة الوطن
خطوات وا�سعة �إىل الإمام ،وحتقيق
امل��زي��د م��ن الإجن � ��ازات احل�ضارية
ال� �ك�ب�رى وامل �ك �ت �� �س �ب��ات التنموية
النوعية.
و�أ�� � �ش � ��ار د .حم �م��د امل � �ه �ي�ري �إىل
�أن م��ؤ��س���س��ات ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل يف
الإمارات متثل �إحدى �أهم ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني جلمعية دار الرب،
التي حر�صت على دعمها وتعزيز

م�سريتها وم�شاريعها التعليمية
منذ ن���ش��أة اجلمعية ،بجانب دعم
م�ب��ادرات�ه��ا البحثية العلمية على
م ��دار الأع � ��وام امل��ا��ض�ي��ة ،والتكفل
ب�سداد الر�سوم الدرا�سية امل�ستحقة
ع�ل��ى ��ش��ري�ح��ة ال�ط�ل�ب��ة املتعرثين
م � � ��ادي � � ��ا ،يف ب� �ع� �� ��ض اجل� ��ام � �ع� ��ات
والكليات ،يف القطاع اخلا�ص ،من
املواطنني واملقيمني ،ودعم الطلبة
املتميزين واملوهوبني ،ما ي�ساهم يف
جن��اح العملية التعليمية وامل�سرية
الأك� ��ادمي � �ي� ��ة يف الإم � � � � � ��ارات ،مبا
ب�خ��دم ��س��وق العمل املحلي ،ويعزز

االقت�صاد الوطني ،ويرفد خمتلف
ال �ق �ط��اع��ات ب��ال �ط��اق��ات املتميزة
والكفاءات املتخ�ص�صة ،ومبا ي�صب
يف دع ��م ال�ت�ن�م�ي��ة واال� �س �ت��دام��ة يف

دول� ��ة االم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
 ،م ��ؤك ��دة ان �أن �إج �م ��ايل الدعم،
ال ��ذي ق��دم�ت��ه "دار ال�ب�ر "ل�صالح
ق �ط��اع التعليم مبختلف مراحله

وم �� �س �ت��وي��ات��ه يف ال� ��دول� ��ة ،خالل
ال � �ع� ��ام�ي��ن املا�ضيني"2019
و ،"2020و�صل �إىل  29مليونا
و� 921ألف درهم.

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور براكة وي�شيد بالربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي
•• �أبوظبي-وام

�أ�شاد املدير العام للوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة ،رافائيل ماريانو غرو�سي
..بالربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي وبالإجناز الذي حققته دولة الإمارات
ك�أول دولة عربية متتلك وتدير حمطات للطاقة النووية .
وقال غرو�سي خالل زيارته حمطات براكه للطاقة النووية ال�سلمية يف منطقة
الظفرة ب�إمارة �أبوظبي �أم�س ..هي فر�صة مهمة �أُتيحت يل لزيارة حمطات براكة،
واالطالع ب�شكل مبا�شر على الإجناز الذي حققته دولة الإمارات العربية املتحدة
خالل العقد املا�ضي عندما �أ�صبحت �أول دول��ة عربية متتلك وتدير حمطات
للطاقة النووية" و كان يف ا�ستقبال غرو�سي� ،سعادة ال�سفري حمد الكعبي ،املمثل
الدائم لدولة الإم��ارات العربية املتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
واملهند�س علي احلمادي الرئي�س التنفيذي ل�شركة نواة للطاقة التابعة مل�ؤ�س�سة
الإمارات للطاقة النووية وامل�س�ؤولة عن ت�شغيل و�صيانة حمطات براكة ،ونا�صر
النا�صري الرئي�س التنفيذي ل�شركة براكة الأوىل التابعة للم�ؤ�س�سة وامل�س�ؤولة
عن ال�ش�ؤون املالية والتجارية ملحطات براكة.
واطلع غرو�سي خ�لال ال��زي��ارة على التقدم الكبري ال��ذي حتقق خ�لال م�سرية
تطوير حمطات ب��راك��ة ،والتي تنتج حالياً كهرباء �صديقة للبيئة وت�سهم يف
ت�سريع خف�ض الب�صمة الكربونية لقطاع الطاقة يف دولة الإم��ارات ،وذلك بعد
الت�شغيل التجاري للمحطة الأوىل .كما قام غرو�سي بجولة يف املحطة الثانية يف

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13418بتاريخ 2021/12/16
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  487/2019/211تنفيذ عقاري

براكة ،والتي مت ربطها ب�شبكة الكهرباء الرئي�سية للدولة يف �أغ�سط�س 2021
وو��ص�ل��ت ط��اق��ة مفاعلها �إىل  50%للمرة الأوىل ،يف �إط ��ار اخ�ت�ب��ار الطاقة
الت�صاعدي الذي ي�سبق الت�شغيل التجاري .كما زار املدير العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية املحطتني الثالثة والرابعة ،اللتني و�صلتا �إىل املراحل النهائية
من التطوير ،حيث بد�أت اال�ستعدادات للمرحلة الت�شغيلية يف املحطة الثالثة،
بينما بلغت الن�سبة الكلية للإجناز يف كافة املحطات �أكرث من .96%
وقال �سعادة ال�سفري حمد الكعبي بهذه املنا�سبة" :منذ انطالقته يف عام ،2009
قدمت الوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة منهجية وا�ضحة للربنامج النووي
ال�سلمي الإماراتي ومراجعات وعمليات تقييم متوا�صلة لكافة خطوات الربنامج،
حيث �ساهم ه��ذا ال��دع��م يف �ضمان تطوير حمطات ب��راك��ة وف��ق �أع�ل��ى املعايري
النووية الدولية اخلا�صة بال�سالمة والأم��ن واجل��ودة وعدم االنت�شار النووي.
وال تزال دولة الإمارات ملتزمة بالتعاون الدويل وتبادل املعارف وتطوير �أف�ضل
املمار�سات ل�ضمان التقدم امل�ستمر يف قطاع الطاقة النووية ".
وم��ن جهته ،ق��ال �سعادة حممد �إبراهيم احل�م��ادي" :ي�سرنا الرتحيب باملدير
ال�ع��ام للوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة يف دول��ة الإم ��ارات ويف حمطات براكة
ل�لاط�لاع على التقدم امللحوظ ال��ذي حتقق خ�لال تطوير املحطات .وبدعم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية� ،أ�صبحت دولة الإمارات الأوىل يف العامل العربي
التي متتلك م�شروعا للطاقة النووية متعدد املحطات يف مرحلة الت�شغيل ،كما
�أ�صبحت حمطات براكة اليوم �أك�بر م�ساهم يف خف�ض الب�صمة الكربونية يف

املنطقة .و�ساهم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف جعل الربنامج
النووي ال�سلمي الإماراتي منوذجاً يحتذى به من قبل م�شاريع الطاقة النووية
اجل��دي��دة على م�ستوى العامل" .و�أ��ض��اف احلمادي ":ت�ساهم حمطات براكة
يف �ضمان م�ستقبل م�ستدام و�صديق للبيئة لدولة الإم ��ارات من خ�لال �إنتاج
الكهرباء الوفرية واخلالية من االنبعاثات الكربونية يومياً وعلى مدار ال�ساعة
ملواكبة الطلب املتزايد� ،إىل جانب امل�ساهمة يف مواجهة ظاهرة التغري املناخي.
ونتطلع �إىل �سنوات عديدة �أخ��رى من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة
ال��ذري��ة وجمتمع الطاقة النووية ال��دويل الأو��س��ع " .والتقى غرو�سي خالل
جولته يف حمطات براكة مبهند�سني �إماراتيني وم�شغلي مفاعالت ومواهب
�شابة �أخرى تعمل يف املحطات .ومع �أكرث من  1100موظف تقل �أعمارهم عن
 35عامًا �إ�ضافة �إىل �أكرث من � 500إماراتي تخرجوا من برنامج رواد الطاقة،
تلتزم م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية بتطوير الكفاءات الإماراتية املتخ�ص�صة
والقادة امل�ستقبليني لقطاع الطاقة ال�صديقة للبيئة يف الدولة ،حيث مت جتهيز
فرق العمل التي تقودها الكفاءات الإماراتية باملهارات واخلربات الالزمة لدعم
�أحد �أحدث برامج الطاقة النووية ال�سلمية يف العامل وحتقيق �أهداف اال�ستدامة
على ال�صعيدين املحلي والدويل .وبهذه املنا�سبة ،قال املدير العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية ":يحتاج العامل �إىل الطاقة النووية بل واملزيد منها كجزء ال
غنى عنه من اجلهود احلالية حلل �أزمة املناخ ،وال �سيما �أن الطاقة النووية هي
م�صدر للطاقة اخلالية من االنبعاثات الكربونية ،وميكنها �أي�ضا توفري كهرباء

احلمل الأ�سا�سي على مدار ال�ساعة وبغ�ض النظر عن �أحوال الطق�س لتقوم بدور
مكمل للطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح .دولة الإمارات هي واحدة من  32دولة
ت�شغل حالياً ما جمموعه  442مفاعال للطاقة النووية حول العامل ،حيث
تنتج هذه املفاعالت نحو  10%من احتياجات العامل من الكهرباء و�أكرث من
ربع �إجمايل الكهرباء اخلالية من االنبعاثات الكربونية .ومع تكثيف البلدان
جلهودها لتخلي�ص اقت�صاداتها من االنبعاثات الكربونية ،ف�إن االهتمام بالطاقة
النووية يف تزايد م�ستمر" .وتوا�صل م�ؤ�س�سة الإم��ارات للطاقة النووية امل�ضي
قدماً نحو توفري ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء اخلالية متامًا من
االنبعاثات الكربونية .وعند الت�شغيل الكامل� ،ستحد حمطات براكة الأربع من
 21مليون طن من االنبعاثات الكربونية �سنويًا لأكرث من  60عامًا.
ويقوم الربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي بدور ريادي يف دعم حتقيق �أهداف
مبادرة الإم��ارات اال�سرتاتيجية للحياد املناخي  .2050وبحلول عام ،2025
من املرجح �أن تكون حمطات براكة �أكرب م�ساهم يف خف�ض االنبعاثات الكربونية
يف �إم��ارة �أبوظبي بن�سبة  ،50%وهو ما يربز املقدرة الكبرية للطاقة النووية
على �إنتاج كهرباء احلمل الأ�سا�سي ال�صديقة للبيئة .وتوفر املحطة الأوىل يف
براكة الكهرباء الوفرية وال�صديقة للبيئة لآالف ال�شركات واملنازل يف الدولة،
حيث تعد املحطة الأوىل �أكرب م�صدر منفرد للكهرباء يف العامل العربي .وعند
الت�شغيل الكامل� ،ستنتج حمطات براكة الأربع 5.6غيغاواط من الكهرباء
اخلالية من االنبعاثات الكربونية خالل العقود ال�ستة املقبلة.

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  375/2015عقاري كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )628.330.015درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:ديار للتطوير �ش.م.ع
عنوانه :االمارات  -امارة دبي  -مدينة دبي  -بردبي  -الرب�شاء  -مبنى �شركة ديار امام مول االمارات  -بجوار فندق
نوفيتال  -الطابق االر�ضي  -بوكالة املحامي/علي ا�سماعيل الزرعوين  -وميثله:علي م�صبح علي �ضاحي
املطلوب �إعالنه  :ليمتل�س �ش.ذ.م.م
عنوانه :االمارات  -امارة دبي � -شارع ال�صفوح  -مركز نخيل للمبيعات  -مبنى  - 1الطابق االول  -من مدخل بامل
جمريا info@limitless.com - 043759777 - 0569845612 -
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 �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل�ك�تروين  )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
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 :بيانات العقار ار�ض وماعليها من بناء  -املنطقة جبل علي ال�صناعية الثانية  -رقم االر�ض
 - 1رقم البلدية  - 518-0امل�ساحة  - 4023.25مرت مربع  -مببلغ ( )3000000000درهم  -بيانات العقار
ار�ض وماعليها من بناء  -املنطقة جبل علي ال�صناعية الثانية  -رقم االر�ض  - 11رقم البلدية  - 518-0امل�ساحة
 4761.80مرت مربع  -مببلغ ( )310.000000درهم  -بيانات العقار:ار�ض وماعليها من بناء  -املنطقة
جبل علي ال�صناعية الثانية  -رقم االر�ض  - 13رقم البلدية  - 518-0امل�ساحة  4023.17مرت مربع  -مببلغ
( )305000000درهم  -مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا.

العدد  13418بتاريخ 2021/12/16
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2697/2016/207تنفيذ جتاري
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املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2015/1562جتاري كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )1079850درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:النور�س لطالء املعادن  -م�ؤ�س�سة فردية  -واخرون
عنوانه :االمارات  -امارة دبي  -را�س اخلور ال�صناعية الثالثة � -شارع را�س اخلور  -مبنى با�سم النور�س  -مبنى ملك
خا�ص  -مقابل حمطة برتول اينوك  -بجوار جمموعة �شركات اخلربا�ش
املطلوب �إعالنه � :شركة توما�س بنيت اخلليج ذ.م.م
عنوانه :امارة دبي  -جممع دبي لال�ستثمار  -مكتب رقم  5ملك جممع دبي لال�ستثمار  -جممع دبي لال�ستثمار
 بجوار م�صنع ابوظبي لالنابيب MALIKLAW@EMIRATES.NET.AE - 0481219000 -مو�ضوع الإعالن:املنفذ �ضده:ايزن�س بطر�س جماهد �شنوده.
�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 �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات 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 االي��ام الع�شرة التالية لر�سوم امل��زاد 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 :ن��وع العقار حق منفعة على �أر���ض وماعليها من بناء  -املنطقة جممع دب��ي لال�ستثمار الثاين  -رقم
االر�ض  - 277امل�ساحة  51302.65مرت مربع واملقدرة قيمتها بـــ 100.000.000.00:درهم يباع العلى
عطاء  -مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا.

العدد  13418بتاريخ 2021/12/16
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1731/2020/208تنفيذ مدين
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املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
م��و��ض��وع التنفيذ  :تنفيذ احل�ك��م ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  2019/394م��دين كلي  ,ب���س��داد املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( )12016989.31درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:عو�ض العبد علي العامري  -ب�صفته و�صيا على تركة املرحوم/احمد بهمن حممد بهمن
عنوانه :االمارات  -امارة دبي  -عود ميثا  -بردبي  -دبي � -شارع ام هرير  -مبنى بناية زمردة بلوك � - bشقة - 56-55
وميثله:عبداهلل مطر خمي�س مطر ال مزينة
املطلوب �إعالنه  :احمد بهمن احمد بهمن ب�صفته من ورثة املتويف/بهمن احمد بهمن حممد بهمن
عنوانه :عنوانهم دبي اجلمريا � - 1شارع  30د فيال  86وعنوانها املختار مكتب بي ا�س ايه احمد بن هزمي امارة دبي � -شارع
ال�شيخ زايد  -املركز املايل العاملي بوابة  6الطابق  6مكتب info@bsabh.com - 0097143685555 - 605
مو�ضوع الإعالن:املنفذ �ضدهم:عمر عبدامللك ن�صري  -ب�صفته و�صي تركه املرحوم بهمن احمد بهمن حممد بهمن  -ثريا
بهمن حممد بهمن ب�صفتها من ورثة املتويف/بهمن احمد بهمن حممد بهمن  -منال بهمن احمد بهمن ب�صفتها من ورثة
املتويف/بهمن احمد بهمن حممد بهمن � -ساره بهمن احمد بهمن حممد بهمن ب�صفتها من ورثة املتويف/بهمن احمد بهمن
حممد بهمن  -هاجر بهمن احمد بهمن حممد بهمن ب�صفتها من ورثة املتويف/بهمن احمد بهمن حممد بهمن.
�أن��ه يف ي��وم االرب �ع��اء امل��واف��ق  2021/12/22ال�ساعة 05:00:00م ويف االي ��ام ال�ث�لاث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات 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 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 :ار�ض وماعليها من بناء  -املنطقة جمريا االوىل
 رقم االر���ض  - 495م�ساحة احل�صة  379.57مرت مربع  -مقدره بـــ 2.153.680:دره��م  -ار���ض وماعليها منبناء  -املنطقة جمريا االوىل  -رقم االر���ض  - 313م�ساحة احل�صة  1035.37مرت مربع مقدره بـــ6.676.066:
 ار�ض وماعليها من بناء  -املنطقة جمريا الثالثه  -رقم االر�ض  - 674م�ساحة احل�صة  961.68مرت مربع مقدرهبـــ 5.743.153:درهم  -مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا.

العدد  13418بتاريخ 2021/12/16
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6532/2020/207تنفيذ جتاري
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املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/1686جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )8.710.253.55درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:بنك برودا
عنوانه :امارة دبي  -بردبي  -ال�سوق الكبري  -بناية بنك برودا  -مقابل للعربة بالقرب من الديوان  -مكتب
رقم  - 201مكاين2809195296:
املطلوب �إعالنه  :في�شال �شامالل �شابريا
عنوانه :امارة دبي  -ديرة  -ال�سبخة ملك ماجد حممد امني مكاتب رقم  - 310-309 - 308القطعة
رقم  115-141مكاين رقم0506456609 - 2889895983:
vishalsc@brookstrading.ae
مو�ضوع الإعالن�:أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/12/22ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث
التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أنيط بها البيع
(�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين 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 ي�برره 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 ف�ضاء
 املنطقة مدينة املطار  -رقم االر���ض  - 194امل�ساحة  2330.02مرت مربع  -التقييم 4263617درهم ويباع العلى عطاء  -مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا.
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�أخبـار الإمـارات
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�شرطة �أبوظبي تطلع نظريتها بال�شارقة على منظومتها الإعالمية
•• �أبوظبي-الفجر

اطلع وفد من القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة على �أف�ضل املمار�سات
والآل�ي��ات املتبعة يف جم��ال ال�صحافة والن�شر والتوا�صل االجتماعي
ب � ��إدارة الإع �ل�ام الأم �ن��ي ،يف ق�ط��اع � �ش ��ؤون ال�ق�ي��ادة ب�شرطة �أبوظبي
ومبادراتها وجهودها للتطوير واالرتقاء مب�سرية العمل الإعالمي .
و�أكد املقدم نا�صر عبداهلل ال�ساعدي ،رئي�س ق�سم الإعالم الأمني خالل
لقائه ال��وف��د حر�ص �شرطة �أبوظبي على تطبيق �أف�ضل املمار�سات
يف امل�ج��ال الإع�لام��ي وت�ع��زي��ز �شفافية اخل�ط��اب االع�لام��ي ومواكبة
الأحداث ومتابعة امل�ستجدات التطويرية.
واط �ل��ع ال��وف��د ب��رئ��ا��س��ة ال�ن�ق�ي��ب �أح �م��د ح�م��د احل �م��ادي ،م��دي��ر فرع
ال�صحافة والن�شر ب�إدارة الإعالم والعالقات العامة ب�شرطة ال�شارقة

08

على مبادرات الإعالم الأمني ومواكبته للإعالم احلديث مبمار�سات
ور�ؤى متطورة ،وتعرف �إىل كيفية توجيه الر�سائل الإعالمية  ،و �آلية
�إعداد و�إنتاج املواد الإعالمية والتوعوية املقروءة .
كما ا�ستمع �إىل ��ش��رح ح��ول عملية �إدارة وتفعيل ح�سابات القيادة
العامة ل�شرطة �أبوظبي االلكرتونية ،ومتابعة ور�صد قنوات التوا�صل
االجتماعي والتفاعل معها ،والتطوير امل�ستمر ملحتواها مب��ا يعزز
ثقة اجلمهور وي��دع��م الأه ��داف اال�سرتاتيجية واملجتمعية ل�شرطة
�أبوظبي.
و�أثنى الوفد بنتائج الزيارة و�أهميتها يف تعزيز التعاون والتن�سيق
امل�شرتك مبا ي�سهم يف االرتقاء بتطوير العمل و�صو ًال �إىل ر�سالة
�إعالمية هادفة حتقق �أهدافها يف توعية وتثقيف املجتمع مبختلف
اجلوانب ذات ال�صلة بالعمل ال�شرطي والأمني.

�شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان تزور متحف اللوفر وجامعة ال�سوربون
�ضمن ال��زي��ارات التي تقوم بها �سمو
ال�شيخة د� .شما بنت حممد بن خالد
�آل ن�ه�ي��ان يف ال�ع��ا��ص�م��ة الفرن�سية
ب��اري ����س ،ف�ق��د زارت �سموها متحف
ال �ل��وف��ر ال � ��ذي ي �ح �ت��وي ع �ل��ى �أك�ث�ر
م��ن  380000قطعة كما يعر�ض
 35000عمل فني يف عدة �أق�سام
خمتلفة.
وي�ع��ر���ض متحف ال�ل��وف��ر منحوتات
و�أع� �م ��ال ف�ن�ي��ة ول��وح��ات ور�سومات
واك�ت���ش��اف��ات �أث��ري��ة �إذ ي�ع��د املتحف
الأك �ث�ر زي� ��ارة يف ال �ع��امل ،مبتو�سط
 15000زائر يوم ًيا % 65 ،منهم
من ال�سياح الأجانب.
وك��ان يف ا�ستقبال �سموها �سابني دي
الرو��ش�ف��وك��ول��د – م��دي��رة العالقات
اخل��ارج �ي��ة ،و�أل�ي����س �أودري – ق�سم
ب��روت��وك��والت ال��زي��ارات ،وق��د رحبتا
ب ��زي ��ارة � �س �م��وه��ا ل�ل�م�ت�ح��ف وثمنتا
اه�ت�م��ام�ه��ا ب��ال �ف��ن وت ��اري ��خ الإب � ��داع

الإن�ساين.
وقد عربتا عن تقديرهما �إىل اهتمام
دول � ��ة الإم � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة
ب��ال�ف�ن��ون وال �ت��اري��خ ال�ف�ن��ي ،و�أ�شارتا
�إىل متحف اللوفر يف �أبوظبي والذي
يعد واح��دا من �أهم املتاحف العاملية
حاليا ،وا�صطحبتا �سموها يف جولة
ب�ين �أق �� �س��ام امل�ع��ر���ض املختلفة التي
ت�ضم اللوحات العاملية ،والكثري من
�أع �م��ال ال�ف�ن��ان�ين ال �ع��امل � ّي�ين ،والذي
�أثرت �أعمالهم الفنية يف تاريخ الفن
وتاريخ الإن�سان.
وق��د �صرحت �سموها ح��ول الزيارة
ب��أن متحف اللوفر هو �أيقونة الفن
والإب��داع الإن�ساين ،فهو لي�س جمرد
متحف ي�ح��وي ب�ين ج��دران��ه الفنون
وال �ت �ح��ف؛ ل�ك�ن��ه ع ��امل ي�ع�ي��د تاريخ
الإن�سانية للحياة ،وي�ضفر الفنون
والإبداع الب�شري عرب التاريخ؛ لرنى
�صورة راقية للجانب امل�شرق من روح

الإن�سانية ال�ت��ي ع�بر عنها الإن�سان
من خالل الفنون والإبداعات.
كما زارت �سموها جامعة ال�سوربون
بباري�س ،وك��ان يف ا�ستقبالها ماري
�سيلني دانيال  -نائب الرئي�س ل�ش�ؤون
ال�ت�ع�ل�ي��م -وك��ري���س�ت��وف��ر ك��ري�ب����س -
مدير التنمية الدولية  -و�آن كاثرين
فريتزجنر  -مديرة مكتبات جامعة
ال�سوربون-
وق��ام��ت �سموها بجولة ع�بر �أق�سام
اجل ��ام� �ع ��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة م �ط �ل �ع��ة على
�أحدث الطرق التعليمية امل�ستخدمة،
وت� � �ع � ��رف � ��ت م� � ��ن خ� �ل� ��ال ال� �ف ��ري ��ق
امل��راف��ق ل�سموها ع��ن ت��اري��خ جامعة
ال�سوربون ،التي تعد واحدة من �أقدم
و�أه ��م ج��ام�ع��ات ال �ع��امل ،وال�ت��ي عمل
بني �أروقتها وتخرج منها الكثري من
رواد الفكر واملعرفة حول العامل؛ ملا
تقدمه من جت��ارب معرفية وفكرية
ع�م�ي�ق��ة ت�ه�ت��م ب��الإن �� �س��ان وق�ضاياه

امل�صريية.
واه �ت �م��ت � �س �م��وه��ا اه �ت �م��ام��ا خا�صا
بزيارة مكتبة اجلامعة والتي حتتوي
على الكثري من الكتب واملخطوطات
ال �ن��ادرة وال�ه��ام��ة وامل ��ؤث��رة يف تاريخ
الفكر الإن�ساين
وع�ق��دت �سموها اجتماعا م��ع الوفد
امل ��راف ��ق وخ�ل��ال ه ��ذا االج �ت �م��اع مت
مناق�شة العديد من الأمور الفكرية
والثقافية ومن �أهم ما طرح للحوار
هو التعاون امل�شرتك ما بني م�ؤ�س�سات
ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن خ��ال��د �آل نهيان
الثقافية والتعليمة وب�ين اجلامعة
يف العديد م��ن امل�ج��االت التي ميكن
ت �ب��ادل اخل �ب�رات ف�ي�ه��ا وف �ت��ح قنوات
ات���ص��ال و� �ش��راك��ة ت�ع�م��ل ع�ل��ى البعد
الفكري والثقايف والتعليمي.
كما �صرحت �سموها ب��أن�ه��ا فخورة
بوجودها يف �أروقة هذا الكيان العلمي
واملعريف العظيم والذي ميتلك ب�صمة

فكرية يف كل املجتمعات حول العامل
مب��ا ق��دم��ه م��ن ع�ل��م وم�ع��رف��ة تخدم
ك��ل ال�ب���ش��ري��ة وي �� �س �ع��دين �أن يكون

هناك تعاون من �أجل املزيد من نقل
اخل�برات واملعارف ملجتمعنا يف دولة
الإمارات العربية املتحدة.

مركز بحوث الطاقة املوجهة يك�شف عن �أول خمترب تفاعل بني الليزر واملادة يف دول اخلليج
•• �أبوظبي-وام

�أع �ل��ن م�ع�ه��د االب �ت �ك��ار التكنولوجي
ام�س �أن مركز بحوث الطاقة املوجهة
�أ�صبح �أول جهة يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي تقوم بت�شغيل خمترب تفاعل
بني الليزر واملادة.
وي � �ع � �ت�ب��ر خم � �ت�ب��ر ال � �ت � �ف� ��اع� ��ل بني
الليزر وامل ��ادة ج��زءاً م��ن ق�سم الليزر
وال�ضوئيات والإلكرتونيات ال�ضوئية،
والذي يبحث يف العمليات الفيزيائية
ال � �ت� ��ي ت� �ن� �ط ��وي ع �ل �ي �ه��ا ت� �ف ��اع�ل�ات
جمموعة وا��س�ع��ة م��ن �أج �ه��زة الليزر
م��ع امل ��ادة ..وم ��ن خ�ل�ال ذل ��ك ،يطور
الق�سم منهجيات جديدة يف جماالت
خمتلفة ،مثل معاجلة امل��واد بالليزر،
وفيزياء البالزما ،وتكنولوجيا النانو،
والب�صريات غري اخلطية.
وي��وف��ر خمترب الليزر املتنقل فر�صاً
ف ��ري ��دة لإج� � ��راء اخ �ت �ب ��ارات مبتكرة
وجت��ري �ب �ي��ة يف ال �ب �ي �ئ��ات الداخلية
واخل��ارج �ي��ة ..ك �م��ا �أن ��ه ي��دع��م البنى
التحتية احليوية ومقدمي اخلدمات
وامل�ؤ�س�سات البحثية يف دولة الإمارات
ودول جمل�س التعاون اخلليجي من

وحم�سن
خ�لال توفري و�صول وا�سع
ّ
�إىل قدرات التفاعل بني املادة والليزر
 وهي وظيفة مت اال�ستعانة بها �سابقاًمن اخلارج.
ي�شار �إىل �أن توفر ه��ذه ال�ق��درات يف
املنطقة م��ن �ش�أنه �أن ميهد الطريق
لتعزيز ا��س�ت�خ��دام ال�ل�ي��زر يف خمتلف
ال �� �ص �ن��اع��ات ب�ف���ض��ل م ��ا ي �ق��دم��ه من
تطبيقات متعددة.
وق� ��ال ال��دك �ت��ور راي �أو .جون�سون،
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ع�ه��د االبتكار
ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي" :نحن متحم�سون
ل �ه��ذا الإجن� � ��از ال� ��ذي ح�ق�ق��ه باحثو

املركز يف ت�شغيل هذا املخترب املتطور
يف وق��ت ق�صري ج��داً ..ونخطط عرب
ه��ذا امل�خ�ت�بر للبحث يف مو�ضوعني
مرتبطني ب�شكل وث�ي��ق� ،أحدهما هو
تفاعل املادة مع جمال ليزري قوي� ،أي
عند كثافات عالية الطاقة ..والثاين
ه��و درا� �س ��ة امل � ��ادة ع �ن��د ك �ث��اف��ة طاقة
عالية ج��داً� ،أي بالزما كثيفة �ساخنة
..و��س�ت���س�ه��م ن�ت��ائ��ج ه��ذه ال�ت�ج��ارب يف
تعزيز م�صداقية مركز بحوث الطاقة
املوجهة ومعهد االبتكار التكنولوجي
كجهات رائدة �إقليمياً يف جمال فيزياء
الطاقة العالية".
وق��ال ال��دك�ت��ور �شوقي قا�سمي ،كبري
ال�ب��اح�ث�ين يف م��رك��ز ب �ح��وث الطاقة
املوجهة�" :إن �إطالق خمترب التفاعل
بني الليزر وامل��ادة يعد �إ�ضافة مهمة
�إىل حم �ف �ظ��ة امل ��رك ��ز امل �ت �ن��ام �ي��ة من
احل�ل��ول التكنولوجية املتطورة التي
تعمل ع�ل��ى ب�ن��اء وت�شكيل م�ستقبلنا
..ويف ح�ي�ن �أن ق � ��ادة التكنولوجيا
الكبار مب��ا يف ذل��ك ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية واململكة املتحدة وفرن�سا
و�أمل��ان�ي��ا وغ�يره��ا متتلك بالفعل هذا
احلل التكنولوجي� ،إال �أن��ه فريد من

ن��وع��ه بالن�سبة ملنطقة دول جمل�س
التعاون اخلليجي وي�شبه �إىل حد كبري
خمتربات التوافق الكهرومغناطي�سي
ل��دي �ن��ا ،ف �م��ن امل �ت��وق��ع �أن ي �ك��ون له
�آث ��ار وا��س�ع��ة ال�ن�ط��اق يف االختبارات
العلمية وكذلك التطبيقات التجارية
وال�صناعية".
ويعمل املركز مع �شركائه على حتقيق
اب �ت �ك��ارات يف جم ��االت م�ث��ل معاجلة
املواد بالليزر  -اللحام والقطع واحلفر
والتلبيد والت�صلب والك�سوة ومعاجلة
الأ��س�ط��ح وتقنيات ال�ب�لازم��ا وتوليد
النب�ضات الكهرومغناطي�سية وتوجيه

موجات البالزما واال�ست�شعار عن بعد
واالت�صال بالليزر واملواد النانوية.
و�أ� � �ض� ��اف ال ��دك �ت ��ور ق��ا� �س �م��ي" :يتم
ا�ستخدام الليزر يف جمموعة وا�سعة
من التطبيقات ..ويعد قطاع الت�صنيع
م��ن ال �ق �ط��اع��ات ال �ت��ي ت���ش�ه��د �أهمية
متزايدة ،حيث يوفر الليزر قدراً من
الدقة يفوق دقة الأداة املادية املكافئة
ب�شكل كبري ..ومن خالل هذا املخترب،
�سنتمكن من دعم قطاع الت�صنيع ،من
ب�ين ال�ق�ط��اع��ات ذات الأول��وي��ة لدول
املنطقة ..و�إىل جانب ذل��ك� ،سيم ّكن
امل �خ �ت�بر ق � ��درات ال �ب �ح��ث والتطوير
العاملية اجلديدة ويدعم التطبيقات
ال�صناعية الأخرى ،مثل اجليل القادم
من تقنيات االت�صاالت".
كما �ست�شمل القدرات التي �سيمتلكها
مركز بحوث الطاقة املوجة م�ستقب ً
ال
غرفة �أب�ح��اث نظيفة بت�صنيف �آيزو
م��ن ال�ف�ئ��ة  7وخم �ت�بر ل �ي��زر متنقل
م��ع غ ��رف حم��اك��اة ال�ب�ي�ئ��ة /البيئية
واال�ضطرابات واالهتزازات /و�أنظمة
ل �ي��زر خم�ت�ل�ف��ة ،م�ث��ل ال �ل �ي��زر متعدد
الكيلوواط يف املوجة امل�ستمرة و�أ�شعة
الليزر متعددة ال�ت�يراواط يف الو�ضع

النب�ضي.
�إ� �ض��اف � ًة �إىل ذل� ��ك�� ،س�ي�ع�م��ل خمترب
ال �ت �ف��اع��ل ب�ي�ن ال �ل �ي��زر وامل � � ��ادة على
تعزيز ال�ت�ق��دم ال�ن�ظ��ري والتجريبي
يف املجاالت املختلفة التي تعتمد على
تفاعالت امل��ادة وال�ضوء ،مبا يف ذلك
الفيزياء الذرية واجلزيئية والب�صرية
وال�ضوئيات والكيمياء والإلكرتونيات
ال�ضوئية وغريها.
كما �سيتم توظيف املخترب لدرا�سة
�آل�ي��ات الت�سخني وال��ذوب��ان والتبخر
الناجتة عن تفاعل الليزر واملادة وفقاً
ملجموعة وا��س�ع��ة م��ن معايري الليزر
على م��واد �صلبة خمتلفة ..و�ستدعم

التحقيقات يف املخترب عملية حت�سني
معايري معاجلة املواد بالليزر لتطوير
منتجات تلبي اجلودة املطلوبة.
وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،ميكن �أن ت�ؤدي
�أب�ح��اث التحليل الطيفي والت�صوير
عايل ال�سرعة �إىل تطوير �أدوات ر�صد
�إلكرتونية منخف�ضة التكلفة و�صغرية
احلجم ت�ساعد على �ضبط جودة الإنتاج
..و�سي�ستخدم املخترب �أي�ضاً العديد
من �أدوات الت�شخي�ص ،مثل الكامريا
عالية ال�سرعة ،والكامريا ال�شعاعية،
وك��ام�ي�را  ICCDع��ال�ي��ة ال�سرعة
واملطياف ملراقبة الظواهر ال�سريعة
التي حتدث �أثناء عملية تفاعل املادة

والليزر .وت�شمل ال�ق��درات الرئي�سية
الأخ � ��رى ل�ل�م�خ�ت�بر درا�� �س ��ة التوهج
احل ��راري ال�ن��اج��م ع��ن ال�ت�ف��اع��ل غري
اخلطي ل�شعاع ل�ي��زري ع��ايل الطاقة
مع الغالف اجلوي الذي متت�ص فيه
جزيئات وج�سيمات معينة ج��زءاً من
�إ�شعاع الليزر ..ولدرا�سة هذا الت�أثري،
�سين�شر فريق املركز م�صادر ليزرية
خ��ارج�ي��ة و�أج �ه��زة ا�ست�شعار خمتلفة
للتحقيق يف ال�ع�م�ل�ي��ات الفيزيائية
التي حت�صل خالل تفاعل �أنواع الليزر
املختلفة /امل�ستمرة والنب�ضية /مع
الغالف اجل��وي يف بيئة دول جمل�س
التعاون اخلليجي.

