الإمارات الأوىل عامليا يف  9م�ؤ�شرات مرتبطة
بال�صحة اجليدة �ضمن �أهداف التنمية امل�ستدامة

�ص 09

178متطوعا ي�شاركون يف حملة
تنظيف �شاطئ ربدان يف �أبوظبي

•• �أبوظبي -وام:

تت�صدر الإم���ارات العامل يف  9م�ؤ�شرات تناف�سية مرتبطة مب��دى التقدم يف حتقيق
الهدف الثالث من �أه��داف التنمية امل�ستدامة ال�صحة اجليدة والرفاه وفقا للر�صد
الذي �أجراه املركز االحتادي للتناف�سية والإح�صاء ل�صالح وكالة �أنباء الإمارات (وام).
ووفقا للمركز فقد ت�صدرت الإم��ارات دول العامل يف امل�ؤ�شرات التالية ..م�ؤ�شر ن�سبة
اجلن�س عند الوالدة ،وم�ؤ�شر الن�سبة املئوية لعدد الر�ضع الأحياء الذين تلقوا لقاحني
مو�صى بهما من منظمة ال�صحة العاملية ،وم�ؤ�شر تغطية الرعاية ال�سابقة للوالدة،
وم�ؤ�شر غياب الوفيات والإ�صابة من الكوارث الطبيعية ،وم�ؤ�شر التح�صن �ضد �أمرا�ض
الدفتاريا املعدية ،وم�ؤ�شر وج��ود برامج طبية للك�شف املبكر ،وم�ؤ�شر م��دى تغطية
الرعاية ال�صحية ،وم�ؤ�شر ن�سبة الأطفال الذين تلقوا مطعوم الكبد الوبائي ،وم�ؤ�شر
التح�صن �ضد احل�صبة .و�أكد املركز �أن الدولة ح�صدت تلك املراكز بناء على تقارير
كربيات املرجعيات الدولية املعنية ،والتي ت�ضمنت تقرير الفجوة العاملية بني اجلن�سني
(التفا�صيل �ص)3
ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي.
مواقــيت ال�صالة

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

عربي ودويل
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الجئون يكابدون ال�صقيع والأهوال
على حدود بولندا وبيالرو�سيا
�ص 19
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05:39
06:56
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الفجر الريا�ضي

ت�شايف وبر�شلونة ..كيف ينجح
“املاي�سرتو” يف مهمته املعقدة؟

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة

االثنني  15نوفمبر  2021م  10 -ربيع اآلخر  1443العدد 13392
15 November 2021 - Issue No 13392

�أخبار الإمارات

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

 5مليارات درهم �صفقات وزارة الدفاع
يف اليوم الأول ملعر�ض دبي للطريان

•• �أبوظبي -وام:

�شهد اليوم الأول من معر�ض دبي للطريان � ،2021إع�لان وزارة
الدفاع عن �إبرام � 5صفقات بقيمة  5مليارات و 239مليونا 640
�ألف درهم مع �شركات حملية ودولية.
و�أك��د اللواء الركن طيار �إ�سحاق �صالح البلو�شي املدير التنفيذي
للجنة الع�سكرية املنظمة ملعر�ض دب��ي ل��ل��ط�يران  ،2021خالل
امل�ؤمتر ال�صحفي ،الذي عقد على هام�ش املعر�ض �أن ال�صفقة الأوىل
من املعر�ض مت التعاقد من خاللها مع �شركة ا�سبانية ت�سمى airbus
 defence and space» s.a.uل�شراء طائرات تزود بالوقود لقيادة
القوات اجلوية والدفاع اجلوي بقيمة  2مليار و 468مليونا و189
(التفا�صيل �ص)9
�ألفا و 886درهما.

�ضمن الدورة الأكرب يف تاريخ املعر�ض مب�شاركة  1200عار�ض و 148دولة

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

حممد بن را�شد ي�ستقبل وزراء دفاع عدد من حممد بن زايد يبحث مع وزير خارجية الهند ووزيرة القوات
الدول امل�شاركة يف معر�ض دبي للطريان  2021امل�س ـلحة الفرن�سـية عالق ـات التعـاون والتطورات االقليميـة
•• دبي-وام:

رحب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
ّ
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء حاكم
دبي رع��اه اهلل ،بالوفود الر�سمية وال�شركات العاملية
واجلهات العار�ضة امل�شاركة يف معر�ض دبي للطريان

 ،2021م�ؤكداً �سموه �أهمية هذه الدورة النعقادها
يف وقت ي�ستعد فيه قطاع الطريان العاملي ال�ستعادة
عافيته واالنطالق جمدداً يف اجتاه النمو بعد فرتة
�صعبة ���ش��ه��ده��ا ال��ق��ط��اع ع��ل��ى م����دار ن��ح��و العامني،
مبا يوفره املعر�ض من فر�صة للقاء القائمني على
�صناعات الف�ضاء والطريان( .التفا�صيل �ص)2

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة �أم�س يف ق�صر ال�شاطئ  ..معايل
الدكتور �سوبرامنيام جاي �شانكار وزي��ر ال�ش�ؤون
اخلارجية يف جمهورية الهند ال�صديقة.

م��ن جهة �أخ���رى ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأع��ل��ى للقوات امل�سلحة �أم�����س -يف ق�صر
ال�����ش��اط��ئ يف �أب��وظ��ب��ي  -م��ع��ايل ف��ل��ورن�����س باريل
وزي��رة ال��ق��وات امل�سلحة يف اجلمهورية الفرن�سية
ال�صديقة.
(التفا�صيل �ص)2

الرئا�سي الليبي :يجب و�ضع خطة الن�سحاب جميع املرتزقة

�سيف الإ�سالم القذايف يرت�شح لالنتخابات الرئا�سية
•• طرابل�س-وكاالت:

رح����ب امل��ج��ل�����س ال��رئ��ا���س��ي الليبي
مب�شاورات ونتائج م�ؤمتر باري�س
ال��ت��ي �أق��رت��ه��ا ال���دول امل�شاركة يوم
اجل���م���ع���ة ،م�������ش���دداً ع��ل��ى ����ض���رورة
�إج����راء االن��ت��خ��اب��ات ب�شكل �شفاف
ونزيه ،وعلى �ضرورة خروج جميع
املرتزقة من الأرا�ضي الليبية.
و�أك��������د امل���ج���ل�������س يف ب���ي���ان���ه ال����ذي
ن�����ش��ر� ،أم�������س الأح�����د ،ع��ل��ى �أهمية
�إج��راء انتخابات برملانية ورئا�سية
متزامنة وفقاً ملا هو مقرر واتخاذ
كل ما من �ش�أنه �أن ي�ضمن �شفافية
ونزاهة االنتخابات لقطع الطريق
�أم����ام �أي حم����اوالت ل��ت��زوي��ره��ا �أو
االنقالب عليها.
�إىل ذل�����ك ،ق�����دّم ���س��ي��ف الإ����س�ل�ام
القذايف� ،أم�س الأحد ،ملف تر�شحه
لالنتخابات الرئا�سية �إىل فرع مقر
م��ف��و���ض��ي��ة االن��ت��خ��اب��ات يف مدينة
�سبها ج��ن��وب ال��ب�لاد ،بعد �سنوات
من العمل ال�سيا�سي يف اخلفاء.
وظهر جنل الزعيم الليبي الراحل
مع ّمر القذايف داخل مقر املفو�ضية،
وهو يتقدم مبلف تر�شحه �شخ�صياً،

�سيف اال�سالم القذايف يوقع ملف تر�شحه النتخابات الرئا�سة الليبية (رويرتز)
حم��اط��اً ببع�ض م��ن �أن�����ص��اره ،من اجلمهورية للتعليم الأ�سا�سي بحي م���ن امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة واجلنوب
اجلديد مبدينة �سبها.
ويف امل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق��ي��ة ،وكذلك
بينهم املحامي خالد الزايدي.
وق����ب����ل �أي�����������ام ،ك����ان����ت مفو�ضية وم������ن امل����ت����وق����ع �أن ي����ك����ون �سيف يف امل��ن��ط��ق��ة ال��و���س��ط��ي ،وم���ن غري
االن��ت��خ��اب��ات ق���د �أ����ص���درت بطاقة الإ����س�ل�ام ،ال����ذي ت��ق��ف وراءه قوّة امل�ستبعد ر�ؤي��ة قذايف جديد يحكم
انتخابية ل�سيف الإ�سالم القذايف ،ان��ت��خ��اب��ي��ة ك���ب�ي�رة ،م��ر���ش��ح��اً ب����ارزاً ليبيا.
وح����������دّدت امل����رك����ز ال�������ذي �سيقوم ل���ل���ف���وز ل��ل��م��ن��اف�����س��ة ع���ل���ى رئا�سة يف ه����ذه الأث�����ن�����اء ،ب������د�أت خمتلف
ب��ال��ت�����ص��وي��ت ف���ي���ه ،وه�����و مدر�سة ليبيا ،حيث �إ ّن ل��ه �أن�����ص��ارا يف كل ال��ق��ب��ائ��ل الليبية امل��وال��ي��ة للنظام

بولندا حتتجز مهاجرين على حدود بيالور�سيا

االحتاد الأوروبي ي�ستعد لتو�سيع عقوباته على مين�سك
•• وار�سو�-أ ف ب:

احتجز ع�شرات املهاجرين بعد عبورهم �إىل بولندا قادمني من بيالرو�س،
كما ق��ال��ت وار���س��و االح���د ،حم���ذرة م��ن اخ�ت�راق �أك�ب�ر حمتمل قبل اجتماع
االحتاد الأوروبي الهادف �إىل تو�سيع العقوبات على مين�سك.
وكتبت ال�شرطة يف تغريدة �أن  50مهاجرا عربوا حدود االحت��اد الأوروبي
وحلف �شمال الأطل�سي اخلا�ضعة ملراقبة م�شددة قرب قرية �ستارزينا بالقوة
ال�سبت .وق��ال عنا�صر من حر�س احل��دود �إنهم �أوقفوهم جميعهم يف وقت
الحق ،م�ضيفني �أنه قد تكون هناك حماولة �أكرب لعبور احلدود اليوم.
وي��خ�� ّي��م �آالف امل��ه��اج��ري��ن م��ن ال�����ش��رق الأو���س��ط على احل���دود ب�ين االحتاد
الأوروبي وبيالرو�س ،ما �أثار مواجهة بني الكتلة والواليات املتحدة من جهة،
وبيالرو�س وحليفتها رو�سيا من جهة �أخرى.
وت ّتهم دول غربية نظام الرئي�س البيالرو�سي �ألك�سندر لوكا�شنكو بالتدبري
املتعمد ل�ل�أزم��ة من خ�لال ت�شجيع املهاجرين على ال��ق��دوم �إىل بيالرو�س
ث��م �إر�سالهم �إىل احل��دود.وت��ن��ف��ي بيالرو�س االت��ه��ام��ات وتلقي باللوم على
ال�سيا�سات الغربية املتعلقة بالهجرة.
وقال لوكا�شنكو يف مقابلة ن�شرت ال�سبت �إذا كان �أحد يعتقد �أن لوكا�شنكو �أو
بيالرو�س �سيرتاجع ،فذلك لن يحدث.
وتقول وكاالت �إغاثة �إن ع�شرة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم حتى الآن.
ومن املقرر �أن يجتمع وزراء خارجية االحتاد الأوروبي االثنني بهدف تو�سيع
العقوبات املفرو�ضة على بيالرو�س ب�سبب حملتها القمعية �ضد معار�ضي
لوكا�شنكو الذي يحكم البالد منذ قرابة  30عاما.

الربملان البولندي ي�صادق على قرار البناء

بولندا :بناء جدار جديد يف ال�شرق؟

•• الفجر � -سرييل بريت* فلوران بارمنتييه**

ع��ام  ،1989ك��ان �سقوط ج��دار برلني رم��زا لت�سريع نهاية الأنظمة
ال�شيوعية يف �أوروبا ...غري �أن بناء اجلدران مل يتوقف.
فخارج �أوروبا� ،أقامت عدة دول �أ�سوا ًرا :بني املك�سيك والواليات املتحدة.
و�شرعت بع�ض الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي يف �إقامة مثل هذه
الإن�شاءات� :إ�سبانيا يف �سبتة ومليلية على حافة املغرب ،واملجر لقطع
طريق البلقان عن املهاجرين ،وم�ؤخراً بولندا( .التفا�صيل �ص)13

ال�����س��اب��ق داخ�����ل ال���ب�ل�اد و�أن�صار
ال�����ق�����ذايف م����ن امل���ه���اج���ري���ن خ����ارج
البالد اجتماعات مكثفة من �أجل
تعبئة الليبيني للت�صويت ل�سيف
الإ�سالم القذايف و�إع��داد الربنامج
االنتخابي اخلا�ص به.
وك���ان �أن�����ص��ار ال���ق���ذايف ب�����د�أوا منذ
�سنوات ترتيب عودة �سيف الإ�سالم
ال��ق��ذايف للم�شهد ال�سيا�سي عرب
ت�����ش��ك��ي��ل ح����زب اجل��ب��ه��ة ال�شعبية
ل���ت���ح���ري���ر ل���ي���ب���ي���ا ،ال��������ذي ي�ض ّم
ع����دّة ق���ي���ادات �شعبية وت�شكيالت
اجتماعية وع�سكرية �أعلنت ك ّلها
ت���أي��ي��ده��ا ل��ن��ج��ل ال��رئ��ي�����س الليبي
الراحل حتى يلعب دوراً رئي�سياً يف
م�ستقبل القرار الليبي.
وي���ظ���ه���ر ال����ي����وم �أن���������ص����ار النظام
ال�سابق ت��ف��ا�ؤ ًال �أك�ثر من �أي وقت
م�ضى ب��ال��ع��ودة �إىل ال�سلطة عن
طريق حماولة دف��ع الليبيني �إىل
ان��ت��خ��اب ���س��ي��ف الإ����س�ل�ام القذايف
رئي�ساً ل��ل��ب�لاد ،م�ستغلني يف ذلك
ح��ال��ة اال����ض���ط���راب ال��ت��ي تعي�شها
ليبيا حالياً ،وعدم جناح الأطراف
ال�سيا�سية املوجودة على ال�ساحة يف
�إحراز �أي تقدّم بالبالد.

الوطني للأر�صاد  :زلزاالن يف جنوب
�إيران ..وال ت�أثري على الدولة
•• �أبوظبي -وام:

�سجلت حمطات ال�شبكة الوطنية لر�صد ال��زالزل التابعة لـ (املركز
الوطني للأر�صاد) زلزالني يف جنوب �إيران ع�صر �أم�س بلغت قوتهما
 6.2و  6.7درجة مبقيا�س ريخرت لقيا�س الزالزل يف متام ال�ساعة
 16:07و  16:08على التوايل وكانا على عمق  10كيلومرتات
و يبعد مركزهما  200كيلومرت �شمال مدينة ر�أ�س اخليمة وذلك
ح�سب التوقيت املحلي لدولة االمارات �شعر بهما �سكان الدولة ب�شكل
خفيف .وطم�أن املركز �سكان الدولة ب�أنه ال ت�أثري على الدولة نتيجة
هذين الزلزالني.

حماولة اقتحام برملان تون�س ..و�أ�سلحة بي�ضاء بحوزة متظاهرين

•• تون�س-وكاالت:

ذك��رت وزارة الداخلية التون�سية،
الأح��د� ،أن �أجهزة الأم��ن �ضبطت
ع�������ددا م����ن الأ�����ش����خ����ا�����ص و�سط
م����ت����ظ����اه����ري ح�����رك�����ة النه�ضة
الإخ�����وان�����ي�����ة وح���ل���ف���ائ���ه���ا ،وه���م
يحملون �أ�سلحة بي�ضاء ،قرب مقر
الربملان و�سط العا�صمة تون�س.
وق���ال���ت ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة يف
بيان :يف نطاق الإجراءات الأمنية
مب��ح��ي��ط ب�����اردو ،مت��ك��ن��ت وح���دات
الأمن الوطني من �ضبط عدد من
الأ���ش��خ��ا���ص ،و���س��ط املتظاهرين،
بحوزتهم �أ�سلحة بي�ضاء خمتلفة
الأحجام والأ�شكال.
وت���اب���ع���ت :مت ت��ق��دمي��ه��م �صحبة
املحجوز وال�����ص��ور املوثقة لذلك
وم���راج���ع���ة ال���ن���ي���اب���ة العمومية
الت���خ���اذ الإج��������راءات ال��ع��دل��ي��ة يف
�ش�أنهم.
وي��ع��زز ه���ذا الإع��ل��ان االتهامات
ال���ت���ي حت��ا���ص��ر ال��ن��ه�����ض��ة باتباع
العنف وا�ستخدام ال�سالح و�سيلة

اخوان تون�س يحاولون ازالة احلواجز القتحام الربملان! (رويرتز)
�ضد خ�صومها ال�سيا�سيني.
وكانت م��ب��ادرة �سيا�سية دع��ت �إىل
وك���ان �أن�����ص��ار النه�ضة وع���دد من التظاهر يف �ساحة باردو ،من �أجل
القوى املتحالفة معهم قد حاولوا املطالبة ب���إن��ه��اء ح��ال��ة اال�ستثناء
يف وقت �سابق اقتحام مقر الربملان التي قررها الرئي�س التون�سي يف
التون�سي ،بعدما جتمعوا يف �ساحة  25يوليو املا�ضي.
باردو املجاورة.
وحاولت حركة النه�ضة الإخوانية
وع���ن���دم���ا ح������اول ه��������ؤالء اخ��ت�رق ت���ن���ظ���ي���م ت�����ظ�����اه�����رات معار�ضة
احل��واج��ز الأمنية التي تف�صلهم لقي�س �سع ّيد� ،إال �أن��ه��ا مل تنجح
عن الربملان ت�صدت لهم عنا�صر يف ا����س���ت���ق���ط���اب ع������دد ك���ب�ي�ر من
التون�سيني.
الأمن.

�أول اجتماع ملجل�س ال�سيادة
ال�سوداينبت�شكيلهاجلديد
•• اخلرطوم-وكاالت:

النم�سا ت�أمر ب�أول �إغالق يف
العاملي�ستهدفغرياملطعمني
•• فيينا-وكاالت:

�أم��������رت احل���ك���وم���ة النم�ساوية
ب�إغالق جميع �أنحاء البالد �أمام
الأ�شخا�ص غري امللقحني ،اعتبارا
من منت�صف ليلة الأحد ،لإبطاء
التف�شي ال�سريع لفريو�س كورونا
يف البالد.
ومت�����ن�����ع ه��������ذه اخل������ط������وة غري
امللقحني ،الذين تزيد �أعمارهم
ع�����ن  12ع�����ام�����ا ،م�����ن م����غ����ادرة
م���ن���ازل���ه���م ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ممار�سة
الأن�شطة الأ�سا�سية ،مثل العمل
�أو الت�سوق ل�شراء م��واد البقالة،
�أو ال�������س�ي�ر� ،أو احل�������ص���ول على
ال��ت��ط��ع��ي��م .وت�����ش��ع��ر ال�سلطات
بالقلق م��ن ع��دم ق���درة موظفي
امل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع
التدفق املتزايد مل�صابي كورونا.
وقال امل�ست�شار النم�ساوي �ألك�سندر
�شالنربغ ،لل�صحفيني يف فيينا،
الأح������د :م��ه��م��ت��ن��ا ك��ح��ك��وم��ة هي
حماية النا�س ،لذلك قررنا �أنه
اعتبارا من ي��وم االثنني �سيكون
هناك �إغالق لغري امللقحني.

�صورة ماو بح�ضور الرئي�س ال�صيني يف الذكرى املئوية للحزب

�إثر اجلل�سة الكاملة للجنة املركزية للحزب ال�شيوعي

ال�صني� :شي جني بينغ ،يعتزم التف ّوق على ماو!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

بينما مت اعتماد ق��رار ن��ادر يتعلق بتاريخ احل��زب ،يقدم الرئي�س ال�صيني
نف�سه على �أنه قائد العناية الإلهية الذي �سيكمل عمل االب امل�ؤ�س�س ،ويقود
البالد �إىل �أوج قوتها.
يف بانتيون ال�شيوعية ال�صينية ،اقرتب الرئي�س �شي جني بينغ قلي ً
ال من
ماو ت�سي تونغ ،م�ؤ�س�س جمهورية ال�صني ال�شعبية اخلالد ،والذي يظهر
على جميع الأوراق النقدية للبالد .فقد اعتمد احلزب ال�شيوعي ال�صيني،
اخلمي�س ،قرارا يتع ّلق بتاريخه -الثالث فقط خالل  100عام من وجوده
يك ّر�س فكر �شي جني بينغ ،باعتباره جوهر الثقافة وال��روح ال�صينية.فقط م��او ،عام  ،1945ودن��غ �شياو بينغ ،عام  ،1981كانا قادرين على
مترير مثل هذا القرار من قبل.
وكما هو متوقع ،ف�إن البيان ال�صادر عن اجلل�سة الكاملة للجنة املركزية
للحزب ال�شيوعي ال�صيني ،التي اجتمعت يف الفرتة من � 8إىل  11نوفمرب،
كان حما�سيا وتقريظيا للإجنازات العظيمة للحزب(.التفا�صيل �ص)15

انعقد �أم�س الأحد االجتماع الأول
ملجل�س ال�سيادة ال�سودان اجلديد،
ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س الفريق
�أول عبد الفتاح الربهان ،وح�ضور
ك��ام��ل ع�ضويته م��ن الع�سكريني
وامل����دن����ي��ي�ن مب����ا ف���ي���ه���م �أع�������ض���اء
احل��رك��ات امل�سلحة امل��وق��ع�ين على
�إتفاق جوبا ل�سالم ال�سودان.
ويُذكر �أنه مت �إرجاء ت�سمية ممثل
�شرق ال�سودان يف جمل�س ال�سيادة
لإج���راء املزيد من امل�شاورات بني
مكونات الإقليم.
ي�����أت����ي ذل�����ك ف��ي��م��ا ق�����ال مرا�سل
ال��ع��رب��ي��ة واحل�����دث �إن ال�شرطة
ال�سودانية �أعلنت ،يف وق��ت �سابق
الأحد� ،إعادة فتح اجل�سور امل�ؤدية
للعا�صمة اخلرطوم.
ويف وق���ت ���س��اب��ق ،ات��ه��م امل�ست�شار
الإعالميلقائداجلي�شال�سوداين،
ال��ط��اه��ر �أب���و ه��اج��ة ،جلنة �أطباء
ال�����س��ودان بتزييف احل��ق��ائ��ق على
الأر�����ض ،وا�صفا ال��ق��وات الأمنية
ب�أنها �أظ��ه��رت خ�لال احتجاجات
ال�سبت ان�ضباطا عاليا ومهنية
يف التعامل مع املتظاهرين ،رغم
تعر�ضها ال�ستفزازات غري مربرة،
ح�سب و�صفه.
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�ضمن الدورة الأكرب يف تاريخ املعر�ض مب�شاركة  1200عار�ض و 148دولة

حممد بن را�شد ي�ستقبل وزراء دفاع عدد من الدول امل�شاركة يف معر�ض دبي للطريان 2021