ال�شعبة الربملانية الإماراتية ت�شارك يف اجتماع حول مكافحة الإرهاب بالدوحة
•• �أبوظبي-وام

�شاركت ال�شعبة الربملانية للمجل�س
الوطني االحت ��ادي يف اجتماع حول
"دور ال�برمل��ان��ات يف تنفيذ خطط
ال�ع�م��ل ال��وط�ن�ي��ة مل�ع��اجل��ة الإره� ��اب
وال� �ت� �ط ��رف ال �ع �ن �ي��ف امل� � � � ��ؤدي �إىل
الإرهاب" ،ال��ذي عقد �ضمن �أعمال
االجتماع التن�سيقي الأول للمجال�س
وال �ب��رمل � ��ان � ��ات امل �ع �ن �ي ��ة مبكافحة
الإره � � � ��اب ،وي �ن �ظ �م��ه م �ك �ت��ب الأمم
املتحدة ملكافحة الإرهاب يف العا�صمة
القطرية الدوحة ،خالل الفرتة من
� 13إىل  15دي�سمرب اجلاري.
ومثل ال�شعبة الربملانية الإماراتية
يف ه��ذا االج�ت�م��اع ن�ي��اب��ة ع��ن معايل
�صقر غبا�ش رئي�س املجل�س الوطني
االحت ��ادي رئي�س االحت ��اد الربملاين
العربي� ،سعادة كل من نا�صر حممد
اليماحي رئي�س جمموعة ال�شعبة
يف االحتاد الربملاين العربي ،وعبيد
خلفان الغول ال�سالمي نائب رئي�س
املجموعة.
وذك� ��ر � �س �ع��ادة ع�ب�ي��د خ�ل�ف��ان الغول
ال �� �س�لام��ي يف م��داخ �ل��ة ح ��ول �سبل
ت �ع ��زي ��ز ال � �ت � �ع ��اون ال �ب��رمل � ��اين على
امل�ستوى الإقليمي وال��دويل ملكافحة
الإرهاب� ،أنه على الرغم من اجلهود
الدولية املبذولة يف جمال مكافحة
الإره � ��اب وال �ت �ط��رف� ،إال �أن هناك
ح��اج��ه �إىل ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون الدويل
ب�ي�ن ال�ب�رمل ��ان ��ات والأمم املتحدة
للت�صدي خلطر الإرهاب والتطرف،
وم�ك��اف�ح��ة ال �ظ��روف امل ��ؤدي ��ة لهما،
وتعزيز خطاب الت�سامح والتعاي�ش.
و�أو� � �ض� ��ح �أن � ��ه ل�ت�ح�ق�ي��ق ذل� ��ك كله،

ي� ��رى االحت � � ��اد ال �ب�رمل� ��اين العربي
�أن � ��ه ع �ل��ى ال�ب�رمل ��ان ��ات وامل�ؤ�س�سات
الإقليمية وال��دول�ي��ة الت�سريع من
وت�يرة امل���ش��اورات اخلا�صة باالتفاق
على مفهوم دويل �شامل للإرهاب،
حيث �إن هذه الإ�شكالية هي العائق
الرئي�سي �أمام تعزيز التعاون الدويل
ملكافحة الإرهاب وعدم وجود مفهوم
ي �ح��دد الأع� �م ��ال الإره ��اب� �ي ��ة وع ��دم
ال��و��ض��وح ه��ذا يجعل ال�ع��امل عاجزاً
عن مواجهة الإرهاب.
وت ��اب ��ع ال �� �س�لام��ي� ،أن �أي جمهود
ب ��رمل ��اين وط� �ن ��ي و�إق �ل �ي �م ��ي ودويل
ملجابهة خ�ط��ر الإره � ��اب والتطرف
عليه �أن يعمل ب�شكل �أ��س��ا��س��ي على
م��أ��س���س��ة ق�ي��م ال�ت���س��ام��ح والتحاور
وال�ت�ع��اي����ش يف �أط ��ر ق��ان��ون�ي��ة تعمل
على �ضمان حماية حقوق الإن�سان،
واحل � � � ��د م � ��ن خ � �ط� ��اب ال� �ك ��راه� �ي ��ة
والتمييز ..الفتا �إىل �أن عاملنا اليوم

يواجه حتديات معا�صرة ،كالإرهاب
العابر للحدود واملتمثل يف الإرهاب
الإل � � �ك �ت ��روين وجت� �ن� �ي ��د املقاتلني
ع�بر الإن�ترن��ت ،فمن ال���ض��روري �أن
يت�ضمن عملنا امل�شرتك �إيجاد �أطر
ق��ان��ون�ي��ة م�ث��ل ات�ف��اق�ي��ات ث�ن��ائ�ي��ة� ،أو
م��ذك��رات ت �ع��اون �أم�ن�ي��ة ب�ين الدول
تكفل احلد من اجلرائم الإلكرتونية
وت���س�ل�ي��م امل �ج��رم�ين ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
زي��ادة ال�ت�ع��اون الأم�ن��ي فيما يخ�ص
اجل��رائ��م الإل �ك�ترون �ي��ة ال��دول �ي��ة يف
�إطار الإنرتبول الدويل.
وت� � �ط � ��رق ال� ��� �س�ل�ام ��ي �إىل جهود
االحت��اد ال�برمل��اين العربي يف تعزيز
ال�ع�م��ل ال�برمل��اين ال�ع��رب��ي امل�شرتك
ملكافحة الإره��اب والتطرف ،وتعزيز
ال�ت���س��ام��ح واحل � ��وار ب�ي�ن الثقافات
والأديان ،حيث يهدف ميثاق االحتاد
ال�ب�رمل��اين ال �ع��رب��ي �إىل ت�ب�ن��ي ر�ؤي ��ة
برملانية ا�سرتاتيجية موحدة ت�ساهم

يف ر� �س��م الإط� ��ار ال �ع��ام للت�شريعات
ال��وط �ن �ي��ة وت �ع �م��ل ع �ل��ى الت�صدي
ل�ل��إره ��اب وال �ت �ط��رف ،ك �م��ا ي�صدر
االحت� ��اد ال�ب�رمل��اين ال �ع��رب��ي بيانات
ت��دي��ن الأع �م��ال الإره��اب �ي��ة الهادفة
�إىل زع��زع��ة اال� �س �ت �ق��رار يف ال ��دول
العربية ،وت�أجيج الفنت والنزاعات
يف املنطقة ال�ع��رب�ي��ة ،ه��ذا وق��د قام
االحت ��اد ال�برمل��اين ال�ع��رب��ي برئا�سة
دول� ��ة الإم� � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة
بعقد جل�سة طارئة يف مايو ،2021
واجتماعات عربية تن�سيقية خمتلفة
ل �ت��وح �ي��د ال � � ��ر�ؤى وامل� ��واق� ��ف جتاه
�أب ��رز الق�ضايا ال�ت��ي مت�س ال�شعوب
العربية ،وذل��ك بهدف الو�صول �إىل
حلول واقعية لأزمات عاملنا العربي،
والتي يعد الإره��اب والتطرف جزءاً
رئي�ساً منها.
وق��ال" :على امل�ستوى الوطني نحن
يف املجل�س الوطني االحت��ادي نثمن

ك��اف��ة الإج � � ��راءات ال �ت��ي م��ن �ش�أنها
�أن ت�ضع الت�شريعات ال�ت��ي ت�ضمن
ال� �ت� ��� �ص ��دي ل �ل ��إره � ��اب وال� �ت� �ط ��رف
العنيف� ،أم��ا على م�ستوى االحتاد
ال�برمل��اين ال�ع��رب��ي ف�ق��د مت االتفاق
على و�ضع قانون ا�سرت�شادي لكافة
املجال�س والربملانات العربية".
و�أ�ضاف" :ن�أمل �أن ي�ساهم اجتماعنا
ه � ��ذا يف ت��وظ �ي��ف ال� ��� �ش ��راك ��ات بني
االحت � ��ادات ال�برمل��ان�ي��ة ،والربملانات
ال��وط �ن �ي��ة ،وامل ��ؤ� �س �� �س ��ات الدولية
ال��رائ��دة ،مثل مكتب الأمم املتحدة
ملكافحة الإرهاب ،يف تنفيذ االلتزامات
الدولية املتعلقة مبكافحة الإرهاب
ع�ل��ى ال�صعيد ال��وط �ن��ي ،ومكافحة
ال � �ظ� ��روف امل� � ��ؤدي � ��ة �إىل الإره � � ��اب
والتطرف ،وتعزيز خطاب الت�سامح
واحل � ��وار والتعاي�ش" .و�� �ش ��ارك يف
االجتماع ممثلون عن مكتب الأمم
امل�ت�ح��دة مل�ك��اف�ح��ة الإره � ��اب ،ومركز
الأمم املتحدة الإقليمي للدبلوما�سية
ال��وق��ائ �ي��ة مل�ن�ط�ق��ة �آ� �س �ي��ا الو�سطى،
وم ��رك ��ز الأمم امل �ت �ح��دة الإقليمي
لل�شرق الأدن� ��ى ،وال�برمل��ان العربي،
واالحتاد الربملاين العربي ،واالحتاد
ال �ب�رمل ��اين الأف ��ري� �ق ��ي ،واجلمعية
ال�ب�رمل ��ان �ي ��ة الآ�� �س� �ي ��وي ��ة ،واالحت � ��اد
الربملاين للدول الأع�ضاء يف منظمة
ال� �ت� �ع ��اون الإ� � �س �ل�ام ��ي ،واجلمعية
الربملانية الدولية للدول الأع�ضاء يف
كومنولث الدول امل�ستقلة ،واجلمعية
الربملانية ملنظمة الأمن والتعاون يف
�أوروب��ا ،وجمل�س ال�شورى القطري،
وب ��رمل ��ان ��ات الأن ��دي ��ز وكازاخ�ستان
وق�ي�رغ� �ي ��ز�� �س� �ت ��ان وطاجيك�ستان
و�أوزبك�ستان وتركمان�ستان.

النائب العام للدولة يبحث مع �سفري رو�سيا تعزيز التعاون
•• �أبوظبي-وام

ا��س�ت�ق�ب��ل امل���س�ت���ش��ار ال��دك �ت��ور حمد
� �س �ي��ف ال �� �ش��ام �� �س��ي ،ال �ن��ائ��ب العام
ل �ل��دول��ة يف م �ق��ر م�ك�ت�ب��ه مبنطقة
ال��رو� �ض��ة ب ��أب��وظ �ب��ي � �س �ع��ادة تيمور
زاب�ي�روف� ،سفري رو�سيا االحتادية
ل��دى ال��دول��ة ،ومت��ت مناق�شة �سبل
دع��م ا�ستمرارية ال�ت�ع��اون امل�شرتك
بني النيابات العامة للبلدين.
وبحث اجلانبان خالل اللقاء الذي
ح�ضره امل�ست�شار �سلطان اجلويعد
القائم ب�أعمال املحامي العام الأول،
وعلي �سعيد الزيودي القائم ب�أعمال
�إدارة التعاون الق�ضائي الدويل� ،سبل
تنمية �آفاق التعـاون بني البلدين يف
جمال �أعمال النيابة العامة ،وتعزيز
ال �ت �ن �� �س �ي��ق امل �� �ش�ت�رك ب�ي�ن النيابة
العامة للدولة وال�سفارة الرو�سية يف
املجاالت الق�ضائية والقانونية.
ورح��ب النائب العام ،ب�سعادة تيمور
زاب�يروف ،م�شرياً �إىل �أهمية اللقاء
يف تعزيز التعاون امل�شرتك وتطوير
ال �ع�ل�اق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ي�ن البلدين

يف امل�ج��االت الق�ضائية والقانونية،
وا� �س �ت �� �ش��راف ال �ف��ر���ص امل�ستقبلية
لتعزيز كفاءة املنظومة الق�ضائية،
م ��ؤك��داً ان�ف�ت��اح دول��ة الإم� ��ارات على
جميع التجارب واخل�برات الدولية
وحر�صها على بناء عالقات متينة
مع دول العامل وعقد �شراكات بناءة.
وا�ستعر�ض التجربة الناجحة لدولة
الإمارات يف حتقيق العدالة وتر�سيخ
�سيادة ال�ق��ان��ون ،وتطوير املنظومة
الت�شريعية بقوانني تدعم امل�سرية
ال�ت�ن�م��وي��ة ل �ل��دول��ة ،وذل� ��ك بف�ضل

توجيهات القيادة الر�شيدة الرامية
�إىل م��واك�ب��ة ال �ت �غ�يرات امل�ستقبلية
انطالقاً من �إميانها ب�أن العدل هو
الركيزة الأ�سا�سية لتحقيق التقدم
واال��س�ت�ق��رار يف �أيّ جمتمع ،منوهاً
بحر�ص دولة الإمارات على �أداء دور
حم ��وري ف��اع��ل وم ��ؤث��ر يف اجلهود
ال��دول �ي��ة ل�ت�ع��زي��ز � �س �ي��ادة القانون
وحت �ق �ي ��ق ال� �ع ��دال ��ة االجتماعية
للجميع باعتبارها مبد�أ �أ�سا�سيا من
مبادئ التعاي�ش ال�سلمي والت�سامح
بني الأمم.
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جمل�س �إدارة نادي دبي لأ�صحاب الهمم يوزع حقائبه الإدارية
•• دبي-وام

وجه نادي دبي لأ�صحاب الهمم ال�شكر �إىل �سمو ال�شيخ من�صور
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س جمل�س دب��ي الريا�ضي
على الثقة الغالية التي �أواله��ا للمجل�س بعد ت�شكيله اجلديد
برئا�سة ثاين جمعة بالرقاد ،وحممد عبد الكرمي جلفار نائبا
للرئي�س ،وع�ضوية ح�سن املزروعي ،ومنى خليفة حماد ،ورئي�سة
الفال�سي.
جاء ذلك خالل االجتماع الأول الذي عقده جمل�س �إدارة النادي
�أم�س وال��ذي مت خالله توزيع احلقائب الإداري ��ة حيث �أ�سند
من�صب الإ�شراف على الن�شاط الريا�ضي �إىل ح�سن املزروعي،
فيما مت اخ�ت�ي��ار م�ن��ى ح�م��اد م�شرفا ع�ل��ى مكتب التخطيط

اال�سرتاتيجي والتميز امل�ؤ�س�سي ورئي�سة الفال�سي م�شرفا
على ق�سم الفتيات وم�ساعدا ل�ش�ؤون اال�سرتاتيجية والريا�ضة،
حيث ترتكز ر�سالة النادي على تهيئة "�أ�صحاب الهمم" بدنيا
ونف�سيا وفكريا للقيام ب�أدوارهم التنموية يف املجتمع يف خمتلف
املجاالت وعلى كافة الأ�صعدة.
وو�صف ماجد الع�صيمي املدير التنفيذي لنادي دبي لأ�صحاب
الهمم املرحلة املقبلة بـ"املهمة" ،خ�صو�صا �أن النادي مقبل على
ا�ست�ضافة العديد من الأحداث العاملية على خريطة "�أ�صحاب
الهمم" ،منها بطولة ال�ع��امل للقو�س وال�سهم خ�لال الفرتة
من � 18إىل  27فرباير ،2022وبطولة العامل لل�سلة على
الكرا�سي املتحركة خ�لال ال�ف�ترة م��ن � 16إىل  30نوفمرب
 ،2022وتتخللها ب �ط��والت ف ��زاع ال��دول �ي��ة ل�ع��ام 2022

لألعاب القوى" اجلائزة الكربى" خالل الفرتة من � 18إىل
 24مار�س  ،2022ورفعات القوة ك�أ�س العامل دبي 2022
خالل الفرتة من � 10إىل  18دي�سمرب  ،2022بالإ�ضافة
�إىل العديد من الربامج والأن�شطة الثقافية واملجتمعية التي
حتقق الأهداف اال�سرتاتيجية للنادي.
و�أ�شار الع�صيمي �إىل الزيادة الكبرية يف �أعداد املنت�سبني للنادي
مبينا �أنها ثمرة دع��م القيادة الر�شيدة ومتابعة جمل�س دبي
الريا�ضي حتى يحقق كل امل�شاركني طموحاتهم املرجوة على
خمتلف الأ�صعدة.
و�أ�ضاف" :فوز النادي بجائزة منوذج دبي للتفوق الريا�ضي يف
ن�سختها الأخرية م�س�ؤولية م�ضاعفة للجميع من �أجل حتقيق
املزيد من التفوق والإبداع".

09

نهيان بن مبارك � :شباب الإمارات ثروة الوطن احلقيقية وبناة امل�ستقبل
•• دبي-وام

�أكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ش �أن
�شباب الإمارات هم ثروة الوطن احلقيقية وبناة امل�ستقبل و�سفراء الإمارات
يف نقل مبادئها الرا�سخة يف الت�سامح وال�سالم والتعاي�ش والأخوة الإن�سانية
�إىل العامل �أجمع.
جاء ذلك خالل لقاء معاليه يف �إك�سبو  2020دبي مع الطلبة املتفوقني

امل�شاركني يف "رحلة االحتاد" املبادرة التي �أطلقتها جمعية البيت متوحد
وذل��ك تقديرا لأدائ�ه��م الأك��ادمي��ي املتميز ومهاراتهم العلمية والريا�ضية
الواعدة و�إجنازاتهم الثقافية وطموحاتهم العالية.
وقال معاليه �إن الإمارات بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" تويل �شباب و�شابات الوطن جل اهتمامها
لبناء �أجيال قادرة على ا�ستكمال م�سرية الدولة احل�ضارية لتوا�صل الإمارات
ريادتها العاملية يف خمتلف املجاالت والقطاعات.

و�أكد معاليه حر�ص القيادة الر�شيدة على متكني و�إ�شراك ال�شباب وتفعيل
دوره� ��م يف ت�ع��زي��ز م���س�يرة اخل�م���س�ين ك��ون�ه��م امل �ح��رك الأ� �س��ا� �س��ي و�شركاء
يف حتقيق التنمية امل���س�ت��دام��ة و��ص�ن��اع��ة امل�ستقبل م��ن خ�ل�ال �إبداعاتهم
وابتكاراتهم و�أفكارهم امللهمة ليقدموا للعامل منوذجا ا�ستثنائيا يف الطموح
والعمل والإرادة والتفوق العلمي.
وخالل اللقاء  ..تبادل معاليه مع الطلبة والطالبات امل�شاركني يف "رحلة
االحتاد" �أط��راف احلديث حول رحلتهم التعليمية و�إجنازاتهم الأكادميية

والريادية وطموحاتهم املهنية وامل�ستقبلية.
وت�ه��دف م�ب��ادرة "رحلة االحتاد" �إىل تعزيز ال��وع��ي مب�سرية التقدم التي
قادتها دولة الإمارات والإجنازات التي حققتها خالل اخلم�سني عاما املا�ضية
وتنمية الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأ�صيلة يف نفو�س جيل ال�شباب
من خالل الرتكيز على املو�ضوعات الفرعية الثالثة لـ �إك�سبو  2020دبي
املتمثلة يف "اال�ستدامة والتنقل والفر�ص"  ..ومن املقرر �أن تعود "رحلة
االحتاد" يف دورتها اخلام�سة عام .2023

جناح �شمال مقدونيا يعر�ض �أقدم النقو�ش احلجرية باملنطقة يف اك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

ي�ستقبل جناح �شمال مقدونيا زواره
يف �أك�سبو  ،2020مبقتنيات خمتلفة
تعود �إىل تاريخها القدمي ،كما تدعو
اجل�م�ه��ور الك�ت���ش��اف امل��زي��ج الهائل
ل�ت�راث �ه��ا امل�ن���ص�ه��ر يف احل�ضارات
اليونانية والرومانية والعثمانية،
فكل ه��ذه الفنون اجتمعت لتج�سد
ت��راث �اً متميزا تباهي مقدونية به
العامل وت�سعى لتعريفه للزوار من
خالل عر�ضه يف جناحها باك�سبو.
جم��رد دخ��ول جناح �شمال مقدونيا
يف �أك �� �س �ب��و  ،2020ن � ��رى رده ��ة
طولية على �شكل مم��ر �صمم على
�شكل متحف به مقتنيات ب�صندوق
زج��اج��ي ،على اعتبار �أن ك��ل قطعة
م��ن املعرو�ضات متثل حقبة زمنية

وبيئة معينة ،حيث �أن احليوانات
امل��وج��ودة ت�ع�بر ع��ن البيئة الربية
وما ت�ضمه من �أنواع نادرة يف العامل،
يقف امامها الزائر ليعرف الكثري
عن الثقافة والفنون وتنوع احلياة
ال�ب�ري ��ة وال �� �ص �ن��اع �ي��ة يف املجتمع
امل �ق��دوين ،ويف نهاية ال��رده��ة يقف
من ��وذج�ي�ن ل �ع��ر���ض �أه � ��م املالب�س
التقليدية والفلكلورية للدولة ،مما
يدل على التقنية والإبداع يف احتيار
االل� ��وان وال�ت���ص�م�ي��م ال ��ذي ي�ؤ�صل
ل �ل �ه��وي��ة ال��وط �ن �ي��ة ل ��دول ��ة �شمال
مقدونيا ،و�صندوق زجاجي به حجر
تاريخي منقو�ش عليه �أقدم الرموز
امل�سيحية� ،إذ يرمز ينبوع الكانتار
الداعم للمواطن وامل�ستقبل ،حيث
�إىل م�صدر احلياة ،والغزال املنحوت القوة ملواجهة احلياة.
عليه هو امل�ؤمن الذي ي�أتي لي�شرب و�أه� �ت ��م ج �ن��اح � �ش �م��ال م �ق��دون �ي��ا يف جاء ال�شعار مواكباً للحياة احلديثة
م��ن نبع احل�ي��اة ويكت�سب بعد ذلك �أك �� �س �ب��و  2020ب �ن �� �ش��ر �شعارها " منزل يف كل منعطف" وذلك ميكن

و�أن اجلناح يقع يف منطقة الفر�ص،
وم ��ن ب�ي�ن امل�ق�ت�ن�ي��ات ال �ت��ى ي�ضمها
اجل�ن��اح ،العديد من اللوحات التى
تن�شر املعلومات عن جميع القطاعات
امل�ه�م��ة يف ال ��دول ��ة ،وم ��ن ب�ي�ن هذه
ال �ل��وح��ات م��ا ي���ش�ير �إىل �أن �شمال
مقدونيا ب�لاد ت�صنع الفر�ص ،من
خ�لال املناطق االقت�صادية وتنمية
املجتمع ،وحتقيق فر�ص اال�ستثمار،
وت�شري ال�ل��وح��ة �أن مقدونيا ع�ضو
يف حلف الناتو ومر�شحة للع�ضوية
الأوروب � �ي� ��ة ،ك�م��ا ت ��أت��ي ل��وح��ة �أخر
جت ��ذب امل �غ��ام��رون ب �ع �ن��وان ،وجهة
مل�ح�ب��ي امل �غ��ام��رة  ،وامل �ق �� �ص��ود بهذه
امل�غ��ام��رات ه��و اال�ستمتاع بالأمواج
الدولة من االزدهار وجذب الزائرين ورك � � � � � ��وب اخل� � �ي � ��ل وغ �ي ��ره� � ��ا من
�ضمن قطاع ال�سياحة لدفع عجلة املغامرات.
التقدم والتنمية امل�ستدامة ،خا�صة ول��وح��ات �أخ��رى تتحدث عن وجهة

لكل املوا�سم ،وهذا يخ�ص ال�سياحة
ال�صيفية مثال يف �أق ��دم ب�ح�يرة يف
قارة �أوروبا ،حيث �أنها �ضمن املعامل
ال �ت��ى ت�ت�ب��ع ال�ي��ون���س�ك��و ،ويف مو�سم
ال���ش�ت��اء ي�ستمتع ال���س�ي��اح ب�سقوط
الثلوج والتزلج عليه ،وعدة لوحات
ت�شري �إىل �أن مقدونيا دولة م�ضيافة،
ويف ت�سل�سل و�ضعت اللوحات لتكمل
بع�ضها البع�ض ،ومنها الدالة على
الثقافة والفنون واملوروث الرتاثي،
وك��ل ل��وح��ة حت�م��ل � �ص��ورة تعبريية
م��ن ال��واق��ع لتنقله �إىل اجلمهور،
وذل� ��ك ل�تر� �س �ي��خ م �ف �ه��وم ال�صورة
الذهنية لدى الزائرين.
وا�ستعر�ض جناح �شمال مقدونيا يف
�أك�سبو  ،2020من��اذج م��ن املطبخ
امل� �ق ��دوين وا� � �ش� ��ارات ل �ف��ن الطهي
وال �ت��ذوق ،ودع��ى اجلميع الكت�شاف

ال� �ع� �ج ��ائ ��ب ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة وف ��ر� ��ص
اال�ستثمار ،واملواقع امل�سجلة يف قائمة
اليون�سكو للرتاث العاملي ،والهدف
من م�شاركة �شمال مقدونيا يف اك�سبو
ه��و ال �ت �ع��ري��ف ب��ال��دول��ة وثقافتها
وت��اري �خ �ه��ا امل �م �ت��زج م ��ع ال �ع��دي��د م
احل �� �ض��ارات ال �ق��دمي��ة ،وا�ستقطاب
رج� ��ال الأع� �م ��ال ور�ؤو�� � ��س الأم� ��وال
لعقد اتفاقيات وعقود ت�شغيل لدفع
ع�ج�ل��ة االق �ت �� �ص��اد واالن� �ت ��اج ،وذلك
مع جميع ال��دول امل�شاركة يف جميع
اجل��وان��ب والقطاعات احليوية من
�سياحة و��ص�ح��ة و��ص�ن��اع��ة وجت ��ارة،
وقد خ�ص�ص للمهتمني باال�ستثمار
مكان للقاءات ،وب��دوره ق��ام اجلناح
بجذب الأالف من الزائرين الذين
ع� �ب ��روا ع� ��ن ام �ت �ن ��ان �ه ��م باجلناح
والقائمني عليه

جمل�س �إدارة غرفة عجمان يزور جناح اململكة العربية ال�سعودية و جناح الر�ؤية

•• عجمان  -الفجر:

ق��ام وف��د م��ن غرفة جت��ارة و�صناعة عجمان برئا�سة �سعادة املهند�س عبداهلل
املويجعي رئي�س جمل�س الإدارة ،بزيارة معر�ض �إك�سبو  2020دبي� ،ضم الوفد
�سعادة �سامل بن �أحمد النعيمي نائب رئي�س جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س
الإدارة� .إ�ستهل وفد غرفة عجمان اجلولة بزيارة جناح اململكة العربية ال�سعودية
للتعرف على حمتويات اجلناح و�أق�سامه املت�ضمنة اجلوانب الرتاثية ومقتطفات
م��ن ت��اري��خ اململكة وحا�ضرها وك��ذل��ك خطتها ونه�ضتها القادمة �ضمن ر�ؤية

ال�سعودية  .2030لتحقيق م�ستقبل �أكرث �إزدهاراً لل�شعب ال�سعودي حتت راية
وتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ملك
اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة ،والأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع.
و�أ�شاد �سعادة عبداهلل املويجعي بتميز اجلناح ال�سعودي وما ي�ضمه من جوانب
و�أق���س��ام ت��أخ��ذ ال��زوار �إىل رحلة يف ت��اري��خ اململكة والتعرف على �أه��م امل�شاريع
والتوجهات امل�ستقبلية.
كما زار �أع�ضاء جمل�س �إدارة غرفة عجمان جناح "الر�ؤية" للتعرف على م�سرية

ور�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي ،رع��اه اهلل ،لي�سرد اجلناح التجربة الفريدة
وحمطات التنمية ،ويقدم اجلناح حماكة �شاملة عن فكر �صاحب ال�سمو حاكم
دب��ي ،وكيف �أ�صبحت �إم��ارة دبي مدينة �إ�ستثنائية لها مكانة عاملية يف خمتلف
املجاالت ومنارة حتتذي بها مدن العامل يف التطور والديناميكية والنجاح.
و�أو��ض��ح �سعادة عبداهلل املويجعي �أن تزامن �إك�سبو مع �إحتفاالت الدولة بعام
اخلم�سني ،يج�سد م��ا و�صلت �إل�ي��ه دولتنا حت��ت راي��ة قيادتنا الر�شيدة خالل
خم�سني عام م�ضت وخم�سني قادمة يتوجها طموح و�شغف لتبو�أ املراكز االوىل

عاملياً يف كافة املجاالت بالإعتماد على النهج اال�ستباقي ووثيقة مبادئ اخلم�سني
املت�ضمنة توجهات دولتنا امل�ستقبلية.
ووج��ه �سعادة عبداهلل املويجعي الدعوة للجميع ب�أهمية زي��ارة احل��دث العاملي
ومتابعة فعالياته ،داع�ي�اً رواد ورائ ��دات االع�م��ال و�أع���ض��اء غرفة عجمان من
�أ�صحاب وم�س�ؤويل ال�شركات وامل�صانع للتعرف على توجهات �إقت�صاد امل�ستقبل
وبحث فر�ص التعاون وال�شراكات يف ظل هذا الزخم من الفعاليات وامللتقيات
االقت�صادية ووج��ود اخل�براء املعنيني و�أ�صحاب املواهب واملبتكرين يف خمتلف
املجاالت.
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توقيف قطب الفحم يف رو�سيا ميخائيل فيدياييف
•• مو�سكو�-أ ف ب

10

�أوقفت ال�سلطات الرو�سية �أم�س الأربعاء ميخائيل فيدياييف
قطب الفحم الذي ميلك مئات املاليني من اليوروهات ،بعد
احلادث الذي وقع يف �أحد مناجمه يف ت�شرين الثاين-نوفمرب
و�أ�سفر عن مقتل � 51شخ�صا ،كما �أعلن املحققون الأربعاء.
واعتقل رئي�س جمموعة “ا�س دي ا�س�-أوغول” وكذلك املدير
العام للمجموعة غينادي �أليك�سييف ومديرها الفني �أنطون
ياكوتوف وكبري مهند�سي املنجم �أناتويل لوبانوف لال�شتباه
بانتهاكهم م�ع��اي�ير ال���س�لام��ة ال�صناعية و�إ� �س��اءة ا�ستخدام
ال�سلطة ،على حد قول جلنة التحقيق الرو�سية.
وقال امل�صدر ذاته �إن “املحققني يعتزمون طلب و�ضع الذين

اعتقلوا قيد التوقيف املوقت» .وما زالت احلوادث ال�صناعية
تتكرر يف رو�سيا لكن م��ن ال�ن��ادر �أن تتم حماكمة �أو توقيف
�أثرياء �أو �أ�صحاب نفوذ.
وفيدياييف ( 59عاما) �شخ�صية من ال�صف الأول يف منطقة
ك�ي�م�يروف��و يف �سيبرييا ح�ي��ث ي�شكل ق�ط��اع امل�ن��اج��م حمركا
ل�لاق�ت���ص��اد .وق ��د ج ��اء يف امل��رت �ب��ة  177ع�ل��ى الئ �ح��ة �أغنى
ال�شخ�صيات يف رو�سيا يف  2019برثوة تقدر بـ 550مليون
دوالر ،ح�سب جملة فورب�س املتخ�ص�صة .وابنه بافل هو �أي�ضا
ع�ضو يف حزب الكرملني “رو�سيا املوحدة» .ويف  25ت�شرين
�شخ�صا بينهم خم�سة من
الثاين-نوفمرب  2021لقي 51
ً
رجال الإنقاذ م�صرعهم يف منجم الفحم لي�ستفياجنايا التابع
ل�شركة “ا�س د�س ا�س�-أوغول».

القوات الفرن�سية تعيد مع�سكر متبكتو �إىل اجلي�ش املايل
•• مدينة متبكتو�-أ ف ب

�أع��ادت القوة الفرن�سية ملكافحة الإرهابيني مع�سكر متبكتو
�إىل جي�ش مايل بعدما احتفظت على مدى نحو ت�سع �سنوات
بوجود متوا�صل يف املن�ش�أة الواقعة يف �شمال البالد ،وفق ما
�أفاد مرا�سلو وكالة فران�س بر�س.و�أُنزل العلم الفرن�سي ورفع
مكانه العلم امل��ايل يف القاعدة ،مب�شاركة ع��دد حم��دود من
اجلنود الفرن�سيني واملاليني ومم ّثلني عن ال�سلطات املحلية
وم�س�ؤولني �أمنيني.
و�صافح اجلرنال الفرن�سي �إتيان دو بريو قائد قوة برخان يف
مايل ،القائد املايل اجلديد للمع�سكر.
ويف مبادرة رمزية �س ّلمه مفتاحاً خ�شبياً و�سط حتليق طائرة

ع�سكرية فرن�سية على عل ّو منخف�ض.
وب ��د�أ االن���س�ح��اب الفرن�سي م��ن متبكتو يف ني�سان�-أبريل
 ،2013وك ��ان ال ي ��زال ي�ت��واج��د فيها ن�ح��و  150جندياً
فرن�سياً.
وقال الكابنت فلوريان الذي كان يتولىّ قيادة املع�سكر قبل
عملية الت�سليم “بالن�سبة �إلينا� ،إ ّن�ه��ا �صفحة تطوى لكنّ
امله ّمة م�ستمرة” ،م�شرياً �إىل موا�صلته مع جنوده امله ّمة
يف مايل .و�أكد اجلرنال دو بريو �أنّ فرن�سا “�ستكون حا�ضرة
ب�شكل خمتلف” ،م�ضيفاً �أنّ “هدف مهمة برخان يف نهاية
املطاف هو متكني مايل من �أخذ م�صريها بيدها لكن دائماً
يف �إطار �شراكة” .ومل ُتلقِ القيادة املالية اجلديدة للمع�سكر
�أي كلمة.

معت�صما �أمام احتاد القر�ضاوي:

الد�ستوري احلر ي ّتهم ويوجه نداء ا�ستغاثة!...
•• الفجر -تون�س

ي ��وا�� �ص ��ل ال ��د�� �س� �ت ��وري احل ��ر
اعت�صامه رغ��م ال�ظ��روف ال�صعبة
املحيطة به ح�سب قياديي احلزب.
وقد اتهمت �أم�س الأربعاء ،رئي�سة
احل� ��زب ال��د� �س �ت��وري احل ��ر عبري
مو�سي ح��رك��ة النه�ضة بت�أ�سي�س
تنظيم احت ��اد ال�ع�ل�م��اء امل�سلمني،
م�شددة على �أنه ذراعها االنتخابي.
وق��ال��ت م��و� �س��ي يف ح� ��وار �إذاع � ��ي،
�إن �أول منبع للمال ال�سيا�سي هو
احت��اد علماء امل�سلمني وذل��ك وفق
م��ا ن�ص عليه �آخ��ر تقرير لدائرة
املحا�سبات.
وط ��ال� �ب ��ت م ��و�� �س ��ي “بتنقية
امل�ن��اخ االن�ت�خ��اب��ي قبل ال��ذه��اب يف
انتخابات ت�شريعية مبكرة وذلك
ع�ب�ر ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون ع �ل��ى من
و�صفتهم بالأخطبوط.
ك� �م ��ا ط ��ال� �ب ��ت ع� �ب�ي�ر مو�سي
ب��إل�غ��اء ك��اف��ة االت�ف��اق�ي��ات م��ع هذا
االخ�ط�ب��وط اجلمعياتي املرتبط
ب� � ��وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع ��ايل ووزارة
الرتبية.

وق ��ال� ��ت ع �ب�ي�ر “كيف �سنمر
الن �ت �خ��اب��ات ن��زي�ه��ة والتنظيمات
الإرهابية ترتع يف تون�س على غرار
اجل�م�ع�ي��ة ال �ت��ي ي��ر�أ� �س �ه��ا امل�صنف
�إرهابيا يو�سف القر�ضاوي «.
وطالبت مو�سي مبحا�سبة رئي�س
ح��رك��ة النه�ضة را� �ش��د الغنو�شي،
م�شددة على �أن الإخ ��وان �أفل�سوا
الدولة ودمروا االقت�صاد و�أجرموا
يف ح��ق ال��دول��ة وغلغلوا الإره ��اب
وفق تعبريها.
وات � �ه � �م � ��ت رئ� �ي� ��� �س ��ة احل� � ��زب
ال ��د�� �س� �ت ��وري احل �ـ �ـ��ر “الرئي�س
ق �ي ����س � �س �ع � ّي��د ب �ح �م��اي��ة تنظيم
القر�ضاوي ،م�شددة على �أنه �سخّ ر
كل الإمكانيات الأمنية ال�ضخمة
حلماية ه��ذا التنظيم الإرهابي”
يف �إ�شارة الحتاد العلماء امل�سلمني.
وت���س��اءل��ت م��و��س��ي “ملاذا يُ�صر
قي�س �سعيد ع�ل��ى ح�م��اي��ة تنظيم
ال �ق��ر� �ض��اوي وال ي��ري��د �إغالقه
بجرة قلم كما �أغلق الربملان وهيئة
مكافحة الف�ساد».
وق��ال��ت م��و��س��ي “ن�شتم رائحة
الإ�سالم ال�سيا�سي الذي �سيتوا�صل

يف امل ��رح �ل ��ة امل �ق �ب �ل��ة ع�ب�ر �إع � ��ادة
ت��دوي��ر تنظيماته الإره��اب�ي��ة وفق
تعبريها.
وح ّملت عبري مو�سي قي�س �سعيد
والنيابة العمومة ما �سيتعر�ض له
املعت�صمني م��ن ح��زب الد�ستوري
احل� ��ر م ��ن امل �� �س��ا���س ب�سالمتهم
اجل�سدية وال�صحية.

نداء ا�ستغاثة
وك��ان احل��زب ال��د��س�ت��وري احلر
ق��د �أط �ل��ق ن� ��داء ا� �س �ت �غ��اث��ة� ،أم�س
الأرب � �ع� ��اء ،ي ��ؤك ��د م ��ن خ�ل�ال��ه �أن
ات �ب��اع��ه “املعت�صمني �أم � ��ام مقر
االحت ��اد ال�ع��امل��ي لعلماء امل�سلمني
يتعر�ضون �إىل �شتى �أنواع التنكيل
والتعذيب والعنف من قبل �أجهزة
�سلطة ت���ص��ري��ف الأع �م��ال ح�سب
تعبريهم.
و�أك� � ��دت رئ �ي �� �س��ة احل� ��زب عبري
مو�سي �أن��ه مت منع امل�شاركني من
ال��و� �ص��ول �إىل م �ك��ان االعت�صام
املعلم به قانونا ،كما “مت احتجاز
املعت�صمني با�ستعمال احليلة يف
مربع مطوق باحلديد وبرت�سانة

م��ن �أع� ��وان الأم ��ن مم��ا ت�سبب يف
� �س �ق��وط ث�ل��اث م �ع �ت �� �ص �م��ات من
القيادة العليا للحزب من بينهن
ع�ضو جمل�س نواب ال�شعب مغ�شي
عليهن ومت نقلهن �إىل امل�صحة
لتعكر حالتهن ال�صحية».
ك�م��ا مت ال�ت��أك�ي��د يف ه��ذا النداء
�أن��ه مت “حجز مكرب ال�صوت رغم
الإع�ل�ام ب��ه م�سبقا �صلب املكتوب
املوجه لل�سلطة املخت�صة و�إحالة
بع�ض ��ش�ب��اب احل ��زب ع�ل��ى مراكز
ال �� �ش��رط��ة ت �ع �� �س �ف��ا وبا�ستعمال
�سبل غ�ير قانونية”� ،إ�ضافة اىل
ترهيب كل من يقرتب من مكان
االعت�صام».
ه ��ذا و�أك � ��دت م��و� �س��ي �أن� ��ه مت “
ت �ع��ري ����ض ح� �ي ��اة رئ �ي �� �س��ة احل ��زب
ل �ل �خ �ط��ر ورف � ��� ��ض مت �ك �ي �ن �ه��ا من
ال�ب�ق��اء يف م�ك��ان �آم��ن حت�سبا لكل
هجوم ي�ستهدفها رغم علم الدولة
ب ��أن �ه��ا ��ش�خ���ص�ي��ة م �ه ��ددة وتلقت
خ�لال الأي ��ام وال�ساعات الفارطة
ت� �ه ��دي ��دات ب��ال �ق �ت��ل ع �ل��ى م� ��ر�أى
وم�سمع من الأجهزة الأمنية».
و�أ� � � �ش� � ��ار احل � � ��زب �إىل “منع

امل �ع �ت �� �ص �م�ين م ��ن ت �ث �ب �ي��ت خيمة
تقيهم من الربد القار�ص وحتفظ
ك��رام�ت�ه��م و��س�لام�ت�ه��م اجل�سدية
مم��ا ا�ضطرهم للمبيت يف العراء
م�ل�ت�ح�ف�ين ال �� �س �م��اء وخ �ل��ف لهم
م �ت��اع��ب � �ص �ح �ي��ة ،و�أي� ��� �ض ��ا منع
املعت�صمني م��ن و�ضع علم البالد
التون�سية يف املكان ال��ذي اختارته
ال �� �س �ل �ط��ة الح �ت �ج��ازه��م وتعنيف

ا�ستمرار االعت�صام يف ظروف �صعبة
نواب الكتلة الربملانية بكل وح�شية التعذيب و�إىل امل�ؤ�س�سات الدولية
مم� ��ا ت �� �س �ب��ب يف �أ�� � �ض � ��رار بدنية حل�ق��وق الإن �� �س��ان ب �ن��داء ا�ستغاثة
ل�ه��م ول��رئ�ي���س��ة احل ��زب ع�ل��ى �إثر عاجل للتدخل ورف��ع كافة �أ�شكال
ا�ستماتتهم يف رفع راية الوطن».
ال �ت �ع��ذي��ب واال� �ض �ط �ه��اد امل�سلط
وتوجه احلزب الد�ستوري احلر على �شريحة من املجتمع تطالب
يف �شخ�ص مم�ث�ل��ه ال �ق��ان��وين �إىل ب�صفة �سلمية بحقها يف حماية
الهيئات احلقوقية الوطنية وعلى وط�ن�ه��ا م��ن �أخ �ط �ب��وط الفو�ضى
ر�أ�سها الهيئة العليا حلقوق الإن�سان والتزوير االنتخابي وبث ال�سموم
وال �ه �ي �ئ��ة ال��وط �ن �ي��ة ل �ل��وق��اي��ة من ل� ��دى ال �� �ش �ب��اب وال �ن �� �س��اء ون�شر

الفكر الظالمي املتطرف ،ويح ّمل
احل��زب �سلطة ت�صريف الأعمال
امل�س�ؤولية ال�سيا�سية والقانونية
على ال�ضرر املعنوي وامل��ادي الذي
حل��ق باملعت�صمني ج��راء االعتداء
على احلريات واحلق يف االحتجاج
ال�سلمي وت�ك��رار العنف ال�سيا�سي
وامل �ع �ن��وي واجل �� �س��دي ��ض��د امل ��ر�أة،
على ح ّد تعبري النداء.

يف �أحدث �سرب للآراء

الد�ستوري احل ّر يوا�صل ّ
ت�صدر نوايا الت�صويت يف الت�شريعية
•• الفجر -تون�س
�أظ� �ه ��رت ن �ت��ائ��ج ن��واي��ا الت�صويت
ل�شهر دي�سمرب ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة
�سيغما كون�ساي توا�صل ت�صدر احلزب
الد�ستوري احل��ر نوايا الت�صويت يف
االنتخابات الت�شريعية رغم تراجعه
ب�ن�ق�ط�ت�ين م �ق��ارن��ة ب���ش�ه��ر نوفمرب
امل��ا��ض��ي وب�ق��اء الرئي�س قي�س �سعيد
بال مناف�س جدي يف نوايا الت�صويت
بالن�سبة لالنتخابات الرئا�سية رغم
خ �� �س��ارت��ه  7ن �ق��اط ك��ام �ل��ة يف �شهر
واح� ��د .واب ��رزت نتائج �سرب الآراء
ان احل ��زب ال��د��س�ت��وري احل��ر وا�صل

عبد الكايف يدخل ال�سباق
•• وا�شنطن�-أ ف ب

ك�ي��ف مي�ك��ن �إن �ق ��اذ االت �ف ��اق ال ��دويل
ب�ش�أن النووي الإيراين املحت�ضر منذ
ان�سحاب ال��والي��ات املتحدة منه عام
2018؟ جت ��ري حم��اول��ة الإجابة
على هذا ال�س�ؤال يف املفاو�ضات ال�شاقة
اجلارية يف فيينا خلف �أبواب مغلقة.
عُقدت اجلولة الأوىل من املحادثات
بني �أبريل (ني�سان) ويونيو (حزيران)
مب�شاركة الدول التي ال تزال �أطرافا
يف “خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة”،
�أمل ��ان �ي ��ا وف��رن �� �س��ا وامل �م �ل �ك��ة املتحدة
وال�صني ورو�سيا و�إيران.
و�أفاد دبلوما�سي �أوروبي �أن املحادثات
الأوىل ق ��ادت �إىل �إجن� ��از “� 70إىل
 80%من العمل” حول نقطتي رفع
العقوبات الأمريكية وعودة �إيران �إىل
التزاماتها النووية.
ل �ك ��ن ان� �ت� �خ ��اب امل� �ح ��اف ��ظ املت�شدد
�إب��راه �ي��م رئ�ي���س��ي رئ�ي���س�اً لإي � ��ران يف
ي��ون�ي��و (ح ��زي ��ران) �أدى �إىل تعليق
املفاو�ضات.
ا�ست�ؤنفت االجتماعات يف  29نوفمرب
(ت���ش��ري��ن ال �ث��اين) م��ع “�شعور ب�أن
الأمر ملح �أكرث من املعتاد” ،بح�سب
من�سق املفاو�ضات الأوروب ��ي �إنريكي
مورا.
مت تو�سيع الوفود ( 40ع�ضواً لإيران
وح��ده��ا) ون�ق��ل مقر امل�ف��او��ض��ات �إىل
ق �� �ص��ر ك ��وب ��ورغ امل �ه �ي��ب ح �ي��ث �أب� ��رم
االتفاق التاريخي عام .2015
وجت� ��ري االج �ت �م��اع��ات ذات ال�صيغ
املتعددة (ثنائية وثالثية الأطراف
وع�ل��ى م�ستوى اخل�ب�راء) حتى وقت
مت�أخر من الليل يف جو مثابر ،وفق ما
تظهر ال�صور التي ن�شرتها �شخ�صيات
م�شاركة على الإنرتنت.
ال يلتقي الأم��ري�ك�ي��ون والإيرانيون
�أب � ��داً ح ��ول ط��اول��ة واح � ��دة ،وه ��و ما
يبطئ املهمة ب�شكل كبري ال�ضطرار

يف الرئا�سية� :سع ّيد يف ال�صدارة وعبد الكايف يدخل ال�سباق

ت�صدر ن��واي��ا الت�صويت لالنتخابات
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة ب� �ـ  36.2ب��امل��ائ��ة من
اال�صوات يليه يف املرتبة الثانية حزب
قي�س �سعيد املفرت�ض بـ  20.8باملائة
من اال��ص��وات وحلت حركة النه�ضة
يف املرتبة الثالثة بـ  15.8باملائة من
اال�صوات.
وال�ل�اف ��ت �أن ال�ن�ه���ض��ة رب �ح��ت 5
نقاط كاملة مقارنة بال�شهر املا�ضي
( 10.5باملائة) وه��ي �أف�ضل نتيجة
ت�سجلها منذ اعالن قي�س �سعيد عن

هل اقرتب انهيار مفاو�ضات النووي الإيراين؟
الدبلوما�سيني الأوروب �ي�ي�ن للتنقل
ب�ين وف ��دي ال�ب�ل��دي��ن .وي�ق�ي��م الوفد
الأم��ري�ك��ي يف مبنى منف�صل يقع يف
مكان قريب من ق�صر كوبورغ.
مب � �ج� ��رد ا�� �س� �ت� �ئ� �ن ��اف امل � �ف ��او� � �ض ��ات،
ح��ذرت وا�شنطن ط�ه��ران م��ن �إطالة
النقا�شات ،لكنها مل توجه لها �إنذاراً
نهائياً حتى الآن.
و�أب��دى الأوروب�ي��ون مواقف م�شابهة،
وق��د ح��ذر م�س�ؤولون �أوروب�ي��ون كبار
م�ساء االثنني من �أن “الوقت ينفد.
وب��دون �إح ��راز تقدم �سريع ،يف �ضوء
ال �ت �ق��دم ال �� �س��ري��ع ل�ب�رن��ام��ج �إي � ��ران
النووي� ،ست�صبح خطة العمل ال�شاملة
امل�شرتكة قريبا �إطاراً فارغاً».
منذ بداية العام ،اتخذت �إي��ران عدة
خ �ط��وات يف ب��رن��اجم�ه��ا ال� �ن ��ووي� ،إذ

رفعت معدل تخ�صيب اليورانيوم �إىل
م�ستويات غ�ير م�سبوقة قريبة من
ن�سبة  90%ال�لازم��ة ل�صنع قنبلة
ذريّة.
و�أ�شار الدبلوما�سيون الأوروبيون �إىل
�أن امل�شكلة الرئي�سية تتعلق ب�شروط
�إيران “اجلذرية” ومقرتحاتها التي
“ال تتما�شى مع خطة العمل ال�شاملة
امل�شرتكة �أو تتجاوز ما تن�ص عليه».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال وزي � ��ر اخلارجية
الأم��ري�ك��ي �أن �ت��وين بلينكن الثالثاء
“قريباً ي�ف��وت الأوان ،ومل تنخرط
�إيران بعد يف مفاو�ضات حقيقية».
و�أب� � � � ��دى دب� �ل ��وم ��ا�� �س ��ي يف ت�صريح
لوكالة فران�س ب��ر���س امتعا�ضه من
“النقا�شات الطويلة».
و�أ��ض��اف “نبحر دون �أ�شرعة .الأمر

م �ث��ل رق �� �ص ��ة :خ� �ط ��وة �إىل ال � ��وراء
و�أخ��رى �إىل الأم ��ام ،الو�ضع يختلف
م��ن ي��وم لآخر” ،و�أك ��د م��ع ذل��ك �أن
“النقا�شات �صعبة ولكننا نحتاجها».
ت���ش��دد �إي� ��ران ع�ل��ى � �ض��رورة “الرفع
الكامل للعقوبات غري العادلة وغري
الإن�سانية” ال �ت��ي �أع� � ��اد الرئي�س
الأم��ري �ك��ي ال���س��اب��ق دون��ال��د ترامب
فر�ضها.
وامل �ف��او� �ض��ات م�ت�ع�ثرة �أ� �س��ا� �س �اً حول
ط�ب�ي�ع��ة ال �ع �ق��وب��ات ال �ت��ي �سرتفعها
وا�شنطن وال�ضمانات ال�ت��ي تطالب
بها �إيران.
ل �ك��ن ك �ب�ير امل �ف��او� �ض�ين الإيرانيني
علي ب��اق��ري �أك��د الأح��د �إح ��راز تقدم
يف حتديد ج��دول �أعمال املو�ضوعات
التي �ستناق�ش يف املحادثات.

وب��اق��ري ال ��ذي ي�شغل من�صب نائب
وزي��ر اخل��ارج�ي��ة ينتمي �إىل مع�سكر
امل �ح��اف �ظ�ي�ن امل �ت �� �ش��ددي��ن وع ��ار� ��ض
االتفاق عام .2015
واع� �ت�ب�ر امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م احلكومة
الإي� ��ران � �ي� ��ة ع �ل��ي ب � �ه� ��ادري جهرين
ال� �ث�ل�اث ��اء �أن� � ��ه “لو ت ��وف ��رت لدى
الأطراف الغربيني �إرادة جدية ب�ش�أن
�إلغاء احلظر” ف�إنه “�سيتم التو�صل
اىل اتفاق قطعاً” ،وفق ما نقلت عنه
وكالة اجلمهورية الإ�سالمية للأنباء
�إرنا بالعربية.
ودان ج � �ه� ��رين م � ��ا و�� �ص� �ف ��ه ب� ��أن ��ه
“حرف ل �ل �ح �ق��ائ��ق يف م� ��ا يخ�ص
وق��ائ��ع املفاو�ضات” ،و�أك ��د �أن ��ه يتم
“الرتويج لت�صريحات مغلوطة يف
هذا اخل�صو�ص».

تفعيل الف�صل  80من الد�ستور يوم
 25ي��ول�ي��و امل��ا� �ض��ي .ك�م��ا �أظهرت
ال �ن �ت��ائ��ج �أن ح ��رك ��ة ال �� �ش �ع��ب ولئن
حافظت على امل��رت�ب��ة ال��راب�ع��ة ف�إنها
ح�صدت ه��ي االخ��رى بع�ض النقاط
اال�ضافية بتحقيق ن�سبة  6.7باملائة
يليها التيار الدميقراطي يف املرتبة
اخل��ام���س��ة ب�ن���س�ب��ة  4.8ب��امل��ائ��ة من
الأ� � �ص ��وات .ووف ��ق ن�ت��ائ��ج الدرا�سة
ذات �ه��ا ف �ق��د ت��راج �ع��ت ن���س�ب��ة الذين
ال يعلنون ع��ن ن��واي��ا ت�صويتهم من

 71.3باملائة يف نوفمرب �إىل 67.2
باملائة يف دي�سمرب اجلاري مبا يجعل
ال��د��س�ت��وري احل��ر يك�سب افرتا�ضيا
حوايل � 50ألف �صوتا �إ�ضافيا ليكون
جممل ن��واي��ا الت�صويت لفائدته يف
حدود � 840ألف �صوت تقريبا.
�أم��ا بالن�سبة ل�ن��واي��ا الت�صويت يف
االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا� �س �ي��ة ي �ظ��ل قي�س
�سعيد بعيدا عن بقية مناف�سيه رغم
ت��راج�ع��ه ب �ـ  7ن �ق��اط ك��ام�ل��ة مقارنة
بال�شهر املا�ضي بح�صوله على 81.9

وتبقى رو�سيا وال�صني متحفظتني،
وقد نقلت وكالة “تا�س” الرو�سية عن
ال�سفري ميخائيل �أوليانوف ت�أكيده
ت�سجيل ت�ق��دم م��ع ا��س�ت�م��رار العديد
م ��ن امل �� �س��ائ��ل ع��ال �ق��ة ،م �ث��ل م�صري
�أجهزة الطرد املركزي امل�ستخدمة يف
تخ�صيب اليورانيوم.
اعترب دبلوما�سي م�شكك يف �إمكانية
التو�صل �إىل اتفاق �أن “كل ما يتطلبه
الأم��ر هو ق��رار �سيا�سي” من املر�شد
الأعلى للجمهورية الإ�سالمية علي
خامنئي لتحريك النقا�شات.
و�أ� � �ض ��اف �أن � ��ه ع �ل��اوة ع �ل��ى اجلانب
االق �ت �� �ص��ادي ل�ل�ع�ق��وب��ات ال �ت��ي تخنق
االقت�صاد الإيراين ،تعرف طهران �أن
“�أزمة انت�شار �أ�سلحة نووية يف هذه
املنطقة ميكن �أن ت�ك��ون لها عواقب
وخيمة».
م��ن جهته� ،أك��د بلينكن �أن الواليات
امل�ت�ح��دة تعمل “ب�شكل ن�شط” على
�إع � � � ��داد “بدائل” يف ح � ��ال ف�شل
املفاو�ضات.
مي �ك��ن ل��وا� �ش �ن �ط��ن �أن ت �ط �ل��ب عقد
اجتماع ا�ستثنائي ملجل�س حمافظي
ال��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة الذرية
بحلول نهاية دي�سمرب (كانون الأول)
لإدان��ة ع��دم تعاون �إي��ران ،كما ي�شري
ع �ل��ي ف��ائ��ز امل�ت�خ���ص����ص يف امل �ل��ف يف
منظمة “انرتنا�شيونال كراي�س�س
غروب».
وت��وا� �ص��ل ال��وك��ال��ة ال �ت��اب �ع��ة ل ل��أمم
املتحدة امل�س�ؤولة عن مراقبة الطبيعة
ال�سلمية للربنامج النووي الإيراين،
�إدانة العراقيل التي تعرت�ض عمليات
التفتي�ش التي تقوم بها اجلمهورية
الإ�سالمية.
�أم � ��ا امل �ع ��ار� �ض ��ون الت� �ف ��اق ،2015
ّ
فيح�ضون وا�شنطن على م�ضاعفة
ال�ضغط االقت�صادي والدبلوما�سي
ع�ل��ى �إي� ��ران ،ق�ب��ل ال�ل�ج��وء �إىل خيار
ع�سكري حمتمل.

غوتريي�ش :امل�ساعدة الإن�سانية
عرب احلدود �ضرورية ل�سكان �سوريا

باملائة من اال�صوات تليه عبري مو�سي
رئي�سة احل ��زب ال��د��س�ت��وري احل��ر يف
املرتبة الثانية بـ  5.6باملائة واحتل
ال�صايف �سعيد املرتبة الثالثة بـ 2.1
باملائة من الأ�صوات.
وال�ل�اف ��ت ل�ل�ن�ظ��ر ه ��ذا ال���ش�ه��ر هو
ك�سب ع�ب�ير م��و��س��ي لنقطتني (من
 3.7باملائة �إىل  5.6باملائة) وظهور
فا�ضل عبد الكايف رئي�س ح��زب �آفاق
تون�س لأول مرة يف خما�سي الطليعة
بـ  0.9باملائة من نوايا الت�صويت.

•• الأمم املتحدة �-أ ف ب

ر�أى الأمني العام للأمم املتحدة انطونيو غوتريي�ش يف تقرير قدمه ملجل�س
الأمن الدويل �أن امل�ساعدات الإن�سانية عرب احلدود لل�سكان ال�سوريني دون
موافقة دم�شق ،ما زالت �ضرورية ،معرتفا بتقدم يف امل�ساعدات التي متر
عرب خطوط اجلبهة يف �سوريا.
وقال غوتريي�ش يف التقرير ال�سري الذي ح�صلت وكالة فران�س بر�س على
ن�سخة منه “يف هذه املرحلة ،مل تبلغ القوافل عرب خطوط اجلبهة وحتى
املنت�شرة ب�شكل منتظم ،م�ستوى امل�ساعدة ال��ذي حققته العملية العابرة
للحدود” عند معرب باب الهوى بني �سوريا وتركيا.
و�شدد الأمني العام للمنظمة الدولية على �أن “امل�ساعدة عرب احلدود تبقى
حيوية ملاليني الأ�شخا�ص املحتاجني يف �شمال غرب �سوريا” حول �إدلب.
وال يلقى تفوي�ض الأمم املتحدة الذي ي�سمح للم�ساعدات الدولية بعبور
احلدود ال�سورية دون موافقة دم�شق �إجماعا �إذ تعار�ضه رو�سيا التي ت�ؤكد
على �سيادة �سوريا .ويريد الغرب �إبقاء هذا التفوي�ض لأ�سباب �إن�سانية.
وكان جمل�س الأمن الدويل تبنى يف متوز/يوليو ب�صعوبة بعد عر�ض امللف
على الرئي�سني الأمريكي جو بايدن والرو�سي فالدميري بوتني ،قرارا ميدد
ال�سماح با�ستخدام معرب باب الهوى �ستة �أ�شهر قابلة للتجديد .لكن هذه
اللحظة النادرة للوحدة ب�ش�أن �سوريا �أدت �إىل تف�سريات خمتلفة للن�ص.
فقد ر�أت ال��والي��ات املتحدة و�أوروب ��ا �أن التجديد بعد �ستة �أ�شهر � -أي يف
العا�شر م��ن ك��ان��ون الثاين/يناير  -ل�ستة �أ�شهر �أخ��رى ،يتم تلقائيا من
دون احلاجة �إىل ت�صويت جديد .لكن رو�سيا قالت �إن التمديد م�شروط
بالتقرير الذي قدمه الثالثاء �أنطونيو غوتريي�ش مع �إمكانية الت�صويت
عليه من جديد.
ويتحدث غوتريي�ش يف وثيقته عن م�شروع للأمم املتحدة ملليات �إن�سانية
عرب خطوط اجلبهة للو�صول �إىل منطقة �إدلب التي ال تزال خارجة عن
�سيطرة دم�شق .وقال �إن “هذه اخلطة� ،إذا مت تنفيذها� ،ستجعل العمليات
عرب اخلطوط الأمامية �أكرث قابلية للتنب�ؤ و�أكرث فاعلية».
وبينما ما زالت �إدلب ت�شهد �أعمال عنف تتمثل “ب�ضربات جوية وعمليات
ق�صف” ،ح�سب التقرير “يحتاج حوايل  4,5ماليني �شخ�ص يف �سوريا �إىل
م�ساعدة هذا ال�شتاء ،بزيادة  12باملئة عن العام ال�سابق” ب�سبب الأزمة
االقت�صادية الناجمة عن وباء كوفيد.19-
و�أو�ضح �أن  2,9باملئة فقط من ال�سكان يف �سوريا ح�صلوا على اللقاحات
الكاملة.
ومل تعد �آلية الأمم املتحدة عرب احل��دود التي �أن�شئت يف  ،2014تعمل
�سوى عرب باب الهوى منذ  2020بعدما فر�ضت رو�سيا يف � 2019إلغاء
ثالث نقاط دخول �إىل �سوريا.
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ترحب بجدول زمني انتخابي يف تون�س
وا�شنطن ّ
•• وا�شنطن�-أ ف ب

رح �ب��ت ال��والي��ات امل� ّت�ح��دة بخريطة ال�ط��ري��ق ال�ت��ي �أعلن
ّ
عنها الرئي�س التون�سي قي�س �سع ّيد وق ّرر مبوجبها �إجراء
ا�ستفتاء على �إ�صالحات د�ستورية يف ال�صيف تليه انتخابات
ت�شريعية يف نهاية  ،2022وذل��ك على ال ّرغم من تنديد
املعار�ضة بتمديده لعام كامل تعليق عمل الربملان.
وقال املتحدّث با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية نيد براي�س
“نرحب ب�إعالن الرئي�س �سع ّيد عن ج��دول زمني
يف بيان
ّ
يلحظ م�ساراً نحو الإ��ص�لاح ال�سيا�سي و�إج��راء انتخابات
برملانية».

•• عوا�صم-وكاالت

 100منظمة تطالب مبعاقبة احلوثيني على جرائمهم املروعة

طالبت �أكرث من  100منظمة مينية
وغ��رب�ي��ة ال�برمل��ان الأوروب� ��ي بفر�ض
ع �ق��وب��ات ع �ل��ى م�ل�ي���ش�ي��ات احلوثي،
و� �ض �م��ان ع ��دم �إف�ل��ات ق �ي��ادات �ه��ا من
العقاب ج ّراء اجلرائم املمنهجة التي
ترتكبها يف حق املدنيني.
وق��ال��ت امل�ن�ظ�م��ات ،يف ب�ي��ان م�شرتك
وجهته �إىل رئا�سة الربملان الأوروبي
وجم�ل����س وزراء االحت� ��اد الأوروب � ��ي،
�إن ج��رائ��م ملي�شيا احل��وث��ي يف حق
ال�شعب اليمني تنوعت ما بني القتل
وال�ت�ع��ذي��ب واالخ �ت �ط��اف واالعتقال
التع�سفي والإخفاء الق�سري وجتنيد
الأط � �ف� ��ال وح �� �ص��ار امل � ��دن وتفجري
املنازل وزرع الألغام ب�أنواعها املختلفة
الربية والبحرية.
و�أ�شارت �إىل �أن ملي�شيات احلوثي
انتهجت �سيا�سة التجويع املتمثلة يف
�سرقة روات��ب املوظفني ،وامل�ساعدات
الإن�سانية وبيعها يف ال�سوق ال�سوداء،
بالإ�ضافة �إىل منع و�صول امل�ساعدات
الإن���س��ان�ي��ة �إىل م�ستحقيها ،الأمر
الذي وثقته منظمات دولية.
ولفت البيان �إىل �أن امليلي�شيات االنقالبية عملت على
حتويل مطار �صنعاء ال��دويل لثكنة ع�سكرية لق�صف
امل�ن���ش��آت امل��دن �ي��ة ،وا��س�ت�ق�ب��ال الأ��س�ل�ح��ة الإي��ران �ي��ة ،يف
خمالفة ل�ل�ق��رار  .2216وك�شف ال�ب�ي��ان ع��ن جتنيد
ملي�شيات احلوثي �أكرث من � 30ألف طفل ق�سرا منذ
 ،2014وا�ستخدامها امل��دار���س وامل��راف��ق التعليمية
للق�صر .و�سلط البيان ال�ضوء على
كمع�سكرات تدريب ّ
ا��س�ت�خ��دام احل��وث�ي�ين “نظاما تعليميا ي�ح��ر���ض على
العنف” ،بالإ�ضافة �إىل �إط�لاق �أحكام الإع��دام ،الفتة
�إىل �أنها �أعدمت يف �سبتمرب املا�ضي  9مدنيني بينهم
قا�صر .كذلك �أ�شار البيان �إىل اجلرائم واالنتهاكات
•• وا�شنطن-وكاالت

عك�س �إع�ل�ان الرئي�س الأمريكي
ج ��و ب ��اي ��دن �أن الأع ��ا� �ص�ي�ر التي
�ضربت �أجزاء وا�سعة من الواليات
املتحدة ه��ي الأك�ب�ر م��ن نوعها يف
ت��اري��خ ال �ب�ل�اد ،ف��داح��ة الأ� �ض��رار
التي خلفتها العوا�صف القوية يف
عدة واليات.
وق�ضى نحو � 100شخ�ص يف 6
واليات يف و�سط �أمريكا وجنوبها،
وه � ��ي م� � �ي � ��زوري ،و�أرك� �ن� ��� �س ��ا� ��س،
وكنتاكي ،وتيني�سي ،ومي�سي�سيبي،
و�إلينوي ،ف�ضال عن مئات اجلرحى
و�آالف امل���ش��ردي��ن وت��دم�ير مئات
امل �ن��ازل وامل �ب��اين ،وخ���س��ائ��ر مادية
ج���س�ي�م��ة مب �ل �ي ��ارات ال � � ��دوالرات،
ط��ال��ت امل��راف��ق ال�ع��ام��ة واخلا�صة
و��ش�ب�ك��ات ال �ك �ه��رب��اء واملوا�صالت
والبنى التحتية ،ب�سبب �أعا�صري
•• عوا�صم-وكاالت

و�أ�ضاف “ن�أمل ب�أن تكون عملية الإ�صالح �شفّافة و�أن ت�شمل
تن ّوع الأ�صوات ال�سيا�سية واملجتمع املدين».
و��ش�دّد براي�س على �أنّ “الواليات املتّحدة تدعم تط ّلعات
ال�شعب التون�سي �إىل حكومة ف ّعالة ودميقراطية و�شفّافة
حتمي احلقوق واحلريات».
وكان �سفراء الدول الأع�ضاء يف جمموعة ال�سبع املعتمدون
يف تون�س و�سفري االتحّ ��اد الأوروب��ي دعوا يف بيان م�شرتك
اجلمعة �إىل عودة “�سريعة” لعمل امل�ؤ�س�سات الدميوقراطية
يف البالد حيث ج ّمد الرئي�س عمل الربملان وتولىّ ال�سلطة
بنف�سه.
وم�ساء االثنني �أعلن �سع ّيد عن جملة قرارات �أبقى مبوجبها

م� �دّد مب��وج�ب�ه��ا جتميد �أع �م��ال ال�ب�رمل��ان امل�ع� ّل��ق م�ن��ذ 25
متّوز/يوليو الفائت حتى �إج��راء ا�ستفتاء حول �إ�صالحات
د�ستورية ال�صيف املقبـــــل وتنظيم انتخابات ت�شريعية نهاية
.2022
وك ��ان ��س�ع� ّي��د ق� � ّرر يف ّ 25
مت��وز/ي��ول �ي��و ،يف خ���ض��م �أزم ��ة
اجتماعية واقت�صادية وبعد �أ�شهر من اجلمود ال�سيا�سي،
اللجوء �إىل الف�صل الثمانني م��ن د�ستور  2014الذي
يخ ّوله اتخاذ “تدابري ا�ستثنائية” يف حال وجود “خطر
داهم” على البالد ،و�أعلن مبقت�ضاه �إعفاء رئي�س احلكومة
وجتميد عمل الربملان.
وبعد ذلك ب�شهرين� ،أ�صدر رئي�س اجلمهورية يف � 22أيلول/

�سبتمرب �أمراً رئا�سياً ق�ضى بتجميد العمل بق�سم وا�سع من
الد�ستور ومنح نف�سه �سلطة الت�شريع عرب مرا�سيم ،و�أعلن
متديد الإجراءات التي اتّخذها “حتى �إ�شعار �آخر».
ولقيت قرارات �سعيد ردود فعل مت�ضاربة �إذ اتّهمه خ�صومه،
ويف مقدّمهم حزب النه�ضة الإ�سالمي ،بتنفيذ “انقالب”،
رحبت �شريحة وا�سعة من املواطنني بقراراته وقد
بينما ّ
خ��رج كثريون منهم لالحتفال وال �س ّيما بعد فر�ض منع
ال�سفر �أو الإقامة اجلربية على العديد من ال�شخ�صيات
وال�سيا�سيني ورجال الأعمال ف�ض ً
ال عن توقيف ومالحقة
ن��واب يف ال�برمل��ان ق�ضائياً بعد �أن ُرف�ع��ت عنهم احل�صانة
النيابية.

التي ترتكبها امللي�شيات احلوثية بحق الن�ساء والتي
و�صلت �إىل حد القتل واالعتداء اجل�سدي واالختطاف
وال �ع �ن��ف اجل �ن �� �س��ي ،م��و��ض�ح��ة �أن ع ��دد امل �ع �ت �ق�لات يف
ال�سجون التابعة للملي�شيات احلوثية �أكرث من 1800
امر�أة ،منهن نا�شطات جمتمع مدين .ونوهت املنظمات
احلقوقية ب�أن ملي�شيات احلوثي تتعمد تو�سيع فجوة
امل �ع��ان��اة الإن �� �س��ان �ي��ة ،وت �ه��دد �أم ��ن و� �س�لام��ة املدنيني
والنازحني ،مبن فيهم الن�ساء والأطفال وكبار ال�سن،
وا��س�ت�م��راره��ا ب ��زرع الأل �غ��ام وات �خ��اذ ال�ن��ازح�ين دروعا
ب�شرية ،كما دعت املنظمات الربملان الأوروبي �إىل �سرعة
ف��ر���ض �آل�ي��ات ملحا�سبة ملي�شيات احل��وث��ي وت�صنيفها
ك�ج�م��اع��ة �إره��اب �ي��ة .وم ��ن ب�ي�ن امل��وق �ع�ين ع�ل��ى البيان

املجل�س العاملي للدبلوما�سية العامة واحلوار املجتمعي،
وال��راب �ط��ة الأوروب� �ي ��ة ل�ل��دف��اع ع��ن الأق �ل �ي��ات ،واملركز
اليمني الهولندي للحقوق واحلريات ،ومبادرة ال�سالم
والإن�سانية وم�ؤ�س�سة ال�سالم للإغاثة الإن�سانية ،و8
مار�س احت��اد ن�ساء اليمن ،ومنظمة اجل��وف للحقوق
واحلريات واملجل�س التن�سيقي ملنظمات املجتمع املدين
وحقوق الإن�سان ،واالحتاد الأوروبي حلرية املعتقد.
�إي�صال �صوت اليمنيني للعامل
ع��ن �أه �م �ي��ة ه ��ذا ال �ت �ح��رك� ،أو�� �ض ��ح ال �ك��ات��ب واملحلل
ال�سيا�سي اليمني ،معني ال�صيادي� ،أن �إجماع �أكرث من
 100منظمة حقوقية يف عري�ضة املطالبة املقدمة

ل�ل�برمل��ان الأوروب� ��ي ب � ��إدراج ميلي�شيا
احل��وث��ي يف الئ�ح��ة الإره� ��اب ،يحمل
الكثري م��ن امل��ؤ��ش��رات على ال�صعيد
اليمني� ،أبرزها �إدراك تلك املنظمات
مل�س�ؤوليتها احلقوقية.
و�أ�� �ض ��اف ال �� �ص �ي��ادي يف ت�صريحات
ملوقع “�سكاي نيوز عربية”“ :هذا
الإج �م ��اع احل�ق��وق��ي ال�ي�م�ن��ي يحمل
ر�سالة وا�ضحة و�صريحة للمجتمع
ال��دويل والأمم املتحدة ،مفادها �أن
ه��ذه امليلي�شيات تخالف االتفاقيات
واملواثيق الدولية بارتكابها جلرائم
م�ع�ظ�م�ه��ا ي��رق��ى �إىل ج��رائ��م حرب
و�إبادة» .وبينّ �أن ال�ضغوط احلقوقية
للمنظمات اليمنية مب�ف��رده��ا �سبق
لها النجاح يف مراحل متفاوتة منذ
بداية االنقالب احلوثي يف �سبتمرب
� ،2014إال �أن�ه��ا خ��رج��ت بعقوبات
دولية �ضد �أفراد ،وذلك يعود ل�ضعف
خ�ب�رات ك��وادره��ا وف��رق�ه��ا امليدانية
وعجزها املادي واللوجي�ستي.
و�أك��د �أن “ه�شا�شة ال��دور احلكومي
لي�ست خافية على اجلميع ،وبدرجة
�أ��س��ا��س�ي��ة ت�ت�م�ث��ل ب �ع��دم ق��درت��ه على
اخل ��روج م��ن ع �ب��اءة ال �ف��رد واحل ��زب،
منذ ب��داي��ة احل��رب يف اليمن بعد �أن تغولت قيادات
وع�ن��ا��ص��ر يربطها ال ��والء ال�ط��ائ�ف��ي ب��احل��وث�ي�ين على
امل�شهد ال�ي�م�ن��ي» .وت��وق��ع ال���ص�ي��ادي �أن حتقق معظم
امللفات تقدما كبريا يف مقدمتها امللف الإن�ساين ،لكن
ه��ذا ال يعني �أن ال�ع��ام ال�ق��ادم نهاية للحرب بقدر ما
�سيكون بداية النهاية احلقيقية للملي�شيات احلوثية.
و�شدد على �أن التحالف يف �إ�سناد اليمنيني يف حربهم
�ضد �أذرع �إيران هو الآخر مهم وم�ساند لدور املنظمات
بتحييد امليلي�شيا ،والتحركات الأخ�يرة ل��دول جمل�س
التعاون اخلليجي يف قمتها� ،ست�سهم بفاعلية كبرية يف
�إحراز امللف الإن�ساين تقدما ملمو�سا.