�سموه ي�ؤكد :دورة ا�ستثنائية تدعم م�ستقبل �صناعة الطريان العاملية انطالق ًا من �أر�ض الإمارات
• اجتماع الأطراف الفاعلة امل�س�ؤولة عن �صناعة الطريان العاملية يف دبي ميهد ملرحلة جديدة من النمو لقطاع حيوي ميثل �شريان ًا مهم ًا للحياة
• �أمامنا فر�صة للعمل مع ًا من �أجل ت�سريع تعايف القطاع واكت�شاف م�ساحات جديدة للتعاون يف تعزيز �صناعة الطريان ومتكينها من تخطي مرحلة حافلة بالتحديات
• هدفنا توظيف التطور العاملي يف جمال تقنيات وقدرات الطريان لتحقيق حياة �أف�ضل ت�ضمن للب�شرية م�ستقب ًال يعمه ال�سالم واال�ستقرار
•• دبي-وام:

رحّ ���ب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،بالوفود الر�سمية وال�شركات العاملية
واجلهات العار�ضة امل�شاركة يف معر�ض دبي للطريان  ،2021م�ؤكداً �سموه �أهمية
هذه الدورة النعقادها يف وقت ي�ستعد فيه قطاع الطريان العاملي ال�ستعادة عافيته
واالنطالق جمدداً يف اجتاه النمو بعد فرتة �صعبة �شهدها القطاع على مدار نحو
العامني ،مبا يوفره املعر�ض من فر�صة للقاء القائمني على �صناعات الف�ضاء
والطريان ب�شقيها املدين والدفاعي على هذا النطاق الوا�سع عقب الأزمة العاملية
ومع العودة التدريجية حلركة الطريان العاملية �إىل معدالتها الطبيعية .جاء
ذلك على هام�ش ا�ستقبال �سموه ،يرافقه �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،ويل عهد دبي ،وزراء دفاع ور�ؤ�ساء �أركان يف عدد من الدول ال�شقيقة
وال�صديقة امل�شاركني يف �أعمال الدورة ال�سابعة ع�شرة ملعر�ض دبي للطريان ،حيث
�أعرب �سموه عن ترحيبه ب�ضيوف الدولة يف بلدهم الثاين الإمارات ،متمنياً لهم

م�شاركة مثمرة يف احلدث الذي ميثل نافذة مهمة لالطالع على �أحدث التقنيات
ال��دف��اع��ي��ة وي��ف��ت��ح امل��ج��ال �أم����ام ت��وث��ي��ق ال��ت��ع��اون ال����دويل يف جم���االت اجلاهزية
الدفاعية مبا يدعم جهود حفظ ال�سالم والأمن واال�ستقرار العاملي.
ح�ضر اال�ستقبال �سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ومعايل
حممد بن �أحمد البواردي ،وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع ،ومعايل الفريق الركن
حمد حممد ث��اين الرميثي ،رئي�س �أرك��ان القوات امل�سلحة .ومبنا�سبة انطالق
�أع��م��ال امل��ع��ر���ض ،ق���ال ���ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم��م��د ب��ن را���ش��د �آل م��ك��ت��وم" ..
نرحب بجميع الوفود امل�شاركة يف معر�ض دبي للطريان من  148دول��ة ..هذه
الدورة اال�ستثنائية تدعم م�ستقبل �صناعة الطريان العاملية انطالقاً من �أر�ض
الإمارات ..اجتماع الأطراف الفاعلة امل�س�ؤولة عن �صناعة الطريان العاملية يف دبي
ميهد ملرحلة جديدة من النمو لقطاع حيوي ميثل �شرياناً مهماً للحياة".
و�أ���ض��اف �سموه � " :أم��ام��ن��ا فر�صة للعمل م��ع��اً م��ن �أج���ل ت�سريع ت��ع��ايف القطاع
واكت�شاف م�ساحات جديدة للتعاون يف تعزيز �صناعة ال��ط�يران ومتكينها من
تخطي مرحلة حافلة بالتحديات ...هدفنا �أن نوظف التطور العاملي يف جمال

تقنيات وقدرات الطريان لتحقيق حياة �أف�ضل ت�ضمن للب�شرية م�ستقب ً
ال يعمه
ال�سالم واال�ستقرار" .و�أعرب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم عن
اعتزاز دولة الإمارات ودبي با�ست�ضافة املعر�ض الذي يعد من بني الأكرب عاملياً،
مبا يعك�سه من متيز يف ا�ست�ضافة وتنظيم الفعاليات العاملية الكربى والآخذة
�أعدادها يف الزيادة نتيجة للثقة الدولية املتنامية يف قدرة دبي على توفري �أجواء
ت�ضمن �صحة و�سالمة العار�ضني وال��زوار يف املنا�سبات التي ت�ستقطب ع�شرات
الآالف م��ن ال���زوار م��ن خمتلف �أن��ح��اء ال��ع��امل� .إىل ذل��ك �شاهد �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،و�إىل جواره فخامة الرئي�س جايري بول�سونارو،
رئي�س جمهورية الربازيل ال�صديقة ،ومعايل �أمين عبدالرحمان ،الوزير الأول
ووزي��ر املالية يف جمهورية اجلزائر ال�شقيقة ،جانباً من العر�ض اجل��وي الذي
ي�شارك فيه عدد من �أهم الطائرات املعرو�ضة وي�صل عددها �إىل  175طائرة من
�أحدث الطائرات و�أكرثها تطوراً يف العامل ،فيما ي�شكل العر�ض �أحد �أهم مكونات
معر�ض دب��ي للطريان ،مبا يتيحه من فر�صة للتعرف على ق��درات الطائرات
و�إظهار كفاءة الطيارين يف التحكم واملناورة �ضمن حركات متفاوتة يف درجات

�صعوبتها .وي�ضم العر�ض اجل��وي م��ن��اورات يقدمها فريق "فر�سان الإم���ارات
لال�ستعرا�ضات اجلوية" التابع للقوات اجلوية والدفاع اجلوي ،وفريق "الفر�سان
الرو�س" التابع للقوات اجلوية الرو�سية ،وفريق "�سريا كريان" التابع للقوات
اجلوية الهندية" ،وفريق ال�صقور ال�سعودي لال�ستعرا�ضات اجلوية.
ح�ضر العر�ض �سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ومعايل حممد
بن �أحمد ال��ب��واردي ،وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون الدفاع ،ومعايل الفريق الركن حمد
حممد ثاين الرميثي ،رئي�س �أرك��ان القوات امل�سلحة ،ولفيف من ر�ؤ�ساء الوفود
والقادة الع�سكريني يف عدد من الدول ال�شقيقة وال�صديقة امل�شاركة يف املعر�ض.
يذكر �أن معر�ض دبي للطريان يركز خالل هذه الدورة على موا�ضيع م�ستقبل
النقل اجلوي وا�ستك�شاف الف�ضاء وجماالت الدفاع� ،إ�ضافة �إىل الذكاء اال�صطناعي
والتحول الرقمي ،وت�ستمر �أعماله حتى  18نوفمرب احل��ايل مب�شاركة وا�سعة
من اجلهات احلكومية وال�شركات العاملية الكربى ،كذلك النا�شئة يف قطاعات
الطريان والف�ضاء والدفاع و�أكرث من  1200عار�ض من بينهم  370عار�ضاً
ي�شاركون للمرة الأوىل ووفود مدنية وع�سكرية من  148دولة.

حممد بن زايد يبحث مع وزير خارجية الهند العالقات
اال�سرتاتيجية بني البلدين والتطورات الإقليمية والدولية
•• �أبوظبي-وام:

ا���س��ت��ق��ب��ل ���ص��اح��ب ال�����س��م��و 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 للقوات امل�سلحة �أم�����س يف
ق�صر ال�شاطئ  ..معايل الدكتور
���س��وب��رام��ن��ي��ام ج���اي ���ش��ان��ك��ار وزير
ال�����ش���ؤون اخل��ارج��ي��ة يف جمهورية
ال��ه��ن��د ال�����ص��دي��ق��ة .ورح���ب �سموه
خالل اللقاء بزيارة وزير ال�ش�ؤون

اخلارجية الهندي متمنيا له زيارة
موفقة للدولة  ..فيما نقل الوزير
ال�����ض��ي��ف حت��ي��ات دول����ة ناريندرا
م�����ودي رئ��ي�����س وزراء جمهورية
ال���ه���ن���د ال�����ص��دي��ق��ة �إىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ومتنياته ل��دول��ة الإمارات
م����زي����دا م����ن ال���ت���ق���دم واالزده��������ار
ول���ل���ع�ل�اق���ات ب�ي�ن ال��ب��ل��دي��ن دوام
ال��ت��ط��ور وال���رق���ي .وح��م��ل��ه �سموه
حت��ي��ات��ه �إىل رئ��ي�����س وزراء الهند

ومتنياته لبلده و�شعبه ال�صديق
دوام التطور والنماء واال�ستقرار.
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان خ�لال اللقاء ..
العالقات الإ�سرتاتيجية بني دولة
الإم���ارات جمهورية الهند و�سبل
تطويرها وتنمية �آفاقها مبا يعزز
م�����ص��احل��ه��م��ا امل�����ش�ترك��ة ويحقق
تطلعات �شعبيهما ال�صديقني.
وت���ب���ادل ���س��م��وه و وزي����ر ال�ش�ؤون
اخل���ارج���ي���ة ال���ه���ن���دي  ..وجهات
ال��ن��ظ��ر ب�����ش���أن ع���دد م��ن الق�ضايا

وال��ت��ط��ورات االقليمية والدولية
ذات االه��ت��م��ام امل�����ش�ترك .ح�ضر
ال��ل��ق��اء ..ال�����ش��ي��خ حممد ب��ن حمد
ب����ن ط���ح���ن���ون �آل ن���ه���ي���ان رئي�س
جم��ل�����س �إدارة م���ط���ارات �أبوظبي
ومعايل علي بن حماد ال�شام�سي
ن���ائ���ب الأم���ي���ن ال����ع����ام للمجل�س
الأع��ل��ى ل�ل�أم��ن ال��وط��ن��ي ومعايل
خ����ل����دون امل�����ب�����ارك رئ���ي�������س جهاز
ال�ش�ؤون التنفيذية ع�ضو املجل�س
التنفيذي لإمارة �أبوظبي.

حممد بن زايد يبحث مع وزيرة القوات امل�سلحة الفرن�سية
ً
عالقات ال�صداقة والتعاون وعددا من الق�ضايا الإقليمية والدولية

•• �أبوظبي -وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي���د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �أم�س -يف ق�صر ال�شاطئ
يف �أبوظبي  -معايل فلورن�س باريل وزيرة القوات امل�سلحة يف اجلمهورية
الفرن�سية ال�صديقة.
وبحث �سموه و الوزيرة الفرن�سية خالل اللقاء  ..عالقات ال�صداقة
وم�ستوى التعاون والتن�سيق امل�شرتك بني البلدين يف ال�ش�ؤون واجلوانب
الع�سكرية وال��دف��اع��ي��ة ال��ت��ي ت�سهم يف تعزيز العمل امل�����ش�ترك بينهما

وتطويره ملا فيه م�صلحة البلدين..
وتبادال وجهات النظر ب�ش�أن عدد من الق�ضايا الإقليمية والدولية حمل
االهتمام امل�شرتك.
ح�ضر ال��ل��ق��اء ..ال�شيخ حممد ب��ن حمد ب��ن طحنون �آل نهيان رئي�س
جمل�س �إدارة مطارات �أبوظبي ومعايل علي بن حماد ال�شام�سي نائب
الأمني العام للمجل�س الأعلى للأمن الوطني و معايل خلدون خليفة
املبارك رئي�س جهاز ال�ش�ؤون التنفيذية ع�ضو املجل�س التنفيذي و�سعادة
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�أخبـار الإمـارات
ال�صحة تعلن تقدمي  16,255جرعة من لقاح
كوفيد 19 -خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية

15 November 2021 - Issue No 13392

ال�صحة جتري  254,300فح�ص ك�شفت عن � 66إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا و 92حالة �شفاء

•• �أبوظبي -وام:

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تقدمي  16,255جرعة من لقاح
"كوفيد "-19خ�لال ال�ساعات ال��ـ  24املا�ضية وب��ذل��ك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى �أم�س  21,553,953جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  217.93جرعة 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

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزيادة
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت
امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم
وعزلهم �أعلنت الوزارة عن �إجراء  254,300فح�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 �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  66حالة �إ�صابة

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وبذلك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  740,945حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة
يف الأرب���ع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ ع��دد الوفيات يف
الدولة  2,143حالة.
كما �أعلنت ال���وزارة 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  735,549حالة.

Monday

�سفري الإمارات يلتقي املمثل الدائم للأمم املتحدة لدى تركمان�ستان

•• ع�شق �آباد-وام:

ال��ت��ق��ى ���س��ع��ادة �أح���م���د احل����اي ال��ه��ام��ل��ي ���س��ف�ير ال���دول���ة ل����دى جمهورية
تركمان�ستان  ،ب�سعادة دميرتي �شالبات�شينكو املمثل الدائم للأمم املتحدة
لدى تركمان�ستان ،وذلك مبقر املكتب التمثيلي الدائم للأمم املتحدة يف
ع�شق �آباد.
ج��رى خ�لال اللقاء بحث �أوج���ه ال��ت��ع��اون ب�ين البعثتني يف تركمان�ستان،
ومناق�شة املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك ،كما تبادل اجلانبان وجهات
النظر ح��ول الإم����دادات الإن�سانية املقدمة م��ن دول��ة الإم����ارات ومنظمة
الأمم املتحدة �إىل �أفغان�ستان .ويف اخلتام �أكد �سعادة ال�سفري �أن التن�سيق
والتعاون بني دول��ة الإم���ارات والأمم املتحدة يف كافة امل��ج��االت من �ش�أنه
تعزيز ال�شراكات الدولية لبناء م�ستقبل �أف�ضل و�أكرث �أمناً.

03

الإمارات الأوىل عامليا يف  9م�ؤ�شرات مرتبطة بال�صحة اجليدة �ضمن �أهداف التنمية امل�ستدامة
•• �أبوظبي -وام:

تت�صدر الإم���ارات العامل يف  9م�ؤ�شرات تناف�سية مرتبطة مب��دى التقدم
يف حتقيق الهدف الثالث من �أه��داف التنمية امل�ستدامة "ال�صحة اجليدة
والرفاه" وفقا للر�صد الذي �أج��راه املركز االحت��ادي للتناف�سية والإح�صاء
ل�صالح وكالة �أنباء الإمارات "وام".
ووف��ق��ا للمركز فقد ت�صدرت الإم����ارات دول ال��ع��امل يف امل���ؤ���ش��رات التالية..
"م�ؤ�شر ن�سبة اجلن�س عند الوالدة ،وم�ؤ�شر الن�سبة املئوية لعدد الر�ضع
الأح��ي��اء ال��ذي��ن تلقوا لقاحني مو�صى بهما م��ن منظمة ال�صحة العاملية،
وم�ؤ�شر تغطية الرعاية ال�سابقة للوالدة ،وم�ؤ�شر غياب الوفيات والإ�صابة
من الكوارث الطبيعية ،وم�ؤ�شر التح�صن �ضد �أمرا�ض "الدفتاريا" املعدية،
وم�ؤ�شر وج��ود برامج طبية للك�شف املبكر ،وم�ؤ�شر م��دى تغطية الرعاية
ال�صحية ،وم�ؤ�شر ن�سبة الأطفال الذين تلقوا مطعوم الكبد الوبائي ،وم�ؤ�شر
التح�صن �ضد احل�صبة".
و�أكد املركز �أن الدولة ح�صدت تلك املراكز بناء على تقارير كربيات املرجعيات
الدولية املعنية ،والتي ت�ضمنت تقرير الفجوة العاملية بني اجلن�سني ال�صادر
عن املنتدى االقت�صادي العاملي ،وم�ؤ�شر �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�صادر
عن م�ؤ�س�سة "بريتل�سمان" و�شبكة حلول التنمية امل�ستدامة ،وتقرير م�ؤ�شر
االزدهار ال�صادر عن معهد "ليجاتيم".
ويف الإط��ار ذات��ه حققت الإم��ارات املركز الثاين عاملياً يف  3م�ؤ�شرات هي ..
" م�ؤ�شر قلة وفيات الأمهات لكل � 100ألف مولود �ضمن تقرير �أهداف

التنمية امل�ستدامة ال�صادر عن م�ؤ�س�سة "بريتل�سمان" و�شبكة حلول التنمية
امل�ستدامة ،وم���ؤ���ش��ر قلة امل�شاكل ال�صحية �ضمن تقرير م�ؤ�شر االزدهار
ال�صادر عن معهد "ليجاتيم" ،وم�ؤ�شر انخفا�ض ن�سبة وفيات الأمهات �ضمن
تقرير م�ؤ�شر عدم امل�ساواة بني اجلن�سني ال�صادر عن برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي" .كما جاءت الإمارات يف املركز الثالث عاملياً يف م�ؤ�شر حاالت الوالدة
التي مت الإ�شراف عليها من قبل كادر �صحي متخ�ص�ص ،وم�ؤ�شر انخفا�ض
معدل الإ�صابة بال�سل لكل � 100 -ألف  -الواردين يف تقرير م�ؤ�شر �أهداف
التنمية امل�ستدامة ال�صادر عن م�ؤ�س�سة "بريتل�سمان" و�شبكة حلول التنمية
امل�ستدامة ،كما حققت امل��رك��ز الثالث يف ال�صحة الإجن��اب��ي��ة �ضمن م�ؤ�شر
البيانات املفتوحة العاملي .وحتتل االم���ارات املركز ال��راب��ع عاملياً يف م�ؤ�شر
انخفا�ض انت�شار "التقزم" دون اخلام�سة �ضمن تقرير م���ؤ���ش��ر �أهداف
التنمية امل�ستدامة ال�صادر عن م�ؤ�س�سة "بريتل�سمان" و�شبكة حلول التنمية
امل�ستدامة ،وم�ؤ�شر م�ستوى الر�ضا عن الرعاية ال�صحية �ضمن تقرير م�ؤ�شر
االزدهار ال�صادر عن معهد "ليجاتيم".
ويعترب توفري الرعاية ال�صحية على م�ستوى عاملي �إح��دى الركائز ال�ست
يف الأج��ن��دة الوطنية ل��دول��ة الإم����ارات ،وت��ب��ذل احلكومة ج��ه��ودا م�ستمرة
لتعزيز الرفاهية والرعاية ال�صحية لل�سكان من مواطنني ومقيمني على
حد �سواء.
وتعد وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع اجلهة املعنية بر�صد التقدم املحرز
نحو حتقيق الهدف الثالث من �أهداف التنمية امل�ستدامة "ال�صحة اجليدة
والرفاه" ،وقد و�أطلقت ال��وزارة جمموعة من املبادرات الهادفة �إىل تعزيز

هذا التقدم مثل مبادرة "ال�سيا�سة الوطنية لل�صحة النف�سية" التي ت�سعى
�إىل �إن�����ش��اء �إط���ار وط��ن��ي متعدد القطاعات وت��ع��زي��ز اجل��ه��ود امل�شرتكة من
القطاعني العام واخلا�ص لتعزيز ال�صحة النف�سية.
كما �أطلقت الوزارة املبادرة الوطنية لتعزيز جاذبية مهنة التمري�ض القائمة
على ثالثة حم��اور ا�سرتاتيجية تتمثل يف التعليم الأك��ادمي��ي والتحفيز
والرتويج ،وتهدف املبادرة �إىل ا�ستقطاب الكوادر الوطنية من كال اجلن�سني،
والت�شجيع ع��ل��ى حتقيق الأه�����داف ال��وط��ن��ي��ة ،واال���س��ت��ج��اب��ة لالحتياجات
ال�صحية للمجتمع ،وت��ق��دمي رع��اي��ة �صحية متميزة تنا�سب بيئة وثقافة
الدولة ،وحتقيق م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية الوطنية املتعلقة ب�أعداد كوادر
التمري�ض ك�أحد التوجهات اال�سرتاتيجية نحو حتقيق التغطية ال�صحية
ال�شاملة .و�أدت املبادرة منذ انطالقها يف عام � 2015إىل زيادة الطلب على
درا�سة التمري�ض بن�سبة  28باملئة� ،إىل جانب زيادة عدد املواطنني الذكور
امللتحقني ب��دورات التمري�ض واالن�ضمام �إىل القوى العاملة الإماراتية يف
جمال التمري�ض.
ول�ضمان حتقيق التنمية امل�ستدامة على النطاقني املحلي والدويل �أطلقت
الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية امل�ستدامة عدداً من املبادرات
ال��رائ��دة ومنها مبادرة املجال�س العاملية لأه��داف التنمية امل�ستدامة ،ومن
�ضمنها جمل�س عاملي خمت�ص بالهدف الثالث ير�أ�سه الدكتور حممد علي
بات ،بروفي�سور يف ممار�سات ال�صحة العامة يف جامعة هارفارد بال�شراكة مع
الدكتورة �سوزانا جاكوب�س نائب املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية.
وي�ستكمل املجل�س العمل على امل��ب��ادرة التي �أطلقت خ�لال ال���دورة الأوىل

"ال�صحة بني يديك" والتي تهدف �إىل تقدمي حلول متعلقة بال�صحة ميكن
الو�صول �إليها ب�شكل م�ستدام وبتكلفة مي�سرة ،حيث توفر املبادرة من�صة
تعر�ض االبتكارات التي تركز على النتائج املتعلقة بال�صحة يف جميع �أنحاء
العامل ،وجتعل التقنيات والأدوات ال�صحية والو�صول �إىل التمويل مبا�شرة
متاحني ل�ل�أف��راد العاملني يف اخلطوط الأمامية واملجتمعات يف املناطق
النائية .ومتثل "اخلارطة ال�صحية" واح��دة من �أب��رز امل��ب��ادرات يف جمال
ال�صحة والتي �أطلقها املركز االحت��ادي للتناف�سية والإح�صاء وال��ذي ميثل
الأم��ان��ة العامة للجنة الوطنية لأه��داف التنمية امل�ستدامة ،وه��ي خارطة
تفاعلية "جيومكانية" م��ن �ضمن م�����ش��روع اخل��ارط��ة امل��وح��دة ،وال��ت��ي ّ
مت
تطويرها من قبل خرباء يف املركز االحتادي للتناف�سية والإح�صاء ،وتركز
على املن�ش�آت ال�صحية يف الدولة وتوفر الو�صول لكافة البيانات اخلا�صة بها
بطريقة �سهلة وتفاعلية.
وميكن لأفراد املجتمع الو�صول للخريطة ال�صحية والعديد من املعلومات
واملبادرات االخرى اخلا�صة ب�أهداف التنمية امل�ستدامة عرب زيارة "من�صة
�أه��داف التنمية امل�ستدامة" وهي من�صة مركزية تعر�ض البيانات اخلا�صة
ب�أهداف التنمية امل�ستدامة يف دول��ة الإم���ارات ،وتر�صد التقدم املحرز نحو
حتقيقها ،وت��ع��ر���ض اخل��رائ��ط الق�ص�صية وامل���ب���ادرات اخل��ا���ص��ة بالتنمية
امل�ستدامة من اجلهات املختلفة يف دولة الإمارات وخمتلف القطاعات حيث
تعمل هذه الق�ص�ص واملبادرات على تعزيز وعي اجلمهور بالأجندة العاملية
 2030وت�شجيعهم على تبني املمار�سات املبتكرة والتفاعل معهم عرب
العنا�صر املختلفة مثل ا�ستطالعات الر�أي واخلرائط التفاعلية.