في�ضانات و�أعا�صري �أمريكا املدمرة ..ال�سر يف التغري املناخي
وعوا�صف و�صفها الرئي�س بايدن
�أنها “م�أ�ساة تفوق الت�صور».
واع � �ت �ب�رت والي � ��ة ك �ن �ت��اك��ي �أك�ث�ر
الواليات املت�ضررة ،حيث جتاوزت
�سرعة الرياح املرافقة للأعا�صري
ال �ت��ي ��ض��رب�ت�ه��ا  300كيلومرتا
بال�ساعة .وت��أت��ي ه��ذه امل��وج��ة من
الأع��ا� �ص�ي�ر ب �ع��د �أي � ��ام ق�ل�ي�ل��ة من
الفي�ضانات املدمرة ،التي �ضربت
ج��ارة الواليات املتحدة ال�شمالية،
ك�ن��دا وال�ت��ي و�صفت ه��ي الأخرى
ب�أنها من بني الأع�ن��ف يف التاريخ
الكندي ،وخلفت �أ�ضرارا وخ�سائر
ب�شرية ومادية كبرية.
وح ��ول ت��زاي��د ن���ش��اط الأعا�صري
وال�ف�ي���ض��ان��ات امل��دم��رة يف �أمريكا
ال���ش�م��ال�ي��ة وح ��ول ال �ع��امل ،يقول

اخل �ب�ي�ر امل �ن��اخ��ي دارا ح �� �س��ن ،يف
ح��دي��ث م��ع م��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية”“ :رغم اجل � � ��دل بني
ال�ع�ل�م��اء وامل�خ�ت���ص�ين ح��ول مدى
ت �� �س �ب��ب ت� �غ�ي�رات امل� �ن ��اخ يف زي� ��ادة
ال� �ق ��وة ال �ت��دم�ي�ري��ة للأعا�صري
وال�ع��وا��ص��ف ،لكن الغالبية منهم
متفقون على �أن ظاهرة االحتبا�س
احلراري املتفاقمة ،وارتفاع درجة
حرارة البحار واملحيطات ،وحرارة
الأر���ض عموما ،تلعب دورا كبريا
يف ا�شتداد الأعا�صري والفي�ضانات
املدمرة ،ويف زيادة وتريتها».
و�أ� � � �ض� � ��اف ح� ��� �س ��ن“ :تداعيات
التغريات املناخية املتطرفة ت�سهم
وال ريب يف �إحداث خلل يف طبيعة
الظواهر الطبيعية و�آليات حدوثها

وتوقيتاتها حتى ،مبا فيها الكوارث
من �أعا�صري وفي�ضانات وعوا�صف
وحرائق ،بحيث تغدو ع�صية على
التوقع».
و�� �ض ��رب اخل� �ب�ي�ر امل� �ن ��اخ ��ي مثال
م��و� �س��م الأع ��ا�� �ص�ي�ر الأم�ي�رك �ي ��ة
القوية ال��ذي يكون ع��ادة يف �أ�شهر
ال��رب �ي��ع ،م��و� �ض �ح��ا“ :ما يحدث
الآن ه��و م��ؤ��ش��ر وال �شك على �أن
ثمة حت��والت وتقلبات يف طبيعة
الأ�شياء وقوانينها ،حيث ع��ادة ما
تكون الأعا�صري يف مثل هذا الوقت
من ال�سنة �أق��ل ح��دة وبكثري ومبا
ال يقا�س مبا نراه ،وهكذا تت�ضافر
ع��وام��ل ال �ت �غ�ير امل �ن��اخ��ي احل� ��ادة،
لتنتج ظواهر كارثية تدفعنا لدق
ن��اق��و���س اخل �ط��ر م��ن �أن كوكبنا

م�ق�ب��ل ع�ل��ى م��ا ه��و �أخ �ط��ر و�أ�شد
وق�ع��ا ،م��ا مل ت �ت��دارك دول العامل
وال �سيما الكربى وال�صناعية منها
الو�ضع البيئي العاملي امل�ضطرب،
ال��ذي ينحدر نحو ه��اوي��ة عميقة
�سندفع تكاليفها الباهظة».
ودعا ح�سن �إىل “اعتماد �سيا�سات
ع��اج �ل��ة ل �ل �ح��د م ��ن االنبعاثات
ال �غ��ازي��ة ال �� �ض��ارة ع�ب�ر م��ا تنفثه
امل� ��� �ص ��ان ��ع وامل � �ع� ��ام� ��ل ،وتقلي�ص
االع�ت�م��اد على ال��وق��ود الأحفوري
وغريه من م�شتقات نفطية وغازية
م �ل��وث��ة وم �� �ض��رة ،وال �ت��وج��ه نحو
بدائل الطاقة املتجددة والنظيفة،
وح �م ��اي ��ة ال� �غ ��اب ��ات والب�ساتني،
وتو�سيع نطاق امل�ساحات اخل�ضراء،
وت�شجيع البلدان النامية على ذلك

رد عنيف من مو�سكو بعد العقوبات الأوروبية على «فاغرن»

يف رد فعلٍ عنيف على العقوبات التي
فر�ضها االحتاد الأوروب��ي على قوات
“فاغرن” ال��رو��س�ي��ة -ال �ت��ي تن�شط
يف �أوكرانيا وم��ايل و�إفريقيا الو�سطى -و�صفت وزارة
اخل��ارج�ي��ة الرو�سية ه��ذه العقوبات ب�أنها ��ض��ربٌ من
“الهي�سترييا” التي تطبع ت�صرفات الغرب �إزاء هذه
امل�س�ألة.
وانتقدت اخلارجية الرو�سية يف بيان لها “الهي�سترييا”
التي انت�شرت يف الغرب حول هذا املو�ضوع ،م�شرية �إىل
�أن مو�سكو حتتفظ بحق ال��رد على الأع�م��ال العدائية
من جانب االحتاد الأوروبي” ،بح�سب البيان.
و�أبلغت اخلارجية الرو�سية ،بروك�سل ب ��أن العقوبات
املفرو�ضة على جمموعة “فاغرن” �أو �أي من املواطنني
ال��رو���س ت�شبه التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية لرو�سيا،
حمذرة من �أن هذه الإجراءات �ستواجه باالنتقام.
وك��ان االحت��اد الأوروب� ��ي ق��د �أق � َّر ف��ر���ض عقوبات على
جمموعة “فاغرن” الرو�سية �شبه الع�سكرية ،بالإ�ضافة
�إىل ثمانية �أ�شخا�ص وثالث �شركات مرتبطة بها ،ب�سبب
ما �أ�سمته بروك�سل “ممار�ساتها املزعزعة لال�ستقرار”،
وذلك على هام�ش اجتماع “ردع رو�سيا” عن �أي تدخل
ع�سكري يف �أوكرانيا.
و�أكد وزراء خارجية االحتاد الأوروبي خالل اجتماعهم
يف بروك�سل �أم�س الأول االثنني �أن العقوبات �ست�شمل
منع ه ��ؤالء الأ��ش�خ��ا���ص م��ن احل�صول على ت�أ�شريات
�سفر ،وجتميد �أ�صولهم يف االحتاد الأوروبي.
ف�ي�م��ا �أ�� �ش ��ار وزي� ��ر خ��ارج �ي��ة ل�ي�ت��وان�ي��ا غابرييليو�س
الند�سربغي�س �إىل �أن العقوبات املطروحة على الطاولة
اقت�صادية ومالية” ،م�ضي ًفا �أن��ه يجب �أن تكون غري
م�سبوقة؛ لأن ال��رد هو �أف�ضل و�سيلة لتجنب اندالع
حرب ،ويجب �أن نكون م�ستعدين و�أقوياء يف ردِّنا ،لأن
رو�سيا ا�ستعدت للنزاع.
م��ن ج�ه�ت��ه�� ،ش��دد ن�ظ�يره الإ� �س �ب��اين خو�سيه مانويل
�أل�ب��اري����س ع�ل��ى � �ض��رورة االم �ت �ن��اع ع��ن �أي حت��رك من

�ش�أنه �أن ي��ؤدي �إىل ت�صعيد التوترات ،م�شددًا على �أن
الأوروب� �ي�ي�ن ي�ج��ب �أن ي�ك��ون��وا م��وح��دي��ن ،ووا�ضحني
و�صارمني �إزاء ممار�سات رو�سيا ،ال �سيما و�أن “هذه
ال�شركة الع�سكرية الرو�سية اخلا�صة “فاغرن” ت�ستخدم
يف �أعمال مزعزعة لال�ستقرار يف مناطق تن�شط فيها يف
�أوروبا ويف دول �أخرى ،خ�صو�صا يف �إفريقيا».
ويقول اخلبري يف العالقات الدولية ،طارق الربدي�سي،
�إن عدم التن�سيق بني دول ال�ساحل الإفريقي ،ت�سبب يف
وجود حالة من الفراغ الأمني يف هذه املنطقة ،ف�ضلاً
عن حالة التخبط التي تعي�شها مايل على وقع الإعالن
الفرن�سي عن �إنهاء العملية الع�سكرية “برخان” يف
مايل العام املقبل.
و�أ�ضاف الربدي�سي ،يف ت�صريحات ملوقع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أن ه��ذه احل��ال��ة ه��ي ال�ت��ي �سمحت لوجود
مو�ضع قدم لعنا�صر جمموعة “فاغرن” الرو�سية يف
منطقة ال�ساحل ،يف ظل انت�شار التنظيمات الإرهابية
مثل “داع�ش” وال�ق��اع��دة يف ب�لاد امل�غ��رب ،ف�ضلاً عن
تواجد جماعة بوكو حرام.
فيما يقول الكاتب واملحلل ال�سيا�سي م��ن م��ايل عبد
اهلل ميغا ،يف ت�صريحات ملوقع “�سكاي نيوز عربية”،

�إن �إع�ل�ان فرن�سا ان�ت�ه��اء عملية “برخان” ال يعني
نهاية ال��وج��ود الفرن�سي يف منطقة ال�ساحل ب�صفة
عامة �أو يف مايل ب�صفة خا�صة ،ولكن هو �إعادة ت�شكيل
ال�سرتاتيجية القوات الفرن�سية املتواجدة يف املنطقة،
�إال �أن ال�سلطات يف مايل �أخذت طريقها يف البحث عن
بديل للقوات الفرن�سية ،ووج��دت �ضالتها يف عنا�صر
“فاغرن» .وت �ع��اين منطقة ال���س��اح��ل الإف��ري �ق��ي من
ات�ساع نطاق العمليات الإره��اب�ي��ة ،حيث ذك��رت درا�سة
ن�شرها م��رك��ز “فارو�س” ل�لا��س�ت���ش��ارات والدرا�سات
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة� ،أن منطقة ال���س��اح��ل الإف��ري �ق��ي من
الأق ��ال �ي ��م الإف��ري �ق �ي��ة ال �ت��ي ت �ع��اين م ��ن التهديدات
املتنامية للجماعات الإره��اب�ي��ة العابرة للحدود منذ
عقد الت�سعينيات من القرن املا�ضي.
و�أ� �ض��اف��ت ال��درا� �س��ة �أن االحت� ��اد الأوروب� � ��ي ي�ع��د �أحد
الأطراف الفاعلة يف جمال مكافحة الإرهاب يف منطقة
ال�ساحل الإف��ري�ق��ي ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ج�ه��ود االحت��اد يف
مكافحة االجت��ار بالب�شر واجل��رمي��ة املنظمة العابرة
للحدود يف هذه املنطقة.
من جانبها ،رحبت ال��والي��ات املتحدة بفر�ض االحتاد
الأوروب� � ��ي ع �ق��وب��ات ع�ل��ى جم�م��وع��ة “فاغرن” وعلى

ودعمها يف هذا الإطار».
والإع � �� � �ص ��ار امل � � ��داري ع� �ب ��ارة عن
ع��ا��ص�ف��ة ��س��ري�ع��ة ال� � ��دوران تن�ش�أ
ف��وق املحيطات امل��داري��ة وت�ستمد
منها ط��اق��ة تكونها ،وت�ت�ك��ون من
نقطة مركزية تعرف با�سم العني،
وتت�سم مب�ستوى �ضغط منخف�ض
وبطق�س هادئ وخال من ال�سحب
ع � � ��ادة وت � �ك� ��ون حم ��اط ��ة ب� �ج ��دار
تت�صاعد ال�سحب من حوله.
ويرتاوح قطر الإع�صار غالبا بني
 200و 500ك �ي �ل��وم�ترا ،ولكن
ميكن �أن يبلغ  1000كيلومرت،
وي� �ج ��ر يف ذي ��ول ��ه ري ��اح ��ا عاتية
و�أم �ط��ارا غ��زي��رة و�أم��واج��ا عارمة
�شديدة التدمري �أحيانا ،علما �أن
ال��ري��اح تهب عك�س اجت��اه عقارب
ال�ساعة يف ن�صف الكرة ال�شمايل،
ويف اجتاه عقارب ال�ساعة يف ن�صف
الكرة اجلنوبي.

ث�م��ان�ي��ة �أ� �ش �خ��ا���ص وث �ل�اث �شركات
م��رت�ب�ط��ة ب �ه��ا؛ ب�سبب ممار�ساتها.
وق ��ال ��ت اخل ��ارج� �ي ��ة الأم�ي�رك� �ي ��ة يف
ب � �ي� ��ان“ :ت�ؤكد ه � ��ذه الإج� � � � ��راءات
ال �ت ��زام �ن ��ا امل� ��� �ش�ت�رك باال�ستجابة
لأعمال ه��ذه املنظمة املزعزعة لال�ستقرار يف نزاعات
�إقليمية متعددة ،مبا يف ذلك �أوكرانيا و�سوريا و�إفريقيا
الو�سطى ومنطقة ال�ساحل».
وكان وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن قد حذر
املجموعة الرو�سية “فاغرن” م��ن التدخّ ل يف مايل،
حيث دع��ا �إىل انتقال للحكم امل��دين ،وق��ال بلينكن ،يف
ت�صريحات على هام�ش زي��ارت��ه �إىل ال�سنغال ،نهاية
ال�شهر املا�ضي� ،إن ال��والي��ات املتحدة ت�ساهم يف جهود
مع مايل وال�شركاء لدعم اال�ستقرار يف البلد الإفريقي
الذي يعي�ش حالة حرب.
و�أ�ضاف“ :وال ميكنني �أن �أ�ضيف �سوى �أنه �سيكون من
امل�ؤ�سف �أن ينخرط عنا�صر خارجية قد جتعل الأمور
�أكث��ر �صعوبة وت�ع�ق�ي�دًا ،و�أف�ك��ر على وج��ه اخل�صو�ص
يرا �إىل �أن ��ه فور
مب�ج�م��وع��ة ف��اغ�نر الرو�سية” ،م���ش� ً
و� �ص��ول ح�ك��وم��ة منتخبة دمي �ق��راط � ًّي��ا �إىل ال�سلطة،
�سيكون املجتمع الدويل م�ستعدًّا لدعم مايل.
وكان رئي�س وزراء مايل� ،شوغل كوكاال مايغا ،قد اتهم
فرن�سا بالتخلي عن بالده يف منت�صف الطريق؛ نظ ًرا
ل�سحبها قواتها ونهاية عملية “برخان” يف منطقة
ال�ساحل الإفريقي ،مُبد ًيا �أ�سفه للإعالن الأحادي من
جانب باري�س ،وم�بر ًرا بحث بالده عن �شركاء �آخرين
ب�ع��د االن���س�ح��اب ال�ف��رن���س��ي ،بح�سب م��ا ذك ��رت �شبكة
“ر�ؤية” الإخ�ب��اري��ة .و�أ��ض��اف ك��وك��اال ،يف خطابه �أمام
اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة يف �سبتمرب املا�ضي،
�أن ال��و��ض��ع اجل��دي��د ال ��ذي ن���ش��أ ب�سبب ان�ت�ه��اء مهمة
“برخان” ،والذي ي�ضع مايل �أمام �أمر واقع ويعر�ضها
ل�ن��وع م��ن التخلي يف منت�صف ال�ط��ري��ق ،ي�ق��وده��ا �إىل
ا�ستك�شاف ال�سبل والو�سائل؛ لكي ن�ضمن الأم��ن على
نحو �أف�ضل مع �شركاء �آخرين ،يف �إ�شارة �إىل اال�ستعانة
بعنا�صر من جمموعة “فاغرن” الرو�سية.
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عوا�صم
بروك�سل
ي�سعى قادة االحت��اد الأوروب��ي الأربعاء �إىل �إنقاذ ال�شراكة ال�شرقية
مع اوكرانيا وجورجيا ومولدافيا وارمينيا واذربيجان وهي خم�س
جمهوريات �سوفياتية �سابقة تواجه حماوالت زعزعة ا�ستقرار تدبر
من مو�سكو وت�شهد انق�سامات.
وقال م�س�ؤول �أوروبي كبري “الوقت منا�سب جدا لهذه القمة الن هذه
الدول ت�شهد فرتة معقدة ب�سبب �ضغوط رو�سيا وخالفات داخلية”.
لكن االجتماع �سيكون بدون �شك م�صدر ا�ستياء لأن االحتاد الأوروبي
ال ميكنه قبول طلبات ان�ضمام اوكرانيا وجورجيا ومولدافيا .وقال
وزير �أوروب��ي لوكالة فران�س بر�س “ال ميكننا القيام ب�شيء .بع�ض
الدول الأع�ضاء تدفع يف اجتاه قبول جورجيا و�أوكرانيا يف االحتاد
الأوروب��ي لكن بالن�سبة لآخرين ف��ان ه��ذا الأم��ر غري ممكن” .بد�أ
رئي�س املجل�س الأوروب��ي �شارل مي�شال املحادثات اعتبارا من م�ساء
الثالثاء وا�ستقبل قادة �أرمينيا واذربيجان ملحاولة “تهدئة التوتر”
بعد حرب ق�صرية لكن دامية وقعت بينهما يف خريف  2020من
�أجل ال�سيطرة على منطقة ناغورين قره باغ موقعة  6500قتيل.
يف ختام ه��ذا اللقاء �شجعهما مي�شال على ا�ستعادة الثقة وال�سعي
اىل “اتفاق �سالم �شامل” .وقال الرئي�س االذربيجاين �إلهام علييف
“علينا طي �صفحة االعمال العدائية”.
مو�سكو
ندد ال�سفري الرو�سي يف املانيا االربعاء باحلكم على رو�سي بال�سجن
مدى احلياة بتهمة اغتيال متمرد �سابق من ال�شي�شان يف برلني ب�أمر
من مو�سكو معتربا اياه “م�سي�سا”.
وقال �سريغي نيت�شاييف يف بيان ن�شر على موقع ال�سفارة الرو�سية يف
املانيا “نعترب ان هذا احلكم لي�س مو�ضوعيا ،انه قرار �سيا�سي ي�سيء
ب�شكل خطري اىل العالقات الرو�سية-االملانية ال�صعبة بالفعل”.

كواالملبور
قال م�س�ؤول يف وزارة اخلارجية الأمريكية الأربعاء �إن وزير اخلارجية
�أنتوين بلينكن قطع زيارته ملنطقة جنوب �شرق �آ�سيا ب�سبب اكت�شاف
حالة �إ�صابة بكوفيد 19-بني مرافقيه يف الزيارة.
وق��ال نيد براي�س املتحدث با�سم اخلارجية الأمريكية �إن القرار
ا ُتخذ للحد من خطر الإ�صابة بكوفيد 19-ومنح الأولوية لل�صحة
وال�سالمة ،مو�ضحا �أن بلينكن ع�بر ع��ن �أ�سفه العميق يف ات�صال
هاتفي مع وزي��ر خارجية تايالند حيث ك��ان من املقرر �أن يح�ضر
اجتماعات غدا اخلمي�س.
وت�أكدت الإ�صابة بكوفيد� 19-أم�س الأربعاء �أثناء وجود بلينكن يف
ماليزيا .وزار الوزير الأمريكي �إندوني�سيا يف اليومني املا�ضيني.
جنيف
نددت مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان بتجاوزات
حقوق الإن�سان يف كل �أنحاء �أوكرانيا لكن الدول الغربية ا�ستفادت
خ�صو�صا من اجلدل للتنديد برو�سيا تخوفا من رغبتها يف اجتياح
جارتها .قالت نائبة املفو�ضة ال�سامية حلقوق الإن�سان ندى النا�شف
�أمام جمل�س حقوق الإن�سان �أثناء تقدمي تقرير عن �أوكرانيا يغطي
ال�ف�ترة م��ن  1ت�شرين ال�ث��اين نوفمرب  2019حتى  31ت�شرين
الأول اكتوبر � ،2021إن��ه يف الق�سم اخلا�ضع ل�سيطرة احلكومة
الأوكرانية“ ،نحن قلقون ب�ش�أن القيود املفرو�ضة على حرية التعبري
عن الآراء التي تت�ضمن نقدا او غري ال�شعبية وامل�شاركة يف جتمعات
�سلمية حول موا�ضيع ح�سا�سة ،وكذلك �سالمة املدافعني عن حقوق
الإن�سان” .بالتايل ل��دى �أجهزة املفو�ضية ال�سامية �أدل��ة على 29
حادثا ا�ستهدف �صحافيني و�إعالميني ومنتقدي احلكومة .و�أح�صت
كذلك  14حادثا (اع �ت��داءات وتهديدات وترهيب) �ضد مدافعني
عن حقوق الإن�سان وحقوق املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني �أو جمتمع
املثليني واملتحولني جن�سيا .وك��ان ه ��ؤالء امل��داف�ع��ون ع��ن احلقوق
الهدف الرئي�سي ملجموعات ت�شجع العنف “ب�شكل عام مع الإفالت
من العقاب” .يف املناطق املوالية ملو�سكو يف �شرق البالد حيث هناك
حكم ذاتي ،نددت املفو�ضية ب”القيود” املفرو�ضة على املجال املدين
واحلريات الأ�سا�سية والتي ت�ستهدف ب�شكل خا�ص الأ�شخا�ص الذين
يعربون عن مواقفهم امل�ؤيدة لأوكرانيا.

نواب �أمريكيون يطالبون
بعقوبات وقائية على رو�سيا

•• وا�شنطن�-أ ف ب
طالب ثالثة نواب �أمريكيني �إدارة الرئي�س جو بايدن بفر�ض عقوبات وقائية
على مو�سكو و�إر�سال مزيد من الأ�سلحة �إىل �أوكرانيا لردع رو�سيا عن غزو
جارتها الغربية .وق��ال ال�ن��واب ،وه��م جمهوري ودمي��وق��راط�ي��ان وثالثتهم
ع�سكريون �سابقون ،يف �أعقاب زي��ارة قاموا بها �إىل �أوكرانيا� ،إ ّنهم مقتنعون
ب�أ ّن الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني كان يف ّكر جدّياً بغزو �أوكرانيا عندما
ح�شد ع�شرات �آالف الع�سكريني على احلدود مع جارته الغربية .وقال النائب
الدميوقراطي �سيث مولتون لل�صحافيني “علينا �أن نن�شغل بردع بوتني �أكرث
من ا�ستفزازه» .و�أ�ضاف “�إذا قام بوتني بغزو (�أوكرانيا)� ،أريده �أن يعرف �أ ّنه
�سيجد �صعوبة يف �أن ي�شرتي يف الدقائق اخلم�س التالية م�شروباً غازياً من
�آلة بيع ،ولي�س �أ ّن حلف �شمال الأطل�سي �سيدعو الجتماع ملناق�شة ماذا �سيفعل
خالل الأ�سابيع التالية» .والأ�سبوع املا�ضي قال بايدن �إ ّن��ه ح� ّذر بوتني من
عقوبات �أمريكية غري م�سبوقة يف حال �ش ّنت القوات الرو�سية هجوماً على
�أوكرانيا.
ّ
بدوره قال النائب اجلمهوي مايك والتز �إنه يجب على الواليات املتحدة �أن
تفر�ض عقوبات على رو�سيا ب�سبب زعزعتها ا�ستقرار املنطقة ،م�شدّداً على �أ ّن
التهديد “ب�إجراءات �صارمة لن يكون مفيداً كثرياً يف ميزان ح�سابات بوتني».
وح� ّ�ث والتز �إدارة بايدن على جت��اوز الإج ��راءات البريوقراطية والروتينية
وتزويد �أوكرانيا فوراً ب�أ�سلحة ،مبا يف ذلك �صواريخ للدفاع اجلوي.
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طلب ال�سناتور ماركو روبيو ،الذي يعترب من �أهم �شخ�صيات
احلزب اجلمهوري ،من الرئي�س الأمريكي جو بايدن �أم�س
الأربعاء تقدمي اعتذار بعد قطع بث خطاب لوزيرة تايوانية
خالل قمة الدميوقراطية.
وخالل القمة االفرتا�ضية التي نظمتها وا�شنطن اجلمعة
كانت وزيرة ال�ش�ؤون الرقمية التايوانية �أودري تانغ تتحدث
مبا�شرة عندما انقطع البث التدفقي خلطابها .وخالل
حديثها ،ظهرت �أودري تانغ �أمام خارطة تظهر تايوان والرب
الرئي�سي لل�صني بلونني خمتلفني للإ�ضاءة على م�ستويني
ف�سر � ً
أي�ضا ب�أنها اعرتاف
من الدميوقراطية ،لكن ميكن �أن ُت ّ

با�ستقالل اجلزيرة وهو �أمر ال ميكن �أن تتحمله بكني.
واتهم روبيو امل�ؤيد خلط مت�شدد حيال ال�صني ،يف ر�سالته،
ج��و ب��اي��دن مب�ه��ادن��ة ب�ك�ين ،وت���س��اءل مل��اذا مل متثل تايوان
برئي�س دولتها �أو حكومتها على غرار م�شاركني �آخرين يف
القمة.
وقال “عرب خف�ض متثيل تايوان ،مل تر�سل �إدارتكم �سوى
�إ�شارة �ضعف ومل حتل �أي م�شكلة».
وطلب ال�سناتور من الرئي�س ت�صحيح خط�أه مع تايوان ،مبا
يف ذلك خالل القمة الثانية للدميوقراطية التي من املقرر
عقدها ح�ضوريا العام املقبل.
ون�ف��ى م �� �س ��ؤول يف وزارة اخل��ارج �ي��ة الأم�يرك �ي��ة �أن يكون
الإجراء متعمدا ،م�شريا �إىل �أن كلمة تانغ متاحة بالكامل

على الإنرتنت .وقال امل�س�ؤول الذي طلب عدم ك�شف هويته
“كان هناك ارتباك ب�ش�أن تقا�سم لل�شا�شة و�أدى ذل��ك �إىل
قطع بث الفيديو التدفقي .كان خط�أ فعال».
و�أ� �ض��اف امل �� �س ��ؤول نف�سه “نحرتم خ �ط��اب ال��وزي��رة تانغ
والذي �سلط ال�ضوء على ق�ضايا احلوكمة ال�شفافة وحقوق
الإن�سان وحماربة املعلومات امل�ضللة وكلها جماالت تتمتع
فيها تايوان مب�ستوى عاملي من اخلربة».
وانتقدت بكني القمة اجلمعة م�ؤكدة �أن الواليات املتحدة
ت�ستخدم الدميوقراطية “ك�سالح دمار �شامل».
ودعيت تايوان ،اجلزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتربها
ال�صني جزءا ال يتجز�أ من �أرا�ضيها� ،إىل القمة يف ما �شكل
ا�ستفزازا وا�ضحا لل�صني.

رو�سيا هاج�س اوروبي م�ستمر

وت� �ه ��دف ه� ��ذه امل ��ؤ� �س �� �س��ة ،التي
ت�أ�س�ست ع��ام  ،2009يف البداية
�إىل تعزيز ال�ع�لاق��ات م��ع االحتاد
الأوروب� � � ��ي ل���س��ت دول يف �أوروب � ��ا
ال�شرقية وجنوب القوقاز يف �إطار
م ��ا ي���س�م��ى ب���س�ي��ا��س��ة “اجلوار”
الأوروبية.
ح��ول ال�ط��اول��ة� ،سيكون زعماء
�أوك ��ران� �ي ��ا وم��ول��دوف��ا وجورجيا
و�أذربيجان و�أرمينيا .وعلقت رو�سيا
البي�ضاء ،التي كانت يف الأ�صل جز ًء
م��ن املنتدى ،م�شاركتها يف يونيو
ب�سبب العقوبات املفرو�ضة عليها
جراء �سلوكها غري الدميقراطي.
اذن�� ،س�ت�ك��ون ه �ن��اك دول مهددة
بالغزو من قبل رو�سيا (�أوكرانيا)،
�أو يف حالة حرب بينها يف املنطقة
امل�ت�ن��ازع عليها م��ن ك��اراب��اخ العليا
(�أرمينيا و�أذربيجان) ،ولكن حتت
و�ساطة رو�سية� ،أو �أ�ضعفها �صراع
جم�م��د ب�سبب رو� �س �ي��ا (جورجيا

وم��ول��دوف��ا) .تهدف ه��ذه القمة
الر�سمية الأوىل منذ عام 2017
ب�ين االحت ��اد الأوروب � ��ي وجريانه
ال���ش��رق�ي�ين� ،إىل “�إعادة �إط�ل�اق
ال�شراكة� ،أي م�ساعدة الدول التي
ال ت ��زال تتمتع ب�ق��اب�ل�ي��ة التعاون
االوروب � � � � ��ي م �ع �ه��ا ع �ل ��ى ت�سريع
الإ� � �ص�ل��اح� ��ات ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ،مثل
مكافحة الف�ساد �أو احرتام احلريات
الأ�سا�سية” ،ي�شري �سرييل بريت،
ال�ب��اح��ث امل �� �ش��ارك يف م�ع�ه��د جاك
ديلور .ولكن �ضمن حدود معينة.
بالن�سبة �إىل لور ديلكور ،الأ�ستاذة
املحا�ضرة يف جامعة ال�سوربون-
ن��وف�ي��ل ،واملتخ�ص�صة يف �سيا�سة

مع جريانه يف ال�شرق:

االحتاد الأوروبي ي�سعى �إىل �إيجاد ر ّد على رو�سيا!...

منذ �إطالق ال�شراكة ال�شرقية قبل اثني ع�شر عا ًما ،تغيرّ الو�ضع اجليو�سيا�سي
انق�سامات داخل االحتاد الأوروبي حول ان�ضمام �أوكرانيا �إىل الناتو
اجل��وار يف االحت��اد الأوروب��ي ،تظل
االن � �ت � �ظ� ��ارات ح � ��ول ه � ��ذه القمة
“حمدودة”“ .ما �سيوافق عليه
ر�ؤ� �س��اء ال ��دول واحل �ك��وم��ات لي�س
ل� ��ه ق �ي �م��ة �أخ � � ��رى غ �ي�ر القيمة
الإعالنية ،تربر اخلبرية ،ال �شيء
ملزم ،وال يوجد � ً
أي�ضا اتفاق بني
دول االحت��اد الأوروب��ي ملنح الدول
املنت�سبة �إم�ك��ان�ي��ة الع�ضوية”...
ول�سبب وجيه.
بيالرو�سيا ،الغائب احلا�ضر
منذ �إط�ل�اق ال�شراكة ال�شرقية
قبل اثني ع�شر عامًا ،تغري الو�ضع
اجليو�سيا�سي“ .يف ذلك الوقت ،مل

تكن �أوكرانيا قد ُ�ض ّمت �أرا�ضيها
م��ن ق�ب��ل رو� �س �ي��ا ،ومل ت�ك��ن �شبه
ج��زي��رة ال �ق��رم ق��د انف�صلت بعد،
ي ��ذ ّك ��ر � �س�يري��ل ب ��ري ��ت ،ومل تكن
رو� �س �ي��ا خ��ا��ض�ع��ة ل �ل �ع �ق��وب��ات ،وال
يزال التعامل قائما مع بيالرو�سيا
�إىل حد ما ،ومل تهاجم �أذربيجان
�أرم �ي �ن �ي��ا م ��رة �أخ� � ��رى ،ومل يقم
االحتاد الأوروبي بتحديث �أهدافه
اال�سرتاتيجية ب�ع��د :لقد اعتقد
�أنه ال يزال قادرا على الإ�شعاع من
خ�لال القانون وامل�ساعدة الفنية
والإدارية «.
م � ��ن ال � ��وا� � �ض � ��ح �أن ال ��و�� �ض ��ع
اال�سرتاتيجي والع�سكري منذئذ

�أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا و�أذربيجان
و�أرمينيا� ،صراعات باجلملة �أمام الأوروبيني

قمة ال�شراكة ال�شرقية 2017
•• جاكرتا�-أ ف ب

دع��ا وزي��ر اخلارجية الأم�يرك��ي �أنتوين بلينكن يف جاكرتا �أم�س الثالثاء
ال�صني �إىل وق��ف “�أعمالها العدوانية” يف منطقة املحيطني الهندي
وال�ه��ادي ،يف م�سعى لإع��ادة الرتكيز على هذه املنطقة التي تقع يف �صلب
ال�سيا�سة اخلارجية لإدارة الرئي�س جو بايدن يف وقت تطغى عليها عدة
�أزمات �أخرى.
وق��ال بلينكن يف خطاب �ألقاه يف حرم جامعة �إندوني�سيا “�إننا م�صممون
على �ضمان 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�لال جولته الأوىل يف جنوب �شرق �آ�سيا وال�ت��ي �ست�شمل
�أي�ضا ماليزيا وتايالند ،مت�سك وا�شنطن بـ”ال�سالم واال�ستقرار يف م�ضيق
تايوان” الذي بات �أكرث من �أي وقت م�ضى يف �صلب التوتر ال�شديد بني
�أكرب اقت�صادين يف العامل.
و�شدد بلينكن على رغبته يف تعزيز التحالفات مع دول املنطقة ،متعهدا

قبل نحو �أ�سبوعني من مو�سم الأعياد ،تفتقد بريوت زحمة �أ�سواقها .تغيب زينة امليالد و�أ��ض��وا�ؤه عن �شوارعها
وتطغى �إعالنات �شركات حتويل الأموال وبيع اخلزنات على عرو�ضات الهدايا والألعاب وامل�شروبات .بعد عامني من
�أزمة اقت�صادية غري م�سبوقة ،ن�سيت غالبية اللبنانيني بهجة الأعياد .وتغرق ال�شوارع حتى يف الأحياء الكربى التي
لطاملا �ش ّكلت قلب العا�صمة الناب�ض ،لي ً
ال يف ظالم تتال�شى معه احلركة تدريجياً .وعو�ضاً عن �إعالنات �ضخمة
مر ّوجة للمجوهرات وامل�شروبات وحفالت نهاية العام كما العادة ،ترتفع يف الطرق الرئي�سية امل�ؤدية �إىل العا�صمة
لوحات �إعالنات خلزنات وماكينات احت�ساب الأموال وتخفي�ضات على التحويالت املالية من اخلارج وداخل البالد.
ويقول �أح��د م�س�ؤويل املبيعات يف �شركة “�سمارت �سيكيورتي” املتخ�ص�صة يف تقدمي خدمات يف القطاع الأمني
لوكالة فران�س بر�س“ ،ارتفعت مبيعات اخلزنات بني  35وخم�سني يف املئة منذ بدء الأزمة االقت�صادية يف العام
 .»2019كما ارتفعت مبيعات �أنظمة الأمن ال�صغرية ،مبا يف ذلك الكامريات و�أجهزة الإنذار ،وفق امل�س�ؤول ذاته،
حم�صنة وخزائن كبرية احلجم.
الفتاً اىل ازدياد الطلبات كذلك على تركيب غرف ّ

امللف االوكراين �سيثري اخلالفات

•• الفجر –خرية ال�شيباين
يجتمع زعماء االحتاد الأوروبي �أم�س الأربعاء،
و�سط الأزمة الأوكرانية ،مع نظرائهم من ال�شراكة
ال�شرقية (�أرمينيا و�أذربيجان وجورجيا ومولدوفا)
الذين يعانون من ال�صراعات املجمدة .وبالنظر
لل�سياق املتفجر على احلدود الأوكرانية ،ف�إن املل�صق
ملفت لالنتباه� .سيلتقي ر�ؤ�ساء دول وحكومات الدول
الأع�ضاء يف االحت��اد الأوروب��ي البالغ عددها 27
دولة يف بروك�سل يف قمة ال�شراكة ال�شرقية.

•• بريوت�-أ ف ب

�أ�صبح �أكرث ت�ص ّلبا .ويرى الباحث
ان“ :رو�سيا هي مناف�س لالحتاد
الأوروب � � ��ي يف ك��ل ه ��ذه املجاالت،
وت ��درك ب��روك���س��ل �أن امل �غ��ام��رة يف
ه��ذه الأرا� �ض��ي تعني ال��دخ��ول يف
مواجهة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
مع مو�سكو».
وك �م��ا ه ��و احل� ��ال يف ك �ث�ير من
الأح �ي��ان ،ف ��إن االج�ن��دة الر�سمية
لالجتماعات �ستحجب ما يجري
وراء ال� �ك ��وال� �ي� �� ��س� .أو ًال ،اتفق
الزعيمان الأرميني والأذربيجاين
يف منت�صف نوفمرب على االجتماع
على هام�ش هذه القمة يف حماولة
لتخفيف التوترات على حدودهما

وهي الأوىل منذ حمادثاتهما يفمو�سكو يف يناير .بعد ذلك� ،ستكون
“بيالرو�سيا” ،ال �غ��ائ �ب��ة حول
الطاولة ،حا�ضرة يف �أذهان اجلميع
ب�سبب �سيا�ستها املتمثلة يف زعزعة
ا�ستقرار الهجرة يف ��ش��رق القارة
الأوروب �ي��ة“ .ال ينبغي �أن نتوقع
�أي �شيء جديد� ،إن مل يكن �إدانة
ج��دي��دة ل�ه��ذا ال�ه�ج��وم الهجني”،
حت� ��ذر م � ��اري دوم� ��ول �ي�ن ،مديرة
برنامج �أوروب��ا املو�سعة يف املجل�س
الأوروبي للعالقات الدولية.
�أوكرانيا م�صدر خالفات
وخ �� �ص��و� �ص��ا ،ف � ��إن  ،27الذين

�إن املغامرة بدخول هذه املناطق ،هو دخول
يف مواجهة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة مع مو�سكو

لقاء منتظر بني الزعيمني الأرميني والأذربيجاين على هام�ش القمة

بلينكن يدعو ال�صني �إىل وقف الأعمال العدوانية

“حماية حق كل الدول يف اختيار طريقها اخلا�ص ،بال �ضغط �أو ترهيب».
وقال “�إنها لي�ست مناف�سة بني منطقة تتمحور حول الواليات املتحدة �أو
تتمحور حول ال�صني” ،منتقدا ب�شكل �صريح ال�سلوك ال�صيني.
وقال “هناك كثري من القلق ،من �شمال �شرق �آ�سيا �إىل جنوب �شرق �آ�سيا،
ومن نهر ميكونغ �إىل جزر املحيط الهادئ ،ب�ش�أن �أعمال بكني العدوانية».
واتهم ال�صني ب�أنها “تطالب مبياه مفتوحة على �أنها مياهها وت�شوه �أ�سواقا
مفتوحة من خالل م�ساعدات ل�شركاتها اململوكة للدولة ،ورف�ض الت�صدير
�أو �إلغاء اتفاقات مع دول ال توافق (بكني) على �سيا�ساتها” .وقال �إن “دول
املنطقة تريد �أن يتغري هذا ال�سلوك ،ونحن �أي�ضا».
و�أو�ضح �أن �سيا�سة الردع الأمريكية تهدف �إىل “تفادي �أن ت�ؤدي املناف�سة
(الأم�يرك �ي��ة ال�صينية) �إىل نزاع” حم ��ذرا ب� ��أن ذل��ك ��س�ي�ك��ون “كارثيا
للجميع».
وت�شهد املنطقة ت�صاعدا يف التوتر يف بحر ال�صني اجلنوبي حيث تطالب

�سيجتمعون اخلمي�س واجلمعة،
�سي�ستعدون للرد على رو�سيا ب�ش�أن
�أوك ��ران� �ي ��ا ،ال �ت��ي حت���ش��د القوات
وامل� ��وارد الع�سكرية ال�ك�ب�يرة على
ح��دوده��ا م�ن��ذ ع��دة �أ��س��اب�ي��ع .وقد
حذرت رئي�سة املفو�ضية الأوروبية
�أور�سوال فون دير الين �أم�س الأول
الثالثاء من �أن االحت��اد الأوروبي
م�ستعد لتبني ع�ق��وب��ات �إ�ضافية
�� �ض ��د م��و� �س �ك��و يف ح � ��ال ح� ��دوث
عدوان جديد .خيارات �أخرى على
الطاولة“ :ميكن �أن يعلن االحتاد
و�ضوحا
الأوروبي دع ًما �أمن ًيا �أكرث
ً
لأوكرانيا ،وكذلك للدول الأخرى
امل�شاركة” ،تقول ماري دومولني.