�أبوظبي لل�صحة العامة ي�ؤكد �أهمية التوعية مبر�ض ال�سكري بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة توعوية للحفاظ على املرافق العامة يف منطقة ربدان
•• �أبوظبي-وام:

ي�شارك مركز �أبوظبي لل�صحة العامل احتفاءه باليوم
ال��ع��امل��ي لل�سكري ال���ذي ي�����ص��ادف  14نوفمرب م��ن كل
ع��ام حملة عاملية للتوعية مب��ر���ض ال�سكري وتقدمي
املعلومات التي يحتاج �إليها الفرد ليتعاي�ش مع املر�ض
وعالجه بعناية وا�ستكماال ملهمته يف حتقيق ر�ؤيته نحو
جمتمع يتمتع بال�صحة وال�����س�لام��ة ..م���ؤك��دا �أهمية
التوعية باملر�ض  .و قال �سعادة مطر النعيمي مدير عام
مركز �أبوظبي لل�صحة العامة  -بهذه املنا�سبة  -يتيح
"اليوم العاملي لل�سكري" الفر�صة من �أجل التوعية بداء
ال�سكري بو�صفه م�س�ألة م��ن م�سائل ال�صحة العامة
العاملية ومبا يجب القيام به ب�شكل جماعي �أو فردي من
�أجل حت�سني الوقاية والت�شخي�ص والتدبري العالجي
ل��ل��ح��ال��ة امل��ر���ض��ي��ة وه��ن��ا ي����أت���ي دور امل���رك���ز م���ن خالل
امل�ساهمة يف زيادة التوعية عن خماطر املر�ض و�أبعاده،
فالتوعية هي احلل الأمثل ملنع انت�شاره.
م��ن جانبها قالت �سعادة ال��دك��ت��ورة �أم��ن��ي��ات الهاجري
املدير التنفيذي لقطاع �صحة املجتمع يف مركز �أبوظبي
ل��ل�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة �إن م��ر���ض ال�����س��ك��ري م��ر���ض مزمن

يتطلب من املري�ض تغيري العديد من العادات احلياتية
مثل احلمية الغذائية وال��ق��ي��ام بالتمارين الريا�ضية
وتناول العقاقري ويحتاج �إىل املتابعة امل�ستمرة و�إجراء
التعديالت وفقاً حلالة املري�ض ليتخذ امل�صاب باملر�ض
القرارات ال�صحيحة عند التعامل مع املر�ض والتعاي�ش
م��ع��ه والأه����م م��ن ذل���ك �أن م��ر���ض ال�����س��ك��ري م��ن النوع
ال��ث��اين م��ن املمكن ال��وق��اي��ة منه باتباع �أمن���اط احلياة
ال�صحية ،ك��م��ا مي��ك��ن الك�شف امل��ب��ك��ر ع��ن��ه بالفحو�ص
ال��دوري��ة ومي��ك��ن ت��دارك��ه يف مرحلة م��ا قبل ال�سكري
ومنع تطوره �إىل الإ�صابة باملر�ض عرب خطة عالجية
تعتمد على تعديل احلمية الغذائية وزي���ادة الن�شاط
البدين يف �أغلب احلاالت.
و�ضمن �إح�صائية عاملية بلغت الإ�صابات باملر�ض 537
مليون �شخ�ص بالغ وبلغ البالغني امل�صابني مبقدمات
ال�سكري وعر�ضة للإ�صابة بال�سكري منط 541 /2/
م��ل��ي��ون �شخ�ص ،يف ح�ين ك��ان��ت ال��وف��ي��ات  6.7مليون
�شخ�ص .واجلدير بالذكر ب�أن املركز يقوم ب�شكل م�ستمر
بو�ضع خطة عمل للم�شاركة وعقد جمموعة من الور�ش
التوعوية ملختلف اجلهات املعنية بهدف الو�صول �إىل
�أكرب �شريحة ممكنه ن امل�صابني �أو الأهايل.

•• �أبوظبي – الفجر:

ن��ف��ذت بلدية مدينة �أب��وظ��ب��ي ،التابعة ل��دائ��رة البلديات وال��ن��ق��ل ،حملة
ميدانية وعن بُعد للحفاظ على املرافق العامة يف منطقة رب��دان ،وذلك
بهدف توعية كافة �شرائح و�أف���راد املجتمع ب�أهمية احلفاظ عليها وعلى
مظهرها احل�ضاري.
وت�ضمنت احلملة يف اجلزء امليداين منها توعية زوار حديقة ربدان ب�ضرورة
احلفاظ على مرافق احلديقة وعلى كامل كفاءتها ومظهرها اجلمايل،
لكي تبقى متنزهاً ع�صرياً ي�ساهم يف �إ�سعاد كافة �أف��راد املجتمع وميدهم
بالن�شاط واحليوية والطاقة الإيجابية� ،ضمن بيئة �صحية نظيفة و�آمنة.
بينما ت�ضمن اجلزء الذي مت تنظيمه عن بُعد من احلملة ،ن�شر العديد من
املن�شورات التوعوية عرب احل�سابات الر�سمية للبلدية على مواقع التوا�صل
االجتماعي وعلى تطبيق "فريجنا" ،وكذلك �إر�سال العديد من الر�سائل
الن�صية الق�صرية ل�سكان منطقة رب��دان ،للتوعية ب�أهمية احلفاظ على
املرافق العامة لي�ستمتع بها �أفراد املجتمع كافة .

وزير الأوقاف امل�صري يطلع على �إجنازات وخدمات ال�ش�ؤون الإ�سالمية
•• �أبوظبي -وام:

اط��ل��ع م��ع��ايل ال��دك��ت��ور حممد خم��ت��ار جمعة م�ب�روك وزي���ر الأوق����اف يف جمهورية م�صر
العربية خالل زيارته الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق��اف على �إجن��ازات الهيئة
و�آلية اال�ستفادة من التقنية احلديثة وال��ذك��اء ال�صناعي يف �إي�صال خدماتها للمجتمع
واالرتقاء بر�سالتها.
ورحب الدكتور حممد مطر �سامل الكعبي رئي�س الهيئة بالوزير والوفد املرافق له وذلك
بح�ضور �سعادة حممد �سعيد النيادي مدير عام الهيئة  ..م�شيدا بعمق العالقات املمتدة
بني البلدين ال�شقيقني  ..مثمنا التوا�صل املثمر بني الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوق����اف ،ووزارة الأوق���اف امل�صرية ،وال��ت��ع��اون البناء خلدمة الأه���داف امل�شرتكة التي
ت�ستهدف خدمة ال�ش�ؤون الدينية وعك�س الوجه احل�ضاري لديننا الإ�سالمي احلنيف
وتر�سيخ تعاليمه ال�سمحة ،وتنمية الوقف واالرتقاء به لي�ؤدي ر�سالته يف املجتمع .من جانبه
عرب معايل الدكتور حممد خمتار عن خال�ص �شكره وتقديره لدولة الإم��ارات وقيادتها
الر�شيدة  ..مثمنا التوا�صل والعالقات الرا�سخة والوثيقة بني ال�شعبني ال�شقيقني ،و�أبدى
�إعجابه وتقديره لتجربة الهيئة يف ال�ش�أن الديني وحر�صها على مواكبة التطور والتقنية
احلديثة واال�ستفادة منها يف �إي�صال ر�سالتها ال�سمحة للجمهور و�شعوب العامل.

جامعة الإمارات ت�ستقطب طلبة دوليني لتعزيز ال�سمعة الإيجابية لدولة الإمارات عامليا
•• العني-وام:

ا�ستطاعت جامعة الإمارات العربية املتحدة خالل العقود
امل��ا���ض��ي��ة م��ن ع��م��ر االحت����اد خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة تعليمية بحثية
متميزة متكنت من خاللها ا�ستقطاب الطلبة الدوليني
م���ن خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء ال���ع���امل وال�����ذي ب��ل��غ ع���دده���م خالل
ال��ع��ام الأك��ادمي��ي احل���ايل 2251 ... 2022-2021
طالبا وطالبة من �أكرث من  80دولة حول العامل .كما
ا�ستطاعت اجلامعة امل�ساهمة يف تعزيز ال�سمعة العاملية
الإيجابية لدولة الإم���ارات عن طريق ا�ستقطاب ه�ؤالء
ال��ط��ل��ب��ة وال��ب��اح��ث�ين م��ن خمتلف ب��ل��دان ال���ع���امل� ،ضمن
���س��ع��ي��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ك��ان��ة ب��ح��ث��ي��ة دول���ي���ة وت���وف�ي�ر حلول
بحثية للتحديات التي تواجه املجتمع املحلي والإقليمي
والدويل.
وي�سعى مكتب النائب امل�شارك للبحث العلمي يف جامعة
الإم������ارات �إىل ال��ت��م��ي��ز ال��ب��ح��ث��ي وال���ري���ادة يف املخرجات
البحثية ،وتوفري بيئة علمية حمفزة للإبداع واالبتكار
حتقيقاً للتكامل البحثي م��ن خ�لال ا�ستقطاب باحثني
ذو ك��ف��اءات عاملية .و�أو���ض��ح الدكتور �أحمد م��راد النائب
امل�شارك للبحث العلمي يف جامعة الإمارات ب�أن اجلامعة
�شهدت من���واً ك��ب�يراً يف ع��دد الباحثني ال��دول��ي�ين الذين
ان�ضموا للجامعة نتيجة زي���ادة ع��دد امل�شاريع املمولة؛
حيث زادت وت�يرة الدعم املقدم للبحث العلمي لتحقيق
ر�ؤية اجلامعة ب�أن تكون �ضمن �أف�ضل اجلامعات عاملياً من
خ�لال تعزيز البيئة البحثية املنا�سبة التي ت�ساعد على
ا�ستقطاب �أف�ضل الباحثني و�أ�صحاب العقول للم�ساهمة
يف دعم الإنتاج البحثي كماً ونوعاً .و�أ�شار النائب امل�شارك
للبحث العلمي �أن اجلامعة و�ضعت ا�ستقطاب الكفاءات
وامل����واه����ب �أح����د الأه�������داف اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي تدعم
الريادة العاملية من خالل التنوع وال��ذي ي�ساهم يف بناء
منظومة بحثية متكاملة ت�ساهم يف تعزيز ال�سمعة العاملية
والإيجابية للجامعة والدولة ،حيث ت�شري االح�صائيات
خ�ل�ال الأع�����وام � 2021-2016إىل تعيني م�ساعدي
الباحثني والباحثني امل�شاركني وباحثني ما بعد الدكتوراه
من  58دولة خمتلفة من بينها الهند ،باك�ستان ،الواليات
املتحدة� ،أملانيا ،م�صر ،اليمن� ،سلطنة عمان ،ال�سودان،
الأردن وغ�يره��ا ال��ع��دي��د م��ن ال���دول العربية والعاملية.
و�أو���ض��ح الدكتور �أحمد علي م��راد ب�أنه مت تعيني 164
من م�ساعدي الباحثني والباحثني امل�شاركني وباحثني
م���ا ب��ع��د ال���دك���ت���وراه يف ع����ام  2020م��ت��وزع��ة بال�شكل
التايل 14 :باحث يف كلية الهند�سة 23 ،باحث يف كلية

الطب والعلوم ال�صحية 33 ،باحث يف كلية العلوم10 ،
باحث يف كلية ال��زراع��ة وال��ط��ب البيطري 10 ،باحثني
يف كلية تقنية املعلومات ،باحث يف كلية العلوم الإن�سانية
واالجتماعية 3 ،باحثني يف كلية الإدارة واالقت�صاد28 ،
باحث يف مركز زايد بن �سلطان �آل نهيان للعلوم ال�صحية،
 15باحث مركز خليفة للتقانات احليوية والهند�سة
ال��وراث��ي��ة و 13يف امل��رك��ز ال��وط��ن��ي للمياه وال��ط��اق��ة و4
يف مركز الإم���ارات لأب��ح��اث التن ّقل 8 ،باحثني يف املركز
الوطني لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء 2 ،باحثني يف مركز
جامعة الإمارات لل�سيا�سة العامة والقيادة .كما مت تعيني
 206م�ساعدي باحثني وباحثني م�شاركني وباحثني ما
بعد الدكتوراه متوزعني وفق التايل 22 :باحث يف كلية
الهند�سة 40 ،باحث يف كلية الطب والعلوم ال�صحية38 ،
باحث يف كلية العلوم 12 ،باحث يف كلية الزراعة والطب
البيطري 16 ،باحث يف كلية تقنية املعلومات ،باحث يف
كلية العلوم الإن�سانية واالجتماعية 12 ،باحث يف كلية
الإدارة واالقت�صاد 23 ،باحث يف مركز زايد بن �سلطان
�آل ن��ه��ي��ان ل��ل��ع��ل��وم ال�����ص��ح��ي��ة 18 ،ب��اح��ث م��رك��ز خليفة
للتقانات احليوية والهند�سة ال��وراث��ي��ة و 11يف املركز
الوطني للمياه والطاقة و 2يف مركز الإم���ارات لأبحاث
التن ّقل 8 ،باحثني يف املركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا
الف�ضاء ،باحث يف مركز جامعة الإمارات لل�سيا�سة العامة
والقيادة و باحثني يف مركز حتليل البيانات ال�ضخمة.
و ق��ال �سعود العامري مدير ع��م��ادة القبول والت�سجيل
بجامعة الإم���ارات  :يظهر جليا �أث��ر ال�سمعة الإيجابية
ال��ت��ي حظيت ب��ه��ا دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة عرب
م�ؤ�س�ساتها التعليمية و�أب��رزه��ا "جامعتها الوطنية الأم
" جامعة الإم��ارات من خالل برامج التبادل الطالبي
مع �أع��رق اجلامعات العاملية ،ومبا �ساهم يف نقل الثقافة
واملعرفة الإن�سانية والتفاعل احل�ضاري بني الأمم ،عرب
التعاون وتبادل اخلربات الأكادميية ،والتدريب العملي،
وم�����ش��ارك��ة ت��اري��خ و ثقافة و تقاليد وع��ل��وم وف��ن��ون تلك
الدول عرب التفاعل الإيجابي بني طلبة جامعة الإمارات
وطلبة الدول الأخرى يف خمتلف قارات العامل .و�أ�ضاف
�أن جامعة الإم���ارات تعمل من خ�لال براجمها املختلفة
على ا�ستقطاب الطلبة الدوليني يف كافة التخ�ص�صات،
ح��ي��ث ت��ق��دم ل��ه��م اجل��ام��ع��ة ح��زم��ة م��ن اخل��دم��ات م��ث��ل :
ت�أ�شريات الدخول وبطاقات الت�أمني ال�صحي وفحو�صات
طبية دورية ودعم مادي لأ�صحاب الدخل املحدود ،عالوة
على تقدمي جل�سات تعريفية و�إر�شادية لهم ل�ضمان �سرعة
ت�أقلمهم مع �أقرانهم يف اجلامعة.

بدء املرحلة الثانية لتقييم �أنظمة املراقبة واال�ستجابة
مل�ستودعات املواد اخلطرة يف �أبوظبي
•• �أبوظبي -وام:

�أع����ل����ن ف���ري���ق ع���م���ل �إدارة امل�����واد
اخل���ط���رة يف �إم������ارة �أب��وظ��ب��ي عن
البدء يف املرحلة الثانية لربنامج
ر���ص��د امل����واد اخل��ط��رة يف الإم����ارة
�أب��وظ��ب��ي وال���ذي ي��ر�أ���س��ه وي�شرف
ع���ل���ي���ه �����س����ع����ادة ال���ع���م���ي���د حميد
العفريت نائب مدير قطاع �ش�ؤون
الأم����ن وامل��ن��اف��ذ ب��ال��ق��ي��ادة العامة
ل�شرطة �أبوظبي.
وت�����أت����ي ه����ذه امل���رح���ل���ة ا�ستكماال
للجهود امل��ب��ذول��ة �ضمن برنامج
ر���ص��د امل����واد اخل��ط��رة يف املن�ش�آت
ال��ع��ام��ل��ة يف الإم��������ارة وال������ذي مت
االن���ت���ه���اء م��ن��ه يف ال���رب���ع الأخ��ي�ر
من العام  2020من قبل فريق
عمل �إدارة املواد اخلطرة يف �إمارة
�أب���وظ���ب���ي وال�����ذي ت�ت�ر�أ����س���ه هيئة
البيئة يف �أبوظبي وبع�ضوية 28
جهة حملية واحتادية.

ومت خ��ل�ال ه����ذه امل��رح��ل��ة تقييم
�أن��ظ��م��ة امل��راق��ب��ة واال���س��ت��ج��اب��ة يف
م�������س���ت���ودع���ات امل�������واد اخل����ط����رة يف
الإم���ارة م��ن خ�لال ال��ب��دء بعملية
رب���ط ت��ل��ك امل�����س��ت��ودع��ات ال��ت��ي مت
ر�صدها مبنظومة االن��ذار املبكر،
وال��ت��ي م��ن �ش�أنها املحافظة على
املكت�سبات الوطنية وتوفري البيئة
الآمنة وا�ستدامة النتائج الريادية
املتحققة يف جم���ال ال��ت��ف��ادي من
احلرائق والوفيات الناجتة عنها
من خالل تقليل زمن اال�ستجابة
حل����االت ال����ط����وارئ وال�����س��رع��ة يف
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ح����وادث احلريق
���ض��م��ن ه����ذه امل�������س���ت���ودع���ات وفقاً
لأف�������ض���ل امل���ع���اي�ي�ر وامل���م���ار����س���ات
العاملية وذلك �سعياً لتحقيق ر�ؤية
حكومة �أبوظبي جلعل الإمارة من
�أمن مدن العامل.
وق��������ال �����س����ع����ادة ال���ع���م���ي���د حميد
العفريت �إن هذا النظام �سي�ساهم

يف احلفاظ على مكت�سبات الوطن
و����س�ل�ام���ة �أب���ن���ائ���ه وامل��ق��ي��م�ين به
ون�����ش��ر ث��ق��اف��ة ال�����س�لام��ة ب�ي�ن كل
فئات املجتمع ومتابعة امل�ستجدات
وم��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات با�ستخدام
�أح��دث الآليات واملعدات للحفاظ
على املكت�سبات الوطنية و�سالمة
الأرواح وامل��م��ت��ل��ك��ات وال����ذي ي�أتي
من�سجماً م��ع ال��ر�ؤي��ة والأه����داف
امل���ن�������ش���ودة ���ض��م��ن ا�سرتاتيجية
امل���واد اخل��ط��رة املعتمدة يف �إمارة
�أبوظبي وخطتها التنفيذية "نحو
جمتمع وبيئة �أم��ن��ة م��ن خماطر
امل��واد اخلطرة" من خ�لال العمل
امل�������ش�ت�رك وم����د ج�����س��ور التعاون
والتن�سيق واال�ستفادة من جميع
الأن���ظ���م���ة الإل���ك�ت�رون���ي���ة الذكية
وذلك بالتعاون مع جميع اجلهات
ذات ال��ع�لاق��ة .و�أ����ض���اف �سعادته
�أن������ه ج������اري ال���ع���م���ل ح���ال���ي���اً على
رب����ط م���ا ت��ب��ق��ى م���ن م�ستودعات

تخزين امل��واد اخلطرة يف الإمارة
م��ع ن��ظ��ام الإن����ذار املبكر وادراجه
����ض���م���ن امل���ت���ط���ل���ب���ات الرئي�سية
العتماد ه��ذه امل�ستودعات والذي
�سي�ساهم يف ال�سيطرة ومكافحة
احل���رائ���ق ب��زم��ن ق��ي��ا���س��ي لتفادي
اخل�����س��ائ��ر يف االرواح واملمتلكات
وامل��خ��اط��ر البيئية ال��ن��اج��م��ة من
تلك احل��وادث كذلك �سوف يعمل
الربط على مراقبة كفاءة وفعالية
انظمة االن���ذار واالط��ف��اء يف تلك
امل�ستودعات ل�ضمان عملها اثناء
احل����وادث -ال ق���در اهلل  -بكفاءة
عالية.
و�أف��اد �سعادته �أن ه��ذا العمل جاء
مرتابطاً مع الدرا�سة التي متت
من قبل اجلهات املعنية يف الفريق
وال����ت����ي م����ن خ�ل�ال���ه���ا مت درا����س���ة
الكلفة املالية لربط م�ستودعات
املواد اخلطرة بكامريات املراقبة،
حيث مت �إج���راء درا���س��ة على عدد

م��ن امل��ن�����ش���آت امل��خ��ت��ل��ف��ة وال��ت��ي مت
تقييمها خ�لال املرحلة ال�سابقة
ومت حتديد �أماكن و�أع��داد و�أنواع
الكامريات املطلوبة يف كل من�ش�أة،
وذل���ك ح�سب امل��ع��اي�ير املو�ضوعة
وال��ت��ي تعتمد ع��ل��ى �أن����واع وكمية
امل����واد اخل��ط��رة ال��ت��ي تتعامل بها
ك���ل م��ن�����ش���أة وع�����دد وح���ج���م تلك
امل�ستودعات.
و�أكد �سعادة العميد حميد العفريت
�أهمية �إدارة امل��واد اخلطرة خالل
دورة ح��ي��ات��ه��ا ب�����ش��ك��ل ف���ع���ال عرب
ح�����ص��ر ور�����ص����د ج��م��ي��ع املن�ش�آت
امل��ت��ع��ام��ل��ة ب��ه��ذه امل����واد والتدقيق
عليها والت�أكد من مدى التزامها
ب��ا���ش�تراط��ات ال��وق��اي��ة وال�سالمة
العامة وربط تلك املن�ش�آت ب�أنظمة
امل���راق���ب���ة واال���س��ت��ج��اب��ة ،حتقيقاً
ل�سالمة و�أم����ن الإم�����ارة وتفادياً
للخ�سائر يف االرواح واملمتلكات
واملخاطر البيئية.
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ميديكلينيك ال�شرق الأو�سط تعلن ا�ستحواذها على �شركة بورن هول انرتنا�شيونال مينا ليمتد

اال�ستحواذ على رواد التلقيح ال�صناعي يعزز من تو�سع خدمات جمموعة ميديكلينيك للرعاية ال�صحية
•• دبي -الفجر:

04

�أعلنت ميديكلينيك ال�شرق الأو�سط �أم�س عن ا�ستحواذها بن�سبة 100%
على �شركة بورن هول ( )Bourn Hallللإخ�صاب يف منطقة ال�شرق
الأو����س���ط و���ش��م��ال �إف��ري��ق��ي��ا م��ن ت��ي يف �إم ك��اب��ي��ت��ال هيلثكري (TVM
 ،)Capital Healthcareبعد اال�ستحواذ الأويل بن�سبة 30%
من الأ�سهم يف دي�سمرب .2018
تعترب مراكز بورن هول من املراكز الرائدة يف عمليات التلقيح ال�صناعي
وهي �أول من قام ب�إجراء ناجح لأطفال الأنابيب يف عام  ،1978يرتبط

ا�سم ب��ورن هول مع خدمات الإخ�صاب وم�ؤ�س�سها ،الربوفي�سور روبرت
�إدواردز ،والذي ح�صل على جائزة نوبل للطب يف عام  2010الخرتاع
خدمات �أطفال الأنابيب.
على مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية ،و�سعت ميديكلينيك ا�سرتاتيجيتها
من الرتكيز على الرعاية التي تغطي احل��االت احل��ادة يف امل�ست�شفيات
لت�شمل �سل�سلة �أو�سع من الرعاية ،وتركز ر�ؤي��ة ميديكلينيك �أن تكون
املجموعة املف�ضلة التي يثق بها النا�س جلميع احتياجاتهم يف الرعاية
ال�صحية اخلا�صة يف جميع مراحل حياتهم .وهذا بالطبع ي�شمل التلقيح
ال�صناعي ،ال��ذي ال يكمل فقط خدمات الأم��وم��ة التي حتظى بتقدير

كبري يف ميديكلينيك ،ولكن �أي�ضاً ميثل تعزيزاً خلدمات ميديكلينيك
للطب الوراثي وميديكلينيك بري�ساي�س التي �أطلقتها حدي ًثا.
وبهذا ال�ش�أن قال ديفيد هاديل ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة ميديكلينيك
ال�شرق الأو���س��ط " :ب��ورن ه��ول عالمة جت��اري��ة را�سخة وم��ع�ترف بها،
ً
ارتباطا وثيقًا بالرعاية عالية اجل��ودة والنتائج املمتازة ،وهي
وترتبط
تتطابق مع الهدف الأ�سا�سي مليديكلينيك لتح�سني ج��ودة احلياة ،مع
احل��ف��اظ على �أع��ل��ى معايري ال��رع��اي��ة ال�صحية م��ع االرت��ب��اط الوثيق
بال�سلوك الأخالقي يف اخلدمات الطبية .وتعترب فر�صة اال�ستحواذ على
مثل ه��ذه ال�شركة تعزيزاً لأه��داف ميديكلينيك يف تقدمي �سل�سلة من

خدمات الرعاية ال�صحية التي جتذب املتعاملني ونتطلع �إىل العمل مع
موظفي ومر�ضى بورن هول ملوا�صلة تطوير اخلدمة وتنمية الأعمال يف
جميع �أنحاء الإمارات العربية املتحدة ،بدءًا من االفتتاح الو�شيك لـ عيادة
جديدة يف �أبو ظبي.
و�أ�ضاف "لن يتغري �شيء على الإط�لاق بالن�سبة للمر�ضى احلاليني يف
ب��ورن ه��ول ،و�ستظل خطة العالج والتكاليف وفريق الرعاية كما هي.
ون�ضمن لهم اال�ستمرار يف ح�صولهم على �أعلى م�ستوى من الرعاية
عالية اجلودة مع نتائج ا�ستثنائية ،ونحن نتطلع للعمل معهم لتحقيق
�أحالمهم ".

القمر املتحدة ت�ستعر�ض عرب جناجها يف �إك�سبو دبي الفر�ص الواعدة مل�ستقبلها امل�ستدام

•• �أبوظبي  -وام:

تبدو جمهورية القمر املتحدة عرب
جناحها يف" �إك�سبو 2020دب��ي "
ك��زه��رة  ..مفعمة ب��الأم��ل متفائلة
ب���ج���زره���ا ال���ت���ي ت���زخ���ر بالفر�ص
الواعدة مل�ستقبل م�ستدام.
و ق��ال حممد ح�سني م���ادي مدير
جناح القمر املتحدة يف ت�صريحات
لوكالة �أنباء الإم��ارات (وام) خالل
ج��ول��ة ل��ه��ا يف اجل���ن���اح امل�����ش��ارك يف
�إك�����س��ب��و دب���ي � 2020إن م���ا مييز
م�����ش��ارك��ت��ه��م يف �إك�����س��ب��و ه���ي فكرة
الوردة املزدهرة التي ترمز �إىل تطلع
���س��ك��ان ج���زر ال��ق��م��ر �إىل امل�ستقبل
و الإ���س��ت��ف��ادة م��ن م���وارده���م ب�شكل
م�ستدام م���ؤك��دا �أن حماية البيئة
ت��ع��د م��رك��ز �إه��ت��م��ام دول��ت��ه��م التي
تتكون من �أربع جزر تقع يف املحيط
الهندي وتواجه كغريها من اجلزر
حتديات التغري املناخي �إ�ضافة �إىل
معرو�ضاتهم التي تعك�س مكونات
ثقافة بالدهم.
و�أ���ض��اف �إن احلياة البحرية ت�شغل
ج������زءا ه���ام���ا م����ن ب����رام����ج حماية
ال��ب��ي��ئ��ة ح��ي��ث ت��ت��م��ت��ع ج����زر القمر
مبياه �صافية متلألئة بلون �أزرق

ال م��ث��ي��ل جل��م��ال��ه و ت��ع��د موطنا
لأج����م����ل امل���خ���ل���وق���ات ال���ب���ح���ري���ة يف
العامل الفتا �إىل الكائنات البحرية
املهددة بالإنقرا�ض ومنها �سمكة "
�سيالكانث " التي يندر م�شاهدتها
وه�����ي ت����وج����د يف �أع�����م�����اق املحيط
ال��ه��ن��دي قبالة �ساحل ج��زر القمر
ف��ق��ط وت���ع���ود �إىل ع�����ص��ور م���ا قبل
التاريخ وكان يعتقد �أنها انقر�ضت
ح��ت��ى ال��ع��ام  1938و ت��ت��ك��ون من

ثمانية زعانف �إ�ضافة �إىل احليتان
احل����دب����اء ال��ع��م�لاق��ة ال���ت���ي تعي�ش
خ��ل��ال ال�������ش���ت���اء يف ن�����ص��ف الكرة
اجل���ن���وب���ي وال�������س�ل�اح���ف البحرية
اخل�������ض���راء امل����ه����ددة بالإنقرا�ض
ن��ت��ي��ج��ة ال���ت���ده���ور ال��ب��ي��ئ��ي ملواقع
مت��رك��زه��ا وه��ي الآن تتمتع مبالذ
�آم��ن على �شواطئ منتزه موهيلي
البحري حيث توفر لها احلماية .
و�أك���د �إه��ت��م��ام ب�ل�اده ب���إع��ادة تدوير

النفايات لال�ستفادة منها يف �صناعة
م����واد ت�����س��اه��م يف ح��م��اي��ة الطبيعة
وكذلك الإقت�صاد الأخ�ضر حتقيقا
للتنمية امل�ستدامة يف قطاع البيئة .
و ق��ال حممد ح�سني م���ادي مدير
ج���ن���اح ال��ق��م��ر امل���ت���ح���دة �إن مدخل
اجل���ن���اح ي���ب���د�أ ب��ع��ر���ض للثقافات
العربية و الإ�سالمية و الأفريقية
ليتعرف الزائر على مظاهر حياتهم
االج��ت��م��اع��ي��ة الف��ت��ا �إىل احتفالية

ج����ران����د م����اري����اج وه�����ي " العر�س
ال��ك��ب�ير " �أو " ال�������زواج ال��ك��ب�ير "
الذي يعد جزءا �أ�صيال من العادات
والتقاليد و �إلزاميا يف جزر القمر
ويكلف هذا احلفل ثروة و ي�ستغرق
�شهورا و رمبا �سنوات من التح�ضري
ويعك�س املكانة االجتماعية ف�ضال
عن �أن��ه تقليد م�ستمر حتى يومنا
هذا  ..و �أ�شار �إىل حكايات القمريني
التي ت�ستعر�ض يومياتهم يف �ساحات

اال�ستقبال ال��ت��ي ت�سمى منطقة "
ب��اجن��وي " وه��ي منطقة مفتوحة
و م��ل��ت��ق��ى ل��ل��ج��م��ي��ع يف ك���ل امل����دن و
ال��ق��رى و يقت�صر ح�����ض��وره��ا على
ف��ئ��ات حم����ددة م��ن �أف�����راد املجتمع
ال��ق��م��ري وي��ت��ح��دث ���س��ك��ان اجل���زر
اللغتني العربية والفرن�سية .
ول��ف��ت حم��م��د ح�سني م���ادي مدير
جناح القمر املتحدة �إىل �أن �أرجاء
اجلناح تنت�شر فيها روائح النباتات

ال��ع��ط��ري��ة ال��ت��ي تتمثل يف الزهور
و�أه��م��ه��ا زه����رة ال��ي�لان��غ _ يالنغ
وت�سمى هناك بـ " �سيدة الأزه���ار "
وه��ي �أك�ب�ر ���ص��ادرات ج��زر القمر و
زه���رة القرنفل و تعد ج��زر القمر
من �أكرب منتجيه يف العامل وتعترب
زراع��ت��ه ه��ن��اك م��ن �أ���س��رع امل�شاريع
ال���زراع���ي���ة ح��ال��ي��ا و ك���ذل���ك زه���رة
الفانيال التي مت اكت�شافها يف القرن
الثامن ع�شر .

و �أكد �أن �إك�سبو دبي  2020فر�صة
للقمريني لدعوة العامل لإكت�شاف
ب�ل�اده���م وال���ف���ر����ص الإ�ستثمارية
ال���ك���ب�ي�رة ب��ه��ا وال���ت���ي ي��ب��ل��غ تعداد
�سكانها �أق���ل م��ن مليون الف��ت��ا �إىل
الإقبال امللحوظ من اجلمهور على
زي����ارة اجل��ن��اح ب��واق��ع � 1000إىل
 1500زائر يوميا.
و ي��ع��ر���ض اجل��ن��اح ك��ذل��ك املالب�س
التقليدية للقمريني ال��ت��ي تعرف
با�سم " ت�شريوماين " التي ي�ستغرق
ت�صميمها ح��وايل � 3أ�شهر وتتميز
ب���أل��وان��ه��ا اجل��ذاب��ة وت��ع��دد �أ�شكالها
و�أكرث ما يلفت الإنتباه يف مالب�سهم
هو حب ال�شعب للأقم�شة احلريرية
والألوان الزاهية .

�إك�سبو  2020دبي ..م�ؤ�س�سة وطني الإمارات تطلق كتاب الت�سامح لتعزيز قيم الت�سامح بني الأطفال
•• دبي -وام:

اطلقت وطني الإم��ارات كتاب الر�سومات املعلوماتية للأطفال "الت�سامح"
الذي يهدف �إىل ن�شر الوعي وثقافة الت�سامح وروح ال�سالم واملحبة ونبذ
الكراهية والتمييز العن�صري .و�أكد �سعادة �ضرار بالهول الفال�سي املدير
التنفيذي مل�ؤ�س�سة وطني الإم��ارات خالل م�ؤمتر �صحفي عقد �أم�س مبقر
�إك�سبو  2020دب��ي ل�ل�إع�لان ع��ن �إط�ل�اق ك��ت��اب ال��ر���س��وم��ات املعلوماتية
للأطفال "الت�سامح"� ..أن الكتاب ال��ذي مت تنفيذه وت�صميمه و�إخراجه
من قبل خمت�صني تربويني ونف�سيني يخاطب الأط��ف��ال بالطريقة التي
تتنا�سب مع �أعمارهم ومع البيئات من كافة فئات املجتمع باختالف �أطيافه
وثقافاته م��ن �أج��ل ن�شر مفهوم الت�سامح ب���إخ��راج فني مالئم للأطفال
ولتعزيز القيم الأخالقية التي يقوم عليها املجتمع الإماراتي والتي ميثلها
الدين الإ�سالمي احلنيف وال��ع��ادات والتقاليد العربية الأ�صيلة ال �سيما
و�أن الإمارات ت�أتي يف مقدمة الدول التي جعلت من الت�سامح ثقافة ونهجاً
يومياً لتعزيز التما�سك والتالحم والت�ضامن املجتمعي ما ي�سهم يف تر�سيخ

الر�ؤية احل�ضارية الإن�سانية ل�ل�إم��ارات كدولة معيارية بثوابتها وقيمها
ور�ؤي��ت��ه��ا مل�ستقبل الأج��ي��ال .وب��ه��ذا اخل�صو�ص ق��ال �سعادة ���ض��رار بالهول
الفال�سي يف ت�صريح لوكالة �أنباء الإمارات "وام" �إن اطالق كتاب الت�سامح
يف �إك�سبو  2020دبي يعزز قيم الت�سامح والت�أخي والتعاي�ش ف�ضال عن �أنه
يجمع ثقافات خمتلف ال�شعوب م�ؤكدا �أن دولة االم��ارات تعترب يف مقدمة
الدول التي جعلت من الت�سامح ثقافة ونهجا لتعزيز التما�سك والتالحم
والت�ضامن املجتمعي.
و�أو����ض���ح �أن ت��ل��ك امل���ب���ادرة ت���أت��ي ا���س��ت��ج��اب��ة ل��ر�ؤي��ة ال��دول��ة وه���ي ت��دخ��ل يف
اخلم�سني �سنة املقبلة وتعزيزا من م�ؤ�س�سة وطني الإم���ارات لقيم املحبة
والت�سامح وال�سالم يف نفو�س الأطفال فكرة ور�ؤية و�سلوكا لإن�شاء جيل قادر
على احلوار والتوا�صل الإيجابي البناء مع الآخر .وقال �إن الكتاب مت العمل
عليه وفقاً للكلمة وال�صورة والعمل الإبداعي ليخاطب الأطفال بطريقة
تنا�سب �أعمارهم وتتوافق مع بيئاتهم املختلفة باختالف ثقافاتهم لرت�سخ
قيم الت�سامح التي تعزز التما�سك والتالحم املجتمعي لبناء م�ستقبل واعد
وم�شرق ويعمل بقيمنا ومثلنا الإن�سانية.

و�أ���ش��ار اىل تنظيم ال��ع��دي��د م��ن الفعاليات وال��ور���ش التثقيفية مب�شاركة
الطالب بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم لتعزيز ثقافة ه��ذا الكتاب
ال���ذي يعنى مب��ف��ه��وم ال��ت�����س��ام��ح وال��ت���آخ��ي ع��ن��د الأط���ف���ال .ح�ضر امل�ؤمتر
ال�صحفي اجلهات الراعية والداعمة للكتاب حممد البلو�شي رئي�س �أمن
�شركة فالي دبي و�سعادة �أحمد احلمادي املدير التنفيذي لقطاع الن�شر يف
م�ؤ�س�سة دبي للإعالم و�أح�لام البلوكي مديرة مهرجان طريان الإمارات
للآداب .من جانبه �أكد �سعادة غيث الغيث الرئي�س التنفيذي ل�شركة فالي
دبي �أن ال�شركة منذ ت�أ�سي�سها ت�سعى لن�شر قيم الت�سامح والقيم الإماراتية
الأ�صيلة عرب دعم توجهات الدولة يف هذا اخل�صو�ص وامل�شاركة يف املبادرات
الوطنية التي من �ش�أنها تعزيز �أهداف ال�شركة وا�سرتاتيجياتها .وقال �إن
ال�شركة ت�سعى لن�شر الكتاب من خالل  92حمطة خارج الدولة كر�سالة
تربز مظاهر الت�سامح يف دول��ة الإم���ارات ول��دى الطفل العربي ملا متتلكه
فالي دبي من �شبكة وا�سعة تغطي دول العامل.
يذكر �أن هذه املبادرة تدعم ثقافة التنوع التي متثل �صفة املجتمع الإماراتي
وتر�سخ القيم واملبادئ التي �أر�سى دعائمها الراحل الكبري وامل�ؤ�س�س املغفور

ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ال��ذي �آم��ن بقيم
الت�سامح وامل�ساواة وجعل من دولة الإمارات ا�سماً المعا يف �سجل الإن�سانية
واحل��ف��اظ على كرامة وحقوق الإن�سان بكل ما يف ه��ذه الكلمة من معنى
وهو نهج ت�سري عليه قيادتنا الر�شيدة وتعمل بكل جد و�إخال�ص من �أجل
ترجمته ب�أمانة على �أر���ض الواقع .ويعد هذا الكتاب مفردة من مفردات
م�ؤ�س�سة وطني الإمارات التي ت�سعى بكل جهدها وطاقاتها لتعزيز القيم يف
ذات الفرد واملجتمع الإماراتي �سواء عرب املبادرات واملحا�ضرات وور�ش العمل
ا�ستجابة لر�ؤية قيادتنا احلكيمة يف تعزيز قيم الت�سامح وال�سالم يف نفو�س
�أجيالنا القادمة �أمل احلا�ضر وامل�ستقبل .ويت�ضمن الكتاب �صوراً ور�سوماً
منتقاة بعناية متثل مبجملها درو�سا يف التوعية تعزز ثقافة وقيم الت�سامح
وت�ساهم يف الق�ضاء على التنمر الناجم عن اختالف الأل��وان واجلن�سيات
والأعراق وت�ؤكد على تعليم الأطفال �ضرورة احرتام الآخرين اليجاد جيل
واع لقيم هويته الوطنية وحتفز على الإبداع وتنمية مهارة اختيار الألوان
وكيفية ا�ستخدامها ما يحقق بالإجمال مفهوم املواطنة ال�صاحلة والتعرف
على ثقافات ال�شعوب ومعاملها.

�سوريا � ..إرث عريق وتطلع للبناء والتنمية حتت قبة �إك�سبو  2020دبي
•• دبي -وام:

�شكل �إك�����س��ب��و  2020دب���ي من�صة
عاملية ب���ارزة للجمهورية العربية
ال�������س���وري���ة م����ن �أج������ل ا�ستعرا�ض
ت��اري��خ��ه��ا ال��غ��ن��ي و�إرث����ه����ا العريق
وتطلعاتها وطموحاتها ملرحلة من
ال��ع��م��ل ال�����د�ؤوب وال��ب��ن��اء والتعاون
ال����دويل م��ن �أج���ل حتقيق التنمية
ال�شاملة وامل�ستدامة.
وحتت قبة �ساحة الو�صل يف �إك�سبو
 2020دب����ي  ..اح��ت��ف��ت �سوريا
ب��ي��وم��ه��ا ال��وط��ن��ي ب��ح�����ض��ور معايل
ال��دك��ت��ور ث��اين ب��ن �أح��م��د الزيودي
وزي������ر دول������ة ل���ل���ت���ج���ارة اخلارجية
وم��ع��ايل حممد �سامر خليل وزير
االق���ت�������ص���اد وال���ت���ج���ارة اخلارجية
ال�����س��وري و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور غ�سان
عبا�س �سفري اجلمهورية العربية

ال�سورية لدى الدولة املفو�ض العام
جلناح �سوريا يف �إك�سبو  2020دبي
وجنيب العلي املدير التنفيذي ملكتب
املفو�ض العام يف �إك�سبو  2020دبي
وعدد من امل�س�ؤولني.
و�أ������ش�����اد جن���ي���ب ال���ع���ل���ي بامل�شاركة
املميزة للجناح ال�سوري يف �إك�سبو
 2020دبي التي ت�أتي حتت �شعار
"معا امل�ستقبل لنا"  ..وقال " نراها
ف��ر���ص��ة م��ن��ا���س��ب��ة ل��ي��ت��ع��رف العامل
ع��ل��ى م���ا ح��ق��ق��ه ال�����ش��ع��ب ال�سوري
ال�������ش���ق���ي���ق م�����ن ت����ق����دم وت�����ط�����ور يف
خمتلف امل��ج��االت وت�سليط ال�ضوء
ع��ل��ى الأف���ك���ار ال��ري��ادي��ة وامل�شاريع
واخل���ط���ط وال��ب�رام����ج امل�ستقبلية
التي ي�سعون �إىل حتقيقها الجتذاب
امل�����س��ت��ث��م��ري��ن م���ن خم��ت��ل��ف �أنحاء
العامل".
وق��ال �إن م�شاركة �سوريا ال�شقيقة

يف �إك�سبو  2020دب��ي �أم��ر حيوي
ل��ع��ر���ض ت��اري��خ��ه��ا ال��ث��ري و�إرث���ه���ا
ال����ع����ري����ق ف�������ض�ل�ا ع������ن خططها
امل�ستقبلية لإعادة البناء.
و�أكد �أن �سوريا من �أعرق احل�ضارات
وعا�صمتها دم�شق واحدة من �أقدم
املدن امل�أهولة يف العامل ف�ضال عن
مكانتها التاريخية كمركز جتاري
رئ��ي�����س��ي ع��ل��ى ط��ري��ق احل���ري���ر من
�آ�سيا.
و�أ���ش��ار �إىل �أن���ه على �صعيد البعد
الثقايف ي�صنف علماء الآث��ار �سوريا
م����رك����زا م��ه��م��ا مل����ا ي���زي���د ع����ن 40
ح�����ض��ارة تعاقبت ع��ل��ى �أر���ض��ه��ا كما
ت�ضم م��واق��ع اث��ري��ة ي��ف��وق عددها
 4500موقع ومن �أهملها �سوريا
ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي ق��دم��ت للعامل �أول
�أب��ج��دي��ة م��وج��ودة يف ال��ت��اري��خ وهي
�أب���ج���دي���ة "�أوغاريت" ال��ت��ي تعود

حل��وايل العام  1400قبل امليالد
وتدر�س حاليا يف  40جامعة حول
العامل ويعر�ض اجلناح ن�سخة طبق
الأ���ص��ل من ه��ذه االبجدية كما �أن
���س��وري��ا ت�����ض��م ال��ع��دي��د م���ن مواقع
�ضمن الرتاث العاملي لليون�سكو.
و�أ�������ض������اف " ويف جم������ال الفنون
ت�تردد يف �سوريا �أ�صداء �أق��دم نوتة
مو�سيقية يف ال��ت��اري��خ منذ حوايل
 3500عام وي�شارك زوار اجلناح
ال�سوري يف جتربة تفاعلية لعزف
وغ��ن��اء ه��ذه النوتة املو�سيقية كما
ق���دم ه���ذا ال��ب��ل��د ل��ل��ع��امل ع����ددا من
�أكرث املبدعني ت�أثريا يف العامل.
وقال �إن دولة الإمارات واجلمهورية
ال����ع����رب����ي����ة ال���������س����وري����ة ترتبطان
بعالقات �أخوية تاريخية وي�سعدنا
تواجد �سوريا �إىل جانب �أك�ثر من
 192دولة يف �إك�سبو  2020دبي

مل�����ش��ارك��ت��ن��ا يف االح��ت��ف��ال باليوبيل
الذهبي للدولة.
و�أ���ض��اف " نفتخر بجميع �إجنازات
دول��ت��ن��ا احل��ب��ي��ب��ة ال��ت��ي حت��ق��ق��ت يف
اخلم�سني عاما املا�ضية يف خمتلف
امل��ي��ادي��ن وال���س��ي��م��ا ا�ست�ضافة �أول
�إك�سبو دويل يف هذه املنطقة ونرى
يف �إك�������س���ب���و  2020دب�����ي فر�صة
مثالية للعمل معا لبناء م�ستقبل
�أكرث �أمانا و�سعادة من واقع �إمياننا
الرا�سخ ب�أهمية التعاون بني اجلميع
وفق �شعار "توا�صل العقول ل�صنع
امل�ستقبل" التي تعلو قيمته اليوم
عن �أي وقت م�ضى".
و�أكد �أن �إك�سبو  2020دبي ي�شكل
حمفزا للحوار والنمو بني بلدينا
وامل��ج��ت��م��ع ال����دويل وم���ن���ارة للأمل
يف ع����امل ي��ت��ط��ل��ع �إىل ال��ت��ع��ايف من
مواجهة التحديات كافة.