ومن املتوقع �أن تكون هذه امل�س�ألة
م� �ث�ي�رة ل �ل �ج��دل ب �ع��د االت �� �ص��ال
ال �ه��ات �ف��ي �أم �� ��س الأول الثالثاء
ب�ين الرئي�س الأم��ري�ك��ي ونظريه
ال ��رو�� �س ��ي ف�ل�ادمي�ي�ر ب ��وت�ي�ن .يف
ح ��ال وق� ��وع ه �ج��وم رو�� �س ��ي ،وعد
ج��و ب��اي��دن ب�شكل ملحوظ بزيادة
دعمه الع�سكري لأوكرانيا ،وتعزيز
“قدراتها” مع حلفائها يف الناتو
يف �أوروبا ال�شرقية ،وخا�صة فر�ض
عقوبات اقت�صادية �أ�شد بكثري من
تلك التي مت اتخاذها �ضد رو�سيا
ب �ع��د ع ��ام  ،2014ب� ��دون ت�أثري
كبري.
«ق ��د ت���س�ب��ب ه ��ذا يف مناق�شات
م�ع�ق��دة �أم ����س الأرب� �ع ��اء ،تالحظ
ماري دومولني ،لأن بولندا ودول
ال�ب�ل�ط�ي��ق ت�ع�ت�بر �أن ق �ل��ب �أمنها
مهدد � ً
أي�ضا .وه��ذه ال��دول م�ؤيدة
جدًا الن�ضمام �أوكرانيا �إىل الناتو،
وه��ذا لي�س موقف �أع�ضاء �آخرين
يف االحت � ��اد الأوروب � � ��ي  .”...لن
يكون من ال�سهل العثور على” لغة
م�شرتكة” يف هذا املو�ضوع ،كما هو
ال�ش�أن بالن�سبة ملوا�ضيع �أخرى.

بكني ب�شكل �شبه ك��ام��ل ب�ه��ذه املنطقة امل�ح��وري��ة يف امل �ب��ادالت التجارية،
راف�ضة مطالبات �سيادية مماثلة من الدول ال�ساحلية الأخرى وهي فيتنام
وماليزيا وبروناي وتايوان والفيليبني.
وتتزامن زيارة بلينكن �إىل جاكرتا مع زيارة رئي�س جمل�س الأمن الرو�سي
نيكوالي باتروت�شيف ،ما قد ي�شكل م�ؤ�شرا �إىل املناف�سة ال�شر�سة بني القوى
الكربى يف املنطقة .و�صرحت وزيرة اخلارجية الإندوني�سية ريتنو مر�سودي
الإثنني �أن “الواليات املتحدة كما رو�سيا هما �شريكان جيدان لإندوني�سيا».
وحتر�ص مو�سكو على �أن ت�ؤكد وجودها مبواجهة الواليات املتحدة حتى
يف جنوب �شرق �آ�سيا ،حيث كان وزير اخلارجية الأمريكي ي�أمل يف ت�سليط
ال�ضوء على �أولويته الأوىل ،وهي املواجهة مع ال�صني.
وطرح بلينكن تنامي طموحات بكني على ال�ساحة الدولية على �أنه “�أكرب
حتد جيو�سيا�سي يف القرن الواحد والع�شرين” وهو يبحث عن توازن دقيق
ما بني املناف�سة واملواجهة.

لكن الأزمة الأفغانية وتعرث املفاو�ضات حول ملف �إيران النووي والتوتر
مع رو�سيا م�ؤخرا حول مو�ضوع �أوكرانيا ،كلها موا�ضيع تطغى منذ ال�صيف
على جدول �أعمال بايدن.
وال تختلف ا�سرتاتيجية الرئي�س الدميوقراطي جوهرياً عن تلك التي
كانت �سارية يف عهد �سلفه اجلمهوري دونالد ترامب� ،إذ ت�صر �إدارته على �أن
تبقى املنطقة “حرة ومفتوحة” ،بعيدا عن “الرتهيب” ال�صيني.
ويحاول فريق بايدن الرتكيز ب�شكل �أكرب على قوة حتالفاته ،رغم بع�ض
ال�سقطات كما حدث مع �صفقة الغوا�صات النووية مع �أ�سرتاليا التي �أثارت
غ�ضب باري�س بعد �أن ف�سخت كانبريا عقداً �ضخماً ل�شراء غوا�صات فرن�سية.
ك��ذل��ك ��ش��دد بلينكن على � �ض��رورة �ضمان “�إنرتنت موثوق” و”�آمن”
مبواجهة الأنظمة املت�سلطة التي ت�سعى �إىل “ح�صر” �أو “�ضبط” الدخول
�إليه ،وعلى عزم وا�شنطن على تعزيز “االزدهار” يف املنطقة.
ووع��د “�سنعمل مع دول املنطقة لتوفري بنى حتتية عالية اجلودة” ،يف
ان�ت�ق��اد مبطن للم�شاريع ال�صينية ال�ت��ي تعترب غ�ير م��راع�ي��ة للوظائف
املحلية وللبيئة ،ولها انعكا�سات م�ضرة جدا على �صعيد مديونية الدول
التي ت�ستفيد منها.
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النواب الأمريكيون ي�ؤيدون حماكمة مارك ميدوز
•• وا�شنطن�-أ ف ب

�ص ّوت جمل�س النواب الأمريكي ل�صالح �إحالة مارك ميدوز،
كبري موظفي البيت الأبي�ض يف عهد الرئي�س ال�سابق دونالد
ت��رام��ب� ،إىل ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ال�ف��درال�ي��ة للنظر يف �إمكانية
حماكمته جنائياً بتهمة ازدراء الكونغر�س لرف�ضه املثول �أمام
جلنة نيابية حتقّق يف مالب�سات اقتحام �أن�صار للملياردير
اجلمهوري مبنى الكابيتول يف ال�ساد�س من كانون الثاين/
ي�ن��اي��ر .وال يعني ه��ذا الت�صويت �إح��ال��ة م �ي��دوز� ،أح��د �أقرب
املقربني للرئي�س ال�سابق ،للمحاكمة تلقائياً ،ب��ل يعني �أنّ
ق�ضية هذا النائب ال�سابق �أ�صبحت يف عهدة مدّعني فدراليني

�سينظرون يف ما �إذا كانت الأدلة كافية ملحاكمته جنائياً بتهمة
“حماولة عرقلة �سري حتقيق للكونغر�س» .وب��ذل��ك يكون
ميدوز قد اق�ترب خطوة �إ�ضافية لي�صبح �أول م�س�ؤول بهذا
امل�ستوى يُحاكم بعد خروجه من املن�صب منذ ه��اري روبنز
هالدمان �إ ّبان ف�ضيحة ووترغيت قبل نحو ن�صف قرن.
وكانت اللجنة النيابية التي ت�ض ّم مم ّثلني عن كال احلزبني
اجلمهوري والدميوقراطي وحتقق يف �أح��داث ال�ساد�س من
كانون الثاين/يناير �أ�صدرت مذكرة ا�ستدعاء مليدوز للمثول
�أمامها ،لكن امل�س�ؤول ال�سابق يف البيت الأبي�ض رف�ض االمتثال
لطلبها .وحتقّق اللجنة يف اجلهود التي بذلها ترامب لقلب
نتائج انتخابات عام  2020التي خ�سرها ،من خالل تنظيمه

ت�ظ��اه��رة �ضخمة �أف���ض��ت �إىل اق�ت�ح��ام مبنى الكابيتول ،ويف
امل�ساعدة التي لقيها يف ذلك من ميدوز.
وال �ث�لاث��اء ت�ق� ّدم��ت �سلطات مدينة وا�شنطن ب�شكوى �ض ّد
جمموعتني ميينيتني متطرفتني ا ّتهمتها بال�ضلوع يف اقتحام
منا�صرين لرتامب مبنى الكابيتول يف ال�ساد�س من كانون
الثاين/يناير.
وت ّتهم ال�شكوى الق�ضائية جمموعتي ب��راود بويز (الأوالد
ال �ف �خ��ورون) و�أوث ك�ي�برز (�أم �ن��اء ال�ق��� َ�س��م) و�أك�ث�ر م��ن 30
ف��ردا على �صلة باملجموعتني بـ”الت�آمر لرتهيب مقاطعة
كولومبيا” ،الت�سمية الر�سمية للعا�صمة الأم�يرك�ي��ة ،وفق
مدعي عام املدينة كارل را�سني.

Thursday

االحتاد الأوروبي م�ستعد
لإجراءات غري م�سبوقة �ضد رو�سيا

•• بروك�سل-رويرتز

قالت رئي�سة املفو�ضية الأوروب �ي��ة �أور� �س��وال ف��ون دي��ر الين
�أم�س الأربعاء �إن االحتاد الأوروبي م�ستعد لت�شديد عقوباته
وات�خ��اذ “�إجراءات غري م�سبوقة” �ضد رو�سيا �إذا �صعدت
ت�صرفاتها العدائية �ضد �أوكرانيا.
وذك ��رت ف��ون دي��ر الي��ن �أم ��ام ال�برمل��ان الأوروب� ��ي �أن التكتل
عمل ب�شكل وثيق مع الواليات املتحدة لو�ضع خيارات يفوق
ت��أث�يره��ا العقوبات احلالية ال�ت��ي ت�ستهدف قطاعات املال
والطاقة والدفاع وال�سلع ذات اال�ستخدام املزدوج يف رو�سيا.

ر ّد على خطاب الرئي�س �سعيد
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هل هي املواجهة بني احتاد ال�شغل وال�سلطة التنفيذية؟

الطبوبي« :ال�صف الثالث لالحتاد ،هو اخليار الوطني احلقيقي»
•• الفجر -تون�س
يف كلمته خالل �أ�شغال امل�ؤمتر الـ  27لالحتاد
اجل��ه��وي لل�شغل ب�صفاق�س ،ق���ال ن���ور الدين
الطبوبي الأمني العام للمنظمة ال�شغيلة ‘’�إن من
يريد �أن يحكم البالد عليه �أوال وقبل كل �شيء
�أن يقر�أ جيدا تاريخ البالد وتاريخ االحتاد العام
التون�سي لل�شغل’’ ،متابعا“ :تاريخ العمل النقابي
لالحتاد م�شرف يدافع عن العباد والبالد وعن
«اخليار الوطني احلقيقي»
و�أكد الأمني العام لالحتاد العام
ال �ت��ون �� �س��ي ل�ل���ش�غ��ل� ،أن “ال�صف
ال�ث��ال��ث لالحتاد” ،يف �إ� �ش��ارة �إىل
م���ض�م��ون خ �ط��اب ال��رئ�ي����س قي�س
� �س �ع �ي��د االث� � �ن �ي��ن“ ،هو اخل� �ي ��ار
الوطني احلقيقي ،وال �أح��د مهما
ك ��ان ح�ج�م��ه وم��وق �ع��ه ،ق ��ادر على
حت��دي��د م��واق��ف وم��رب��ع االحت ��اد
ال�ع��ام التون�سي لل�شغل ،با�ستثناء
م�ؤ�س�ساته وهياكله».
و�أ�� �ض ��اف يف ت���ص��ري��ح اعالمي،
�أن الهيئة االداري��ة الوطنية التي
�ستعقد الأ��س�ب��وع ال�ق��ادم للإعداد
للم�ؤمتر ال��وط�ن��ي  25لالحتاد،
الذي �سينتظم خالل �شهر فرباير
القادم مبدينة �صفاق�س ،والنظر
يف ب �ع ����ض امل �� �س��ائ��ل امل�ؤ�س�ساتية
الداخلية لالحتاد� ،سوف تخ�ص�ص
جانبا من �أعمالها لتقييم خطاب
�سعيد ال��ذي وتوجهاته ،و�إ�صدار
م��وق��ف م��وح��د مل��ؤ��س���س��ات االحتاد

وهياكله من هذا اخلطاب».
واع�ت�بر الطبوبي� ،أن “الوطن
مي � ��ر مب� �ن� �ع ��رج ��ات ومنعطفات
خ� �ط�ي�رة جدا” ،و�أن االحت� � ��اد،
باعتباره ،ح�سب قوله“ ،البو�صلة
احلقيقية للوطنية ،وال ي�صطف
�إال وراء اخليارات الوطنية والدولة
املدنية ،مدعو �إىل التحلي بالهدوء
واحلنكة وروح امل�س�ؤولية �أكرث من
�أي وق��ت م���ض��ى ،مهما م��ا يحاك
��ض��ده م��ن م ��ؤام��رات وه�ج�م��ات يف
غري حملها».
وت ��اب ��ع ي� �ق ��ول “نحن نحرتم
امل� �ق ��ام ��ات وم ��ؤ� �س �� �س��ات ال ��دول ��ة،
ول�ك��ن ب�صفتي �أم�ي�ن ع��ام املنظمة
ال�شغيلة ،كنت �أنتظر م��ن خطاب
الرئي�س ،باعتباره رئي�س ال�سلطة
التنفيذية ،و�صاحب �أمانة انتخب
لأجلها لتوحيد التون�سيني ،ر�ؤية
وا� �ض �ح��ة ل�ل�خ�ي��ارات االجتماعية
واالق � �ت � �� � �ص� ��ادي� ��ة وامل � �ف� ��او� � �ض� ��ات
االجتماعية” ،م � � ��ؤك � � ��دا �أن

الق�ضايا الوطنية والإن�سانية العادلة».
و�أ�ضاف ‘’االحتاد يقود ال�صفوف ونحن من مالّك
ول�سنا م�ست�أجرين يف هذه البالد ولن نخ�شى لومة
الئم و�إذا كان البحر هائجا اليوم فلن نفرط يف
“املركب” لأنه مركب جناة تون�س املح�صن».
و�أو�ضح الطبوبي �أن ال�سهام التي مت توجيهها
اىل االحت��اد مل تكن يف حملّها وهو ك�أمني عام
للمنظمة ال�شغيلة لن يرتكها متر هكذا ،وفق
تعبريه.
“االحتاد لي�س م�ستعدا للتنازل
ع� ��ن امل � �ف ��او� � �ض ��ات االجتماعية
وم�صداقيتها».
وك���ش��ف الأم �ي�ن ال �ع��ام لالحتاد
العام التون�سي لل�شغل� ،أن احلكومة
ط �ل �ب ��ت م � ��ن االحت � � � ��اد امل ��واف� �ق ��ة
ع �ل��ى ب��رن��ام��ج اق �ت �� �ص��ادي ي�شمل
التخفي�ض بن�سبة  10ب��امل��ائ��ة يف
�أجور الوظيفة العمومية.
و�أ� � �ض� ��اف ال �ط �ب ��وب ��ي ،ان هذا
ال�ب�رن ��ام ��ج االق� �ت� ��� �ص ��ادي ،ال ��ذي
ق��دم�ت��ه احل�ك��وم��ة خ�ل�ال اجتماع
م��ع احت��اد ال�شغل ال�سبت املا�ضي،
ي�ق���ض��ي ك��ذل��ك ب�ت�ج�م�ي��د االج ��ور
خلم�س �سنوات قادمة ورفع الدعم
عن امل��واد الأ�سا�سية والتفويت يف
عدد من م�ؤ�س�سات القطاع العام.
ودع ��ا ال�ط�ب��وب��ي �إىل م�صارحة
ال� ��� �ش� �ع ��ب ب �ح �ق �ي �ق ��ة الأو� � � �ض� � ��اع
االقت�صادية ال�صعبة والك�شف عن
اال�شكاليات ال�ت��ي تعي�شها البالد
�أم� � ��ام ال � � ��ر�أي ال� �ع ��ام ،ع��و���ض عن

طرحها فقط يف “املكاتب املغلقة”،
ح�سب تعبريه.
�أي ا�صطفاف؟
وتوا�صلت ردود الفعل النقابية
على ما جاء يف خطاب قي�س �سعيد،
حيث ن�شر االم�ي�ن ال�ع��ام امل�ساعد
الحت ��اد ال�شغل ��س��ام��ي الطاهري
ت��دوي �ن��ة ع �ل��ى ح �� �س��اب��ه الر�سمي
ف�سبوك� ،أم�س الأربعاء ،توجه بها
�إىل الرئي�س قي�س �سعيد بخ�صو�ص
خطابه الأخ�ي�ر ،مت�سائال عن �أي
ا� �ص �ط �ف��اف ي �ت �ح��دث؟ وم ��ع من؟
داع�ي��ا �سعيد اىل تو�ضيح م��ا جاء
يف خ�ط��اب��ه بخ�صو�ص ا�صطفاف
املنظمة.
وبينّ الطاهري يف التدوينة �أنه
�إذا ك��ان يعني النه�ضة وتوابعها
فهو مل يكتو بتحاملها وت�شويهها
و�إ�شاعاتها واعتداءاتها وت�آمرها
وح �� �ص��اره��ا وت �ه��دي��دات �ه��ا حلياة
ال �ك �ث�ي�ري��ن وه �ت �ك �ه��ا للأعرا�ض

توافق بني ماكرون وجمموعة فيزغراد حول الهجرة
•• بوداب�ست�-أ ف ب

رغ ��م اخ �ت�لاف��ات �ه��م ع �ل��ى �صعيد
ال �ق � َي��م و�� �س� �ي ��ادة ال� �ق ��ان ��ون ،دعا
ال��رئ �ي ����س ال �ف��رن �� �س��ي �إميانويل
م� � ��اك� � ��رون وزع � � �م� � ��اء جمموعة
ف� �ي ��زغ ��راد ب �� �ص��وت واح � ��د �أم�س
الأول االث �ن�ين يف ب��وداب���س��ت �إىل
حماية ح��دود االتحّ ��اد الأوروب ��ي
ب���ش�ك��ل �أف �� �ض��ل � �ض � ّد املهاجرين
غ�ي�ر ال �� �ش��رع � ّي�ين وال� ��دف� ��اع عن
الطاقة النوو ّية ،وهما مو�ضوعان
م ��درج ��ان ع �ل��ى ب��رن��ام��ج فرن�سا
خ �ل�ال ف �ت�رة ت��و ّل �ي �ه��ا الرئا�سة
الدور ّية للتكتّل الأوروبي.
وب��دا ظهر االث�ن�ين ل��دى و�صول
م ��اك ��رون �إىل امل� �ج ��ر� ،أنّ هناك
توافقًا بينه وب�ين رئي�س الوزراء
املجري القومي فيكتور �أوربان،
وق��د اع�ترف��ا ب��أ ّن�ه�م��ا “خ�صمان
يف ال �� �س �ي��ا� �س��ة ول� �ك ��ن �شري َكني
�أورو ّب َيني».
ّ
وف�ضل الرجالن اللذان ت�صافحا

بحرارة �أن ُي�برزا حتالفهما على
�صعيد �سيا�سة الهجرة وم�س�ألة
ال � � ّدف� ��اع الأوروب � � � � ��ي ،واع �ت��راف
االتحّ اد الأوروبي بالطاقة النوو ّية
على �أنّها طاقة “خ�ضراء».
وقد ا ّت�سع هذا التقارب يف امل�ساء
لي�شمل دول جمموعة فيزغراد
الأربع (املجر وبولندا وجمهورية
الت�شيك و�سلوفاكيا) التي كانت
دع� ��ت ال��رئ �ي ����س ال �ف��رن �� �س��ي �إىل
ح�ضور ق ّمتها يف بوداب�ست.
وق ��ال م��اك��رون �إنّ فرن�سا وهذه
املجموعة من الدول الأكرث ً
رف�ضا
يف االتحّ اد الأوروبي مل�س�ألة دخول
املهاجرين ،تتّفق على “�إ�صالح
��ش�ن�غ��ن ب�ع�م��ق وحت �� �س�ين حماية
احلدود اخلارج ّية” وكذلك على
ع� ��ودة غ�ي�ر امل ��ؤهّ �ل�ي�ن للح�صول
على اللجوء �إىل بلدانهم .وهذه
امل��و� �ض��وع��ات � �س �ب��ق مل ��اك ��رون �أن
ذكرها اخلمي�س من بني �أولو ّيات
رئا�سة فرن�سا لالتحّ اد الأوروبي.
ور ّد رئ �ي ����س ال� � ��وزراء البولندي

م��ات�ي��و���س م��وراف�ي���س�ك��ي بالقول
“�شك ًرا على هذه الت�صريحات”،
يف وق� ��ت ُت ��واج ��ه ب �ل��اده تد ّفقًا
رييه
للمهاجرين .ووع��د مع نظ َ
ال�ت���ش�ي�ك��ي وال �� �س �ل��وف��اك��ي بدعم
ف��رن �� �س��ا ح � ّت��ى ي �ع�ت�رف االتحّ � ��اد
الأوروب ��ي بالطاقة النوو ّية على
�أنّها طاقة “خ�ضراء».
ونوقِ�شت خالل الق ّمة اخلالفات
ح� � ��ول م� ��� �س ��ائ ��ل م� �ث ��ل الف�ساد
وا�� �س� �ت� �ق�ل�ال ال �ق �� �ض ��اء وح �ق ��وق
امل�ث�ل� ّي�ين ،وه��ي موا�ضيع با�شرت
امل �ف � ّو� �ض �ي��ة الأوروب � � �ي� � ��ة ا ّت� �خ ��اذ
�إج � � ��راءات ع �ق��اب � ّي��ة � �ض � ّد بولندا
واملجر ب�ش�أنها.
و�أو� �ض��ح م��اك��رون لل�صحافة �أنّه
ي�أمل يف �أن يتم ّكن من “الإقناع”
و”�إيجاد اال ّت �ف��اق��ات ال�صحيحة
ل � �ل � �خ� ��روج م � ��ن امل�أزق” عرب
اً
“بدل
“اال�ستماع واالحرتام”،
من ا�ستخدام التهديد».
وق ��ال “هل �سنقوم بت�سوية كلّ
�شيء يف غ�ضون �أ�سبوعني �أو �ستّة

�أ� �ش �ه��ر؟ ال �أع�ت�ق��د ذلك” .و�أق� � ّر
م��اك��رون ب ��أنّ هناك “م�أز ًقا” يف
ال��وق��ت احل� ��ايل ،ل�ك� ّن��ه اع �ت�بر يف
ال��وق��ت نف�سه �أنّ ه�ن��اك “�سبيلاً
للتقدّم».
ّ
من جهته ،اتهم �أوربان املفو�ضية
الأوروب� � �ي � ��ة مب �م��ار� �س��ة “ابتزاز
�سيا�سي».
وا��س�ت�غ� ّ�ل م��اك��رون زي��ارت��ه للقاء
ق��ادة امل�ع��ار��ض��ة ،مب��ن فيهم بيرت
م� � ��ارك� � ��ي-زاي ،م��ر�� ّ�ش��ح اجلبهة
املناه�ضة لأورب� ��ان يف انتخابات
الربيع الت�شريع ّية.
�وج��ه �أي�ضاً
ويف ل�ف�ت��ة رم ��ز ّي ��ة ،ت� ّ
�إىل قرب الفيل�سوفة �أنيي�س هيلر
ال�ت��ي توفيت ع��ام  ،2019وهي
�شخ�صية معار�ضة لأوربان.
وبدا �أنّ ذلك جاء ردًا على الزعيم
مناف�سي
امل �ج��ريّ ال��ذي ا�ستقبل
َ
ال��رئ�ي����س ال�ف��رن���س��ي م��ن اليمني
املتط ّرف �إري��ك ز ِّم ��ور يف �أي�ل��ول/
�سبتمرب ومارين لوبان يف ت�شرين
الأ ّول�/أكتوبر.

الطبوبي يف رد اويل على الرئي�س �سعيد

برنامج اقت�صادي ي�شمل التقلي�ص بن�سبة  % 10من �أجور الوظيفة العمومية
وان �ت �ه��اك �ه��ا ل� �ل� � ّذوات وامل� ّؤ�س�سات
وال�ت�ن�ظ�ي�م��ات ،ومل يع�ش حمالت
ذب��اب�ه��ا وع���ص��اب��ات�ه��ا االلكرتونية
و��س�ع�ي�ه��ا ال � �دّائ ��ب مل �ح��و التاريخ
وت���ش��وي��ه ال���س�م�ع��ة ،ومل يتع ّر�ض
لذلك ال هو وال �أي جهة كما تع ّر�ض
االحت� ��اد ال �ع��ام ال�ت��ون���س��ي لل�شغل
ومنا�ضليه وف��ق ن����ص التدوينة.
و�أ�شار الطاهري �إىل �أنه مل يت�ص ّد
�أحد �إىل جموح النه�ضة ونهمها يف
ال�سلطة ومعاداتها “الفطرية “
للتون�سيات والتون�سيني و�سعيها
احلثيث لل ّث�أر منهم والتنكيل بهم
مثلما ت�صدّى االحتاد.
وخ �ت��م ال �ط��اه��ري ق��ائ�ل�ا“ :لذا
ال ي��زاي��دنّ علينا �أح ��د يف م�س�ألة
اال�صطفاف يف هذه الب�ؤرة املوبوءة

ولن يكون هناك �أيّ ا�صطفاف يف
�أيّ ب�ؤرة واهمة �أخرى».
وك� ��ان ال �ط��اه��ري ق ��د اع �ت�ب�ر يف
ت��دوي�ن��ة ��س��اب�ق��ة �أن خ �ط��اب قي�س
�سع ّيد الأخري ،انق�سم �إىل ق�سمني
م��و��ض�ح��ا �أن “الق�سم الأول هو
تربير ملا �سي�أتي وفيه نقد للحقبة
ال �� �س��اب �ق��ة وحت �م �ي��ل للم�س�ؤولية
م� �ف� �ي ��دا �أن يف خ� �ط ��اب ��ه رغ �ب ��ة
ل�ل�إ� �س��اءة �إىل اخل���ص��وم وت�صعيد
لهجة ال�شتيمة وال�ت�خ��وي��ن ونزع
الإن�سانية وال�صواريخ».
وك� �ت ��ب ال � �ط ��اه ��ري “يف ر�أي � ��ي
اخل�ط��اب العدائي و�إن ك��ان ي�ش ّنج
الو�ضع العام ف�إنه ال يربك االحتاد
لأن الذي يي�أ�س من جتنيد االحتاد
لي�صطف معه �أك�ي��د �أن��ه �سيت�شنج

� �ض��ده وه ��ذا م �ت��وق��ع� .أم ��ا حكاية
اال��ص�ط�ف��اف فمغالطة مت��رر ملن
ال ي��درك ت��اري��خ االحت ��اد والبالد،
وتعبرّ بطريقة غري مبا�شرة عن
رغ �ب��ة ج��احم��ة يف ر�ؤي � ��ة االحت ��اد
م�صطفا وراءه وه ��و م��ا ل��ن يقع
معه وم��ع غ�يره ف�ق��رارن��ا م�ستقل
وم ��واق �ف �ن ��ا م �� �س �ت �ق � ّل��ة وت�صعيد
اللهجة لي�س �إال ت�بري��را للجزء
ال �ث��اين م��ن اخل �ط��اب ال ��ذي تعلق
بالقرارات».
رد حكومي
ويف �أول رد ف�ع��ل ح�ك��وم��ي على
م��واق��ف امل��رك��زي��ة ال �ن �ق��اب �ي��ة ،ويف
تكذيب غري مبا�شر ملا جاء يف خطاب
ال�ط�ب��وب��ي يف ع�لاق��ة بالإجراءات

املقرتحة من قبل احلكومة ،ن�شر
وزي��ر ال�ش�ؤون االجتماعية مالك
ال ��زاه ��ي ت��دوي �ن��ة ع �ل��ى �صفحته
في�سبوك للتعليق على ت�صريحات
الأم�ي�ن ال�ع��ام الحت��اد ال�شغل نور
الدين الطبوبي.
وك�ت��ب ال��وزي��ر “على خ�لاف ما
ي�ت��م ت��روي�ج��ه وب�ث��ه لإدخ� ��ال مناخ
م��ن االرت �ب��اك ع�ل��ى ال��و��ض��ع العام
للبالد ،ن��ؤك��د �أن م��ن يهتم لقوت
ال �� �ش �ع��ب وك ��رام� �ت ��ه ل ��ن ينخرط
�أب � ��دا يف ��س�ي��ا��س�ـ�ـ��ة جت��وي �ع��ه مهما
ك��ان ال �ث �م��ن» .و�أ� �ض��اف الزاهي
“حماوالت جت��اوز حجم اخلراب
ال ��ذي خ�ل�ف�ت��ه ع �ق��ود م��ن الف�ساد
متوا�صلة بالعمل والثقة يف احللم
الوطني».

وفد من النواب
الفرن�سيني يزور تايوان

•• تايبيه�-أ ف ب

ي��زور وفد من النواب الفرن�سيني
ت��اي��وان يف م�ؤ�شر جديد �إىل دعم
دولة غربية ملنح تايبيه مكانة على
ال�ساحة الدولية ،على الرغم من
تهديدات بكني.
و�سيلتقي ال��وف��د امل��ؤل��ف م��ن �ستة
�أع� ��� �ض ��اء يف اجل �م �ع �ي��ة الوطنية
الفرن�سية بقيادة الرئي�س ال�سابق
ملجل�س النواب فران�سوا دو روجي
الرئي�سة التايوانية ت�ساي �إنغ وين
وممثلني �آخ��ري��ن للجزيرة خالل
الزيارة التي تنتهي الأح��د ،ح�سب
وزارة اخلارجية التايوانية.
وال � � ��وف � � ��د ه� � ��و ث� � � ��اين وف� � � ��د من
ال�ب�رمل ��ان �ي�ي�ن ال �ف��رن �� �س �ي�ين ي ��زور
اجل��زي��رة ه ��ذا ال �ع��ام والأخ �ي��ر يف
�سل�سلة زي��ارات ق��ام بها �سيا�سيون
�أوروب� � �ي � ��ون و�أم �ي�رك � �ي ��ون �أث � ��ارت
غ �� �ض��ب ب� �ك�ي�ن .وك� ��ان� ��ت ال�صني
دان ��ت يف ت���ش��ري��ن الأول�/أك� �ت ��وب ��ر
زي ��ارة �أع���ض��اء يف جمل�س ال�شيوخ
الفرن�سي بقيادة �آالن ري�شار �إىل
ت��اي�ب�ي��ه ،متهمة ال��وف��د بتقوي�ض
العالقات بني باري�س وبكني.
ومل متنع التهديدات الزيارة بينما
و��ص��ف ري���ش��ار ت��اي��وان م ��رات عدة
بـ”الدولة».
وت�ؤكد بكني �سيادتها على اجلزيرة
ال �ت��ي حت�ك�م�ه��ا ح �ك��وم��ة منتخبة
بطريقة دميوقراطية ،وتقول �إنها
م�ستعدة ال�ستعادة املنطقة بالقوة
�إذا لزم الأمر.
وحت� � ��اول ال �� �ص�ي�ن �إب � �ق ��اء تايبيه
م� �ع ��زول ��ة ع �ل��ى امل� ��� �س ��رح ال � ��دويل
وحتتج على اال�ستخدام الر�سمي
ال�سم تايوان �أو �أي �إ�شارة �إليها.
وت �ع��ززت ال���ض�غ��وط م�ن��ذ انتخاب
الرئي�سة احلالية ت�ساي �إن��غ وين
وت�ع�م��ل ب�ك�ين ع�ل��ى ردع �أي زي ��ارة
�سيا�سية للجزيرة.
و�أج��رت ال�صني مناورات ع�سكرية
ب ��ال �ق ��رب م ��ن م �� �ض �ي��ق ف ��ورم ��وزا
ب�ع��د زي� ��ارة وف ��د م��ن الربملانيني
الأم�يرك �ي�ين يف ت�شرين ال�ث��اين/
نوفمرب املا�ضي.

عدد �ضحايا كوفيد 19-يف الواليات املتحدة يتخطى � 800ألف
•• وا�شنطن�-أ ف ب

جتاوز عدد الوفيات بكوفيد 19-يف الواليات امل ّتحدة
عتبة � 800أل��ف ،وفقاً لإح�صاء �أع� ّدت��ه جامعة جونز
هوبكنز ،يف رق��م يزيد عن ع��دد ّ�سكان والي��ات ب�أ�سرها
مثل داكوتا ال�شمالية �أو �آال�سكا.
ويف الواليات امل ّتحدة التي تت�صدّر ر�سمياً قائمة الدول
الأك�ثر ت�ض ّرراً من كوفيد 19-على �صعيد الوفيات،
ح�صدت اجلائحة �أرواح � 450ألف �شخ�ص يف .2021
و�سجلت الواليات امل ّتحدة هذه احل�صيلة ال�ضخمة من
ّ
الوفيات على ال ّرغم من �أ ّنها جنحت يف تنظيم حمالت
تلقيح ف ّعالة �ض ّد الفريو�س تع ّد من الأف�ضل يف العامل.
وت�سجل الواليات امل ّتحدة حالياً ما معدّله  1150حالة
ّ
وفاة يومياً ناجمة عن كوفيد ،وفقاً للأرقام ال�صادرة
عن مراكز الوقاية من الأمرا�ض والوقاية منها “�سي
دي �سي» .والغالبية العظمى ممن يح�صد الفريو�س
�أرواحهم يف الواليات امل ّتحدة حالياً هم �أ�شخا�ص غري

حم�صنني .وحتى اليوم تلقّى حوايل  72%من �س ّكان
ّ
ال��والي��ات املتحدة جرعة واح��دة على الأق� � ّل م��ن �أحد
اللقاحات امل�ضادّة لكوفيد ،19-وه��ي ن�سبة تق ّل عن
امل�سجلة يف دول عديدة �أخرى.
تلك ّ
وق��ال الرئي�س الأم�يرك��ي ج��و ب��اي��دن يف ب�ي��ان “بينما
ّ
نتخطى العتبة ال��رم��زي��ة املتم ّثلة ب��وف��اة � 800ألف
�أمريكي ب�سبب كوفيد ،19-نتذكر ك ّل �شخ�ص ،واحلياة
التي عا�شوها ،ون�ص ّلي م��ن �أج��ل �أح�ب��ائ�ه��م» .و�أ�ضاف
“�أعرف م��ا يعنيه وج ��ود ك��ر��س��ي ف ��ارغ ح ��ول طاولة
املطبخ ،خا�صة خ�لال مو�سم الأع �ي��اد ،وينفطر قلبي
على ك ّل �أ�سرة تعاين من هذا الأمل» .وم�ساء الثالثاء
وق��ف ق ��ادة ال�ك��ون�غ��ر���س دق�ي�ق��ة �صمت �إح �ي��ا ًء لذكرى
�ضحايا اجلائحة .وقال زعيم الأغلبية الدميوقراطية
يف جمل�س ال���ش�ي��وخ ال���س�ن��ات��ور ت���ش��اك ��ش��وم��ر يف بيان
“�سنتذ ّكر �أنّ � 800ألف حمبوب مل ينجوا� :أب �أو جدّ،
�أم �أو ج �دّة� ،صديق ،وج��ه م��أل��وف يف احل � ّ�ي» .و�أ�ضاف
“جميعنا نعرف �شخ�صاً خطفه هذا املر�ض».