م��ن ج��ان��ب��ه ت��ق��دم ال��دك��ت��ور حممد
ث��ام��ر اخل��ل��ي��ل بالتهنئة �إىل دولة
الإم�����������ارات ع���ل���ى ا���س��ت�����ض��اف��ة هذا
احل���دث املميز وف��ري��ق العمل على
م��ا ب��ذل��ه م��ن ج��ه��ود ك��ب�يرة لإقامة
�إك�����س��ب��و  2020يف دب����ي رغ����م كل
التحديات.
وق��ال �إن دول��ة الإم����ارات جنحت يف
تنظيم �إك�سبو  2020دب��ي بتميز
و�أب���داع وات��ق��ان كما عودتنا دائما..
م�����ش�يرا �إىل �أن امل�����ش��ارك��ة يف هذا
احلدث العاملي البارز تعك�س �صورة
عن �سوريا املحبة مهد احل�ضارات
وعبق التاريخ و�أر�ض امل�ستقبل.
و�أك���د �أن ع��ن��وان م�شاركتنا يف هذا
احلدث التي ي�أتي حتت �شعار "معا
امل�ستقبل لنا" هو �أم��ر واق��ع ف�أبناء
�سوريا �أ���ض��اءوا �شعلة الأم��ل يف غد
�أف�����ض��ل وي��ع��د م�ستقبلنا ك�سوريني

ام����ت����دادا ل��ت��اري��خ م���ن احل�ضارات
اغ���ن���ت ال���ع���امل و�أث������رت الإن�سانية
ف��ق��د ا���س��ت��ط��اع��ت ���س��وري��ا مبوقعها
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي �أن ت���ك���ون ج�سرا
ثقافيا وح�ضاريا بني �شرق العامل
وغربه.
و�أ���ض��اف " �إن��ن��ا يف �إك�سبو 2020
دبي ندعو اجلميع �إىل امل�شاركة يف
مرحلتنا احل��ال��ي��ة ،م��رح��ل��ة البناء
وال���ع���م���ل والإن������ت������اج م�ستفيدين
م����ن ق����وان��ي�ن ه����ام����ة وج�����دي�����دة يف
اال�ستثمار وت�شريعات كثرية داعمة
للإنتاج والت�صدير بالإ�ضافة �إىل
ف��ر���ص ا���س��ت��ث��م��اري��ة ك��ث�يرة وواع���دة
يف قطاعات خمتلفة �ست�شكل كلها
قاعدة للنهو�ض االقت�صادي الذي
يتطلع �إليه كل ال�سوريني".
وق�������ال " ن�������س���ع���ى يف �����س����وري����ا �إىل
اال����س���ت���ف���ادة م���ن ك���اف���ة الإمكانات

وال��ط��اق��ات املتاحة وتوجيهها نحو
ت��ن��م��ي��ة اق��ت�����ص��ادن��ا وت���ط���وي���ره كما
ن���ؤم��ن ب����أن ال��ت��ع��اون ال����دويل يجب
�أن يكون حمركا �أ�سا�سيا لأي عمل
اق��ت�����ص��ادي وين�سجم م��ع �أولويات
التنمية للدول ووعيها و�إدراكها ب�أن
هذه التعاون �سيعود خريا ومنفعة
على اجلميع.
وتوجه بال�شكر والتقدير �إىل دولة
الإمارات على كل ما قدمته من دعم
لإجناح امل�شاركة ال�سورية يف �إك�سبو
دبي دبي معربا عن �أمله �أن يحقق
هذا احلدث �أهدافه يف التوا�صل بني
ال��دول وتعزيز العالقات والتعاون
ودع��م وتطوير ال�شراكات القائمة
وا�ستك�شاف ال�شراكات اجلديدة مبا
ي�سهم يف حتقيق اخلري للجميع و�أن
تتوا�صل العقول ل�صنع امل�ستقبل ملا
فيه خري الإن�سانية جمعاء.
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ال�شيخة �إليازية بنت نهيان �آل نهيان � :إك�سبو 2020دبي من�صة مهمة لتحفيز عقول ال�شباب للحوار حول امل�ستقبل
•• �أبوظبي-وام:

�أكدت ال�شيخة �إليازية بنت نهيان �آل نهيان �سفرية فوق العادة للثقافة
العربية لدى املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم" الألك�سو"�أن
دولة االمارات تتطلع دائما �إىل �صناعة امل�ستقبل والعمل على �صياغة
م�ساراته  ..م�شرية �إىل �أن �شعار اك�سبو  2020دبي " توا�صل العقول
و�صنع امل�ستقبل " يحقق ر�ؤى ال��دول��ة و�سعيها ال��دائ��م ل�ضمان غد
�أف�ضل للأجيال القادمة حمليا و�إقليميا وعامليا.
وقالت ال�شيخة �إليازية يف ت�صريح لوكالة �أنباء االم���ارات "وام" �أن
الأهمية الثقافية لـ "اك�سبو " 2020وال��ذي ي�شارك فيه �أك�ثر من

 190دولة على املديني القريب و البعيد ..تتمثل يف كونه من�صة
مهمة لتحفيز عقول ال�شباب للحوار والنقا�ش حول امل�ستقبل.
و�أ�ضافت �إن التواجد يف هذا احلدث الكبري يعترب جتربة ثرية مهمة
لكل فرد للتعرف على ثقافات وح�ضارات ال�شعوب الأخ��رى  ..الفتة
اىل �أن االبتكارات واالطروحات الثقافية التي يعر�ضها جناح كل دولة
�ستكون الأكرث ا�ستقطاباً جليل ال�شباب املتطلع �إىل كل ماهو جديد يف
جميع املجاالت .
و �أ����ش���ادت ال�شيخة ال��ي��ازي��ة خ�ل�ال زي��ارت��ه��ا ج��ن��اح النم�سا مبعايري
اال�ستدامة ال�صديقة للبيئة التي مت ا�ستخدامها خالل �إقامة اجلناح
املثري لالعجاب  ..م�شرية اىل �أن القائمني على اجلناح رك��زوا على

ترجمة ق�ضايا جوهرية ملواجهة حتديات العامل يف الوقت الراهن
با�ستعرا�ض جتربة الإم��ارات الرباجيل الرتاثية ب�أ�سلوب حديث �إىل
جانب جتارب متجددة تهدف �إىل خلق من�صة ثقافية لتعزيز التعاون
العاملي بني املبدعني .
و �أكدت �أن النجاح الذي �سيحققه " اك�سبو  2020دبي " لي�س فقط
على امل�ستوياتت االقت�صادية و ال�سياحية و البيئية بل �سيعزز املكانة
الثقافية لدولة االمارات لأن اال�ستدامة البيئية تتحقق باال�ستدامة
الثقافية ومتثل الإم����ارات مكانة عاملية مرموقة يف جم��االت الفن
والفكر وال�سينما وخمتلف الفنون الإبداعية  .و �أ�شادت بجهود وزارة
الثقافة وال�شباب ال��ت��ي حر�صت على �أن ي��ك��ون لها دور حم���وري يف

رفد احلراك الثقايف بالتعاون مع " �إك�سبو  2020دبي " من خالل
تنظيم ملتقيات ثقافية ت�ستقطب فنانني ومهتمني يف املجال الثقايف
من خمتلف العامل  ...م�ؤكدة دور الوزارة يف دعم املوهبني واملبدعني
م��ن خمتلف �أن��ح��اء ال��ع��امل وحتفيزهم م��ن خ�لال خلق بيئة ثقافية
ناجحة.
و نوهت يف هذا ال�سياق �إىل حر�ص دولة االمارات على تعزيز اال�ستدامة
وذلك من خالل االعالن عن �أن �أكرث من  % 80من من�ش�آت اك�سبو
 2020دبي والتي �ستظل قائمة حتى بعد االنتهاء من فعالياته وذلك
يعك�س ترجمة الدولة الهدافها امل�ستقبلية واملتمثلة يف تر�سيخ مباديء
اال�ستدامة بكافة ا�شكالها.

زكي ن�سيبة يف كلمة مبنا�سبة انعقاد املهرجان الوطني للت�سامح والتعاي�ش يف �إك�سبو  2020دبي
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نهج ال�شيخ زايد يف الت�سامح َت َخ َّطى ُحدود الوطن
َ

إمارات ً
منوذجا ً
ً
�سامح وال َّتعا ُي ِ�ش يف املنطق ِة والعا ِملَ ،
َبت �أُ
و�ضر ْ
اختالف �أفكا ِرهم وتوجُّ هات ِهم
ملجتمع على
ِ
آلف ب َني خُم َت َل ِف م ِ
رائعا يف الترَّ ا ُب ِط وال َّت� ِ
ال ِ
ُكونات ا ِ
واحة لل َّت ِ

••ابوظبي-الفجر:

اكد معايل زكي �أنور ن�سيبة امل�ست�شار
الثقايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة،
ال��رئ��ي�����س الأع��ل��ى جل��ام��ع��ة الإم����ارات
العربية امل��ت��ح��دة ان دول��� ُة الإم����اراتِ
�سامح وال َّتعاي ُِ�ش يف
تعترب واح�� ًة لل َّت ِ
مل ،و� َ��ض�� َرب��تْ �أُمنوذجاً
املنطق ِة وال��ع��ا ِ
�����ط وال���� َّت�����آل����فِ ب َ
ني
رائ����ع����اً يف ال��َّت��رَّ ا ُب ِ
مخُ���� َت����لَ����فِ مُ����ك����ون����اتِ امل���ج���ت���م��� ِع على
اختالفِ �أفكارِهم وتوجُّ هاتهِم .
جاء ذلك يف كلمة له �أم�س مبنا�سبة
انعقاد املهرجان الوطني للت�سامح
وال��ت��ع��اي�����ش يف �إك�����س��ب��و  2020دبي
وال��������ذي ت��ن��ظ��م��ه وزارة الت�سامح
وال��ت��ع��اي�����ش م���ع "�أ�سبوع الت�سامح
وال�شمولية".
وقال معاليه �إ َّن نه َج املغفو ِر ل ُه ال�شيخ
زاي����د ب��ن ���س��ل��ط��ان �آل ن��ه�� َّي��ان رَحِ َم ُه
ُ
اهلل ،يف الت�سامح والتعاي�ش واملحبة
الإن���������س����ا ِّ
ين ال�����ذي َت َ���خ َّ���ط���ى حُ �������دو ُد ُه
ري
ال��وط َ��نُ ،ي��ع��دُّ ق���دو ًة ونمَ��وذج��اً ت�س ُ
علي ِه القياد ُة ال َّر�شيد ُة ،و� ٌ
إرث مت�أَ ِّ�ص ٌل
إماراتي .لق ْد
يف �شخ�صي ِة الإن�سانِ ال
ِّ
�أ ْر���س��ى رحِ ��مَ�� ُه ُ
ري
اهلل ثقاف َة ح��بِّ الخْ ِ
وا ْل���ع���ط���اءِ ،و�أب���ن���ا ُء زاي���� َد ت���ر ُب���وا على
هج الإن�ساني ِة و ِق َيمِها ال َّراقي ِة التي
َن ِ
ُ
َّ
َغ َر َ�سها يف نفو�سِ هِم ِلت�ص ِب َح بالتايل
غ��ري��ز ًة ف ِْطري ًة تنتق ُل مِ ��نْ جيلٍ �إىل

ت�سليط
�بر
�آخ ٍر مِ نْ �أجيالِ البالدِ.
ِ
ب��ع��ي��دةٍ ،وه��� َو م��ا يظه ُر ع َ
َّ
ال�ضو ِء على امل�سيحي ِة وحُ ري ِة العباد ِة
و�أ���ض��اف قائال " يُعدُّ ال َّت�سام ُح �أَح َد
رب ال َّتاريخ.
ال َّركائ ِز الأ�سا�سي ِة التي يقو ُم عليها يف دول ِة الإماراتِ ع َ
إماراتيَ ،
وبات هذا املفهو ُم وم�ضى يقول " لقد ب��ذ َل املغفو ُر ل ُه
املجتم ُع ال
ّ
َّ
مُالزِماً َّ
رب
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيَّبَ
لل�شخ�صي ِة الإماراتيةِ ،ع َ
ُ
ال�سلوكياتِ َّ
اهلل ثراهُ ،جهوداً كبري ًة وملمو�س ًة يف
ال�شخ�صي ِة
ا ْل��ع��دي��دِ مِ َ��ن ُّ
َ
َّ
�سامح داخل املجتم ِع
واالج��ت��م��اع��ي�� ِة وال��� ِّ��س��ي��ا���س��ي�� ِة للقاد ِة
ِ
تر�سيخ مبد�أِ الت ِ
منُ ،
�بر ا ْلعديدِ مِ ��نْ �أقوا ِل ِه
بحيث اع ُتبرِ ْت الإم��ارات ِّ��ي ،ع َ
والأفرا ِد َع َ
رب ال َّز ِ
حيث د�أَبَ  -رحِ م ُه ُ
�سامح و�أفعا ِلهُِ ،
اهلل  -على
دول������� ُة الإم�����������اراتِ واح������� ًة لل َّت ِ
ري وا ْلعطا ِء وا ُ
حلبِّ لجِ مي ِع
مل ،م ِّد يدِ الخْ ِ
وال��� َّت���ع���ا ُي ِ
�������ش يف امل��ن��ط��ق�� ِة وال����ع����ا ِ
ُ
َ
ً
ً
ُ
َ
َ
ترَّ
ُ
و�ض َربتْ �أُمن��وذج��ا رائعا يف ال اب ُِط �شعوبِ الأر� ِ���ض ،فكان  -رَحِ مه اهلل -
الذين �أ َّك��دوا قيمةَ
َ
َ
وال���� َّت�����آل����فِ َ
ري مثالٍ للقاد ِة
ب��ي��ن مخُ���� َت����ل����فِ مُكوناتِ خ َ
ري
امل��ج��ت��م�� ِع ع��ل��ى اخ����ت��ل�افِ �أف���ك���ا ِره���م ال َّت�سام ُِح وال َّتعاي ُِ�ش ،ودو َره��ا الكب ِ
ُ
العادات يف نه�ض ِة الإن�سانِ يف ك ِّل مكانٍ  ،وه َو
وتوجُّ هاتهِم ،وه�� َو ما �أ َّك��دت�� ُه
نْ
من��وذ ٌج ي�شه ُد اجلمي ُع بِنجاحِ ِه على
وال َّتقالي ُد املُ��ت��وا َرث�� ُة التي جعلت مِ
دول��� ِة الإم����اراتِ بَوتق ًة َتن�ص ِه ُر فيها �أر� ِ����ض الإم�����اراتِ  ،و َي��� ُع���دُّ و َن ال َّتجرِبةَ
�أك��ث� ُ
��ي�ر م���ث���الٍ لل َّت�سام ُِح
ر مِ ���نْ  10دي���ان���اتٍ ولأك ِ
��ث��ر من الإم����ارات����ي���� َة خ َ
�������ب وق���ب���ولِ الآخ������ ِر يف ا ْلع�ص ِر
 200جن�سي ٍة مِ ��نْ مخُ تلَفِ الأديانِ والحْ ُ ِّ
َّ
مل ،الحْ ديثِ " .
والطوائفِ مِ نْ جمي ِع �أنحا ِء العا ِ
ُ
ويعمل اجلمي ُع ويُ�سهمون يف حتقيقِ وق��ال معاليه ان َّ
ال�شيخ زاي��د رحِ م ُه
حيث اهلل �إتخذ مِ َن ا ُ
ت���ق���دُّ ٍم اج��ت��م��اع ٍ��ي واق��ت�����ص��اديُ ،
حلبِّ والحْ نانِ والأُ ُب ّو ِة
جاهدين لجِ علِ منهَجاً ل�� ُه يف احل��ي��ا ِة وا ُ
َ
حل��ك�� ِم ،ومِ نْ
ي�سعى ق��اد ُة ال��دَّول�� ِة
ُ
َ
َّ
ال��ب�لا ِد م��ن��ار ًة لل َّت�سام ُِح واالعتدالِ واج ِبنا احلفاظ على هذا النه ِْج الق ِّي ِم
�������ش ب َ
ر�س
��ي�ن ج��م��ي�� ِع الأدي��������انِ  ،وتوري ِث ِه للأجيالِ ال��ق��ا ِدم��ةِ ،و َغ ِ
وال��� َّت���ع���ا ُي ِ
ال�سيما الإ�سال ُم وامل�سيحي ُةَّ ،
بال�شكلِ ق��ي�� ِم وم��ف��اه��ي�� ِم ال��ع��راق�� ِة والأ�صال ِة
فو�س
����ب ا ِ
لخْ��ي�ر وال�� َّت�����س��ام ُِ��ح يف ُن ِ
ال��ذي ُي���ؤ ِّك�� ُد قيم َة ال َّت�سام ُِح تاريخياً وحُ ُّ
ُ
���نْ
يف الإم����اراتِ  ،باعتبار ِه مِ َ��ن املُقوِّماتِ ال��� َّ��ش��ب��ابِ مِ خِ ��ل�الِ امل��ح��اف��ظ�� ِة على
املجتمعي جَ ذبِ الأبنا ِء �إىل مُنا�سباتِنا اليومي ِة
الأ����س���ا����س���ي��� ِة يف امل��������وروثِ
ِّ
َّ
أر�ض مُن ُذ �أزمن ٍة ومجَ الِ�سِ نا التي ُت�ش ِّك ُل بيئ ًة خ�صب ًة
عبي على هذ ِه ال ِ
وال�ش ِّ

ل��ل�� َّت��وا� ُ��ص��لِ َ
ب�ي�ن ج��ي��لِ ا ْل���ي���و ِم وجيلِ
"فاملجال�س مدار�س" ،الأم ُر
الأَم ِ�����س
ُ
َّ
ِّ
ال��ذي �سيُ�س ِه ُم يف ح��ث ال�شبابِ على
التم�سكِ بقي ِم الأ���ص��ال�� ِة واالعتزا ِز
ُّ
بعاداتِهم وتقاليدِ هم الأ�صيل ِة كجُ ز ٍء
مِ نْ هُوي ِتهِم الإماراتي ِة الخْ الد ِة التي
َتعك ُِ�س �إ ْر َث زايد احل�ضاريِّ والإن�سا ِّ
ين
الفريدِ .
وذك��ر ان م�ؤ�سِ َ�س وب��ا َ
ين نه�ض ِة دول ِة
الإم��اراتِ  ،املغفو ُر ل ُهَّ ،
ال�شيخ زايد بن
ْ
�سلطان �آل نهيان ،وخِ �صَ ا ِل ِه الوطني ِة
والإن�������س���ان���ي���ةِ ،ال���ت���ي ك���ان���تْ مُ����را ِدف����اً
ِل��� َ��ش��خ�����ص��ي�� ِت��هِ ،وتحَ���مِ��� ُل ب�ْي�ننْ َ َث َناياها
� ِ���س���جِ �ل ً�ا ح����ا ِف��ل� ً
والخْ��ي��ر
ا ب���ال���ع���ط���ا ِء
ِ
للوطن مِ نْ دونِ مُقابِلٍ  .كا َن منوذجاً
ِ
يف ال َّت�سام ُِح وال َّت�ضحي ِة يف ع�ص ٍر َند َر
�أم��ث��ال�� ُهَ ،ب��ع�� َد � ْأن ا�ستفا َد مِ ��نْ جترب ٍة
ث���ر َّي��� ٍة يف ح��ي��ا ِة ال��� َّ��ص��ح��را ِء �أك�س َب ْت ُه
احلِ��ك��م�� َة وال��� َك��� َر َم وال��� َّ��ش��ه��امَ�� َة ،فكانتْ
ه��� ِذ ِه ال��� ِّ��ص��ف ُ
��ات ر���ص��ي��داً يف �شخ�صي ٍة
َّ
وظ َفها لخِ دْم ِة ق�ضايا وط ِن ِه َ
و�ش ِع ِب ِه
و�أُ َمّ�� ِت�� ِه العربي ِة والإ�سالميةَِ ،ف َ�س َك َن
ا ْلوِجدا َن والخْ اطِ َر.
واك����د �إ َّن ال��� َّ��ش��ي��خ زاي����د ب���ن �سلطان
�آل ن��ه�� َّي��ان "طيَّبَ ُ
اهلل ثراهُ" مِ َن
َّ
ال�شخ�صياتِ ا ْل��ع��رب��ي�� ِة ال��� َّن���ادِرةِ ،كا َن
ً
ً
َ
ُ
زعيما ا�ستثنائيا ،ل��ه م��واق��ف عربي ٍة
و�إ�سالمي ٍة وا�ضح ٍة ل ْلجمي ِع ،وكانتْ
لدي ِه م�س�ؤولي ٌة عظيم ٌة تجِ��ا َه َد ْول ِت ِه