�سفينة حربية �أملانية تدخل بحر ال�صني اجلنوبي

•• برلني-رويرتز

دخلت �سفينة حربية �أملانية بحر ال�صني اجلنوبي �أم�س
الأربعاء لأول مرة منذ نحو  20عاما يف حترك تن�ضم
ب��ه ب��رل�ين �إىل دول غربية �أخ��رى يف تو�سيع وجودها
الع�سكري يف املنطقة و�سط قلق متزايد ب�ش�أن طموحات
ال�صني الإقليمية.
وت�ط��ال��ب بكني بال�سيادة على بحر ال�صني اجلنوبي
بالكامل ،وذل��ك رغ��م �أن حمكمة دولية ق�ضت ب�أنه ال
يوجد �أي �أ�سا�س قانوين ملطالبات ال�صني .كما عمدت

بكني �إىل �إن�شاء مواقع ع�سكرية على جزر ا�صطناعية
يف مياه البحر الغني بحقول الغاز واملوارد ال�سمكية.
وق ��ال م�ت�ح��دث ب��ا��س��م وزارة ال��دف��اع يف ب��رل�ين �أم�س
الأربعاء �إن �سفينة تابعة للبحرية الأملانية دخلت بحر
ال�صني اجلنوبي يف طريقها �إىل �سنغافورة يف رحلة
يتوقع �أن ت�ستغرق عدة �أيام.
وتعترب الفرقاطة بايرن �أول �سفينة حربية �أملانية تعرب
بحر ال�صني اجلنوبي منذ ع��ام  ،2002وال��ذي مير
من خالله نحو  40باملئة من حجم التجارة اخلارجية
لأوروبا.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/غ�صن
الزيتون للنظافة العامة
رخ�صة رقم CN 1002308: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/عناقد للزهور
والهدايا رخ�صة رقم CN 4162551:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل نا�صر عامر حممد الكثريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هارون عبداهلل احمد �صالح جعيول
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/مركز نور العني
للعناية بال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1415695:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خليفه مبارك �سامل مبارك ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ابراهيم احمد عبداهلل البلو�شي
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/ملحمة زهرة جمعة
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1149357:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خليفه عبيد را�شد الري�سي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زايد مطر خمي�س خلفان املزروعي
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/ت�صوير كورنر
لت�صوير امل�ستندات
رخ�صة رقم CN 3751589:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عادله احمد علي القر�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل احمد حممد عبداهلل النعيمي
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/االختيار املميز
للخياطة واالقم�شة الن�سائية
رخ�صة رقم CN 2319268:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة لطيفه مبارك ال�ضحى �سلوم الكتبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سيف عو�ض �سعيد يروان 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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيور
جولد للحلويات
رخ�صة رقم CN 2884215: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/فرييتي تي كافيه
رخ�صة رقم CN 2361967:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خالد غدير النخريه بطي ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد جميل ح�سن احل�سن 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
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هيزي للتنظيفات وال�صيانة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2800534:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سامل على �سامل �صربان الربيكى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سامل على �سامل �صربان الربيكى من � % 51إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف تانى �شمالني فاطمه مري�سيا ار�شيجى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف اليزابيث مكلوجلني
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /هيزي للتنظيفات وال�صيانة ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سه القحطانى للمقاوالت وال�صيانة

�إعــــــــــالن

HEIZI MAINTENANCE AND CLEANING L.L.C

�إعــــــــــالن

العامه رخ�صة رقم CN 1044369:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سه القحطانى للمقاوالت وال�صيانة العامه
AL QAHTANI CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

�إىل /وجاهة للمقاوالت العامة
WAJAHA GENERAL CONTRACTING

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة النجم ال�ساطع للمواد الغذائية
رخ�صة رقم CN 1038500:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�سماعيل عبدالعزيز حممد ح�سن ال على من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ا�سماعيل عبدالعزيز حممد ح�سن ال على من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جنالء م�صطفى حممود احمد %49
تعديل مدير � /إ�ضافة جنالء م�صطفى حممود احمد
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة النجم ال�ساطع للمواد الغذائية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دهار العمال احلديد
واالملنيوم رخ�صة رقم CN 4208941:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل حبيب عبداهلل بنام احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمدان جمعان نا�صر هالبى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة هدم املباين وغريها من الإن�شاءات ورفع االنقا�ض 4311001

SHINING STAR FOODSTUFF ESTABLISHMENT

HEIZI MAINTENANCE AND CLEANING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�إىل /النجم ال�ساطع للمواد الغذائية ذ.م.م

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

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن

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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�إىل /هيزي للتنظيفات وال�صيانة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة زهرة اخلليج
رخ�صة رقم CN 1104383:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة على ح�سني روميجى دين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شفيق بونا�سريى حيدرو بونا�سريى
تعديل وكيل خدمات  /حذف حممد �سامل حمد عوي�ص الدرعى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بقالة زهرة اخلليج

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

SHINING STAR FOODSTUFF L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13418بتاريخ 2021/12/16

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز الريادة الطبي ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1079304:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد عي�سى كرامه عي�سى الزبيدى %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فالح مبارك فالح حمود القحطانى %46
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خالد ال�شيخ %20
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة بالن اند �سكوير لال�ستثمار

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جموهرات وايت بريل
رخ�صة رقم CN 2459800:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جيجني�ش ا�شوين بهاى الخانى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف هدى عبداهلل �سلطان �سيف الكعبى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /جموهرات وايت بريل

OHA INVESTMENT SPV RSC LTD

�إىل /جموهرات وايت بريل � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

KINTSUGI COMMERCIAL INVESTMENT. L.L.C

WHITE PEARL JEWELLERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /ايه ار اي لال�ستثمار التجاري ذ.م.م

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

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد عي�سى كرامه عي�سى الزبيدى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد عي�سى كرامه عي�سى الزبيدى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعيده عي�سى ابوبكر الزبيدى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مرمي عي�سى كرامه عي�سى الزبيدى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ابراهيم عي�سى كرامه عي�سى الزبيدى
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

WHITE PEARL JEWELLERY

تعديل �إ�سم جتاري من /كينت�سوقي لال�ستثمار التجاري ذ.م.م

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

A R I COMMERCIAL INVESTMENT L.L.C

العدد  13418بتاريخ 2021/12/16

العدد  13418بتاريخ 2021/12/16

العدد  13418بتاريخ 2021/12/16

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/عامل ال�سلوقي لتجارة والطيور و�أعذيتها ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1266905:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عديل احمد حممد عا�شق من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عديل احمد حممد عا�شق من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل على م�صبح على النيادى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /عامل ال�سلوقي لتجارة والطيور و�أعذيتها ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االمارات الذهبية لالزياء
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1079963:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة و�سام عمر الغنم %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة زكريا حممد بجبوج %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف يون�س زينل يو�سف زينل اخلورى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف و�سام عمر الغنم
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف زكريا حممد بجبوج
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/بلو �سكاي لأعمال
الرخام رخ�صة رقم CN 4201940:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حمد حممد توفيق حمود الكبي�سى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد عدنان حافظ
تعديل وكيل خدمات  /حذف حمد حممد توفيق حمود الكبي�سى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

GULF FLOWER GROCERY

�إىل /بقالة زهرة اخلليج � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
GULF FLOWER GROCERY- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم بولوتان هاو�س
رخ�صة رقم CN 2586477:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم بولوتان هاو�س
PULUTAN HOUSE RESTAURANT

�إىل /مطعم بولوتان هاو�س � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
PULUTAN HOUSE RESTAURANT 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)

plain and square investment

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

SALUKI WORLD PETS AND FODDER TRADING L.L.C

�إىل  /عامل ال�سلوقي لتجارة والطيور و�أعذيتها �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SALUKI WORLD PETS AND FODDER TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كينت�سوقي لال�ستثمار التجاري ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 4028388:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة الرمي انرتنا�شيونال الدارة ال�شركات ذ.م.م
AL REEM INTERNATIONAL COMPANIES MANAGEMENT L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف او ات�ش ايه انف�ستمنت ا�س بي يف ري�سرتكتد ليمتد

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  13418بتاريخ 2021/12/16

�إعــــــــــالن
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�إيران تتهم الأطراف الغربية مبمار�سة «لعبة �إلقاء اللوم»

•• جاكرتا-رويرتز

•• فيينا-رويرتز

قال وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن �أم�س الثالثاء �إن الواليات
املتحدة توا�صل انتهاج الدبلوما�سية يف التعامل م��ع �إي ��ران فيما يتعلق
بالعودة �إىل املحادثات النووية لأنها من بني �أف�ضل اخليارات املتاحة.
و�أ�ضاف بلينكن يف م�ؤمتر �صحفي عقده يف �إندوني�سيا �أن وا�شنطن تعمل
جاهدة مع حلفائها و�شركائها فيما يتعلق بالبدائل.
كانت �إيران قد اتهمت يف وقت �سابق اليوم الأط��راف الغربية املوقعة على
االتفاق النووي املربم عام  2015باال�ستمرار يف ممار�سة لعبة �إلقاء اللوم
بعد يوم من قول دبلوما�سيني �أوروبيني �إن االتفاق �سيكون قريبا عدمي
اجلدوى ما مل يتم �إحراز تقدم.

اتهمت �إيران �أم�س الثالثاء الأطراف الغربية يف اتفاقها
ال�ن��ووي امل�برم ع��ام  2015باال�ستمرار يف “لعبة �إلقاء
اللوم” ،ب�ع��د ي��وم م��ن ق��ول دبلوما�سيني �أوروب �ي�ي�ن �إن
االتفاق �سيكون قريبا ع��دمي اجل��دوى ما مل يتم �إحراز
تقدم .وقال كبري املفاو�ضني الإيرانيني علي باقري كني
على تويرت “بع�ض الأط ��راف الفاعلة م��ا زال��ت متار�س
عادة لعبة �إلقاء اللوم بدال من الدبلوما�سية احلقيقية.
ط��رح�ن��ا �أف �ك��ارن��ا م�ب�ك��را وع�م�ل�ن��ا ع�ل��ى ن�ح��و ب �ن��اء ومرن
لت�ضييق ال�ف�ج��وات» .و�أ��ض��اف “الدبلوما�سية طريق ذو

اجتاهني� .إذا كانت هناك �إرادة حقيقية لت�صحيح خط�أ
اجلاين ،ف�سي�صبح الطريق ممهدا التفاق �سريع وجيد».
وق��ال دبلوما�سيون بريطانيون وفرن�سيون و�أمل��ان �أم�س
االثنني �إن القوى الغربية مل تجُ ر حتى الآن مفاو�ضات
حقيقية م��ع �إي ��ران ب���ش��أن �إن �ق��اذ االت �ف��اق ال �ن��ووي الذي
�سي�صبح قريبا جدا “بال معنى” ما مل يتم �إحراز تقدم.
وقال الدبلوما�سيون الأوروبيون يف بيان حول مفاو�ضات
فيينا النووية التي يتنقلون فيها بني م�س�ؤولني �أمريكيني
و�إيرانيني “حتى هذه اللحظة ما زلنا غري قادرين على
الدخول يف مفاو�ضات حقيقية».
و�أ�ضافوا “الوقت ينفد .وب��دون �إح��راز تقدم �سريع ،ويف

�ضوء التطور ال�سريع لربنامج �إي��ران النووي� ،ست�صبح
خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة (االتفاق النووي) قريبا
بال معنى» .وقدم البيان تقييما مت�شائما للجهود الرامية
�إىل �إحياء االتفاق النووي ال��ذي قامت �إي��ران مبقت�ضاه
باحلد من برناجمها النووي مقابل تخفيف العقوبات
االق �ت �� �ص��ادي��ة امل �ف��رو� �ض��ة ع�ل�ي�ه��ا م��ن ال ��والي ��ات املتحدة
واالحتاد الأوروبي والأمم املتحدة .ويف عام � 2018أعلن
الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب ان�سحاب بالده
م��ن االت�ف��اق ال�ن��ووي و�أع��اد فر�ض العقوبات الأمريكية
على �إيران مما دفع طهران �إىل البدء يف انتهاك قيودها
النووية يف العام التايل.
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•• الفجر -ثيو لوبري
ترجمة خرية ال�شيباين
ق��د تلهم درا���س��ة جتريبية
�أجريت يف الواليات املتحدة
امل��ر���ش��ح�ين الفرن�سيني قبل
�أ�شهر قليلة من االنتخابات
الرئا�سية.
ت��ع��اون��ت جم��ل��ة جاكوبني،
وهي جملة ا�شرتاكية مقرها
نيويورك ،مع يوغوف ،ومركز
�سيا�سة ال��ط��ب��ق��ة العاملة،
لدرا�سة ال�سلوك االنتخابي
للطبقة العاملة يف الواليات
املتحدة والعالقة بني ناخبيها
وال�سيا�سات التقدمية.
بريين �ساندرز ملهم احلركة التقدمية
ع �م��ل غ �ن��ي ب ��ال ��درو� ��س ،يعطي
م� �ف ��ات� �ي ��ح ف� �ه ��م ق� �ب ��ل ع� � ��ام من
ان�ت�خ��اب��ات منت�صف امل ��دة عالية
اخلطورة للحزب الدميقراطي،
وب���ض�ع��ة �أ��ش�ه��ر م��ن االنتخابات
الرئا�سية الفرن�سية حيث يبدو
�أن الي�سار يغرق.
ع�ل��ى م��دى ال���س�ن��وات اخلم�س
امل��ا��ض�ي��ة ،ر�� ّ�س��خ ال�ي���س��ار املتجدد
نف�سه ك �ق��وة ق��وي��ة يف ال�سيا�سة
الأم� ��ري � �ك � �ي� ��ة .م �� �س �ت �ل �ه �م��ا من
ال �� �س �ب��اق ال��رئ��ا� �س��ي لل�سيناتور
ب �ي�رين �� �س ��ان ��درز ع� ��ام ،2016
ح�شد املناف�سون الدميقراطيون
التقدميون املانحني واملتطوعني،
وف � � ��ازوا مب �ج �م��وع��ة رائ� �ع ��ة من
االن�ت�خ��اب��ات املحلية والوالئية.
م ��ن جم��ال ����س امل � ��دن واملجال�س
ال� �ت� ��� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة ل � �ل� ��والي� ��ات �إىل
غ��رف ال�ك��وجن��ر���س ،يعد النجاح
االنتخابي لهذا الي�سار اجلديد
�أحد الق�ص�ص ال�سيا�سية الكربى
يف الوقت احلايل.
وم � � ��ع ذل � � � ��ك ،ت � ��رك � ��زت ه ��ذه
االنت�صارات التقدمية يف الغالب
يف �أحياء غنية ن�سب ًيا ودميقراطية
ب� �ق ��وة .وح �ت��ى ع �ن��دم��ا ف � ��ازوا يف
االنتخابات التمهيدية يف �أحياء
الطبقة العاملة ،فقد فعلوا ذلك
دون زيادة ن�سبة الإقبال الكلي �أو
الفوز بناخبني جدد من الطبقة
العاملة .عموما ،مل ي��وف��وا بعد
بوعد احلملة الرئي�سي :حتويل
وت ��و�� �س� �ي ��ع ج� �م� �ه ��ور الناخبني
ال��دمي �ق��راط �ي�ي�ن ،وه � ��ذا ي�شكل
يرا لأي �أم��ل يف �إعادة
حت��د ًي��ا ك�ب� ً
ترتيب �سيا�سي وطني تقدمي.
جمهور ناخب
ال غنى عنه
ت���ش�ير االن �ت �� �ص��ارات الأخ �ي�رة
يف م � �ن� ��اط� ��ق م � �ث� ��ل � �ش �ي �ك ��اغ ��و

درا�سة العالقة بني ناخبيها وال�سيا�سات التقدمية

انت�صار التقدميني حتقق يف مناطق االغنياء

هكذا ميكن للي�سار الأمريكي ا�ستعادة الطبقة العاملة!...

ناخبو الطبقة العاملة يف�ضلون املر�شحني التقدميني الذين يركزون ب�شكل �أ�سا�سي على الق�ضايا االقت�صادية الأ�سا�سية
املر�شحون من الطبقة ّالعاملة تت ّم
مبايعتهم ،و ِع ْرق �أو جن�س املر�شح لي�س عائقا

ول ��و� ��س �أجن� �ل ��و� ��س ون� �ي ��وي ��ورك،
�إىل �أن امل��ر� �ش �ح�ين الي�ساريني
ق� ��د ي� ��� �س� �ت� �م ��رون يف ا� �س �ت �ب ��دال
ال� ��دمي � �ق� ��راط � �ي�ي��ن امل� �ع� �ت ��دل�ي�ن
يف �أح� � �ي � ��اء ح� ��� �ض ��ري ��ة م ��وات �ي ��ة
دمي��وغ��راف� ًي��ا ،مم��ا ق��د ي ��ؤدي �إىل
تغيريات �سيا�سية على م�ستوى
البلدية �أو الوالية .لكن ال�صورة
ال��وط�ن�ي��ة �أق ��ل وع� ��داً .بب�ساطة،
ل�ي����س ه �ن��اك م��ا ي�ك�ف��ي م��ن هذه
املقاطعات لل�سيطرة على جمل�س
ال� �ن ��واب يف ال� ��والي� ��ات املتحدة،
ناهيك عن جمل�س ال�شيوخ.
للح�صول على الأغلبية الالزمة
لتمرير ن�ظ��ام ال�ت��أم�ين ال�صحي
ال�شامل� ،أو �أح��د الأج ��زاء املهمة
الأخ��رى يف االجندة اال�شرتاكية
ال��دمي �ق��راط �ي��ة�� ،س�ي�ت�ع�ين على
امل��ر� �ش �ح�ي�ن ال �ت �ق��دم �ي�ين الفوز
واك�ت���س��اح م�ن��اط��ق �أو� �س��ع بكثري.

و�إىل �أن ي�ف�ع�ل��وا ذل� ��ك� ،سيظل
ن� �ف ��وذه ��م ال �� �س �ي��ا� �س��ي حم� � ��دودًا
للغاية.
االفرتا�ض املركزي ملركز �سيا�سة
الطبقة العاملة هو كالتايل :ال
مي�ك��ن للي�سار ت��و��س�ي��ع جاذبيته
وحتقيق �أه��داف��ه ال�سيا�سية –�إال م ��ن خ�ل��ال احل �� �ص��ول على
ح �� �ص��ة �أك �ب��ر م ��ن دع� ��م ناخبي
الطبقة العاملة .وهناك عن�صران
يدعمان وجهة النظر هذه.
�أو ًال� ،إنها جزء مهم من الناخبني
الأمريكيني .خالل معظم القرن
الع�شرين ،ك��ان ه ��ؤالء الناخبون
الأق � � ��ل ت �ع �ل �ي �م��ا وذوي الدخل
امل�ن�خ�ف����ض م��ن الدميقراطيني
املخل�صني.
لكن منذ �سبعينات القرن املا�ضي،
وب �� �س��رع��ة �أك� �ب��ر خ �ل��ال العقد
امل��ا��ض��ي ،ابتعد ج��زء كبري منهم

يعد النجاح االنتخابي لهذا الي�سار اجلديد
�أحد الق�ص�ص ال�سيا�سية الكربى يف الواليات املتحدة
ع��ن ذل��ك احل ��زب .وبالنظر �إىل
امل���س�ت�ق�ب��ل ،م��ن ال���ص�ع��ب تخ ّيل
حت��ال��ف تقدمي ن��اج��ح ال يعك�س
هذا االجتاه.
ثان ًيا ،تتمتع الطبقة العاملة
ب �ع�ل�اق ��ة خ ��ا� �ص ��ة بال�سيا�سات
التقدمية لأن �ه��ا ه��ي امل�ستفيدة
�أك�ث�ر م��ن الإ� �ص�لاح القائم على
امل�ساواة و�إعادة التوزيع .تاريخ ًيا،
مل ت �ت �ح �ق��ق �أع� �ظ ��م انت�صارات
ال� �ت� �ق ��دم� �ي�ي�ن الأم� ��ري � �ك � �ي �ي�ن يف
ال�ق��رن الع�شرين -م��ن ال�صفقة
اجل ��دي ��دة �إىل ح��رك��ة احلقوق
امل��دن �ي��ة وامل�ج�ت�م��ع ال�ع�ظ�ي��م �-إال
بقاعدة �صلبة من الدعم من هذا
املجتمع.
نف�س ال�شيء ينطبق على �إجنازات
اال� �ش�تراك �ي��ة ال��دمي �ق��راط �ي��ة يف
اخل ��ارج� .إن ال�سيا�سة التقدمية
التي ال متتد �إىل ه�ؤالء الناخبني

ت�خ��اط��ر ب��االن�ف���ص��ال ع��ن القوة
املركزية التي دفعت ب�إ�صالحات
امل�ساواة يف جميع �أنحاء العامل.
النقاط الرئي�سية للم�سح
تقدم هذه الدرا�سة التجريبية
م� � �ن� � �ظ � ��و ًرا ج� � ��دي � � �دًا ل ��وج� �ه ��ات
ال� �ن� �ظ ��ر ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة للطبقة
العاملة الأم��ري�ك�ي��ة .م��ن خالل
م�ط��ال�ب�ت�ه��م ب��االخ �ت �ي��ار املبا�شر
بني املالمح املختلفة للمر�شحني
االف �ت��را�� � �ض� � �ي �ي��ن -ب� � � � � ��د ًال من
ال�سيا�سات �أو ال�شعارات املعزولة
من املمكن تطوير �صورة �أكرثث� � ��را ًء وواق �ع �ي ��ة مل ��واق ��ف ه � ��ؤالء
ال�ن��اخ�ب�ين مم��ا مي�ك��ن �أن توفره
ا�ستطالعات الر�أي التقليدية.
وم � � � ��ن خ � �ل� ��ال ت � � �ق� � ��دمي ه � ��ذا
اال� � �س � �ت � �ط�ل��اع �إىل جمموعة
متثيلية من � 2000شخ�ص من

ه��ذه امل�ج�م��وع��ة الدميوغرافية
يف خم�س والي��ات رئي�سية -عينة
�أك�بر بكثري مما يظهر يف معظم
ا�� �س� �ت� �ط�ل�اع ��ات ال � � � ��ر�أي -ي� �ك ��ون
ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ه � ��ؤالء الناخبني
�أقوى.
ال � �ن � �ق� ��اط ال ��رئ� �ي� ��� �س� �ي ��ة من
ه � ��ذا اال�� �س� �ت� �ط�ل�اع ال� �ت ��ي يجب
ا��س�ت�خ�لا��ص�ه��ا ،م��درج��ة ب�إيجاز
�أدن � ��اه ومت ��ت مناق�شتها مبزيد
من التف�صيل يف التقرير الكامل،
ق��د ت�ف�ي��د احل �م�ل�ات التقدمية
امل�ستقبلية.
* ن ��اخ� �ب ��و ال� �ط� �ب� �ق ��ة العاملة
يف�ضلون املر�شحني التقدميني
الذين يركزون ب�شكل �أ�سا�سي على
الق�ضايا االقت�صادية الأ�سا�سية
وي �ع � ّرف��ون �ه��ا مب� �ف ��ردات �شاملة.
وه ��ذا ي���ص� ّح ب�شكل خ��ا���ص خارج
املناطق امل�ؤيدة للدميقراطيني يف

البالد .املر�شحون الذين �أعطوا
الأول ��وي ��ة ل�ل�ق���ض��اي��ا الأ�سا�سية
(ال��وظ��ائ��ف وال��رع��اي��ة ال�صحية
واالقت�صاد) ويقدمونها يف خطاب
ج��ام��ع ب���س�ي��ط ،ك��ان��ت نتائجهم
�أف�ضل بكثري م��ن ال��ذي��ن لديهم
�أولويات �أخرى �أو ا�ستخدموا لغة
�أخ� ��رى .ك��ان ه��ذا االجت ��اه العام
�أك�ث�ر ب ��روزًا يف امل�ن��اط��ق الريفية
والبلدات ال�صغرية ،حيث عانى
ال ��دمي �ق ��راط �ي ��ون يف ال�سنوات
الأخرية.
* ر�� �س ��ائ ��ل احل �م �ل��ة التقدمية
ال�شعبوية واملرتكزة على الطبقة
ت� �غ ��وي ه� � � ��ؤالء ال �ن��اخ �ب�ي�ن على
االق � � ��ل يف م �� �س �ت��وى الر�سائل
ال ��دمي� �ق ��راط� �ي ��ة التقليدية.
املر�شحون الذين اتهموا النخب
ك�سبب رئي�سي مل�شاكل �أمريكا،
و�أث � � � ��اروا ال �غ �� �ض��ب م ��ن الو�ضع

ر�سائل احلملة التقدمية ال�شعبوية واملرتكزة على الطبقة تغوي ه�ؤالء الناخبني متاما مثل الر�سائل الدميقراطية التقليدية
ال يحتاج التقدميون �إىل التخلي عن ق�ضايا العدالة االجتماعية لك�سب ه�ؤالء الناخبني ،لكن بع�ض خطابات الهوية ت�شكل عقبة

الطبقة العاملة االمريكية يجذبها اخلطاب ال�شعبوي

ال � �ق� ��ائ� ��م ،واح � �ت � �ف� ��وا بالطبقة
اً
ا�ستقبال جيدًا من
العاملة ،لقوا
قبل الذين مت ا�ستطالع �آرائهم.
* ال ي �ح �ت��اج ال �ت �ق��دم �ي��ون �إىل
ال �ت �خ �ل��ي ع ��ن ق �� �ض��اي��ا العدالة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ل �ك �� �س��ب ه � � ��ؤالء
ال�ن��اخ�ب�ين ،لكن بع�ض خطابات
ال �ه��وي��ة ت�شكل ع�ق�ب��ة .مل يخف
امل�ستجوبون ،وهم دميقراطيون
حم � �ت � �م � �ل� ��ون ،م � ��ن امل ��ر�� �ش� �ح�ي�ن
املعار�ضني ب�شدة للعن�صرية .لكن
املر�شحني الذين عبرّ وا عن هذه
املعار�ضة بلغة عالية التخ�ص�ص
وم��وج �ه��ة ن�ح��و ال �ه��وي��ة ،حققوا
نتائج �أ�سو�أ بكثري من املر�شحني
الذين تبنوا لغة �شعبوية �أو لغة
مهيمنة.
املر�شحون من الطبقة العاملة
ت�ت� ّم مبايعتهم ،وع��رق �أو جن�س
امل��ر��ش��ح لي�س ع��ائ�ق��ا .وم��ع ذلك،
ف� ��إن امل��ا� �ض��ي ال�ط�ب�ق��ي للمر�شح
�أي االن� �ت� �م ��اء اىل ط �ب �ق��ة اعلى
ميثل عقبة .لذلك ف�إن اخللفية
الطبقية مهمة.
* غ�ي�ر ال �ن��اخ �ب�ين م ��ن الطبقة
العاملة لي�سوا تقدميني ب�شكل
تلقائي.
ال يوجد دليل ي�ؤكد فكرة �أنهم
مل ي�صوتوا لأنهم مل يروا الآراء
التقدمية مبا فيه الكفاية تنعك�س
يف الربامج ال�سيا�سية للمر�شحني
الرئي�سيني.
* امل�ستجوبون ح�سا�سون ب�شكل
خ� ��ا�� ��ص ل ��ر�� �س ��ائ ��ل امل ��ر� �ش �ح�ي�ن
وي� �ت� �ف ��اع� �ل ��ون ب� �ق ��وة �أك� �ب��ر معاالختالفات بني اللغة ال�شعبوية
و”الووك” “اال�ستيقاظ”� .إنهم
ي�ن�ج��ذب��ون �أك�ث�ر �إىل املر�شحني
ال��ذي��ن ي ��رك ��زون ع�ل��ى الق�ضايا
ال �ي��وم �ي��ة ،وي�ت�ج�ن�ب��ون اخلطاب
الن�ضايل املت�شدد.

ناخبو الطبقة العاملة الذين مت ا�ستطالع �آرائهم ينجذبون �أكرث �إىل املر�شحني الذين يتجنبون اخلطاب املت�شدد
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نوفاك جلوبال للتجارة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2864694:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سابك كروبروكاندى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سابك كروبروكاندى من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سامل �سامل نا�صر جا�سم الزعابى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /نوفاك جلوبال للتجارة ذ.م.م
NUVAC GLOBAL TRADING L.L.C

العدد  13418بتاريخ 2021/12/16

العدد  13418بتاريخ 2021/12/16

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/امل�ستقبل للنقل
رخ�صة رقم CN 3777800:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عاطف جاويد ف�ضل كرمي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة تو�سون للمقاوالت وال�صيانه العامه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ترا�سكو للبليارد وال�سنوكر
رخ�صة رقم CN 4073850:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
على عبداهلل احمد �سامل احلمادى من مالك �إىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء
على عبداهلل احمد �سامل احلمادى من � % 100إىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة يو�سف على يو�سف على %100
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

& TOSON General Contracting .Maintenance - Sole Proprietorship L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة الناقل لتجارة ادوات البناء � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL NAQEL BUILDINGS EQUIPMENT TRADING .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سلطان فالح حمود جره القحطانى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /امل�ستقبل للنقل
FUTURE TRANSPORTING

�إىل /نوفاك جلوبال للتجارة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
NUVAC GLOBAL TRADING- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إىل /امل�ستقبل للنقل ذ.م م
FUTURE TRANSPORTING 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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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت�ع�ل��ن ال�ه�ي�ئ��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�م��وا��ص�لات (ق �ط��اع النقل
ال�ب�ح��ري) ب��ان /االجم��اد للمالحة البحرية ق��د تقدم
بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:
�إ�سم ال�سفينة

حوام

رقم الت�سجيل ال�سابق
222147

العلم ال�سابق

UAE

على كل من له اع�ترا���ض على ت�سجيل ه��ذه ال�سفينة
م��راج�ع��ة مكتب ت�سجيل ال�سفن يف االدارة البحرية
خالل مدة اق�صاها  60يوما من تاريخ هذا االعالن.
�إدارة �ش�ؤون النقل البحري

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

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

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

�إعــــــــــالن
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�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:نادي اخليالة للفرو�سيه � -شركة ال�شخ�ص الواحد
ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني  ,العني ق�صر �صاحب �سمو رئي�س الدولة وحدة
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 3681437 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب حممد عبداملنعم ماهر لتدقيق احل�سابات ,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/12/8:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2105038021:تاريخ التعديل2021/12/15:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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مركز ف�ض املنازعات االيجارية
70363
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االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/11964

تنفيذ رقم 2021/11185

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام ال�ساعة
 6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/12/20لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضده تهاين
اخلليج للتجارة العامة �ش.ذ.م.م .فرع (العالمه التجارية متجر الألعاب ) و او�صاف املحجوزات
على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
46,450
�ألعاب
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

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

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

70363

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :ايتك�س ذ.م.م
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجاريةTHE BYRON BATHERS :
بتاريخ 2021/11/25:
املودعة بالرقم 365503 :
بيانات الأولوية :
ب�إ�سم  :ايتك�س ذ.م.م
املوطن :برج ال�سالم  ,مكتب  - 1506ملك ا�س ار جي القاب�ضة املحدودة  -بردبي  -املركز التجاري
االول  -هاتف � - +971566124774صندوق الربيد - 125500:امييل.shiela@eatx.com:
�صورة العالمة :

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام ال�ساعة
 6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/12/20لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضده مطعم
ومقهى ليايل بريوت و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
16,290
معدات مطعم
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 43 :
خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات .
و�صف العالمة  :عبارة عن كلمات باللغة االجنليزية THE BYRON BATHERS
بحروف التينية
اال�شرتاطات :
فعلى من لديه �إع�ترا���ض على ذل��ك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة
الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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الفجر الريا�ضي

16 December 2021 - Issue No 13418

Thursday

حممد بن هزام ُي�شارك يف اجتماع جلنة
التطوير باالحتاد الآ�سيوي لكرة القدم
مب�ستوى اللعبة على كافة امل�ستويات يف القارة الآ�سيوية ،ب�شكل يعك�س التزام
•• دبي-الفجر:
االحتاد بتحقيق النجاح طويل الأمد يف االحتادات الوطنية والإقليمية.
�شارك حممد عبداهلل ه��زام الظاهري الأم�ين العام الحت��اد الإم��ارات لكرة واطلع �أع�ضاء اللجنة على تفا�صيل �إطالق �أكادميية مركز التميز يف االحتاد
القدم يف اجتماع جلنة التطوير باالحتاد الآ�سيوي ،الذي عُقد �أم�س عرب الآ�سيوي لكرة القدم ،والذي يت�ضمن تقدمي دورات �شهادة الإدارة ودورات
تقنية االت�صال امل��رئ��ي برئا�سة �سامل الوهيبي رئي�س اللجنة ومب�شاركة دبلوم الإدارة يف االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم ،خالل �شهري �أكتوبر ونوفمرب
الأع�ضاء.
 ،2021حيث يهدف الربناجمان �إىل االرتقاء مب�ستوى احرتافية كرة
االرتقاء
على
للتطوير،
اجلديدة
الربامج
قدرة
يف
ثقتها
عن
اللجنة
و�أعربت
القدم الآ�سيوية من خالل تطوير قدرات قادة امل�ستقبل للعبة يف قارة �آ�سيا.

17
19
19

جامعة الإمارات تنظم «املع�سكر ال�شتوي  »2021لطلبة املدار�س الثانوية بالعني
•• العني -الفجر

نظمت وح��دة الأن�شطة الريا�ضية
يف جامعة الإمارات العربية املتحدة،
"املع�سكر ال�شتوي "2021مب�شاركة
 200ط��ال��ب وط��ال�ب��ة م��ن خمتلف
امل��دار���س الثانوية يف مدينة العني،
وذل��ك يف املجمع الريا�ضي  ،باحلرم
اجل��ام�ع��ي ،يف ال�ف�ترة م��ن 16-12
دي�سمرب اجلاري .2021
و يهدف "املع�سكر ال�شتوي"2021
�إىل ا�ستقطاب طلبة املدار�س الثانوية
مبدينة العني للتعرف على جامعة
الإم ��ارات وتخ�ص�صاتها الأكادميية
والبحثية املتنوعة ،وف��ر���ص التعلم
ال �ت��ي ت�ت�ي�ح�ه��ا ل�ل�ط�ل�ب��ة املتميزين
يف امل���س�ت�ق�ب��ل وت ��ؤه �ل �ه��م مل�سريتهم
الأكادميية واملهنية.
ي�شمل املع�سكر ع��دد م��ن الأن�شطة
الريا�ضية والرتفيهية وامل�سابقات ،يف ثمانية �أن�شطة ريا�ضية خمتلفة ك� ��رة ال �ط��ائ��رة وك � ��رة ال �� �س �ل��ة وك ��رة وال�سباحة ،و�أن�شطة اللياقة البدنية
ك�م��ا ت�ن��وع��ت امل�ن��اف���س��ات الريا�ضية ل�ك��ل م��ن ال�ط�ل�ب��ة وال �ط��ال �ب��ات من :القدم ،بالإ�ضافة �إىل تن�س الطاولة م��ن "الكرو�س فيت" و " الفيت

ني�س" ،حيث ج��رى تق�سيم الطلبة
�إىل  4جم�م��وع��ات م�ك��ون��ة م��ن 25

 "2021جلامعة الإم ��ارات� ،سيتم امل �� �س��اب �ق��ات ال� �ف ��ردي ��ة واجلماعية
طالباً.
ويف خ �ت��ام �أي� ��ام " املع�سكر ال�شتوي تكرمي جميع امل�شاركني والفائزين يف بح�ضور �أولياء �أمور الطلبة.

مناف�سات «تل مرعب لل�سيارات» ينطلق اليوم بالظفرة
•• الظفرة-وام

ت�ن�ط�ل��ق ال �ي��وم اخل�م�ي����س مناف�سات
م �ه��رج��ان ل �ي��وا ال� ��دويل ت��ل مرعب،
ب��اال� �س �ت �ع��را���ض احل ��ر ل �ل �� �س �ي��ارات يف
ي��وم�ه��ا الأول ،وامل�ن��اف���س��ة ال�ق��وي��ة يف
فئات اال�ستعرا�ض الثالث للو�صول
لأج �م��ل ح��رك��ات ا��س�ت�ع��را��ض�ي��ة على
احل �ل �ب��ة امل�خ���ص���ص��ة يف م�ن�ط�ق��ة تل
مرعب.
و�ستحمل املناف�سات طابع ال�سرعة،
وال�ف�ن�ي��ات العالية اب �ت��داء م��ن اليوم
وح � �ت� ��ى احل � � � ��ادي وال � �ث�ل��اث�ي��ن من
دي�سمرب اجلاري يف �سباقات املحركات
والتناف�س للو�صول لل�سرعات الأعلى،
والأداء الأمثل ،واال�ستعرا�ض الأجمل،
مب��ا ي�سهم يف حت��وي��ل ل�ي��ايل منطقة
الظفرة وتل مرعب الحتفاالت يومية
ب��امل�ه��رج��ان ال ��ذي ال��وج�ه��ة الأف�ضل
ملحبي املغامرة والتحدي وال�سرعة.

وي �� �ش��ارك �أك�ث�ر م��ن  100مت�سابق
يف فئات اال�ستعرا�ض احل��ر الثالثة،
وه��ي فئة ال���ص��ال��ون ،وف�ئ��ة ال �ـ "تي"
وفئة الـ" �إن" يف مناف�سات قوية ،ومت
تخ�صي�ص يومني من �أجل مناف�سات

اال�ستعرا�ض.
وت�ع��د حلبة ت��ل م��رع��ب ال�ف��ري��دة من
ن��وع �ه��ا ال �ت��ي مت�ت�ل��ك م��وا� �ص �ف��ات ال
تتوفر كثريا يف �أي حلبة �أخ��رى على
م���س�ت��وى امل�ن�ط�ق��ة ،خ���ص��و��ص��ا حلبة

اال�ستعرا�ض الدائرية املت�صلة ب�شارع لتقدمي حركاته بعد �أن يح�صل على
ج��ان�ب��ي ط��وي��ل الن �ط�لاق ال�سيارات ،ال�ضوء الأخ���ض��ر ،وحتى تتم �إ�ضاءة
مبا يعطي للمت�سابقني فر�صاً �أكرب ال���ض��وء الأح �م��ر ال ��ذي يعني انتهاء
ل �ت �ق��دمي �أج� �م ��ل ا� �س �ت �ع��را� �ض��ات مع الفقرة املخ�ص�صة له.
ت�خ���ص�ي����ص  3دق��ائ��ق ل�ك��ل مت�سابق وبرغم تنوع احلركات وتعدد امل�شاركني

يف اال�ستعرا�ض احلر بال�سيارات� ،إال
�أن ه �ن��اك ن �ق��اط �أ��س��ا��س�ي��ة الب ��د و�أن
يقوم املت�سابق ب�أدائها ،هي "اخلبة"
و"العقدة" و"العك�سية" ،و"ال�سيطرة
والتحكم" .وي��راع��ى �أن يتم االلتزام

ب��ال��وق��ت امل �ح��دد ل�ك��ل م�ت���س��اب��ق و�أال
ي �ت �ج ��اوز ال � �ـ  3دق� ��ائ� ��ق ،م ��ن جهته
ولت�سهيل اخلدمة لكل رواد تل مرعب
وفر نادي ليوا الريا�ضي تطبيقا ذكيا
يف خمتلف متاجر ال�ه��وات��ف الذكية

يتيح لكل الراغبني فر�صة اال�شرتاك
يف ال�سباقات ،ومتابعة النتائج �أوال
ب � ��أول ،وح �ج��ز امل�خ�ي�م��ات وامل�ساحات
التجارية بالإ�ضافة �إىل االطالع على
جدول الفعاليات ومعرفة �آخر �أخبار
النادي واجلديد يف منطقة تل مرعب
..وي �ق ��وم ف��ري��ق متخ�ص�ص بتغذية
ال�ت�ط�ب�ي��ق ب��امل �ع �ل��وم��ات والتفا�صيل
املطلوبة ب�شكل دائم.
ووزع ��ت اللجنة املنظمة للمهرجان
كتيبا يت�ضمن ��ش��رح��ا واف �ي��ا لكافة
ال �ف �ع��ال �ي��ات ال��ري��ا� �ض �ي��ة والأح� � ��داث
ال�ت��ي ي�ت��م تنظيمها ع�ل��ى م ��دار �أيام
امل � �ه� ��رج� ��ان م � ��ن  16وح � �ت� ��ى 31
دي���س�م�بر ،و�أرف �ق��ت اللجنة يف نف�س
الكتيب خ��ارط��ة للمنطقة م��ن �أجل
تو�ضيح �أم��اك��ن التخييم والأماكن
املحظورة ،بالإ�ضافة �إىل تو�ضيحات
لأماكن املطاعم والفعاليات اجلانبية
ومناطق ا�ستئجار الدراجات.