َ
و�ش ْع ِب ِه واملُقيم َ
�بر م��ث��ا ًال ح�� ّي��اً لل َّت�سام ُِح
ني عَل ْيها ،فق ْد � َّأ�س َ�س ال��دَّول�� ُة ُت��ع�� َت ُ
دول����� َة الإم���������اراتِ ا ْل���ع���رب���ي��� ِة املُتحد ِة والإدم����ا ِج وال�� َّت��ع��دُّ دي�� ِة ال َّثقافيةِ ،مِ نْ
و َب��ن��ى َ
ني وال َّت�شريعاتِ املُتم ّيز ِة
نه�ض َتها ،وعَ��مِ�� َل على توحيدِ خِ اللِ ا ْلقوان ِ
ا ْل��ق��ب��ائ��لِ يف املنطق ِة مِ ���نْ خِ �ل�الِ َز ْر ِع التي �ساهمتْ يف جعلِ �شع ِبها واملقيم َ
ني
الخْ�ي�ر وا ُ
أر�ضها يحظو َن باحليا ِة الكرمي ِة
حل ِّ���ب يف ُن ُفو�سِ هِم ،و� َّأ�س َ�س على � ِ
ِ
دول ًة ُت�ضاهِ ي الدُّ و َل ا ْل ُكربى الآ َن يف واالحرتا ِم.
ال�� َّت��ط�� ّو ِر وال�� ُع��م��رانِ  ،وق�� ْد �أل�� َه��مَ�� ُه ُ
اهلل وذك���ر معاليه " �إ َّن ال�����دُّ و َل ال َّراقي َة
َ
تعاىل ا ْلب�صري َة ،فق ْد ا�ش ُت ِه َر ب�أ َّن ُه ذو التي ت�سعى �إىل بِنا ِء ح�ضاراتٍ تتم ّت ُع
نظر ٍة ثاقبةٍُ ،م َت ٌ
فائل بالأملِ و ُم�ؤمِ ٌن با ِّلريادةِ ،االزدها ِر واال�ستدامةِ ،ف�إ َّنها
ِ���ص على � ْأن يكو َن ال ِبنا ُء قائِماً
لل�سال ِم ،تحَ��ر ُ
بال َّت�سام ُِح وال ُأخ����� َّو ِة محُ ِ ���بٌ َّ
ِذلك ل َّق َّب ُه َ�شع ُب ُه وا ْلعدي ُد مِ نْ ُزعما ِء على ج��ذو ٍر را�سخةٍ .و َنف َتخِ ُر جميعاً
ول َ
َ
مل بِالعديدِ مِ َن الألقابِ �أهمِّها " ب���أ َّن دول��ة الإم����اراتِ العربي ِة املتحد ِة
ا ْلعا ِ
ري " وهِ َي ل���دي���ه���ا ج�������ذو ٌر ع��م��ي��ق�� ٌة ومت� ِأ�صل ٌة
حكي ُم ال َعرَبِ " " ،وزاي ُد اخل ِ
فات كا َن يتم َّت ُع بِها رحِ َم ُه ُ
اهلل ُم ْن ُذ ا�ستم َّد ْتها مِ نْ �إرْثِ املغفو ِر ل ُهَّ ،
ِ�ص ٌ
ال�شيخ
حيث زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيَّبَ ُ
ن�ش�أَ ِت ِه و ِب��داي�� ِة حُ ْك ِم ِه للدَّولةُِ ،
اهلل
وال�شهام ُة َّ
ُعر َِف َع ْن ُه ال َكر ُم َّ
أ�سي�س دول ٍة متينةٍ،
وال�شجاع ُة ثراهُ ،وحِ ك َم ُت ُه يف ت� ِ
وا ْل��ع��دال�� ُة ب َ
وال�سال ِم
�ين ال�� َّن ِ
نهج ن�ش ِر المْ حب ِة َّ
��ا���س ،و�إ���ص�لا ُح ذاتِ قامتْ على ِ
ني ب َ
ني الأ�ش َّقا ِء يف الدُّ ولِ ا ْلعربي ِة وال َّتعاي ُِ�ش واالحرتا ِم املتبادَلِ ،
الب ِ
والإ���س�لام��ي��ةِ ،ب��ل وام��ت ْ
��دت مبادَرا ُته و�أ����ض���اف ق��ائ�لا " ع��ل�او ًة ع��ل��ى �إدرا ِج
مل دو َن ا ْل��ق��ي��اد ِة ال�� َّر���ش��ي��د ِة لل َّت�سام ُِح كمبد�أٍ
الإن�ساني ُة �إىل جمي ِع ُدوَلِ ا ْلعا ِ
ا�ستثناءٍ ،و َغ َر َ�س هذ ِه القِي َم الإن�ساني َة �أ����ص���ي���لٍ يف د����س���ت���و ِر ال�����دَّول�����ةُِ ،
حيث
ال�� َّرائ��ع�� َة يف �أب��ن��ا ِئ�� ِه و�شع ِب ِه مِ ��نْ بعدِ ِه ح��ر���ص��تِ الإم ُ
�ين �أ ّو َل
������ارات ع��ل��ى ت��ع��ي ِ
ملَ ،م َع الت�أ دِّ
و�أ�صبحتْ ال ُ
ك
العا
للت�سامح يف
ري تي ُّمناً وزي�� ٍر
إمارات دول َة اخل ِ
ِ
ِ
م���ن � ِّ
ري .
���س���ن ال�� َّت�����ش��ري��ع��اتِ وال�����ق�����راراتِ
با�س ِم زايدِ اخل ِ
���وان�ي�ن ال��ت��ي تجُ����� ّر ُم الكراه َّيةِ،
مل ب�أ�س ِر ِه التف َتتْ وال���ق ِ
وذكر ان �أنظا ُر ا ْلعا ِ
ع�صبِ وال َّتمييزِ.
�إىل جترب ِة الإماراتِ ال َّرائد ِة يف جمالِ وتن ُب ُذ كاف َة �أ�شكالِ ال َّت ُّ
ُ
َ
مل
ا
ن
ة
ٍ
ال َّت�سام ُِح َم َع محُ اول ِة اال�ستفاد ِة مِ ْنها �إ�ضاف ًة �إىل �إطالقِ جُ مل مِ بادراتِ
لنهج
وت��ق��ل��ي��دِ ه��ا لِ��ن�����ش�� ِر م�����ش��اع�� ِر الأم ِ
�����ن وال�برام ِ��ج وامل�شاري ِع ال��دَّاعِ ��م�� ِة ِ
والأم�����انِ على �أرا���ض��ي��ه��ا ،ح��ي ُ��ث باتتْ ال�� َّت�����س��ام ُِ��ح ،الأم����ر ال���ذي ح���� ّو َل فيها

ال َّت�سا ُم َح مِ نْ مجُ َّر ِد م�شاع َر عاطفية العربي ِة امل��ت��ح��دةَِّ ،
فال�شيخ زاي��د كما
َّ
بخطط ق���ا َل ���ص��اح��بُ ال��� ُّ��س��م��و ال�����ش��ي��خ حممد
��س��ي مُ���دع ٍَّ���م
ٍ
�إىل ع��م��لٍ م���ؤ���س��� ٍ
بن زايد �آل نهيان ،و ُّ
يل عهدِ �أبوظبي
وا�سرتاتيجياتٍ . " .
وق������ال " ت���ت���م��� ّي��� ُز هُ����وي���� ُة الإم���������اراتِ نائبُ القائدِ الأعلى لل ُقوَّاتِ املُ�س َّلح ِة
ال��� َّرا����س���خ��� ُة مب��ج��م��وع�� ٍة مِ َ
�����ن القِي ِم "يمُ ِّثل نمَ���وذج���اً ل��ل��ق��ي��اد ِة الحْ كيم ِة
َّ
نهج ُم�ؤ�سِ ِ�س وال��ط��م��وح��ةِ ،ون��ح ُ��ن ن��ق��ت��دي بِق َي ِم ِه
وامل��ب��ادئِ املُ�س َتم َّد ِة مِ ��نْ ِ
ال��دَّول�� ِة َّ
ال�شيخ زاي���د ب��ن ُ�سلطان �آل ال َّنبيل ِة مِ نْ خِ اللِ املواقفِ التي تجَ َّلى
ن��ه�� ّي��ان "رحِ َم ُه ُ
اهلل" .و ُي�����ش�� ّك�� ُل "عا ُم فيها زاي��� ُد الإن�����س��ا ُن وال��ق��ائ��دُ ،ون َّتب ُع
اال�ستعدا ِد للخم�س َ
ني" عاماً املقبل َة ،مبادئ ُه ِل َن�ستم َّد مِ ْنها ك�� َّل ما يحتا ُج
ُ
محَ����ط���� ًة ن���وع���ي��� ًة يف م�������س�ي�ر ِة دول����� ِة �إل��ي�� ِه امل��ج��ت��م�� ُع وال���دَّول���ة للمحافظ ِة
الإماراتِ ُ ،ت� ِّؤ�س ُ�س مِ نْ خِ اللِها ملرحل ٍة على مكا ِنتِنا ال ِّريادي ِة على مُ�ستوى
مل" .و�أكد معاليه "لق ْد �سا َه َمتْ
جديد ٍة يف �سجِّ لِ نه�ضتِها االقت�صادي ِة ا ْلعا ِ
واملُ��ج��ت��م��ع�� َّي�� ِة وال�� َّت��ن��م��وي�� ِة املُت�سارِعةِ ،ه���ذ ِه امل���ب ُ
���ادئ ال��� َّ��س��ام��ي�� ُة يف احت�ضانِ
خبوي مُتع ِّد ِد
لِتكو َن الأف�ض َل عاملياً بِحلولِ ال ِّذكرى دول ِة الإماراتِ
ملجتمع َن ٍ
ٍ
ال َّثقافاتِ والخْ��ب�راتِ ُ ،
يعي�ش �أف���را ُد ُه
املئوي ِة لِت�أ�سي�سِ ها.
و يف خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه ق���ال م��ع��ايل زكي فيما بي ِنهِم بان�سجا ٍم ُ
وتناغ ٍم ،الأم ُر
ن�سيبة " ُت��وا�ِ��ص�� ُل ح��ك��وم�� ُة الإم����اراتِ ال���ذي � َ��س��اهَ�� َم يف نه�ضتِها على مدا ِر
اال�ستباقي ِل َت َ�ض َع َت�صَ وُّراً الخْ��م��� َ
��س�ين ع��ام��اً امل��ا���ض��ي�� َة ،وبِف�ضلِ
ريها
تفك َ
ِّ
ك��امِ �ل ً
ا ل��ل��خِ ��ط�� ِة ال�� َّت��ن��م��وي�� ِة َّ
لمي ،الذي ال مثي َل
ال�شامل ِة هذا ال َّتعاي ُِ�ش ِّ
ال�س ِّ
وج�� ِه ا ْل�� ُك��ر ِة الأر�ضيةَِ ،
�سوف
للدَّول ِة ِب��ه��دَفِ �إ���ش��راكِ كاف ِة ا ْلفئاتِ ل�� ُه على ْ
املُجتمعي ِة يف �صياغ ِة �شكلِ الحْ يا ِة يف ُي�����س��ه�� ُم �أف������را ُد ه���ذا امل��ج��ت��م�� ِع يف دف ِع
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ال���ذي َن�� َه�����ض��تْ علي ِه دول���ة الإم����اراتِ الإماراتِ ب َ
مل.
ني جمي ِع دُولِ العا ِ

حممد بن هادي احل�سيني يزور جناح البحرين يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي -وام:

زار معايل حممد بن هادي احل�سيني وزير دولة لل�ش�ؤون املالية جناح مملكة
البحرين يف �إك�سبو  2020دبي مبنطقة "الفر�ص" و الذي يحمل �شعار
"الكثافة تن�سج الفر�ص".
و اطلع معاليه خالل الزيارة على تفا�صيل اجلناح وت�صميمه العمراين
الفريد الذي يلقي ال�ضوء على مفهوم الكثافة ودورها يف خلق فر�ص واعدة
عرب جتربة ملمو�سة ومكانية.
و تعرف على �أهم املقومات احل�ضارية والتاريخية و االقت�صادية التي تتمتع
بها مملكة البحرين من منظور الكثافة ،ف�ضال عن الربامج و املعار�ض
الثقافية امل�صاحبة للجناح وال��ت��ي تلعب دورا ك��ب�يرا يف �إث����راء م�شاركة
البحرين يف املعر�ض.

م�شاركات �أمريكية وبرازيلية و�إ�سبانية
�أمري موناكو � :إك�سبو  2020من�صة عاملية بارزة
2021
داون
ملتالزمة
العاملي
الكونغر�س
يف
البحثية
العرو�ض
تنوع
للحوار والتعاون الدويل
•• دبي-وام:

�أك��د الأم�ير �أل�برت الثاين �أم�ير موناكو �إن �إك�سبو  2020دب��ي ي�شكل من�صة
عاملية بارزة للحوار والتعاون الدويل.
وقال يف ت�صريحات �صحفية على هام�ش االحتفال باليوم الوطني ملوناكو يف مقر
�إك�سبو  2020دبي �إن دولة الإمارات وموناكو مركزان لـ"التبادالت العاملية".
و�أ���ض��اف �أن "معار�ض �إك�سبو الدولية هي ب�شكل ع��ام من�صة مميزة للتبادالت
الدولية واحلوار ولتقدمي فر�ص خمتلفة للم�ضي قدما ويعد �إك�سبو 2020
دبي فر�صة عظيمة لنا لتعزيز التعاون مع دولة الإم��ارات ولإن�شاء رواب��ط مع
البلدان الأخ���رى �أي�ضا" .و�أ���ش��ار �إىل �أن موناكو تعد موطن ج��ذب لل�سياحة
••دبي  -الفجر

ت���ت���واىل ال��ت��ح�����ض�يرات للكونغر�س
ال��ع��امل��ي مل��ت�لازم��ة داون دب���ي 2021
اف��ت�را�����ض����ي����اً يف ج��م��ع��ي��ة الإم����������ارات
ملتالزمة داون ،والذي يحظى برعاية
ك��رمي��ة م��ن �سمو ال�شيخ ح��م��دان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد
دب��ي رئي�س املجل�س التنفيذي بدبي
يف ال��ف�ترة م��ن ( )20-18نوفمرب
اجل���اري ويف ت�صريح للدكتورة منال
ج���ع���رور رئ��ي�����س ال��ك��ون��غ��ر���س رئي�سة
جم��ل�����س �إدارة اجل��م��ع��ي��ة ق���ال���ت :ما
مييز ه��ذا الكونغر�س تنوع العرو�ض
التقدميية لت�شمل جميع املحاور التي
تخ�ص ذوي متالزمة داون ،ون�ستعد
لإط��ل�اق املن�صة االف�ترا���ض��ي��ة خالل
اليومني القادمني .و�أ�ضافت جعرور:
للعالقات الأ�سرية ن�صيب يف موا�ضيع

ال��ك��ون��غ��ر���س ال��ع��امل��ي مل��ت�لازم��ة داون،
ولدينا �أبحاث وجت��ارب حية من دول
ك��ث�يرة ح���ول ه���ذا امل��و���ض��وع ويف هذا
ال�����ص��دد �سي�شارك د .ب��ري��ان �سكوتكو
االخ��ت�����ص��ا���ص��ي يف ط����ب ال�����وراث�����ة يف
م�ست�شفى ما�سات�شو�ست�س العام ومدير
برنامج متالزمة داون يف امل�ست�شفى،
و�سو ليفني الباحثة االجتماعية من
الواليات املتحدة الأمريكية مو�ضوعاً
بعنوان " م��ا ال��ذي يفكر ب��ه �أطفالك
الآخ����ري����ن م���ن غ�ي�ر ذوي متالزمة
داون" ي����ت����ن����اول امل����و�����ض����وع ق�ضايا
الأ���ش��ق��اء و�أول���ي���اء الأم����ور م��ن خالل
�سل�سلة من التمارين التفاعلية ،التي
توفر الإج��اب��ة العملية على الأ�سئلة
ال�شائعة التي يثريها م��ن لديهم �أخ
�أو �أخ��ت م��ن ذوي متالزمة داون من
خ�لال الن�شرات يف املجلة الأمريكية
ل��ط��ب ال����وراث����ة وك���ت���ب �أخ������رى حول

املو�ضوع ذات��ه  .وحتدثت جعرور عن
�أهمية كيفية �إبالغ الأ�سرة يف اللحظة
الأوىل عند والدة طفل من �أ�صحاب
الهمم وهذا ما تتحدث عنه غابرييال
الب�����وردا -منتجة ل��ل�برام��ج الثقافية
م���ن ال��ب�رازي����ل و�أح������د ال�شخ�صيات
امل�ؤثرة يف مو�ضوعها بعنوان "�أهمية
ت�����ب�����ادل اخل����ب����رات يف مت���ك�ي�ن �أ����س���ر
�أ�صحاب الهمم" وتتحدث غابرييال
عن حلظة معرفتها ب���أن طفلتها من
ذوي متالزمة داون وع��ن ع��دم وجود
جهة جتمع بني العائالت التي تلقت
ل��ل��ت��و ال��ت�����ش��خ��ي�����ص مب��ت�لازم��ة داون،
وحتدثت عن فقدان ال�شعور بالأمان
ل��ع��دم معرفتهم كيفية ال��ت��ع��ام��ل مع
ذوي متالزمة داون و�ضرورة الرد على
ا�ستف�ساراتهم ،حيث قامت بت�أ�سي�س
م�شروع كرومو�سوم  21لال�ستقبال
الإن�����س��اين ل��ت��ق��دمي ال��دع��م للعائالت

اجلديدة .من جانبها قالت الأ�ستاذة
نوال �آل نا�صر نائب رئي�س الكونغر�س
ونائب رئي�س جمل�س الإدارة �إىل �أهمية
الدرا�سات البحثية التي ت�شكل �إ�ضافة
نوعية يف كيفية التغلب على الت�أثري
الذي ي�سببه وجود طفل من متالزمة
داون على الأ���س��رة و�أن الرتكيز على
ال��ت��ع��ل��ي��م وا���س��ت��ث��م��ار ال��ط��اق��ات يجعل
م��ن ه��ذه الأ���س��ر �أ���س��ر مميزة وه��ذا ما
�أكدته لنا الدكتورة لورا �سريانو من
�إ�سبانيا  -تخ�ص�ص تربية يف جامعة
م��دري��د واملتخ�ص�صة يف �إدارة املراكز
التعليمية ومديرة مدار�س كامربيل�س
ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى رع��اي��ة وتعليم ذوي
متالزمة داون -ب��درا���س��ة بحثية عن
الت�أثري ال��ذي ت�سببه متالزمة داون
ع��ل��ى الأ�����س����رة ،ح��ي��ث ق��ام��ت بت�أليف
العديد من الكتب �أهمها كتاب " تاريخ
الأطفال والعائالت املميزة ".

ومركزا لالبتكار وللتبادالت الدولية ولالهتمام بالبيئة و�إيجاد طرق جديدة
لإنتاج الطاقة وتوفريها .وتطرق الأمري الربت �إىل العالقات االقت�صادية التي
جتمع بني دولة الإمارات وموناكو  ،م�ؤكدا دور �إك�سبو  2020دبي يف تعزيزها
وتنميتها ..كما تطرق �إىل فر�ص التعاون الأخ���رى بني موناكو ودب��ي ومنها
املجاالت التقني واال�ستدامة والثقافة والريا�ضة .ويقع جناح موناكو يف منطقة
الفر�ص ب�إك�سبو  2020دبي وهو م�ستوحى من "�صخرة موناكو" الأ�سطورية.
وتغطي واجهة اجلناح الرئي�سية �ألواح �شم�سية م�ستوحاة من �شوارع موناكو عرب
ت�صميم ي�شبه املتاهة يقدم مفاج�آت يف كل ركن ومنها بطريقة تفاعلية كما ي�ضم
�سيارات تعمل على الهواء امل�ضغوط وعرو�ض ب�صرية متغرية.
كما ي�ضم اجلناح "حديقة الفر�ص" التي جت�سد مناخ موناكو الدافئ امل�شم�س.

م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم
تطلق مبادرة بيوت �آمنة
•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم بال�شراكة مع هيئة �أبوظبي للدفاع
املدين مبادرة "بيوت �آمنة" وذلك لتوزيع � 2000صندوق من معدات احلماية
والوقاية ملنازل �أ�سر �أ�صحاب الهمم من م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم.
وتهدف املبادرة اىل رفع م�ستوى الوعي بني �أ�صحاب الهمم و�أول��ي��اء �أمورهم
و�أ�سرهم بالتعاون وال�شراكة مع هيئة ابوظبي للدفاع املدين ويتم تطبيقها على
مرحلتني الأوىل حتى نهاية العام احلايل وت�شمل  800منزل والثانية خالل
العام املقبل وت�شمل  1200منزل.
كما تهدف �إىل تعزيز مفهوم �سالمة ووقاية املنازل من احلرائق ون�شر ثقافة
التعامل مع احلريق والتعريف بطرق الإخ�لاء والإج���راءات الواجب اتباعها
ل�ضمان �سالمة امل��ن��زل وط���رق ال��وق��اي��ة م��ن ح��رائ��ق املطبخ والتعريف ب�أنواع

طفايات احلريق ،وكيفية ا�ستخدامها .وت�أتي هذه املبادرة ترجمة لتوجيهات
قيادتنا الر�شيدة بتعزيز و�سائل احلماية والوقاية لأفراد املجتمع ورفع م�ستوى
الثقافة العامة حول الأم��ن وال�سالمة التي تخ�ص كل �أف��راد و�شرائح املجتمع
ال�سيما �أ�صحاب الهمم و�أ�سرهم �إ�ضافة �إىل تطبيق �سيا�سة ال�صحة وال�سالمة
املهنية ون�شر ثقافة ال�صحة وال�سالمة املهنية بني �أ�صحاب الهمم و�أ�سرهم.
ونظم فريق امل��ب��ادرة �سل�سلة زي���ارات لعدد من منازل �أ�صحاب الهمم وتوزيع
ا�سطوانات اطفاء احلرائق مع �صندوق متكامل ل�ل�أدوات املنزلية ال�ضرورية
للأمن وال�سالمة وت��وزي��ع ن�شرات توعوية على الأ���س��ر و�شرح �أه���داف املبادرة
وطريقة ا�ستخدام طفايات احلريق وحمتوى �صندوق الأمن وال�سالمة لتحظى
منازل الأ�سر ب�أجهزة الأمن وال�سالمة الواجب توافرها يف كل منزل وحتقيق
امل�ستهدف من احلملة خللق جمتمع �أكرث وعي مب�س�ؤولياته االجتماعية حول
ت�أمني و �أمن املنازل ومنازل حممية من خماطر احلرائق و الكوارث املفاج�أة.
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عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية العراق
•• دبي -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ ع��ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان وزير
اخلارجية والتعاون الدويل معايل الدكتور ف�ؤاد ح�سني
وزير خارجية جمهورية العراق ال�شقيق.
جرى خالل اللقاء  -الذي عقد يف دبي  -بحث العالقات
الأخوية بني البلدين ال�شقيقني و�سبل تعزيز التعاون
امل�شرتك بينهما يف املجاالت كافة.
كما تناول اجلانبان خ�لال اللقاء م�ستجدات الأو�ضاع

يف املنطقة وعددا من الق�ضايا الإقليمية والدولية ذات
االهتمام امل�شرتك.
ورح��ب �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان مبعايل
الدكتور ف�ؤاد ح�سني م�ؤكدا حر�ص دولة الإم��ارات على
تعزيز وتنمية عالقاتها الثنائية مع العراق على خمتلف
الأ���ص��ع��دة مب��ا يلبي تطلعات ق��ي��ادت��ي ال��ب��ل��دي��ن ويعود
باخلري على �شعبيهما.
كما �أكد �سموه حر�ص دولة الإمارات على �أمن وا�ستقرار
ال��ع��راق ال�شقيق ودع��م��ه وم�����س��ان��دت��ه يف م�ساعيه نحو

اال�ستقرار والتنمية  ،معربا عن متنياته للعراق وقيادته
و�شعبه ال�شقيق الأمن واالزدهار والرخاء.
من جانبه �أ�شاد معايل الدكتور ف�ؤاد ح�سني بالعالقات
الأخوية الرا�سخة التي جتمع بني البلدين ال�شقيقني
مثمنا مواقف دولة الإمارات الداعمة للعراق و�شعبه.
كما توجه معاليه بالتهنئة �إىل دولة الإمارات مبنا�سبة
اختيارها ال�ست�ضافة م�ؤمتر الدول الأطراف يف االتفاقية
الإطارية للأمم املتحدة ب�ش�أن تغري املناخ ""COP28
عام .2023

06

عبداهلل بن زايد يعقد اجتماعا ثالثيا مع وزيري خارجية اليونان وقرب�ص
•• دبي -وام:

عقد �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل
اجتماعا ثالثيا مع معايل نيكو�س دينديا�س وزير خارجية جمهورية اليونان
ال�صديقة وم��ع��ايل نيكو�س خري�ستودوليدي�س وزي���ر خ��ارج��ي��ة جمهورية

من جانبهما �أك��د معايل نيكو�س دينديا�س وزي��ر خارجية اليونان ومعايل
يف املنطقة وامل�ستجدات الإقليمية والدولية.
قرب�ص ال�صديقة.
جرى خالل االجتماع  -الذي عقد يف دبي  -بحث عالقات ال�شراكة والتعاون ورحب �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان مبعايل وزير خارجية قرب�ص نيكو�س خري�ستودوليدي�س وزير خارجية قرب�ص على �أهمية هذا االجتماع
ومعايل وزير خارجية اليونان م�ؤكدا على العالقات املتميزة التي جتمع بني الثالثي ودوره يف تطوير وتعزيز �أطر التعاون امل�شرتك مع دولة الإمارات
بني الدول الثالث واجلهود املبذولة لتعزيزها وتنميتها يف املجاالت كافة.
كما بحث �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان ومعايل نيكو�س دينديا�س الدول الثالث واحلر�ص امل�ستمر على تعزيزها وتنمية �آفاق التعاون امل�شرتك يف خمتلف القطاعات ذات االهتمام امل�شرتك مبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة
للدول الثالث ويعود باخلري على �شعوبهم.
ومعايل نيكو�س خري�ستودوليدي�س الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك والأو�ضاع يف املجاالت كافة.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية الهند
•• دبي -وام:

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية لوك�سمبورج
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د �آل ن��ه��ي��ان وزير
اخلارجية والتعاون ال��دويل معايل ج��ان �أ�سيلبورن وزير
خارجية لوك�سمبورج.
وا���س��ت��ع��ر���ض اجل��ان��ب��ان خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ال����ذي ع��ق��د يف دبي
ال��ع�لاق��ات الثنائية ب�ين البلدين و�سبل تطوير التعاون

امل�شرتك يف خمتلف املجاالت.
ك��م��ا ب��ح��ث ���س��م��وه وم���ع���ايل وزي����ر خ��ارج��ي��ة لوك�سمبورج
الأو�ضاع يف املنطقة وعددا من الق�ضايا الإقليمية والدولية
ذات االهتمام امل�شرتك .و�أكد �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان على ال��ع�لاق��ات املتميزة ال��ت��ي جتمع ب�ين دولة
الإم���ارات ولوك�سمبورج واحل��ر���ص امل�ستمر على تعزيزها
وتنمية التعاون امل�شرتك يف خمتلف املجاالت.

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ ع��ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان وزي��ر اخل��ارج��ي��ة و التعاون
ال��دويل معايل الدكتور �سوبرامنيام جاي �شانكار وزير ال�ش�ؤون اخلارجية يف
جمهورية الهند ال�صديقة.
مت خ�لال اللقاء  -ال��ذي عقد يف دب��ي  -بحث العالقات التاريخية الرا�سخة
بني دولة الإم��ارات وجمهورية الهند و �سبل تطوير التعاون امل�شرتك بينهما
يف املجاالت كافة ومنها االقت�صادية �إىل جانب عدد من الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك.
و �أك��د �سمو ال�شيخ ع��ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان خ�لال اللقاء عمق العالقات
التاريخية بني دولة الإمارات وجمهورية الهند واحلر�ص امل�ستمر على تعزيزها
وتطوير التعاون امل�شرتك يف املجاالت كافة يف ظل دع��م ورعاية من قيادتي
البلدين ال�صديقني.
من جانبه �أ�شاد معايل الدكتور �سوبرامنيام ج��اي �شانكار مبتانة العالقات
التاريخية بني دولة الإمارات وجمهورية الهند وهن�أ الدولة مبنا�سبة اختيارها
ال�ست�ضافة م�ؤمتر الدول الأطراف يف االتفاقية الإطارية للأمم املتحدة ب�ش�أن
تغري املناخ " "COP28عام .2023

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية الأردن
•• دبي  -وام:

�شرطة �أبوظبي تدعو اجلمهور
لال�ستفادة من مبادرة تق�سيط املخالفات
•• �أبوظبي-وام:

دع��ت �شرطة �أبوظبي اجلمهور لال�ستفادة من خدمة
طلب تق�سيط املخالفات املرورية املرتتبة على املركبات
وال�سائقني ب���دون ف��وائ��د �أو �أرب����اح ،ب��ه��دف تعزيز قيم
ال�سعادة والإيجابية للمتعاملني.
و�أو�ضحت مديرية امل��رور وال��دوري��ات بقطاع العمليات
املركزية �شروط وخطوات اال�ستفادة من اخلدمة وهي �أن
تكون البطاقة االئتمانية �صادرة من البنوك وامل�صارف
املتعاقدة مع القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي وهي :بنك

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل
معايل �أمين ال�صفدي نائب رئي�س الوزراء وزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني يف
اململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة.
جرى خالل اللقاء  -ال��ذي عقد يف دبي  -بحث العالقات الأخوية بني دولة
الإم��ارات واململكة الأردنية الها�شمية و�سبل تعزيز �أطر التعاون امل�شرتك بني
البلدين ال�شقيقني يف املجاالت كافة.
كما تناول اجلانبان خ�لال اللقاء ع��ددا من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك
والأو���ض��اع يف منطقة ال�شرق الأو���س��ط بالإ�ضافة �إىل امل�ستجدات الإقليمية
والدولية.
و�أك��د �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان خ�لال اللقاء متانة العالقات
الأخوية بني دولة الإمارات واململكة الأردنية الها�شمية واحلر�ص على تعزيزها
وتنميتها يف املجاالت كافة مبا يلبي تطلعات قيادتي البلدين ال�شقيقني ويعود
باخلري على �شعبيهما.
واتفق �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان ومعايل �أمي��ن ال�صفدي على
موا�صلة التن�سيق والت�شاور حول خمتلف الق�ضايا والتحديات امل�شرتكة.

�أبوظبي الأول ،وبنك �أبوظبي التجاري ،وبنك امل�شرق
اال���س�لام��ي ،وم�����ص��رف �أب��وظ��ب��ي الإ���س�لام��ي ،وم�صرف
االم��ارات اال�سالمي ،واالت�صال مبا�شرة ب�أحد البنوك
التي تقدم اخلدمة خالل فرتة ال تتجاوز ا�سبوعني من
تاريخ ت�سديد املبلغ لطلب تق�سيط املخالفات.
وت��ت��ي��ح اخل��دم��ة دف���ع امل��خ��ال��ف��ات ع�بر م��راك��ز اخلدمة
التابعة ل�شرطة �أبوظبي والقنوات الرقمية مثل املوقع
الإل���ك�ت�روين وتطبيق ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة وذل���ك بنظام
التق�سيط ملدة �سنة واحدة دون احت�ساب �أي فوائد على
امل�ستفيدين.

جامعة العني حتتفل بتخريج دفعة عام اخلم�سني
•• �أبوظبي -وام:

حت���ت رع���اي���ة م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ نهيان
ب��ن م��ب��ارك �آل نهيان وزي���ر الت�سامح
وال��ت��ع��اي�����ش ..احتفلت ج��ام��ع��ة العني
ب��ت��خ��ري��ج ال��دف��ع��ة اخل��ام�����س��ة ع�شرة
م��ن ط�لاب��ه��ا حت��ت ���ش��ع��ار "دفعة عام
اخلم�سني" وذلك يف احلفل الذي �أقيم
على مدار يومني متتاليني يف م�سرح
اجلوهرة يف مقر اجلامعة يف �أبوظبي.
وت�ضمن اليوم الأول تخريج طلبة "
كلية الهند�سة ،وكلية ال�صيدلة ،وكلية
الأعمال ،وكلية االت�صال والإعالم"..
ف��ي��م��ا ت�����ض��م��ن ال���ي���وم ال���ث���اين تخريج
طلبة " كلية القانون وكلية الرتبية
والعلوم الإن�سانية واالجتماعية".
و�شملت الدفعة  715خريجاً وخريجة
من خمتلف الكليات يف كال املقرين يف
العني و�أبوظبي ،منهم  489خريجاً
من برامج البكالوريو�س ،و 114من
برامج املاج�ستري ،و 112من برنامج
ال����دب����ل����وم .ح�����ض��ر احل���ف���ل الدكتور
ن��ور ال��دي��ن عطاطرة امل��دي��ر املفو�ض

للجامعة ،وال��دك��ت��ور غالب الرفاعي
رئي�س اجلامعة ،وعمداء الكليات ونواب
العمداء و�أع�ضاء الهيئة الأكادميية
والإدارية و�أهايل الطلبة اخلريجني.
وقدم معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل نهيان يف كلمته التهئنة للخريجني
واخل����ري����ج����ات ،وق������ال " ي�������س���رين �أن
ن�����ش�ترك م��ع��اً يف ح��ف��ل ت��خ��ري��ج دفعة
عام اخلم�سني من جامعة العني ،العام
ال���ذي ي���ؤك��د لدينا جميعاً �أن دولتنا
ال��ع��زي��زة ه��ي دول���ة تهتم بامل�ستقبل،

وتنظر �إىل ابناء وبنات الإم��ارات على
�أنهم ال�ثروة احلقيقة لهذا الوطن".
و�أ�ضاف معاليه " نتوقع منكم جميعاً
�أيها اخلريجون واخلريجات يف دفعة
ع���ام اخل��م�����س�ين �أن ت��ك��ون��وا ع��ل��ى قدر
توقعات قادة و�شعب الإمارات فيكم ،يف
الريادة واملبادرة والإجناز ويف الإ�سهام
ال��ك��ام��ل يف ت�شكيل م��ع��امل اخلم�سني
ع����ام����اً امل���ق���ب���ل���ة ع���ل���ى ه������ذه الأر��������ض
الطيبة" .و�أك��د �أن هذا االحتفال هو
تعبري �أ�صيل عن ثقتنا الكاملة فيما

ينتظركم من م�ستقبل واعد ودور مهم
يف �صناعة امل�ستقبل لهذا الوطن ،وبث
روح احل��ي��وي��ة والفاعلية يف املجتمع
وال���ع���امل .و�أ����ش���ار معاليه �إىل املكانة
املتميزة التي حتتلها جامعة العني بني
غريها من م�ؤ�س�سات التعليم العايل
وارتفاع مكانتها يف الت�صنيف العاملي
للجامعات عاماً تلو الآخر ،وحر�صها
ع���ل���ى احل�������ص���ول ع���ل���ى االع����ت����م����ادات
ال��دول��ي��ة ل�براجم��ه��ا ،وت��ق��دمي تعليم
ف��ع��ال واه��ت��م��ام��ه��ا ب��ال��ب��ح��ث العلمي،

�إىل جانب ارتباطها مب�سرية املجتمع
والتعاون مع م�ؤ�س�سات الدولة ومنها
وزارة الت�سامح والتعاي�ش ومعر�ض
�إك�سبو  2020دبي ،من خالل �أن�شطة
ومبادرات تخدم املجتمع والإن�سان كما
�أك���د معاليه ا�ستجابة جامعة العني
اخل�لاق��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي �صاحبت
فريو�س كورونا امل�ستجد.
من جانبه �أع��رب الدكتور نور الدين
عطاطرة ع��ن �سعادته بتخريج جيل
���ش��اب مثقف ،مبتكر و�إي��ج��اب��ي ،قادر

على مواجهة حتديات الواقع العملي
م�����ش�يرا اىل �أن ه����ذا االح���ت���ف���ال هو
ت��ت��وي��ج ل��ل��ج��ه��ود وال���ن���ج���اح���ات التي
ح��ق��ق��ه��ا ال���ط���ل���ب���ة خ��ل��ال �سنواتهم
ال��درا���س��ي��ة وخ��ا���ص��ة يف ظ��ل الظروف
اال�ستنثائية ال�صعبة ال��ت��ي فر�ضتها
جائحة كورونا خالل الفرتة الأخرية
وال���ت���ي ت����ؤك���د م����دى ح��ر���ص��ه��م على
التميز وحت��ق��ي��ق ط��م��وح��ات��ه��م .وقال
�إن جلامعة العني ال�شرف ب���أن يحمل
خريجيها م��ن ال��ف��وج اخلام�س ع�شر

لقب دفعة ع��ام اخلم�سني ،ه��ذا العام
الذي يج�سد �إجنازات الدولة ويرتجم
ال���ر�ؤي���ة ال��ث��اق��ب��ة ل��ل��ق��ي��ادة الر�شيدة،
�آم���ل�ي�ن �أن ينعك�س ه���ذا ال��ل��ق��ب على
اخل��ري��ج�ين ل��ي��زي��ده��م �إ�����ص����راراً على
حت��ق��ي��ق ط��م��وح��ات��ه��م وامل�����س��اه��م��ة يف
ب��ن��اء ال��دول��ة وخ��دم��ة املجتمع .وقال
ال����دك����ت����ور غ���ال���ب ال����رف����اع����ي رئي�س
اجل���ام���ع���ة " حت��ت��ف��ل ج���ام���ع���ة العني
بتخريج كوكبة من �أبنائها وبناتها يف
عام اخلم�سني ،جا�ؤوا ليجنوا ثمار ما

قدموا من جهد ويحملوا �شعلة العلم
يف كل �شرب من رب��وع الوطن ،فهو يف
�أم�س احلاجة �إىل �سواعدهم ليتقدم
ويزدهر" .و�أ�ضاف " حر�صت جامعة
العني على طرح الربامج الأكادميية
وفقاً حلاجات �سوق العمل ومتطلبات
اخل��ط��ط ال��ت��ن��م��وي��ة ل��ل��دول��ة ،ف� ً
ضال
عن توفري بيئة تعليمية متميزة من
خالل ا�ستقطاب �أع�ضاء هيئة تدري�س
ت��خ��رج��وا م���ن م���ؤ���س�����س��ات �أكادميية
مرموقة" .ون��ي��اب��ة ع��ن اخلريجني،
عرب كل من اخلريج �سعود الكعبي من
كلية ال��ه��ن��د���س��ة ،واخل��ري��ج��ة ف�صايل
ال��ن��ي��ادي م��ن كلية ال�ترب��ي��ة والعلوم
الإن�سانية واالجتماعية عن فخرهم
بت�سمية دفعتهم بدفعة عام اخلم�سني
ا�ستجابة لقرار القيادة الر�شيدة ب�أن
يكون عام اخلم�سني احتفا ًء بالرحلة
الإن�����س��ان��ي��ة والإجن�����ازات امل��م��ي��زة .كما
ت��ق��دم��وا ب��ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر لإدارة
اجلامعة و�أ�سرتها ملا بذلوه من جهد
خمل�ص وعمل د�ؤوب يف �سبيل تنمية
قدرات الطلبة وتعزيز مهاراتهم.
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�شرطة عجمان تخف�ض املخالفات املرورية بن�سبة  50%مبنا�سبة اليوبيل الذهبي للإمارات النيابة العامة للدولة تو�ضح عقوبة التعدي على املوظفني القائمني على تنفيذ قانون مكافحة املخدرات
•• عجمان-وام:

بتوجيهات �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س
املجل�س التنفيذي �أ�صدر �سعادة اللواء ال�شيخ �سلطان بن عبداهلل النعيمي
قائد عام �شرطة عجمان قراراً بتخفي�ض قيمة املخالفات املرورية بن�سبة
 ،50%و�إلغاء حجز املركبات والنقاط املرورية ب��دءاً من تاريخ 21
نوفمرب اجلاري �إىل  31دي�سمرب املقبل وذلك مبنا�سبة احتفال الدولة
باليوبيل الذهبي ومرور  50عاما على قيام االحتاد.
و�أو���ض��ح اللواء ال�شيخ �سلطان بن عبداهلل النعيمي �أن ق��رار التخفي�ض
ينطبق على جميع املخالفات املرورية املرتكبة يف �إمارة عجمان ،مع �إلغاء
النقاط ال�سوداء وحجز املركبات ،با�ستثناء املخالفات امل�شددة.

وقال �سعادة قائد عام �شرطة عجمان �إن قرار التخفي�ض جاء ت�سهي ً
ال على
املخالفني يف الدفع ،وحر�صا من �شرطة عجمان على تعزيز ا�ستمرارية
التنمية يف خمتلف املجاالت ،وت�سخري ال�سبل الكفيلة ب�إ�سعاد املتعاملني
و�إجن���از �أعمالهم دون تعطيل م�صاحلهم ،داع��ي��اً �أ�صحاب املركبات �إىل
الإ�سراع يف ت�سديد املخالفات واال�ستفادة من اخل�صم املمنوح خالل املدة
املحددة ،وذلك من خالل قنوات الدفع الذكية عرب تطبيق وزارة الداخلية
 ،MOIوتطبيق �شرطة عجمان الذكي  ،Ajman Policeوالدفع
االلكرتوين عن طريق املوقع االلكرتوين لوزارة الداخلية و�أجهزة �سهل
االلكرتونية� ،أو باحل�ضور ال�شخ�صي �إىل مراكز اخلدمة ب�شرطة عجمان،
م�شدداً على ���ض��رورة االل��ت��زام بقواعد و�إر���ش��ادات امل��رور وجتنب ارتكاب
املخالفات واحلوادث ،متمنياً ال�سالمة للجميع.

•• �أبوظبي-وام:

�أك���دت النيابة العامة للدولة ،م��ن خ�لال تغريدة ن�شرتها ام�س على
ح�ساباتها يف مواقع التوا�صل االجتماعي عقوبة التعدي على املوظفني
القائمني على تنفيذ قانون مكافحة املواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية.
و�أو���ض��ح��ت النيابة العامة �أن��ه طبقا للمادة  52م��ن ق��ان��ون مكافحة
امل���واد امل��خ��درة وامل����ؤث���رات العقلية  ،يعاقب بال�سجن م��دة ال تقل عن
ثالث �سنوات وال تزيد على خم�س �سنوات والغرامة التي ال تقل عن
ع�شرين �أل��ف دره��م وال تزيد على مائة �أل��ف دره��م كل من تعدى على
�أحد املوظفني القائمني على تنفيذ هذا القانون �أو قاومه �أثناء ت�أدية
وظيفته �أو ب�سببها .ف�إذا ح�صل مع التعدي �أو املقاومة �ضرب �أو جرح

كانت العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات وال تزيد على ع�شر
�سنوات والغرامة التي ال تقل عن ع�شرين �ألف درهم وال تزيد على مائة
�ألف درهم .وتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤبد �أو ال�سجن الذي ال تقل مدته
عن ع�شر �سنوات والغرامة التي ال تقل عن ع�شرين �ألف درهم وال تزيد
على مائة �أل��ف دره��م �إذا ن�ش�أ عن ال�ضرب �أو اجل��رح عاهة م�ستدمية
ي�ستحيل بر�ؤها �أو �إذا كان اجلاين وقت ارتكاب اجلرمية يحمل �سالحاً
�أو من رج��ال ال�سلطة املنوطة بهم املحافظة على الأم��ن .و�إذا �أف�ضى
ال�ضرب �أو اجلرح �إىل املوت كانت العقوبة الإعدام.
وي�أتي ن�شر هذه املعلومات يف �إطار حملة النيابة العامة للدولة امل�ستمرة
لتعزيز الثقافة القانونية ب�ين �أف����راد املجتمع ،ورف���ع م�ستوى وعي
اجلمهور بالقانون ،وذلك بهدف ن�شر ثقافة القانون ك�أ�سلوب حياة.

اليوم العاملي لل�صقارة يحتفي بالذكرى الـ  11لت�سجيلها يف منظمة اليون�سكو
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بف�ضل جهود الإمارات ،تو�ّسع رقعة مُمار�سة ال�صقارة يف العامل �إىل  90دولة
ماجد علي املن�صوري :ال�شيخ زايد  -ط ّيب اهلل ثراه – غر�س يف قلوب �أبناء الإمارات ع�شق الرتاث واالعتزاز به

•• �أبوظبي-الفجر:

بف�ضل جهود كبرية بذلتها الإمارات
م��ن��ذ ال���ع���ام  ،2005وان�����ض�� ّم��ت لها
فيما بعد  11دول��ة عربية و�أجنبية،
�أعلنت منظمة الأمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة (اليون�سكو) بتاريخ
 16ن��وف��م�بر  ،2010ع��ن ت�سجيل
ال�������ص���ق���ارة ك���ت��راث �إن�������س���اين ح����ي يف
قائمتها التمثيلية ل��ل�تراث الثقايف
غ�ير امل���ادي ،وذل���ك خ�لال اجتماعات
جل��ن��ة ال���ت��راث ال���دول���ي���ة احلكومية
مبنظمة اليون�سكو ،وال��ت��ي انعقدت
حينها يف نريوبي بكينيا.
وق���د ����ش���ارك يف �إج�������راءات الت�سجيل
و�إع��������داد امل���ل���ف امل�������ش�ت�رك  12دول���ة
ب��ق��ي��ادة الإم�����ارات ،حيث ان�ض ّمت لها
فيما بعد كل من ال�سعودية ،بلجيكا،
ال��ت�����ش��ي��ك ،ف��رن�����س��ا ،ك����وري����ا ،املغرب،
�إ���س��ب��ان��ي��ا��� ،س��وري��ا ،ق��ط��ر ،ومنغوليا.
وبعد جناح �إجراءات الت�سجيل يف عام
 2010ان�ضمت للملف عام 2012
دولتا النم�سا واملجر .ويف عام 2016
ان�����ض��م��ت ك���ل م���ن ال�ب�رت���غ���ال� ،أملانيا،
�إيطاليا ،باك�ستان ،وكازاخ�ستان� .أما
يف ع���ام  2019ف��ق��د ط��ل��ب��ت ك��ل من
بولندا ،كرواتيا ،هولندا ،و�سلوفاكيا،
االن�����ض��م��ام لعملية الت�سجيل .ومن

املتوقع ان�ضمام امل��زي��د م��ن ال���دول يف
الأعوام القادمة.
وب���ذل���ك ،ف��ق��د ت�����ض��اع��ف ع���دد ال���دول
امل�����ش��ارك��ة يف م��ل��ف ال�����ص��ق��ارة ليبلغ
تو�سعت رقعة
اليوم  22دول��ة ،بينما ّ
انت�شار ال�صقارة عاملياً بعد  11عاماً
على ت�سجيلها يف اليون�سكو ل ُتمار�س
ال��ي��وم ب�شكل م�����ش��روع يف  90دول���ة،
ب��ف�����ض��ل ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����س��ج��ي��ل الناجحة
التي قادتها الإم����ارات ،حيث و�صفت
جلنة اخلرباء يف اليون�سكو امللف ب�أ ّنه
الأف�ضل يف تاريخها من حيث العلمية
واملو�ضوعية واجلودة ودقة املعلومات
و�شموليتها.
ومب��ن��ا���س��ب��ة االح��ت��ف��اء ب��ال��ي��وم العاملي
لل�صقارة ،وال���ذي ّ
مت اعتماده ليكون