 3مواجهات قوية يف افتتاح بطولة رئي�س الدولة لهوكي اجلليد
•• �أبوظبي -وام

انطلقت م�ساء �أم�س الأول مناف�سات بطولة رئي�س الدولة لهوكي اجلليد،
يف ن�سختها ال�سابعة ،ب�صالة التزلج يف مدينة زايد الريا�ضية ،بدعم ورعاية
جمل�س �أبوظبي الريا�ضي ،مب�شاركة  5فرق من الإمارات و�أملانيا وبيالرو�سيا
و�سلوفاكيا.
ح�ضر مرا�سم االف�ت�ت��اح الر�سمي للبطولة م�ع��ايل ال��دك�ت��ور �أح�م��د مبارك
املزروعي رئي�س احتاد الإم��ارات للريا�ضات ال�شتوية ،و�سعادة عارف العواين
الأم�ي�ن ال�ع��ام ملجل�س �أب��وظ�ب��ي ال��ري��ا��ض��ي ،و��س�ع��ادة ه��ام��ل �أح�م��د القبي�سي
نائب رئي�س احتاد الإم��ارات للريا�ضات ال�شتوية ،وحممد عبداهلل بن هزام
الظاهري الأمني العام الحتاد الإمارات لكرة القدم ،وحمد عبيد ال�شرياين
املدير التنفيذي لنادي ابوظبي للريا�ضات ال�شتوية ،وم��روان الهرمودي
ع�ضو احتاد الإمارات للريا�ضات ال�شتوية.
وت�ضمنت مرا�سم حفل االف�ت�ت��اح ع��زف الن�شيد الوطني ل��دول��ة االم ��ارات،
ودخ��ول ا�ستعرا�ض للفرق امل�شاركة  ..ثم قام معايل الدكتور �أحمد مبارك
املزروعي ب�إطالق �ضربة البداية من �أر�ض امللعب.
و�أق�ي�م��ت يف ال�ي��وم الأول ث�لاث م�ب��اري��ات ،جمعت ب�ين ف��ري��ق ن��ادي الرئي�س

• هامل القبي�سي :البطولة حتمل ا�سما غاليا على نفو�س اجلميع
البيالرو�سي مع �سلوفاكيا ،والثانية بني فريقي �شاهني الإم��ارات��ي و�أولد
تاميرز الأمل��اين ،فيما جمعت مباراة االفتتاح الر�سمي للبطولة بني فريقي
�أبوظبي �ستورمز ،والرئي�س البيالرو�سي الذي خا�ض مواجهتني يف �أول يوم
من املناف�سات .
وفاز الفريق البيالرو�سي على �سلوفاكيا بنتيجة  ، 4 - 7كما فاز فريق �شاهني
الإماراتي على �أولد تاميرز الأمل��اين  3 - 5رغم ت�أخره بالنتيجة مرتني يف
ال�شوطني الثاين والثالث.
ويف مباراة االفتتاح بني �أبوظبي �ستورمز وفريق الرئي�س البيالرو�سي� ،شهدت
املواجهة تناف�ساً كبرياً بني الفريقني ،وانتهى ال�شوط الأول منها بالتعادل
بدون �أهداف ،بينما جنح الفريق البيالرو�سي يف �إحراز هدف التقدم بال�شوط
الثاين م�ستغ ً
ال �أف�ضليته الن�سبية ،ومل ي�سعف الوقت �أبوظبي �ستورمز للعودة
يف ال�شوط الثالث رغم �سيطرته الكاملة على املواجهة ،لي�سجل فريق الرئي�س
البيالرو�سي هدفني �آخرين وينهي املواجهة متفوقاً بـ� 3أهداف دون رد.
و�أك��د �سعادة هامل �أحمد القبي�سي نائب رئي�س احت��اد الإم��ارات للريا�ضات

ال�شتوية �أن بطولة �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة لهوكي اجلليد حتقق النجاح
للعام ال�سابع على ال�ت��وايل لأن�ه��ا حتمل �إ�سما غاليا على نفو�س اجلميع،
وجت�سد دعما كبريا لل�سياحة الريا�ضية يف الإم ��ارات ،وت�شكل عامل جذب
مهم ل�شريحة كبرية من متابعي ريا�ضة هوكي اجلليد ،كما �أنها ت�ؤكد قدرة
الإم��ارات على ا�ست�ضافة كربى البطوالت يف �شتى الريا�ضات والألعاب ،كما
ت�سهم ب�صورة كبري يف جتهيز العبي املنتخب و�إك�سابهم اخل�برات املطلوب،
وهم ي�ستعدون للم�شاركة يف ك�أ�س العامل �أبريل املقبل يف لوك�سمبورغ ،وبطولة
جمل�س التعاون اخلليجي يف الكويت العام املقبل �أي�ضا.
م��ن جهته �أ� �ش��ار ح�م��د عبيد ال���ش��ري��اين امل��دي��ر التنفيذي ل �ن��ادي �أبوظبي
للريا�ضات ال�شتوية �إىل �أن بطولة �صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة لهوكي
اجلليد حتتل مكانة خا�صة ملا حتمله من ر�سائل ال��والء واالنتماء لقيادتنا
الر�شيدة التي تقدم كل غ��ايل وثمني لبناء االن�سان وال��وط��ن ،وق��ال :ي�أتي
انطالق البطولة يف ن�سختها ال�سابعة هذا العام تزامنا مع احتفاالت دولتنا
بعام اخلم�سني ،وحت��ت �إ�سم قائد م�سرية البناء والتطوير �صاحب ال�سمو

ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،ت�أكيدا لأهميتها
ودورها يف دعم مكانة الإمارات العاملية وموا�صلة للنجاحات التي تنتظم كافة
القطاعات بالدولة.
وثمن ال�شرياين الدعم امل�ستمر من جمل�س �أبوظبي الريا�ضي للريا�ضات
اجلليدية عموما وهوكي اجلليد على وجه اخل�صو�ص ،والتي حققت بف�ضل
ذلك �إجنازات وح�ضور م�ؤثر يف املحافل الدولية والقارية.
وعن اخل�سارة يف مواجهة فريق الرئي�س البيالرو�سي ..قال جمعة الظاهري
قائد فريق �ستورمز �أبوظبي :فريقنا مل يظهر مب�ستواه املعروف ،وفريق
الرئي�س البيالرو�سي ي�ضم عددا من املحرتفني من الفرق الأوروبية التي
تعترب فيها ريا�ضة هوكي اجلليد اللعبة الأوىل  ..ظروف املباراة مل ت�ساعدنا،
ما حدث لي�س النهاية ،فريقنا ق��ادر على تقدمي م�ستويات �أف�ضل وحتقيق
االنت�صارات يف املواجهات املقبلة والت�أهل للمباراة النهائية.
من ناحية �أخ��رى انطلقت م�ساء �أم�س الأول على هام�ش البطولة فعاليات
معر�ض فني لل�صور واللوحات الفنية املعربة عن تاريخ االمارات و�أبرز املعامل
احلديثة للدولة ،مب�شاركة جمموعة من الفنانات الإماراتيات ،ا�ستعر�ضن
لوحات فنية مميزة تعك�س اهتمام الدولة بكافة املجاالت الفنية والريا�ضية
والثقافية.
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ا�ستقدام �أف�ضل حكام اللعبة يف العامل بقيادة اخلبري الأملاين هيلموت
�إعداد الفرق امل�شاركة.
•• دبي -وام
وكانت فعاليات اليوم قبل الأخري قد �شهدت مناف�سة قوية يف م�سابقة �شلي�ش رئي�س احلكام وم�ساعد املدير الفني للبطولة ومعه اك�سي نائب
ي�سدل ال�ستار ال�ي��وم على مناف�سات بطولة دب��ي ال��دول�ي��ة ال�ساد�سة النفق الهوائي التي ا�ستحدثت لتقام بالن�سخة ال�ساد�سة من البطولة رئي�س احلكام رئي�س جلنة التزحلق على املاء ،والدويل جا�سرب م�س�ؤول
للمظالت والتي انطلقت يف التا�سع من �شهر دي�سمرب اجلاري برعاية لأول م��رة ،وم��ن امل�ق��رر �أن ت�ستكمل املناف�سات يف ه��ذه امل�سابقة غداً م�سابقة "دقة الهدف" ،وه��و م��ا �أ�سهم يف خ��روج املناف�سات دون �أية
ودعم �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي وت�شارك فيها عدة فرق وتت�ضمن م�سابقات الفردي والثنائي والرباعي مالحظات تذكر ،كما �أن �سري امل�سابقات مت ب�شفافية وي�سر و�سال�سة
وانعك�س هذا على �أداء القافزين يف البطولة ب�شكل عام و�ساهم بالتايل
رئي�س املجل�س التنفيذي ومب�شاركة  350مت�سابقاً ميثلون  29دولة والثماين وفردي فري �ستايل.
مبوقع �سكاي دايف دبي مبنطقة اجلمريا.
ويعد النفق الهوائي ب�سكاي دبي مبنطقة مرغم �أكرب نفق هوائي يف يف توفري اجلهد والوقت .و�أ�شار عبد اهلل مراد �إىل �أن منظومة العمل
ً
ً
وحظيت البطولة على مدار �أيام مناف�ساتها باهتمام حملي و�إقليمي العامل وارتفاعه ي�صل �إىل  68قدما وعر�ضه  16.50قدما ،وزود داخل اللجنة املنظمة واللجان املنبثقة عنها وديناميكية العمل نف�سه
وعاملي كبري خا�صة مع عودة �إقامتها عقب توقف دام لأكرث من عامني ب�أحدث التقنيات ل�ضمان �أعلى معايري الأمان وال�سالمة .وك�شف عبد وت�ضافر اجل�ه��ود وت �ع��اون �سكاي داي��ف دب��ي �أ��س�ه�م��وا يف �إجن ��اح عمل
ب�سبب جائحة كورونا ،و�شهدت م�ستويات مناف�سة عالية قيا�ساً بفرتة اهلل مراد رئي�س جلنة التن�سيق واملتابعة �أن اللجنة املنظمة حر�صت على اخلرباء الفنيني للقيام به على �أكمل وجه .

م�شاركة وا�سعة ببطولة الفجرية
جلمال اخليل العربية
•• الفجرية-وام

حتت رعاية �سمو ال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي ويل عهد الفجرية ،تنطلق اليوم فعاليات
الن�سخة ال�ساد�سة من بطولة الفجرية جلمال اخليل العربية ،وت�ستمر حتى  18دي�سمرب
اجلاري يف ال�ساحة املجاورة لقلعة الفجرية.
وتبد�أ فعاليات البطولة يف متام ال�ساعة  2ظه ًرا وت�ستمر حتى الثامنة م�ساءً ،مت�ضمنة 16
ً
�شوطا على مدى �أيامها الثالثة ،وتقام املناف�سات مب�شاركة وا�سعة من ملاّ ك اخليول العربية
لاً
الأ�صيلة من خمتلف �إ�سطبالت �إم��ارات الدولة مبناف�سة  270خي من �أنقى �سالالت
اخليول العربية .و�أعلنت اللجنة املنظمة لبطولة الفجرية جلمال اخليل العربية عن جوائز
قيمة للفائزين يف خمتلف فئاتها التناف�سية.

حممد بن �سلطان :دعم القيادة الر�شيدة يعزز م�ساعينا لغر�س الرتاث يف نفو�س ال�شباب.

مهرجان من�صور بن زايد البحري ينطلق اليوم يف ال�سلع
••�أبوظبي-وام

ينطلق اليوم مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة البحري الذي يقام يف مدينة ال�سلع
مبنطقة الظفرة وي�ستمر ملدة ثالثة �أيام.
وينظم املهرجان نادي �أبوظبي للريا�ضات البحرية وجلنة �إدارة املهرجانات
والربامج الثقافية والرتاثية ،بهدف تو�سيع قاعدة املمار�سني للريا�ضات
البحرية ب�شكل عام والرتاثية على وجه اخل�صو�ص ،وكذلك من �أجل غر�س
حب الرتاث الوطني الأ�صيل يف نفو�س الأجيال اجلديدة� ،إ�ضافة �إىل �إحياء
الألعاب ال�شعبية وت�شجيع �أفراد املجتمع على ممار�ستها ،ف�ضال عن الرتويج
ملدن منطقة الظفرة ومعاملها ال�سياحية وطبيعتها اخلالبة ومنح �أ�صحاب
امل�شاريع ال�صغرية والأ�سر املنتجة فر�صة الت�سويق ملنتجاتهم.
ويت�ضمن احلدث عدداً من ال�سباقات والفعاليات املجتمعية ،وهي �سباقان
للمحامل ال�شراعية فئتي  60و  22ق��دم�اً ،و�سباق للتجديف "البورد
الواقف" وجمموعة �سباقات �أخ��رى غري بحرية مثل الدراجات الهوائية،
واجل ��ري ،وب �ط��والت ل�ك��رة ال �ق��دم ال�شاطئية ،وك ��رة ال�ط��ائ��رة ال�شاطئية،
والدمينو والكريم� ،إىل جانب جمموعة من الفعاليات وامل�سابقات الرتاثية
يف ال�سوق ال�شعبي للمهرجان على �شاطئ مدينة ال�سلع.
وتبلغ قيمة اجلوائز املخ�ص�صة لل�سباقات والفعاليات �أكرث من �ستة ماليني

دره��م ،بالإ�ضافة �إىل ثالث �سيارات ،لتحفيز اجلميع من الكبار وال�صغار
على امل�شاركة والتفاعل يف كافة امل�سابقات �سواء ما تخ�ص الرتاث البحري �أو
التي تخ�ص اجلانب املجتمعي.
وت�ق��ام الفعاليات وف��ق الإج � ��راءات االح�ت�رازي��ة املتبعة للحد م��ن انت�شار
فريو�س كورونا ،حيث يتم تطبيق نظام املرور الأخ�ضر عرب تطبيق احل�صن
املعتمد يف خمتلف املنا�سبات.
وتنطلق فعاليات املهرجان اليوم ب�إقامة �سباق للمحامل ال�شراعية فئة
 60قدماً الذي يعد �أهم �سباقات احلدث ،ال�سيما يف ظل م�شاركة �أكرث من
 100حممل يف املناف�سات ،ومت تخ�صي�ص  5ماليني درهم جوائز مالية
للم�شاركني يف ه��ذا ال�سباق �إ��ض��اف��ة �إيل ث�لاث ��س�ي��ارات لأ��ص�ح��اب املراكز
الثالثة الأوىل.
وتبلغ م�سافة ال�سباق  22مي ً
ال بحرياً يتناف�س خاللها جمموعة من �أمهر
بحارة ال�سباقات الرتاثية البحرية ،ال�سيما �أن اجلميع ي�سعى لنيل �شرف
�سباق املهرجان الذي يحمل ا�سم �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة.
ومن املقرر �أن تفتح القرية الرتاثية �أبوابها �أم��ام اجلمهور اليوم على �أن
ت�ت��واىل �إق��ام��ة ال�سباقات وال�ب�ط��والت ال�ت��ي ت��دخ��ل �ضمن �أج�ن��دة فعاليات
املهرجان على مدار يومي اجلمعة وال�سبت.
من جهته �أعرب ال�شيخ حممد بن �سلطان بن خليفة بن زايد �آل نهيان عن

�سعادته البالغة ب�إطالق ا�سم �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان على
املهرجان ،م�ؤكداً �أن دعم �سموه للحدث وللرتاث البحري الوطني ب�شكل عام
رافد من روافد النجاح امل�ستدام يف هذا اجلانب املهم من حياة كل �إماراتي.
وق��ال" :بكل ت�أكيد لوال دعم القيادة الر�شيدة للرتاث الوطني ب�شكل عام
وال�ب�ح��ري ب�شكل خ��ا���ص مل��ا حتققت جن��اح��ات ال �ف�ترة امل��ا��ض�ي��ة م��ن �إقامة
مهرجانات و�سباقات تعد هي الأبرز والأقوى على م�ستوى العامل".
و�أ� �ض��اف" :نحن يف ن��ادي �أب��وظ�ب��ي للريا�ضات البحرية ن�سعى بكل قوة
لرت�سيخ ال�ع��دي��د م��ن امل �ب��ادئ �أه�م�ه��ا �أن ال�ت�راث ج��زء ال ي�ت�ج��ز�أ م��ن حياة
الأجيال اجلديدة ،ال�سيما �أن الهدف الأ�سا�سي هو غر�سه يف نفو�سهم منذ
ال�صغر".
من جانبه وجه �أحمد ثاين مر�شد الرميثي نائب رئي�س جمل�س �إدارة نادي
�أبوظبي للريا�ضات البحرية والع�ضو املنتدب ال�شكر �إىل القيادة الر�شيدة
على الدعم ال��دائ��م للريا�ضة ب�شكل ع��ام ول�ل�تراث البحري ب�شكل خا�ص،
مثمناً جهود �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة لدعم الرتاث الوطني الأ�صيل.
وقال" :املهرجان هدية لأهلنا يف منطقة ال�سلع الغالية على نفو�س اجلميع
والتي تتميز باملناظر اخلالبة والبيئة الرائعة ويجب �أن يتعرف عليها �أبناء
الإمارات من كل ال�شرائح واملدن بالدولة".
و�أو�ضح �أن تخ�صي�ص �أكرث من �ستة ماليني درهم كجوائز للفائزين �سوف

يحفز الكثريين على امل�شاركة واملناف�سة على جوائز ال�سباق التي تعد واحدة
من �أعلى اجلوائز من حيث القيمة املالية ،موجها ال�شكر �إىل جلنة تنظيم
املهرجانات والربامج الرتاثية والثقافية يف �أبوظبي على تعاونها الدائم يف
�إجناح كافة الأحداث التي تخ�ص تراث الوطن ،والدور الكبري الذي تقوم به
على ال�صعيد التنظيمي .و�أكد عي�سى �سيف املزروعي ،نائب رئي�س جلنة �إدارة
املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي� ،أن املهرجانات الرتاثية
ت�سهم يف تر�سيخ املكانة التاريخية للم�سابقات البحرية وال�تراث البحري
واملحافظة عليها ،و�صون املوروث الثقايف والرتاثي العريق لأبناء الإمارات،
ونقله للأجيال املتعاقبة ،وت�شجع املواهب والريا�ضيني يف �إبراز �إجنازاتهم،
مبا يخدم احلفاظ على الرتاث الأ�صيل الذي يعك�س جهود القيادة الر�شيدة،
يف االهتمام باملوروث الثقايف واحلفاظ على الهوية الوطنية ،م�شرياً �إىل �أن
املهرجان يعد حد ًثا �شام ً
ال ،يت�ضمن الريا�ضات البحرية الرتاثية والألعاب
ال�شعبية وال�شاطئية والفعاليات االجتماعية والرتفيهية ،ويكت�سب قيمة
م�ضافة كونه يتزامن مع احتفاالت الدولة بعام اخلم�سني ،وعطلة املدار�س
مبا �سيجعله باقيا يف ذاك��رة الأج�ي��ال .و�أ�شاد املزروعي بال�شراكة مع نادي
�أب��وظ�ب��ي للريا�ضات ال�ب�ح��ري��ة ،وال�ت��ي اث�م��رت تنظيم ه��ذا احل��دث املميز
لت�سليط ال�ضوء على الرتاث الإماراتي البحري ب�صورته الأ�صيلة ،ترجم ًة
لر�ؤية القيادة الر�شيدة يف تعزيز مقومات اال�ستدامة يف خمتلف امليادين،
ويف مقدمتها �صون الرتاث الإماراتي.

اجلولة الثانية من ك�أ�س رئي�س الدولة للجوجيت�سو تنطلق اليوم يف �أبوظبي مب�شاركة � 7أندية

•• �أبوظبي-الفجر:

ت�ن�ط�ل��ق ال� �ي ��وم اخل �م �ي ����س اجلولة
ال�ث��ان�ي��ة م��ن ب�ط��ول��ة ك ��أ���س �صاحب
ال�سمو رئي�س ال��دول��ة للجوجيت�سو
يف �صالة جوجيت�سو �أرينا بالعا�صمة
�أب��وظ �ب��ي ،فيما ت �ق��ام غ ��داً اجلمعة
اجل ��ول ��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ال �ت��ي �ست�شهد
الإع�ل�ان ع��ن بطل امل�سابقة الأغلى
حمليا.
وي���ش��ارك يف ه��ات�ين اجل��ول�ت�ين عدد
من الالعبني والالعبات من �أندية
الدولة من خمتلف الأوزان للتناف�س
بنظام احل��زام املفتوح� ،ضمن فئات

النا�شئني حتت  16عاماً ،وال�شباب
حت��ت  18ع��ام��ا وال �ك �ب��ار ف ��وق 18
ع��ام��ا ل�ل�ب�ن�ين وال �ب �ن ��ات وال ��رج ��ال
وال�سيدات.
وت� �ب ��د�أ ف �ع��ال �ي��ات ال� �ي ��وم اخلمي�س
يف مت� ��ام ال �� �س��اع��ة  12ظ� �ه ��را مع
�إج � ��راءات ال ��وزن الر�سمية ع�ل��ى �أن
تنطلق املناف�سات يف متام الثانية بعد
الظهر .ويف تعليقه على اجلولتني
الثانية واخلتامية للبطولة ي�ؤكد
�سعادة حممد �سامل الظاهري نائب
رئي�س احت��اد الإم��ارات للجوجيت�سو
�أن امل �ن��اف �� �س��ة ع �ل��ى �أغ �ل ��ى الأل �ق ��اب
املحلية ت��أت��ي يف توقيت مثايل بعد

• الظاهري :الأندية رافد مهم لت�أهيل املواهب الداعمة للمنتخبات الوطنية
ا��س�تراح��ة الأب �ط��ال ال��ذي��ن �ش ّرفوا
ال ��وط ��ن خ �ل�ال �أدائ � �ه ��م ال ��رائ ��ع يف
بطولتي ال�ع��امل و�أب��وظ�ب��ي العاملية
ملحرتيف اجلوجيت�سو ،و�أن الالعبني
على �أهبة اال�ستعداد ملوا�صلة ت�ألقهم
ع�ل��ى ال�ب���س��اط وم���س��اع��دة �أنديتهم
العتالء من�صة التتويج جمددا.
و�أ��ش��ار الظاهري �إىل �أن كل بطولة
تنظمها العا�صمة �أبوظبي� ،أو دولة
الإم ��ارات متثل حمط �أن�ظ��ار ّ
ع�شاق
ريا�ضة اجلوجيت�سو يف الدولة وعلى

م�ستوى العامل ،نتيجة لقدرتها على
الإب �ه��ار يف التنظيم ،وال �ق��درة على
ا�ستقطاب �أف�ضل املواهب والالعبني
بف�ضل ال��دع��م ال�ك�ب�ير ال ��ذي تلقاه
ه��ذه ال��ري��ا��ض��ة م��ن �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،واملتابعة احلثيثة
ل�ل�احت ��اد ،احل��ري ����ص ع �ل��ى ترجمة
ر�ؤي��ة القيادة ودعمها �إىل �إجنازات
على �أر�ض الواقع.

وق� ��ال � �س �ع��ادة الظاهري ":نتوقع
م��ن الأن��دي��ة امل���ش��ارك��ة يف اجلوالت
اخل �ت��ام �ي��ة ل �ك ��أ���س � �ص��اح��ب ال�سمو
رئي�س الدولة تقدمي �أداء متميز يف
كافة الفئات مبا يليق ب�أهمية هذه
البطولة ودوره��ا يف متكني املواهب
م��ن �صقل م�ه��ارات�ه��م وا�ستعدادهم
خلو�ض غمار اال�ستحقاقات الدولية
ال �ق��ادم��ة ،وخ �ت��ام امل��و��س��م الريا�ضي
ب�أف�ضل �صورة ممكنة".
و�أو��ض��ح �سعادته �أن االحت��اد يوا�صل

العمل على حت�سني وتطوير �أجندة
الفعاليات املحلية على م��دار العام،
ب���ش�ك��لٍ ي�ضمن ج��اه��زي��ة الالعبني
والالعبات �إىل الو�صول �إىل العاملية
ونيل �شرف متثيل املنتخبات الوطنية
يف فئاتها العمرية املختلفة.
ويقول في�صل الكتبي جنم الإمارات
والع��ب ن��ادي بني يا�س  " :بالعودة
�إىل ال�ن���س�خ��ة الأخ �ي ��رة م ��ن ك�أ�س
رئي�س الدولة للجوجيت�سو �أ�ستطيع
ال �ق��ول ب� ��أن ال �ف��وز ب�ل�ق��ب البطولة

ال �غ��ال �ي��ة ال ي���ض��اه�ي��ه �أي ف �خ��ر �أو
�شرف ،واملناف�سة يف الن�سخة احلالية
�ستكون �أق ��وى م��ن ذي ق�ب��ل يف ظل
ح��ر���ص الأن��دي��ة امل�شاركة على بذل
ال� �غ ��ايل وال �ن �ف �ي ����س ل �ل �ظ �ف��ر بلقب
ال�ب�ط��ول��ة ،واال� �س �ت �ع��دادات الكبرية
لالعبني للظهور ب�شكل م�شرف يف
املناف�سات.
و�أ��ض��اف الكتبي �أن العبي والعبات
ن��ادي بني يا�س� ،أمت��وا ا�ستعداداتهم
للم�شاركة وحتقيق االنت�صار جمددا
واملحافظة على اللقب ،وقد تعاهدوا
على م�ضاعفة جهودهم وتركيزهم
للبقاء يف القمة .م�ؤكدا انه �سيمنح

زم � �ل ��اءه يف ال � �ن� ��ادي م� ��ن الفئات
امل�خ�ت�ل�ف��ة ال��داف��ع امل �ع �ن��وي لتقدمي
�أف�ضل امل�ستويات.
بدورها قالت البطلة هيا اجلهوري
العبة �أكادميية الوحدة �أن الالعبات
ت�ن�ت�ظ��رن ه��ذه ال�ل�ح�ظ��ة م�ن��ذ زمن،
كونها تف�سح امل�ج��ال لأول م�شاركة
لل�سيدات يف هذه البطولة الغالية،
و�أ ّكدت الالعبة املت�ألقة على ال�ساحة
ال�ع��امل�ي��ة �أن ال�ف��ر��ص��ة الآن مواتية
للت�ألق حمليا و�أنها وزمالءها كثفن
ا�ستعداداتهن للو�صول �إىل اجلاهزية
املطلوبة لتحقيق النتائج املرجوة
واملناف�سة حتى الرمق الأخري.

منتخب الإمارات ي�شارك يف البطولة العربية للجولف بالقاهرة
•• دبي-وام

ي���ش��ارك منتخبنا ال��وط�ن��ي للجولف
يف ال �ن �� �س �خ��ة ال � �ـ  40م ��ن البطولة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة جل ��ول ��ف ال � ��رج � ��ال التي
ت��أت��ي وف��ق روزن��ام��ة االحت ��اد العربي
للجولف وحتت�ضنها مدينة � 6أكتوبر
بالعا�صمة امل�صرية القاهرة يف ملعب
درمي الند خالل الفرتة من � 16إىل
 23دي�سمرب اجل��اري مب�شاركة 14
دولة عربية.
ويحمل �أربعة العبني طموح الظهور
ب�شكل ج�ي��د ل�ل�ج��ول��ف الإم ��ارات ��ي يف
البطولة وهم خالد اجل�سمي ،واحمد
�سكيك وع �ب��د اهلل القبي�سي وعبيد
احل�ل��و ،وي��ر�أ���س البعثة خ��ال��د مبارك
ال�شام�سي الأمني العام لالحتاد مدير
املنتخبات الوطنية.
ً
ال�شيخ
معايل
املنتخب
وي��راف��ق بعثة
�سبتمرب املا�ضي لالختبارات ف�ضال ف��اه��م ال�ق��ا��س�م��ي ،و� �س��ط الإج � ��راءات
�سيرت�أ�س اجتماعات املكتب التنفيذي االنتخابات للدورة اجلديدة  2021نائبا رئي�س االحتاد.
ف��اه��م ب��ن ��س�ل�ط��ان ال�ق��ا��س�م��ي رئي�س لالحتاد العربي للجولف واجتماعات –  2025وعادل الزرعوين و�سعادة ومت ان�ت�ق��اء ق��ائ�م��ة منتخب الرجال عن تدريبات مكثفة حملية ،مبتابعة االحرتازية.
االحت��ادي��ن العربي واالم��ارات��ي الذي اجلمعية العمومية وال �ت��ي �ست�شهد اللواء "م" وعبداهلل ال�سيد الها�شمي من �ضمن  10العبني خ�ضعوا منذ من �إدارة اللعبة بقيادة معايل ال�شيخ ومع دخول مراحل الإع��داد الأخرية،

البطوالت املحلية التي نظمها احتاد
اللعبة والعديد من �أندية اجلولف يف
ال��دول��ة ،ف�ضال عن م�شاركة البع�ض
م��ن الع�ب�ين يف ال�ب�ط��والت الآ�سيوية
بفئة الهواة.
و�أ�شاد خالد مبارك ال�شام�سي الأمني
ال� �ع ��ام الحت � ��اد الإم� � � � ��ارات للجولف
بااللتزام واحلما�س الذي �ساد مراحل
�إع � ��داد امل�ن�ت�خ��ب ح�ي��ث �أب� ��دى خالله
جميع ال�لاع�ب�ين اجل��دي��ة يف �سعيهم
ل�ت�ث�ب�ي��ت �أق ��دام� �ه ��م � �ض �م��ن �صفوف
املنتخب .و�أ�ضاف" :االحتاد مل يدخر
ج� �ه ��داً يف ت��وف�ي�ر ك ��ل � �س �ب��ل النجاح
لأبنائه ،يف �سعيه لالرتقاء مب�ستوى
ال�ل�اع� �ب�ي�ن م ��ن خ �ل��ال التدريبات
املكثفة واملع�سكرات الداخلية وم�شاركة
العبينا يف معظم البطوالت ،كل ح�سب
مرحلته ال�سنية يف البطوالت املحلية
وا��ص��ل الع�ب��ون��ا تدريباتهم اليومية والقارية ،و�أمتنى �أن يوفق العبونا يف
املكثفة على م��دار الأ�سبوع مبعدل  4متثيل الدولة ب�أف�ضل �صورة و�صعود
�ساعات يومياً اىل جانب م�شاركتهم يف من�صات التتويج".

الفجر الريا�ضي
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�أول زيارة مل�س�ؤول ريا�ضي قاري وعربي رفيع امل�ستوى

ه�شام الطاهر يلتقي رئي�س اللجنة الأوملبية ال�سورية يف دم�شق
التقى ه�شام علي الطاهر الأم�ين العام لالحتاد الآ�سيوي لل�شطرجن
 ،الأم�ين العام لالحتاد العربي للريا�ضات الإلكرتونية مبقر االحتاد
الريا�ضي العام بالعا�صمة ال�سورية دم�شق مع فرا�س معال رئي�س االحتاد
الريا�ضي العام رئي�س اللجنة الأوملبية ال�سورية بح�ضور با�سل اجلدعان
الرئي�س الفخري للجمعية ال�سورية للخيول العربية الأ�صيلة وعلي
عبا�س رئي�س االحتاد ال�سوري لل�شطرجن وتعترب هذه الزيارة هي الأوىل
لأول م�س�ؤول ريا�ضي قاري وعربي �إىل �سوريا بعد الأحداث الأخرية التي

�شهدتها �أر�ض ال�شام العريق.
�أكد ه�شام الطاهر خالل اللقاء حر�ص االحتاد الآ�سيوي لل�شطرجن على
دعم �أن�شطة وبرامج االحت��اد ال�سوري لل�شطرجن �شاكرا رئي�س اللجنة
الأومل �ب �ي��ة ال���س��وري��ة على ح �ف��اوة ا�ستقباله و دع��م البطولة الآ�سيوية
للمخ�ضرمني و تذليل العقبات للوفود امل�شاركة م�شريا �إىل �أنه ح�ضر
خ�صي�صا لدعم البطولة معنويا و للت�أكيد على �أن �سوريا دول��ة �آمنة
ولديها البنية التحتية املالئمة وم�ؤهلة ال�ست�ضافة املزيد من البطوالت

الآ�سيوية ال�سيما بطولة �آ�سيا لل�شباب والنا�شئني والأ�شبال الذي يتوقع
�أن ي���ش��ارك فيه نحو  800الع��ب والع �ب��ة م�شيدا ب��ال �ك��وادر الوطنية
ال�سورية املتمر�سة لإجناح احلدث حيث مت تكليف حممد خ�ضر رئي�س
الأل �ع��اب ال�ف��ردي��ة باللجنة الأومل�ب�ي��ة ال�سورية رئي�س االحت��اد ال�سوري
للدراجات بدرا�سة ملف تنظيم البطولة الآ�سيوية لل�شطرجن لل�شباب
والنا�شئني والأ�شبال يف دم�شق خالل عام .2022
من جانب �آخر حتدث اجلانبان حول الفر�ص الكامنة يف جمال الريا�ضات

الإل�ك�ترون�ي��ة وم�ل��ف ان�ضمام �سوريا اىل االحت ��اد العربي للريا�ضات
الإلكرتونية ومت تكليف عمر عا�شور املدير التنفيذي للجنة الأوملبية
ملعاجلة الأمور ذات العالقة وذلك بالتن�سيق مع االحتاد الوطني للعبة
ويف ختام اللقاء قام فرا�س معال رئي�س االحت��اد الريا�ضي العام رئي�س
اللجنة الأوملبية الوطنية ب�إهداء ه�شام الطاهر الأم�ين العام لالحتاد
الآ�سيوي لل�شطرجن الأمني العام لالحتاد العربي للريا�ضات الإلكرتونية
درع اللجنة الأوملبية الوطنية ال�سورية.

فيدو�سيف بطال لـ «الأ�ساتذة» يف مهرجان �أبوظبي لل�شطرجن
•• �أبوظبي –الفجر:

توج الرو�سي فالدميري فيدو�سيف ببطولة الأ�ساتذة الدولية
لل�شطرجن ال�سريع ،يف مهرجان �أبوظبي ال��دويل لل�شطرجن
ال��ذي �أق�ي��م ب��رع��اي��ة �سمو ال�شيخ نهيان ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س جمل�س �أبوظبي الريا�ضي ،واختتم �أم�س املهرجان
ال��ذي ينظمه ن��ادي �أبوظبي لل�شطرجن والأل �ع��اب الذهنية،
ب��دع��م وم�ت��اب�ع��ة م�ب��ا��ش��رة م��ن جمل�س �أب��وظ�ب��ي الريا�ضي،
وبرعاية �شركة برتول �أبوظبي الوطنية "�أدنوك" ال�شريك
اال�سرتاتيجي ،ببطولتني يف ال�شطرجن اخلاطف.
وجن��ح ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير فيدو�سيف يف قلب امل��وازي��ن يف
اجلولتني  7و ،8بالفوز على مناف�سيه الرئي�سني يف البطولة
الأوكراين بافل اليانوف وااليراين برهم مق�صودلوا ،ليدخل
اجلولة الأخ�يرة مت�صدراً بفارق نقطة عن �أق��رب مناف�سيه،
ويكتفي فيها بتعادل �سريع مع املجري فيكتور ايدرو�س و�ضعه
وحيداً على قمة الرتتيب.
وحقق امل�صري با�سم �أمني املركز الثاين ،ثم املجري فيكتور
ايدرو�س ثالثاً بينما تراجع بافل اليانوف �إىل ملركز الرابع
وح��ل االمل��اين دانيل فريدمان باملركز اخلام�س واجلورجي

ميخائيل ميخائيل�شفيلي باملركز ال�ساد�س.
و�أب� ��دى فيدو�سيف ��س�ع��ادت��ه ال �ف��وز ب��ال�ل�ق��ب ،و��ش�ك��ر اللجنة
املنظمة على التنظيم الرائع وتوفري كل ال�سبل التي ت�ساعد
الالعبني على الرتكيز خالل البطولة ،لتثمر هذا امل�ستوى
الرفيع خالل املناف�سات ،وي�ؤكد املهرجان �أن��ه من االحداث
الدولية الكربى يف العامل ،معتربا �أن احرتافية التنظيم،
ظهرت بو�ضوح يف التعامل م��ع �ضغط �إق��ام��ة ث�لاث جوالت
متتابعة يف ارب��ع بطوالت يف الوقت نف�سه مع عد كبري من
امل�شاركني.
من جانبه قال با�سم �أم�ين و�صيف البطولة� :شاركت مرات
عديدة يف مهرجان �أبوظبي ال��دويل لل�شطرجن وحققت فيه
نتائج م�شرفة يف كل م�شاركاتي ونلت اللقب ثالث مرات وانا
الوحيد م��ن حقق ه��ذا االجن ��از م��ن ب�ين امل���ش��ارك�ين ،لذلك
حر�صت على التواجد فيه هذا العام ،وقد كانت املناف�سة قوية
حتى النهاية بدليل التلقب الذي �شهدته املقدمة يف اجلوالت
الثالث الأخرية.
وتوجت الأرمينية ماريا كيفوركيان لقب البطولة املفتوحة
لل�شطرجن ال�سريع ،بفارق نقطتني عن �أقرب مناف�سيها حيث
فازت بـ 8جوالت وتعادلت يف واحدة فقط ،وحلت الأوكرانية
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�آفا �سليمانوفا باملركز الثاين ،و�سيطر الفلبينيون على املراكز
من الثالث وحتى ال�ساد�س ،وهم على التوايل ارمل ابو�سيجو
ونيلمان لوجوتني ودمياكروت فران�سي�س ومارك ماتوتينا
وح�ق��ق حمد ع�صام �أف�ضل نتيجة ل�لاع��ب �إم��ارات��ي وموزة
املعمري اف�ضل نتيجة لالعبة �إماراتية.
وقالت ماريا كيفوركيان� :سعيدة جداً بتحقيق اللقب ،وبفارق
جيد ع��ن �أق ��رب املناف�سني ،وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل��ك مل يكن
الطريق �سهال لنيل للفوز ،فقد كنت قريبة جداً من اخل�سارة
يف �إحدى اجلوالت وكانت كافية لإخراجي من املناف�سة.
وحقق الهندي ديف جوبني لقب النا�شئني ،بينما حل مواطنه
الفريد جوكلني يف امل��رك��ز ال �ث��اين ،وج��اء الإم��ارات��ي حممد
يو�سف �آل علي يف املركز الثاين ،وامل�صري حممد عاطف كرمي
يف املركز الرابع ،والهندي �سيدارث باالجي يف املركز اخلام�س
ويف املرجز ال�ساد�س مواطنه انانتاريان.
و �شهدت بطولة خ��ط ال��دف��اع الأول �سيطرة �إم��ارات�ي��ة على
املراكز الأوىل وفاز عبد اهلل الكعبي باملركز الأول ،وعبد اهلل
مراد املازمي باملركز الثاين وعبري علي باملركز الثالث وعو�شة
ال�شام�سي باملركز الرابع ،وذهب املركز اخلام�س �إىل امل�صري
�أمين خيال ،وحل مواطنه حممد عاطف يف املركز ال�ساد�س.

تجُ
مان�ش�سرت �سيتي يعزز �صدارته ب�سباعية �ضد ليدز ا�ضطرابات يف القلب رب �أغويرو على االعتزال

عزز مان�ش�سرت �سيتي �صدارته للدوري الإنكليزي املمتاز لكرة القدم وابتعد
م�ؤق ًتا بفارق �أربع نقاط عن ليفربول ،ب�إذالله �ضيفه ليدز يونايتد ب�سباعية
نظيفة �ضمن املرحلة ال�سابعة ع�شرة التي ا�ستمرت فيها فو�ضى فريو�س
كورونا العائد بقوة.
ورفع �سيتي ر�صيده اىل  41نقطة متقدمًا ب�أربع نقاط عن ليفربول الذي
ي�ست�ضيف نيوكا�سل ال�ي��وم اخلمي�س وخم�س ع��ن ت�شل�سي ال��ذي ي�ستقبل
ايفرتون يف اليوم ذات��ه .وا�ستمرت فو�ضى تف�شي فريو�س كورونا وت�سببت
بت�أجيل مباراة مان�ش�سرت يونايتد �أمام م�ضيفه برنتفورد يف الأم�سية ذاتها
ب���س�ب��ب �إ� �ص��اب��ات بي��ن الع �ب��ي وموظفي
"ال�شياطني احلمر" ،بعد �أن �أرج�أت
مباراة توتنهام وبرايتون الأحد
يف املرحلة ال�سابقة لإ�صابات يف
�صفوف الفريق اللندين.
ويثري تف�شي "كوفيد "-19قلق
امل���س��ؤول�ين يف ال �ك��رة الإنكليزية
ب �� �ش �ك��ل م � �ت� ��زاي� ��د ،ن� �ظ� � ًرا

النت�شار املتحورة اجلديدة "�أوميكرون" يف جميع �أنحاء �إنكلرتا ،مما ت�سبب
يف مزيد من القيود ال�صارمة.
وكانت رابطة الدوري ك�شفت الإثنني عن  42حالة �إ�صابة جديدة بالفريو�س،
وهو رقم قيا�سي منذ بدء �إ�صدار �أرقام االختبارات يف �أيار/مايو .2020
وحقق �سيتي انت�صاره ال�سابع توال ًيا يف ال��دوري بف�ضل �أه��داف فيل فودن
( ،)8ج��اك غريلي�ش ( ،)13البلجيكي كيفن دي ب��روي��ن ( 33و،)62
اجل��زائ��ري ري��ا���ض حم��رز ( ،)48ج��ون �ستونز ( )74والبديل الهولندي
نايثن �آكيه (.)78
ويف مباراته التدريبية رقم  568مع االندية ،كانت هذه املرة االوىل التي
تتلقى فيها �شباك امل��درب االرجنتيني مار�سيلو بييل�سا �سبعة �أه��داف ،وفق
موقع "�أوبتا" لالح�صاءات.
وه��ذا ثاين �أك�بر فوز ل�سيتي يف ال��دوري االنكليزي بعد �أن اكت�سح واتفورد
�8صفر يف �أيلول�/سبتمرب .2019و�أح��رز �سيتي ف��وزه االول على ليدز يف ال��دوري منذ ك��ان��ون الثاين/يناير
 ،2003بعد �أن حقق االخري املفاج�أة يف املو�سم املا�ضي الذي عاد فيه اىل
دوري النخبة بعد غياب  16عامًا ،ب�إ�سقاطه �سيتي يف عقر داره �إيا ًبا بعد
�أن تعادال ذها ًبا ،عل ًما �أن ليدز كان فاز وتعادل �ضد مناف�سه يف مو�سمه
االخري يف دوري اال�ضواء يف .2004-2003
ودخل و�صيف بطل �أوروبا املباراة بعدما وقع يف ثمن نهائي دوري
الأبطال �ضد �سبورتينغ الربتغايل االثنني يف القرعة املعادة
ب�سب خط�أ فني ،فيما كان خ�صمه يف القرعة الأوىل فياريال
اال�سباين بطل "يوروبا ليغ".
وفر�ض فريق املدرب اال�سباين بيب غوارديوال �سيطرة
مطلقة على املباراة و�أهدر العبه الربتغايل برناردو
ريا فر�صة حمققة بطريقة غريبة
�سيلفا املت�ألق �أخ ً
بعد �أن و�صلته كرة خال�صة �أمام املرمى من دي
بروين يف حني كان احلار�س يف اجلهة االخرى،
�سددها بجانب القائم (.)7
�إال �أن ه��دف ال�ت�ق��دم مل يطل انتظاره
عرب ف��ودن ال��ذي و�صلته كرة خرج لها
احل ��ار� ��س ال�ف��رن���س��ي �إي�ل��ان ميلييه،
فتابعها من خارج املنطقة يف ال�شباك
اخلالية ،مل�سها االيرلندي ال�شمايل
� �س �ت �ي ��وارت داال� � � ��س م ��ن �أم � � ��ام خط
املرمى حماوال ت�شتيتها �إال �أنها تابعت
طريقها (.)8
و�ضاعف غريلي�ش التقدم بر�أ�سية �إثر عر�ضية من حمرز عن
اجلهة اليمنى ،قبل �أن ي�ضيف دي بروين الثالث بعد تبادل جميل
للكرة بني العبي �سيتي قبل �أن ت�صله من اال�سباين رودري داخل
املنطقة على اجلهة الي�سرى� ،سددها بي�سراه زاحفة اىل ي�سار احلار�س
(.)32
و�أحرز حمرز الهدف الرابع بت�سديدة بي�سراه من داخل من املنطقة،
ارت��دت من ال��دف��اع وتابعت طريقها اىل املرمى ( ،)49وك��اد �أن يحرز
الثاين له عندما نفذ �ضربة ثابته بطريقة رائعة �أبعدها احلار�س اىل
ركنية (.)52
�ضغط ليدز بعدها قليال وك��اد �أن ي�سجل هد ًفا �شرف ًيا عرب داال���س الذي
�سدد كرة قوية بي�سراه من خارج املنطقة ارتدت من القائم ( .)55و�أحرز
دي بروين هدفه الثاين بت�سديدة رائعة �صاروخية بيمناه من خارج املنطقة
(.)62
و�سجل �ستونز الهدف ال�ساد�س بعد �أن و�صلته الكرة �إث��ر ت�صدي احلار�س
لر�أ�سية الفرن�سي اال�سباين �أميرييك الب��ورت� ،سددها االنكليزي مرة �أوىل
�أبعدها احلار�س � ً
أي�ضا قبل �أن ي�سدد املرتدة بي�سراه يف �سقف املرمى (.)74
وبعد  13دقيقة من نزوله بديال ،اختتم �آيكه املهرجان التهديفي بر�أ�سية
ارتقى لها �إثر ركنية من فودن (.)78
وجتمد ر�صيد ليدز عند  16نقطة يف املركز ال�ساد�س ع�شر.
ويف مباراة �أخرى ،عاد �أ�ستون فيال اىل االنت�صارات من بوابة نوريت�ش املتذيل
بهديف جايكوب رام�سي ( )34و�أويل واتكنز ( )87لريفع ر�صيده �إىل 22
نقطة يف املركز التا�سع م�ؤق ًتا.

�أج�ب�رت اال��ض�ط��راب��ات القلبية التي يعاين منها الأرجنتيني �سريخيو
�أغويرو مهاجم بر�شلونة الإ�سباين �إىل �إعالن اعتزاله اللعب نهائيا بعمر
الثالثة والثالثني.
وق��ال اغ��وي��رو يف م��ؤمت��ر �صحايف يف ملعب "كامب نو" اخل��ا���ص بنادي
بر�شلونة "لقد ق��ررت التوقف عن اللعب على ال�صعيد االح�ترايف .انها
حلظة �صعبة لكني �سعيد بقراري لأن ال�صحة ت�أتي يف املقام الأول".
وا�ضاف اب��ن الثالثة والثالثني ب�صوت مرجتف وعينني دامعتني "لقد
اتخذت ق��راري قبل  10اي��ام بعد ان قمت بكل �شيء ممكن لكي اح�صل
على الأم��ل مبعاودة اللعب .انا فخور جدا مب�سريتي .لطاملا حلمت ب�أن
اك��ون العباً حمرتفاً منذ اللحظة التي مل�ست فيها الكرة عندما كنت يف
اخلام�سة من عمري".
وتوجه بال�شكر اىل نادييه ال�سابقني بقوله "اريد �أن �أ�شكر اتلتيكو مدريد
الذي منحني الفر�صة عندما كنت يف الثامنة ع�شرة من عمري وبالطبع
مان�ش�سرت �سيتي ال��ذي ي��درك اجلميع م�شاعري جت��اه ه��ذا ال�ن��ادي وكم
حظيت بالعناية هناك".
وا� �ض��اف "ال �أدري م��ا ينتظرين يف احلقبة اجل��دي��دة من
ح �ي��ات��ي ل�ك�ن��ي م� ��درك ب � ��أن ث �م��ة ان��ا� �س �اً يحبونني
و�س�أتذكر اال�شياء الرائعة دوماً".
وحدث الكابو�س بالن�سبة اىل اغويرو ال�صديق
احل �م �ي��م مل��واط �ن��ه ل�ي��ون�ي��ل م�ي���س��ي ،و�صهر
ا� �س �ط��ورة ب�ل��اده ال �ن �ج��م ال ��راح ��ل دييغو
ارم��ان��دو م��ارادون��ا على م��دى � 4سنوات،
يف  30ت���ش��ري��ن االول/اك� �ت ��وب ��ر املا�ضي
عندما �شعر املهاجم بدوار يف املباراة �أمام
�أالف�ي����س ( )1-1يف ال� ��دوري اال�سباين،
فتم نقله �إىل امل�ست�شفى لإجراء الفحو�صات
الطبية ال�لازم��ة ،و�أع�ل��ن بعدها
نادي الـ"بالوغرانا" �أن
"كون" ك��ان يتبع

"�إجراءات عالجية" ،ومنحه اجازة مر�ضية متتد على مدى  3ا�شهر.
وي�أتي اع�لان اغويرو ق��راره بعد �ستة ا�شهر على احلادثة الدراماتيكية
التي وقع �ضحيتها �صانع العاب منتخب الدمنارك كري�ستيان �إريك�سن
خ�لال ك��أ���س اوروب��ا االخ�ي�رة ال�صيف املا�ضي عندما �سقط مغمى عليه
على ار�ضية امللعب قبل ان ت�سارع االجهزة الطبية ملنتخب بالده واالحتاد
االوروبي اىل معاجلته وانقذت حياته.
منذ تلك احلادثة ،مت زرع جهاز ملراقبة نب�ضات قلب �إريك�سن .وبات العب
الو�سط الدمناركي قريبا جدا من ف�سخ العقد الذي يربطه بنادي �إنرت
االيطايل ،الن الربوتوكول الطبي يف الدوري االيطايل ال ي�سمح لالعب
يحمل ج�ه��ازا طبيا ملراقبة نب�ضات القلب مبمار�سة ك��رة ال�ق��دم خالفا
لبع�ض البطوالت االخرى.
وكان اغويرو ان�ضم اىل �صفوف بر�شلونة مطلع املو�سم احلايل يف �صفقة
حرة بعد انتهاء عقده مع مان�ش�سرت �سيتي ،لكنه غاب حوايل ال�شهرين
يف مطلع الدوري املحلي ال�صابة يف ربلة ال�ساق وبالتايل مل يخ�ض �سوى
خم�س مباريات يف �صفوفه و�سجل هدفا واحدا.
وترك �أغويرو مان�ش�سرت �سيتي ،املتوج معه بـ 15لق ًبا ،ال�صيف املا�ضي عقب
م�ساهمته يف تتويج منتخب بالده بلقب كوبا �أمريكا يف متوز/يوليو
املا�ضي .ودخل الأرجنتيني تاريخ �سيتي ك�أف�ضل هداف يف �صفوفه
مع  260هد ًفا ،ومع �أكرب عدد من الأهداف امل�سجلة لناد واحد يف
تاريخ الدوري الإنكليزي املمتاز ( 184هد ًفا يف  275مباراة).
وا��س��م اغ��وي��ور حم�ف��ور ب ��أح��رف م��ن ذه��ب يف ت��اري��خ مان�ش�سرت
�سيتي النه �سجل الهدف الثمني لفريقه يف مرمى كوينز بارك
رينجرز يف الدقيقة الرابعة من الوقت بدل ال�ضائع يف املرحلة
الأخ�ي�رة م��ن مو�سم  ،2012-2011ليمنحه ال�ف��وز 2-3
ومعه لقب ال��دوري االنكليزي املمتاز للمرة االوىل منذ عام
 1968وبفارق االهداف عن جاره مان�ش�سرت يونايتد.
كما ك��ان داف��ع ع��ن ال ��وان اتلتيكو م��دري��د من
 2006اىل .2011
و�س ُيحرم اغويرو من خو�ض رابع
م��ون��دي��ال يف م���س�يرت��ه خالل
نهائيات قطر املقررة نهاية
ال �ع��ام امل �ق �ب��ل ،ع�ل�م��ا بانه
خ��ا���ض نهائي مونديال
 2014ال��ذي خ�سره
منتخب ب�ل�اده امام
املانيا �صفر -1بعد
التمديد.
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

�ضمت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو) "اخلط العربي :املعارف واملهارات واملمار�سات"
للقائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للب�شرية.
جاء ذلك خالل االجتماع ال�ساد�س ع�شر للجنة الدولية احلكومية ل�صون الرتاث الثقايف غري املادي املنعقد عرب
الإنرتنت من � 13إىل  18دي�سمرب كانون الأول برئا�سة بون�شي نيالم ميجا�سوات من �سريالنكا.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى اليون�سكو �آدم املال لوكالة الأنباء الكويتية "هو ملف م�شرتك تاريخي بني 16
دولة عربية حيث �إنه يعترب ملفا متميزا نظرا لتقدميه من �أكرب عدد دول يف الوقت نف�سه".
و�أ�ضاف "مت تقدمي امللف يف مار�س  2020بعد العمل عليه لفرتة طويلة من قبل املن�سقني املعنيني بامللف" م�شريا
�إىل �أن الدول العربية اختارت اململكة ال�سعودية من�سقا عاما للملف حتت �إ�شراف املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم (�ألك�سو).
تقدمت بامللف ال�سعودية والكويت والإمارات والبحرين و�سلطنة عمان وم�صر والعراق والأردن وموريتانيا واملغرب
وفل�سطني وال�سودان وتون�س واليمن ولبنان واجلزائر .ويف ال�سعودية ،قال وزير الثقافة الأمري بدر بن عبد اهلل بن
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ابنة ال�سنوات ال�سبع ّ
حت�ضر الكوكايني

رئي�س بلدية ي�س ّوي خالفه على حلبة م�صارعة

�أعلنت و�سائل �إع�لام حملية �أنّ فتا ًة �إيطالية تبلغ من
العمر �سبع �سنوات ،ت�صنع جرعات من م��ادة الكوكايني
لتبيعها �أمها وجدتها اللتان ُ�سجنتا .وك�شف التحقيق
�أنّ الفتاة ت��راف��ق �أ ّم�ه��ا يف جولة البيع بال�سيارة لتلعب
دور امل��راق��ب .ومي�ك��ن �أن تك�سب الأم واجل� �دّة م��ا ي�صل
�إىل  2000يورو يومياً من خالل هذه العملية .و ُقب�ض
عليهما االثنني مع �س ّتة �أ�شخا�ص خ�لال حملة نفذتها
ال�شرطة يف منطقة روم ��ا .وجت��ري حماكمتهما بتهم
الق�صر،
االجت��ار باملخدرات ،وغ�سل الأم��وال ،وا�ستغالل ّ
وفق النيابة العامة.

رف��ع رئي�س بلدية مدينة �صغرية يف �شمال ال�برازي��ل املواجهة
ال�سيا�سية �إىل حدها الأق�صى مع املوافقة على خو�ض مواجهة
على حلبة م�صارعة مع �أحد معار�ضيه ،يف مبارزة تبينّ �أنها بح�سب
البلدية جمرد حملة �إعالنية.
وب��د�أت الق�صة عندما تلقى �سيماو بي�شوتو رئي�س بلدية مدينة
بوربا ال�صغرية يف والية �أمازونا�س ،انتقادات طاولت �إدارته لأكرب
جممع �سياحي يف البالد من جانب امل�ست�شار البلدي ال�سابق �إرينيو
دا �سيلفا.
وعندما توعد دا �سيلفا رئي�س البلدية ب�أنه "�سيحطم وجهه" ،فما
كان من الأخ�ير �إال �أن قبل التحدي بحرفيته ودع��اه �إىل مبارزة
بالفنون القتالية املختلطة ،وهي ريا�ضة تتمتع ب�شعبية كبرية يف
الربازيل.
وج ��رت امل �ب��ارزة بح�سب ق��واع��د ه��ذا ال�ف��ن ال�ق�ت��ايل داخ ��ل حلبة
خم�ص�صة لهذه الريا�ضة م��ع حكم وجمهور احت�شد يف القاعة
م�ساء الأحد.
وق��د حققت مقاطع م�صورة عن ه��ذه املواجهة الغريبة انت�شارا
كبريا عرب ال�شبكات االجتماعية ،و�سط ده�شة لدى الربازيليني
�إزاء ما ميكن �أن ت�ؤدي �إليه اخلالفات ال�سيا�سية يف البالد.
ولدى و�صوله على احللبة ،بد�أ رئي�س البلدية با�ستفزاز خ�صمه،
ممرراً �إ�صبعه حتت رقبته يف حماكاة حلركة تعني الذبح.
وت �ب��ادل ال��رج�لان ب�صدرين ع��اري�ين اللكمات وال���ض��رب��ات ،قبل
الإعالن عن فوز رئي�س البلدية بالنقاط عقب ثالث جوالت.

�صعق الدماغ لعالج الو�سوا�س القهري
�أظ� �ه ��رت درا�� �س ��ة ح��دي �ث��ة �أن ��ص�ع��ق ال ��دم ��اغ ب ��الأم ��واج
الكهربائية ميكن �أن ي�ساعد يف عالج �أعرا�ض الو�سوا�س
القهري .وميكن �أن ت�شمل �أعرا�ض الو�سوا�س القهري
غ�سل ال�ي��دي��ن ال �ق �ه��ري ،وال�ت�ح�ق��ق امل�ت�ك��رر م��ن �إغالق
الأب��واب والأف��ران ،والأف�ك��ار املقلقة املتكررة التي ميكن
�أن جتعل النا�س غري قادرين على مغادرة املنزل والعمل
و�إقامة العالقات الطبيعية.
وميلك العلماء الآن نظرة ثاقبة عن �إ�شارات الدماغ التي
تبد�أ قبل �أن تبد�أ الأعرا�ض بالظهور ،وميكن �أن ي�سمح
لهم ذل��ك ب�صعق ال��دم��اغ بنب�ضات كهربائية م�ستهدفة
لتعطيل هذه الإ�شارات ومنع الأعرا�ض.
ومت ا�ستخدام ما ي�سمى بالتحفيز العميق للدماغ ،والذي
يت�ضمن جراحة لو�ضع �أقطاب كهربائية يف الدماغ منذ
ع�ق��ود ،مل�ساعدة مئات الأ�شخا�ص امل�صابني بالو�سوا�س
القهري احلاد يف جميع �أنحاء العامل .لكن حتفيز الدماغ
الأك�ث�ر ا�ستهدا ًفا وال ��ذي ي�ستخدم فقط عندما تكون
الأعرا�ض على و�شك البدء� ،أو عندما تكون �شديدة ب�شكل
خا�ص ،ميكن �أن يكون �أك�ثر فعالية .وقد ي��ؤدي خف�ض
م�ستوى حتفيز الدماغ عندما يكون الو�سوا�س القهري
ل��دى املري�ض �أق��ل ح��دة �إىل جتنب التحفيز ال��ذي يعزز
مزاجه ب�شدة ،وه��و �أح��د الآث��ار اجلانبية التي ميكن �أن
ت�ؤدي �إىل �سلوك ينطوي على خماطرة مثل املقامرة �أو
ال�سرعة �أو الإفراط يف �شرب اخلمر.

بعد � 8أ�شهر ..ال�شرطة تفك لغز �أم الر�ضيع املختفية

قالت ال�شرطة الربيطانية� ،إنها متكنت من الو�صول �إىل والدة
ر�ضيع جرى العثور عليه ،قبل ثمانية �أ�شهر� ،إثر التخلي عنه يف
ال�شارع ،وهو ملفوف يف بطانية.
وبح�سب �شبكة "�سكاي نيوز" ،ف��إن �شخ�صا كان يتم�شى مع كلب
يف منطقة برمنغهام ،عرث على الر�ضيع الذي كان قد ولد لتوه،
وجرى ذلك يف الثاين والع�شرين من �أبريل املا�ضي ،على ال�ساعة
اخلام�سة و�أربعني دقيقة م�ساء.
و�سرى االعتقاد ،وقتها ،ب�أن �ساعات قليلة فقط م�ضت على ميالد
الر�ضيع الربيطاين ،ثم جرى التخلي عنه يف ال�شارع.
وعند العثور على الر�ضيع ،مت �أخذه �إىل امل�ست�شفى ،و�أطلق عليه
ا�سم جورج من قبل الطاقم الطبي ،وتوا�صل التحقيق منذ ذلك
احل�ين م��ن �أج��ل ال��و��ص��ول �إىل الأم .و�أو��ض�ح��ت �شرطة منطقة
"وي�ست ميدالند�س"� ،إنها �أجرت حتقيقات مت�شعبة للغاية قبل �أن
تتمكن من الو�صول �إىل والدة الر�ضيع ،لكن ال�سلطات مل تك�شف
تفا�صيل عملية الو�صول �إىل الأم.
وتقدمت ال�شرطة ب�شكرها للنا�س وللإعالم على امل�ساعدة التي
جرى تقدميها يف ق�ضية الر�ضيع الذي حظي بتعاطف وا�سع.
وذكرت ال�شرطة �أن الأولوية بالن�سبة �إليها كانت هي العثور على
الأم لأج��ل ال�ت��أك��د م��ن كونها بخري ويف �أم ��ان وحت�ظ��ى بالدعم
املطلوب.
و�أ�شارت ال�سلطات �إىل �أن الأهم هو �ضمان ا�ستفادة الأم من الدعم،
قائلة �إنه لن يجري اتخاذ �أي �إج��راءات �إ�ضافية ب�ش�أنها ،وهو ما
يعني عدم متابعتها ب�سبب الإهمال.

الإم�ساك بحما َر ْين وح�ش َّي نْي ف ّرا قبل �أ�شهر

�أوليفيا رودريجو تعرب عن �سعادتها بح�صولها على جائزة �أف�ضل فنان جديد لهذا العام يف حفل توزيع جوائز
املو�سيقى الأمريكية ال�سنوي .رويرتز

لقاحات كورونا املعززة حتمي من �أوميكرون كاتي براي�س تخ�ضع لعمليات
�أف ��ادت درا��س��ة ب ��أن اللقاحات الثالثة امل�ضادة لفريو�س ك��ورون��ا وامل�صرح
توفري التجميل وتربك متابعيها
با�ستخدامها يف الواليات املتحدة بدت �أقل قدرة ب�شكل ملحوظ على

توم كروز ي�شحن  300قالب
حلوى على منت طائرة خا�صة
ق ��ام امل�م�ث��ل الأم�ي�رك ��يت ��وم ك ��رو ز
ب���ش�ح��ن  300ق��ال��ب ح �ل��وى جوز
ال �ه �ن��د م ��ن ل��و���س �أجن �ل��و���س �إىل
اململكة املتحدة على منت طائرته
اخلا�صة ،كهدية لفريق Mission
.Impossible
طالب املمثل ب�إر�سال الطائرة يف
رحلة ذها ًبا و�إيا ًبا تبلغ  5500ميل
عرب املحيط الأطل�سي.
ق � ��ال � ��ب احل � � �ل� � ��وى امل� � � ��ؤل � � ��ف من
ال�شوكوالتة البي�ضاء بجوز الهند
م ��ن خم �ب��ز  Doanيف وودالن � ��د
هيلز يبلغ �سعره  50دوال ًرا  ،وقد
�أط �ل��ق عليه ال�ع��دي��د م��ن النجوم
الذين حالفهم احل��ظ باحل�صول
على هدية م��ن النجم ت��وم كروز،
لقب "كعكة توم كروز''.
قبل �إ�ضافة �سعر الطائرة اخلا�صة،
�أن� �ف ��ق جن ��م  Top Gunمبلغ
 11400ج�ن�ي��ه �إ� �س�ترل �ي �ن��ي على
قوالب احللوى وحدها.
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احلماية من املتحور �أوميكرون وذلك خالل جتارب معملية ،لكن من املحتمل
�أن ت�ستعيد اللقاحات فاعليتها �إىل حد بعيد عن طريق جرعة معززة .ومل
تخ�ضع الدرا�سة التي �أجراها باحثون يف م�ست�شفى ما�سات�شو�ست�س العام
التابع جلامعة هارفارد ومعهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا بعد ملراجعة
النظراء .و�أجرت الدرا�سة اختبارات على دم �أ�شخا�ص ح�صلوا على لقاحات
مودرنا وجون�سون اند جون�سون وفايزر /بيونتيك �ضد فريو�س م�صمم
لي�شبه ال�ساللة �أوميكرون .ووجد الباحثون �أن قدرة الأج�سام امل�ضادة على
مقاومة ال�ساللة كانت منخف�ضة �أو منعدمة عند احل�صول على اللقاحات
وفقا للنظم املعتادة وه��ي جرعتان بالن�سبة للقاحي م��ودرن��ا �أو ف��اي��زر /
بيونتيك �أو جرعة واحدة من لقاح جون�سون اند جون�سون.
ووجدت الدرا�سة كذلك �أن عينة الدم امل�سحوبة من املتلقني اجلدد جلرعة
معززة �أظهرت مقاومة قوية لل�ساللة .ورجح العلماء �أي�ضا �أن �أوميكرون
�أك�ثر ع��دوى من ال�سالالت ال�سابقة املثرية للقلق ،وه��و ما ظهر يف �شكل
زيادة قابلية العدوى مبقدار املثلني مقارنة ب�ساللة دلتا املنت�شرة حاليا،
والتي قد يتفوق عليها �أوميكرون قريبا.
وتتما�شى النتائج مع درا��س��ات �أخ��رى ُن�شرت نتائجها يف الآون��ة الأخرية.
وقال باحثون يف جامعة �أك�سفورد يوم االثنني �إنهم وجدوا �أن نظام لقاحي
فايزر و�أ�سرتازينيكا املكون من جرعتني ال يحفز ما يكفي من الأج�سام
امل�ضادة ملواجهة ال�ساللة اجلديدة .وقالت �شركة فايزر/بيونتيك الأ�سبوع
املا�ضي �إن نظاما من ثالث جرعات من اللقاح امل�ضاد لكوفيد� -19سيكون
قادرا على حتييد ال�ساللة اجلديدة �أوميكرون خالل جتربة معملية ،لكن
احل�صول على جرعتني �أدى �إىل حتفيز الأج�سام امل�ضادة ب�شكل �أقل.

حادث مميت يت�سبب بتعليق ا�ستخدام �سيارات ت�سال

�أوق �ف��ت �شركة "جي "7العاملة يف جم��ال ��س�ي��ارات الأج ��رة بالعا�صمة
الفرن�سية باري�س ا�ستخدام � 37سيارة ت�سال من طراز "موديل � "3ضمن
�أ�سطولها بعد حادث مميت لإحدى �سياراتها يف مطلع الأ�سبوع.
وقال يان ريكوردل نائب الرئي�س التنفيذي لل�شركة� ،إن �سائق �سيارة �أجرة
من ذل��ك ال�ط��راز ك��ان م�صطحبا �أ�سرته �إىل مطعم خ��ارج �ساعات العمل
عندما وقع احلادث م�ساء ال�سبت .و�أفاد م�صدران يوم الثالثاء ب�أن احلادث
�أف�ضى �إىل مقتل �شخ�ص ،يف حني قال �أحد املقربني من التحقيق �إن 20
�آخرين �أ�صيبوا ،م�ضيفا �أن ثالثة منهم يف حالة خطرية.
وذكرت تقارير �إعالمية فرن�سية �أن ال�سيارة �صدمت دراجا وثالثة من املارة
قبل �أن ت�صطدم ب�شاحنة �صغرية ،لي�صاب �سبعة بجروح خطرية.

تعر�ضت النجمة التلفزيونية وال�ع��ار��ض��ة كاتي
ب��راي����س لوابل م��ن االن�ت�ق��ادات م��ن متابعيها بعد
�سفرها �إىل بلجيكا لإج ��راء امل��زي��د م��ن العمليات
التجميلية� ،إذ ت���س��اءل م�ت��اب�ع��وه��ا م��ن �أي ��ن ت�أتي
بالأموال للقيام بهكذا عمليات وهي تقع حتت ديون
مباليني الدوالرات ،كما �أنه من املفرو�ض �أن متثل
�أمام املحكمة يف  2022يف ق�ضية ديونها.
وك��ان��ت ك��ات��ي خ�ضعت لعملية ج��راح�ي��ة يف تركيا
خ�ل�ال ال���ص�ي��ف ،وت �� �س��اءل امل�ت��اب�ع��ون ع�ل��ى و�سائل
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ع��ن ت���ص��رف��ات�ه��ا الغريبة
معلقني مبا ي�أتي:
كتب �أحدهم ":اعتقدت �أنها مفل�سة" ،بينما كتبت
�أخرى ":بد ًال من الذهاب يف عطلة و�إجراء املزيد
من العمليات على ج�سدها ،ميكنها ا�ستخدام هذا
املال ل�سداد ديونها ،وتنظيف ق�صرها املحزن ،ف�إن
�أولوياتها خط�أ".

�أعلن م�س�ؤول �أمريكي الإم�ساك بحما َر ْين وح�ش َّيينْ كانا
هربا قبل �أ�شهر من �إحدى املزارع يف ماريالند بوا�شنطن.
وجنح احلماران اللذان هربا نهاية �شهر �آب-اغ�سط�س يف
النجاة من حماوالت عدة لإلقاء القب�ض عليهما ،واثارت
ق�ضيتهما اهتمام ال�سكان وو�سائل الإعالم املحلية.
و�أف ��اد ريت�شارد بيل م��ن وزارة ال��زراع��ة الأم�يرك�ي��ة ب�أن
احلمارين وقعا يف قب�ضة ال�سلطات "�أخرياً" الثالثاء
بعدما "�أفلتا من ال�سلطات مرات عدّة" ،دون �أن ي�ضيف
املزيد من التفا�صيل.
وكانت �سلطات مقاطعة برن�س جورج يف ماريالند �أعلنت
قبل �أ�شهر اال�ستعانة بخدمات "حمري وح�شية �أخرى"
�أو بالغذاء �سعياً �إىل القب�ض على احلما َر ْين الفا َّر ْين.
و�أثارت هذه الق�ضية ذعراً لدى نا�شطي مواقع التوا�صل
االجتماعي ،واتخذت منحى حزيناً� ،إذ تويف حمار وح�شي
ثالث ،كان هرب مع احلما ّر ْين ،بعد �سقوطه.

�إجناز غري م�سبوق ..م�سبار نا�سا يالم�س ال�شم�س
متكنت مركبة ف�ضائية تابعة لوكالة الف�ضاء
الأمريكية "نا�سا" من "مل�س ال�شم�س" باملنطقة
التي ال تزال غام�ضة بالن�سبة للعلماء ،والتي
يطلق عليها ا�سم "الهالة".
و�أعلن العلماء عن هذا الإجن��از يوم الثالثاء،
خ �ل��ال اج� �ت� �م ��اع ل �ل�احت� ��اد اجليوفيزيائي
الأمريكي.
وتعليقا على الإجن ��از ق��ال ع��امل الف�ضاء نور
ر�ؤويف م��ن ج��ام �ع��ة "جونز هوبكنز"�" :إن
الإجن � ��از ال ��ذي ح�ق�ق��ه امل���س�ب��ار ب��ارك��ر مذهل
للغاية".
وم��ن جانبه ق��ال ال�ع��امل جا�سنت كا�سرب من
جامعة مي�شيغان" :كانت امل��رة الأوىل التي
كنا فيها على م�سافة ت�ستغرق �أقل من خم�س
�ساعات من الهالة".
و�أ��ض��اف كا�سرب" :خم�س �ساعات ال يعد زمنا

دمييت �أوزدميري تت�ألق ب�أحدث ظهور
ري ب��أح��دث ظهور لها ب�صورة
ت�ألقت النجمة الرتكية دمييت �أوزدمي 
ن�شرتها يف �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي.
وظهرت دمييت يف �أم�سية لها مبكان رومان�سي ،بف�ستان �أ�سود كال�سيكي
وو�ضعت جموهرات يف �أذنها ذات حجم كبري وف�ضية اللون.
وحازت �إطاللة دمييت �إعجاب عدد كبري من املتابعني واملحبني.
وكانت �أفادت و�سائل �إعالم تركية ان دمييت �ستخو�ض بطولة م�سل�سل
جديد يحمل ع�ن��وان "تكتيكات احلب" ،وم��ن امل�ق��رر �أن يخو�ض دور
البطولة معها املمثل الرتكي �شكرو اوزيلديز و�سيقدم دور حبيبها ،لكن
مل يعرف بعد موعد الت�صوير.
على �صعيد �آخر كانت قد ن�شرت دمييت �أوزدميري �صورة لها م�ؤخرا يف
�صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي.

كبريا يف الف�ضاء .كان كا�سرب يتحرك ب�سرعة
كبرية جدا بلغت  100كيلومرت يف الثانية".
ووفق العلماء ف�إن "الهالة" ال�شم�سية بدت ذات
طبيعة غبارية �أكرث من املتوقع ،ح�سبما ذكرت
"�أ�سو�شيتد بر�س".
و�ست�ساعد املعلومات ال�ت��ي جمعها "كا�سرب"
العلماء على معرفة �أ��ص��ل ال��ري��اح ال�شم�سية
ب�شكل �أف�ضل ،وكيف يتم ت�سخينها ودفعها �إىل
الف�ضاء.
ك��ذل��ك ��س�ي���س��اع��د ا��س�ت�ك���ش��اف ه ��ذه املنطقة
ذات الكثافة املغناطي�سية ،العلماء على فهم
االنفجارات ال�شم�سية التي ميكن �أن ت�ؤثر على
احلياة على الأر�ض.
و� �س �ي��وا� �ص��ل "باركر" االق� �ت ��راب �أك �ث��ر من
ال�شم�س ،وي�غ��و���ص �أع�م��ق يف "الهالة" ،حتى
مداره النهائي الكبري يف عام .2025

غوا�صات جديدة لإقامة
احلفالت حتت املاء
مت ك���ش��ف ال�ن�ق��اب ع��ن غوا�صتني
ج��دي��دت�ين مي�ك��ن حت��وي�ل�ه�م��ا �إىل
ك��ازي �ن��وه��ات حت ��ت امل � ��اء و�أم ��اك ��ن
حل� � �ف �ل��ات ال � � ��زف � � ��اف و�أم� � ��اك� � ��ن
خ��ا��ص��ة ل�ت�ن��اول ال�ط�ع��ام وحفالت
الكوكتيل.
وق��ال��ت �شركة الهند�سة البحرية
 Triton Submarinesومقرها
فلوريدا �إنها غريت القواعد عندما
ت���ص�م�ي��م �أول غ��وا� �ص��ات جديدة
م��ن ن��وع�ه��ا  9/Triton 660و
 .AVA 7/660وت�ق��ول ال�شركة
�إن الغوا�صات قادرة على الو�صول
�إىل �أع �م��اق ت�صل �إىل  200مرت،
وت��أت��ي ك��ل منها مب�ساحة داخلية
بعر�ض  3.6م�تر ،وت�ب��دو وك�أنها
غ ��رف ع��ادي��ة ول�ي���س��ت غوا�صات،
وميكن �إعادة ت�شكيلها جلميع �أنواع
التجارب الرتفيهية.
وميكن جتهيز املق�صورة الداخلية
مبقاعد ف�سيحة و�إ�ضاءة متكاملة
ونظام �صوت حميطي عايل الدقة
وجهاز تكييف.
ع�ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك ،ي�ت�م�ت��ع املالح
ب��ر�ؤي��ة ك��ام�ل��ة وي�ج�ل����س يف و�سط
ال��رك��اب ،مم��ا ي�سمح لكل �شخ�ص
على منت الغوا�صة بر�ؤية ال�شيء
نف�سه.
وت �ق��ول ��ش��رك��ة ت��راي �ت��ون �إن هذا
ي�سمح للمالح بتوجيه الغوا�صة
والعمل كدليل �أي�ضا.