يف  16م��ن ن��وف��م�بر ك��ل ع���ام ،توجّ ه
معايل ماجد علي املن�صوري ،الأمني
العام لنادي �صقاري الإم��ارات ،رئي�س
االحت���اد العاملي لل�صقارة واملحافظة
ع��ل��ى ال���ط���ي���ور اجل����ارح����ة (،)IAF
بخال�ص ال�شكر وال��ت��ق��دي��ر ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل ،ول�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة م�ؤ�س�س نادي �صقاري
الإم���ارات ،ول�سمو ال�شيخ حمدان بن
زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة
الظفرة رئي�س النادي ،للدعم الكبري
ال��ذي يتم تقدميه م��ن قبل �أ�صحاب
ال�����س��م��و ال�����ش��ي��وخ جل���ه���ود وم�شاريع

ح��م��اي��ة ال���ت��راث الإن�������س���اين ،وال����ذي
ُتعترب ال�صقارة �إحدى �أهم عنا�صره،
وتوفري �أ�س�س التعاون امل�شرتك بني
خمتلف ال�شعوب وال��ث��ق��اف��ات ،وذلك
يف �إط����ار ا�سرتاتيجية احل��ف��اظ على
ال���ت���راث ال���ع���ري���ق ل���ل���إم������ارات ،ومبا
ين�سجم م��ع �سيا�سة ال��دول��ة الهادفة
لن�شر ثقافة ال�سالم والت�سامح ،و�سرياً
على ما زرعه امل�ؤ�س�س املغفور له ب�إذن
اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
 ط�� ّي��ب اهلل ث����راه  -يف ق��ل��وب �أبناءالإم��ارات من ع�شق للرتاث واالعتزاز
به .و�أ�شاد معاليه بت�ضافر جهود كافة
اجل��ه��ات وامل�ؤ�س�سات املعنية بالرتاث
والثقافة يف ال��دول��ة ،ب��دع ٍ��م ومتابعة
مبا�شرة من �أ�صحاب ال�سمو ،وهو ما

�أثمر عن �إدراج ال�صقارة والعديد من
ع��ن��ا���ص��ر ال��ت�راث ال��ث��ق��ايف الإم���ارات���ي
الأ���ص��ي��ل ل��دى اليون�سكو ،مب��ا يعنيه
ذل�����ك م����ن ع���ائ���د ث���ق���ايف واجتماعي الطيور اجل��ارح��ة ،عن �إع���ادة انتخاب "مُ�ستقبل ريا�ضة ال�صيد بال�صقور"،
و�سياحي مُهم لدولة الإمارات.
معايل ماجد علي املن�صوري الأمني وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع ك�� ّل م��ن منظمة
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أ ّن����ه ،وت��ق��دي��راً للدور ال����ع����ام ل����ن����ادي ����ص���ق���اري الإم����������ارات ،اليون�سكو ون���ادي �صقاري الإم���ارات.
ال��ه��ام وال��ف��اع��ل ل��دول��ة الإم������ارات يف ب���الإج���م���اع رئ��ي�����س��اً ل�ل�احت���اد العاملي و�ش ّكلت ور����ش العمل الغنية ،خطوة
جمال احلفاظ على الرتاث الإن�ساين ل��ل�����ص��ق��ارة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الطيور هامة لتعزيز ُق��درات ال��دول امل�شاركة
و���ص��ون ال�صقارة وال�صيد املُ�ستدام ،اجلارحة ،ملدة � 3سنوات جديدة تبد�أ يف ملف ت�سجيل ال�صقارة يف اليون�سكو،
ف��ق��د اخ��ت�ير م���ؤ���س�����س ن����ادي �صقاري مطلع  ،2022وذلك يف ختام �أعمال ولكافة جمتمعات ال�صقارة يف جميع
الإمارات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد اجلمعية العمومية ل�لاحت��اد ،والتي �أنحاء العامل على ح ّد �سواء.
بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي عُقدت على هام�ش فعاليات املعر�ض و�أرجع غاري تيمربل ،املدير التنفيذي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،الدويل لل�صيد والفرو�سية (�أبوظبي للـ (  ،)IAFواملُ�شاركون يف االجتماع،
رئي�ساً فخرياً لالحتاد العاملي لل�صقارة  ،)2021م��ا يعك�س الثقة العاملية الف�ضل ملعر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد
وتو�سع
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ط��ي��ور اجلارحة املُ��ت��ن��ام��ي��ة ب��� ُق���درات دول����ة الإم������ارات ،وال��ف��رو���س��ي��ة ،يف من��و وت��ط��وّر ّ
( )IAFيف ع���ام  .2017و ُتعترب وخ����ب���رات �أب���ن���ائ���ه���ا يف ك����ل م����ي����دان ،االحت���اد العاملي لل�صقارة واملحافظة
دولة الإم��ارات من �أوائ��ل الأع�ضاء يف وت��ق��دي��ر ال����دور ال��ك��ب�ير ال���ذي ق���ام به على الطيور اجلارحة ،وال��ذي �أ�صبح
االحت���اد ال��ع��امل��ي لل�صقارة م��ن خالل معاليه يف تطوير �أن�شطة وفعاليات ي�ضم يف ع�ضويته اليوم  90دول��ة يف
ع�ضوية ن��ادي �صقاري الإم���ارات مُنذ و�إجن�������ازات االحت�����اد خ�ل�ال ال�سنوات العام  ، 2021مُقابل  35دولة يف عام
ال��ع��ام  ،2003حيث يُعترب االحتاد املا�ضية ،وتعزيز عالقاته الدولية مع  2004عند مُ�شاركته للم ّرة الأوىل
امل�ؤ�س�سة العاملية الوحيدة التي متثل امل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية ،املعنية يف معر�ض �أبوظبي لل�صيد.
ريا�ضة ال�صيد بال�صقور ،وي�ضم يف ب�صون ال�صقارة وال�ت�راث الإن�ساين ،وق��ال �إ ّن املعر�ض ا�ست�ضاف على م ّر
ال�سنني العديد من امل�ؤمترات الناجحة
ع�ضويته  110نادياً وم�ؤ�س�سة معنية ويف مُقدّمتها منظمة اليون�سكو.
بال�صقارة تمُ�� ّث��ل  90دول���ة ت�ض ّم يف ُي��ذك��ر �أ ّن االحت����اد ال��ع��امل��ي لل�صقارة حول ال�صقارة و�سُ بل املحافظة عليها،
جمموعها م��ا ي��زي��د ع��ن � 100ألف وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ط��ي��ور اجلارحة ،وه��و م��ا �ساعدنا ب�شكل مبا�شر على
�صقار حول العامل.
عقد خالل فعاليات معر�ض �أبوظبي املُ�����س��اه��م��ة يف ت��ع��زي��ز مُ����ب����ادرات دولة
����اد
حت
اال
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���ض���ي،
يف ���س��ب��ت��م�بر امل���ا�
ال���دويل لل�صيد والفرو�سية� ،سل�سلة الإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة الرائدة،
ال���ع���امل���ي ل��ل�����ص��ق��ارة وامل��ح��اف��ظ��ة على ن�����دوات وور������ش ع��م��ل مخُ��ت���ّ��ص��ة حول ويف مُ��ق�� ّدم��ت��ه��ا ت�سجيل ال�����ص��ق��ارة يف

اليون�سكو �ضمن القائمة التمثيلية
للرتاث الثقايف غري املادي .من جهته
�أ�شاد وليم فرينهووك ،ع�ضو االحتاد
العاملي لل�صقارة ،باجلهود الد�ؤوبة
لدولة الإم���ارات يف العناية بال�صقور
ب��دع��م ر���س��م��ي م��ن �أع��ل��ى امل�ستويات،
مُنوّهاً �إىل وجود حتدّيات عديدة �أمام
املهتمني ب�صون ال�صقور و�سالالتها
ع����ل����ى م�������س���ت���وى ال������ع������امل ،غ��ي��ر �أن
الإم��ارات كانت وال زالت دائما �سباقة
يف ه��ذا امل�ضمار ،م��ا جعلها ُتخ�ص�ص
ل��ه��ا �إم���ك���ان���ات ���ض��خ��م��ة وم�ؤ�س�سات
وم��ع��ار���ض عاملية على �أرق���ى م�ستوى
م����ن �أج������ل ت���ع���زي���ز ث���ق���اف���ة االهتمام
ب��ال�����ص��ق��ارة ب�ي�ن ال��ن��ا���س م���ن خمتلف
الثقافات واجلن�سيات .كما �أنها تدعم
ب���ا����س���ت���م���رار ج���ه���ود االحت�������اد العاملي
ل��ل�����ص��ق��ارة م��ن �أج����ل حت��ق��ي��ق �أهدافه
يف زي��ادة الوعي بال�صقور وق�ضاياها
يف احلا�ضر وامل�ستقبل ،خا�صة فيما
يتعلق باحلفاظ على �سالالتها النادرة
امل���وج���ودة يف ب��ل��دان ع����دّة ،ف��� ل��ض� ً
ا عن
مُ�ساهمتها الفاعلة يف بحوث وعمليات
تطوير ورعاية مزارع ال�صقور املكاثرة
يف الأ�سر.

يف �إطار احتفائها باليوم العاملي لل�سكري

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تنظم فعالية توعوية للحد من خماطر داء ال�سكري
•• دبي-الفجر:

ن��ظ��م��ت وزارة ال�����ص��ح��ة ووق���اي���ة
املجتمع يف ديوانها بدبي بالتعاون
م����ع ����ش���رك���ة ����س�ي�رف�ي�ر ل��ل��أدوي����ة،
فعالية توعوية مبر�ض ال�سكري،
وذل����ك يف �إط����ار اح��ت��ف��ال��ه��ا باليوم
ال��ع��امل��ي لل�سكري وال����ذي يتزامن
مع مرور  100عام على اكت�شاف
االن�سولني ،م�ستهدفة موظفيها
ل��ت��ع��زي��ز ال��وع��ي ال�����ص��ح��ي ب�أهمية

اتباع �أمناط احلياة ال�صحية للحد
من خماطر داء ال�سكري ،وت�شجيع
ال���ت�������ش���خ���ي�������ص امل����ب����ك����ر ،وحتفيز
امل��وظ��ف�ين ع��ل��ى تبني ال�سلوكيات
ال�صحية الوقائية بالإ�ضافة اىل
ال��ت��ع��ري��ف ب��امل�����ش��ك�لات ال�صحية
املرتبطة باملر�ض و�سبل الوقاية
من م�ضاعفاته.
وت�ضمنت الفعالية ا�ستخدام منوذج
معتمد لتقييم ع��وام��ل اخلطورة
ل�ل�إ���ص��اب��ة مب��ر���ض ال�سكري لدى

امل�������ش���ارك�ي�ن �إىل ج����ان����ب تقدمي
اال�ست�شارات التغذوية وفحو�صات
امل������ؤ������ش�����رات احل����ي����وي����ة للج�سم،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ت��وزي��ع من�شورات
وع����ر�����ض ف���ي���دي���وه���ات ت���وع���وي���ة،
وتثقيف املوظفني ب�أهمية املراقبة
ال���دائ���م���ة ل�����س��ك��ر ال�����دم و����ض���رورة
االلتزام بنمط حياة �صحي.
من�صة توعوية
و�أك���د �سعادة الدكتور ح�سني عبد

ال��رح��م��ن ال��رن��د ال��وك��ي��ل امل�ساعد
ل��ق��ط��اع ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة �إىل �أن
اليوم العاملي ملر�ض ال�سكري يعترب
من �أب��رز الفعاليات ال�سنوية التي
حتتفل بها وزارة ال�صحة ووقاية
امل���ج���ت���م���ع ،وت�����س��ع��ى ك����ل ع�����ام �إىل
حتويله �إىل من�صة لإذك��اء الوعي
ب�أهمية الت�شخي�ص املبكر ملر�ض
ال�����س��ك��ري ل��ت��ج��ن��ب م�����ض��اع��ف��ات��ه ،
وال��ت��ح��ف��ي��ز ع��ل��ى ات���ب���اع الأمن�����اط
ال��غ��ذائ��ي��ة ال�����س��ل��ي��م��ة ،والت�شجيع

ع��ل��ى مم��ار���س��ة الأن�����ش��ط��ة املعززة
لل�صحة ،وذل���ك �ضمن م�ساعيها
ملكافحة الأم���را����ض غ�ير ال�سارية
لتحقيق �أهداف الأجندة الوطنية
( )2021وحت�سني نتائج امل�ؤ�شر
ال��وط��ن��ي خل��ف�����ض ن�����س��ب��ة انت�شار
داء ال�����س��ك��ري ،وذل����ك ع���ن طريق
و���ض��ع �سيا�سة وطنية للأمرا�ض
غ��ي��ر ال���������س����اري����ة ب����ال����ت����زام����ن مع
و���ض��ع خ��ط��ة وط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة داء
ال�������س���ك���ري وم�����ض��اع��ف��ات��ه و التي

تت�ضمن تقدمي الرعاية ال�صحيـة
ال�شاملة واملتكاملة بطرق مبتكرة
وم�������س���ت���دام���ة وال��ت��ف��ع��ي��ل الأم���ث���ل
ل�برن��ام��ج م��ك��اف��ح��ة داء ال�سكري
م���ن خ�ل�ال اخل���دم���ات التعزيزية
وال����وق����ائ����ي����ة وال���ع�ل�اج���ي���ة طبقاً
لأف�ضل املمار�سات العاملية.
تعزيز �أمناط احلياة ال�صحية
من جانبها �أ�شارت الدكتورة بثينة
ب��ن بليلة رئ��ي�����س ق�سم الأمرا�ض

غ�ي�ر ال�������س���اري���ة �أن داء ال�سكري
وخ��ا���ص��ة ال���ن���وع ال���ث���اين م��ن��ه يعد
حت������دي ك���ب�ي�ر ب�������س���ب���ب ارت���ب���اط���ه
ب�����أمن����اط احل���ي���اة غ�ي�ر ال�صحية
وال���ذي ميكن الوقاية منه باتباع
�أ�سلوب حياة ن�شط ونظام غذائي
م���ت���زن ب���الإ����ض���اف���ة اىل الفح�ص للوقاية والعالج من داء ال�سكري
ال���������دوري ل��ل��ك�����ش��ف ع���ل���ى عوامل وف��ق �أف�����ض��ل امل��ع��اي�ير العاملية كما
االخ���ت���ط���ار ،وم����ن ج��ه��ت��ه��ا ت�سعى وت�����ض��ع داء ال�����س��ك��ري ع��ل��ى ر�أ�����س
وزارة ال�����ص��ح��ة وواق���ي���ة املجتمع �أول��وي��ات البحوث العلمية بدولة
لتقدمي �أف�ضل الأ�ساليب املبتكرة االمارات العربية املتحدة.

بهدف االطالع على �آخر م�ستجدات احلقل التعليمي

اللجنة العليا الحتفاالت عجمان باليوم الوطني
تناق�ش ا�ستعداداتها لليوبيل الذهبي للإمارات ال�شارقة للتعليم اخلا�ص ت�شارك يف املعر�ض العاملي مل�ستلزمات وحلول التعليم يف دبي
•• عجمان-وام:

•• ال�شارقة-الفجر:

عقدت اللجنة العليا الحتفاالت �إمارة
ع��ج��م��ان ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي اجتماعا
ب��دي��وان �سمو احل��اك��م �أم�����س برئا�سة
ال�شيخ ع��ب��داهلل ب��ن م��اج��د النعيمي
وذل��ك بح�ضور �سعادة يو�سف حممد
النعيمي نائب رئي�س اللجنة و �أع�ضاء
اللجنة من ممثلي الدوائر احلكومية
 .ناق�شت اللجنة اال�ستعدادات اخلا�صة
بربنامج و فعاليات االحتفاالت بـ "
ال��ي��وب��ي��ل ال��ذه��ب��ي ل�ل��إم���ارات " على
م�ستوى �إمارة عجمان.
اخلم�سني ونوه بدعمه للجنة ملناق�شة املقرتحة مبا يف ذلك اجلدول الزمني
ت��ه��دف اللجنة م��ن خ�لال براجمها اال���س��ت��ع��دادات وال�ب�رام���ج واملبادرات جل��م��ي��ع ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ���س��ت��ق��ام يف
وفعالياتها باليوم الوطني اخلم�سني والفعاليات بهذه املنا�سبة الوطنية الإم�����ارة ل�لاح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم الوطني
�إىل تعزيز م��ع��اين ال���والء والتكاتف التي جت�سد الهوية الوطنية الأ�صيلة اخلم�سني لهذا العام �إ�ضافة �إىل مهام
ومت���ج���ي���د ت����اري����خ دول�������ة الإم���������ارات ل��ل�����ش��ع��ب الإم����ارات����ي يف ظ���ل قيادته اللجان وفرق العمل يف خمتلف مدن
واالعتزاز بالهوية الوطنية والرتكيز الر�شيدة م��ن خ�لال م�شاركة جميع �إمارة عجمان.
ع��ل��ى م��ن��ج��زات االحت����اد واملكت�سبات �أب��ن��اء الإم���ارة واملقيمني على �أر�ضها وا�ستمع رئي�س اللجنة و�أع�ضا�ؤها
ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا الإم��������ارات باحتادها يف هذا االحتفال والتعبري عن احلب م��ن ممثلي اجل��ه��ات امل�����ش��ارك��ة بهذه
يف جميع امل��ج��االت وتعزيز امل�شاركة والوالء الكبري للوطن  ..متمنيا دوام املنا�سبة �إىل مقرتحاتهم وبراجمهم
و�أن�شطتهم لالحتفال باليوم الوطني
املجتمعية والتفاعل مع هذه املنا�سبة التوفيق والنجاح للجميع.
العزيزة علينا جميعا .
و �أك�����د ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن ماجد اخلم�سني يف �إم���ارة عجمان على �أن
ورح�����ب ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن ماجد النعيمي رئي�س اللجنة حر�ص الإمارة يتم يف االجتماع القادم و�ضع ت�صور
رئي�س اللجنة يف م�ستهل االجتماع ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف االح��ت��ف��االت حتت ن��ه��ائ��ي ل�برن��ام��ج ال��ف��ع��ال��ي��ات و التي
ب���أع�����ض��اء ال��ل��ج��ن��ة ومم��ث��ل��ي الدوائر راي���ة واح���دة ت�سطر ���س�يرة �إماراتية �ست�شمل جميع مدن �إمارة عجمان.
 ..ووج����ه ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل�سمو حافلة بالعطاء والإجنازات وقال  " :وق���ال ���س��ع��ادة يو�سف النعيمي نائب
ال�����ش��ي��خ ع���م���ار ب���ن ح��م��ي��د النعيمي جندد العهد والوالء للقيادة الر�شيدة رئي�س اللجنة �إن احتفاالت هذا العام
�ستخرج ب�شكل جديد وخمتلف متاما
ويل ع��ه��د ع��ج��م��ان رئ��ي�����س املجل�س لدولة االمارات " .
التنفيذي ال��ذي �أم��ر بت�شكيل جلنة ناق�ش امل�شاركون يف االج��ت��م��اع عددا عن الأع��وام ال�سابقة ملا تت�ضمنه من
اح��ت��ف��االت الإم�����ارة ب��ال��ي��وم الوطني م���ن امل���ح���اور والأن�����ش��ط��ة وامل���ب���ادرات معاين االن��ت��م��اء و ال���والء م��ن خالل

�أع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة ال�������ش���ارق���ة للتعليم
اخلا�ص عن ا�ستعدادها للم�شاركة
يف ال��ن�����س��خ��ة الـ 14م���ن املعر�ض
العاملي مل�ستلزمات وحلول التعليم
ب����دب����ي (،)GESS Dubai
وذل������ك يف م���رك���ز دب�����ي التجاري
العاملي خالل الفرتة ما بني -14
 16نوفمرب اجلاري ،والذي يع ّد
م��ن �أب����رز ال��ف��ع��ال��ي��ات املخت�صة يف
جم��ال التعليم يف منطقة ال�شرق
الأو�سط.
وي�����س��ت��م��ر امل���ع���ر����ض ال������ذي ينظم
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع وزارة الرتبية
وال��ت��ع��ل��ي��م ،مل���دة ث�لاث��ة �أي�����ام حتت
�شعار "ابتكر اليوم ،احتفل بالغد"،
مب�����ش��ارك��ة ن��خ��ب��ة م���ن املتحدثني
الرئي�سيني والرتبويني من جميع
�أن����ح����اء ال����ع����امل ،ح��ي��ث ي�شاركون
خ�برات��ه��م ور�ؤاه�������م ح����ول �أف�ضل
امل��م��ار���س��ات و�أح����دث ال��ت��وج��ه��ات يف
قطاع التعليم.
وي����وف����ر ه�����ذا احل������دث للمهنيني
ال��ت�رب����وي��ي�ن م���ن�������ص���ة ت���ت���ي���ح لهم
ال���ت���ع���رف ع��ل��ى احل���ل���ول املبتكرة،
ملعاجلة م�شاكل التعلم وم�شاركة
�أف��ك��اره��م وخ�برات��ه��م ح��ول �أحدث
�أ�ساليب التدري�س امل�صممة ،التي
تلبي احتياجات الف�صول الدرا�سية
الرتبوية احلديثة ،وتغري الطريقة

م��ب��ادرات��ك��م وب��راجم��ك��م و�أن�شطتكم
و ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��م��ي��زة ال���ت���ي تدعم
امل��واط��ن وامل��ق��ي��م وت��ت��ي��ح ل��ه��م البيئة
امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��ازده�����ار وال���ن���م���و حتى
ي�ساهموا يف عملية التنمية امل�ستدامة
� ..إننا نحتفل ه��ذا العام باخلم�سني
ل��ق��ي��ام دول���ة االم�����ارات وب���الإجن���ازات
امل����ت����وا�����ص����ل����ة يف ج����م����ي����ع امل����ن����اح����ي
والقطاعات واملجاالت والتي جتاوزت
ك���ل ال��ت��وق��ع��ات و�أ���ص��ب��ح��ت منوذجا
يحتذى يف التطوير والتقدم والرقي
واالزدهار.
ودع���������ا �����س����ع����ادت����ه امل���ج���ت���م���ع�ي�ن �إىل
���ض��رورة ات��خ��اذ ك��ل معايري االلتزام
وال�����ض��واب��ط االح��ت�رازي����ة ال�صحية
خ���ل��ال االح����ت����ف����االت م����ع االل����ت����زام
بالربوتوكوالت ال�صادرة من اجلهات
العليا اخل��ا���ص��ة بتنظيم الفعاليات
حفاظا على �سالمة اجلميع.

التي يتعلم بها طالب اليوم.
وق���ال���ت ���س��ع��ادة ال���دك���ت���ورة حمدث
ال��ه��ا���ش��م��ي ،رئ��ي�����س هيئة ال�شارقة
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م اخلا�ص"،ن�سعى عرب
م�شاركتنا يف ن�سخة هذا العام� ،إىل
حتقيق �أق�صى قدر من اال�ستفادة،
ن��ظ��راً لأه��م��ي��ة ه��ذا احل���دث ،الذي
ي��ت��ي��ح ل��ن��ا ف��ر���ص��ة ال���ت���وا����ص���ل مع
اخل���ب��راء ال�ت�رب���وي�ي�ن م���ن جميع
�أن������ح������اء ال������ع������امل ،وم�شاركتهم
ا�سرتاتيجيات التدري�س املبتكرة،
واحل������ل������ول ال���ف���ع���ال���ة يف تطوير
معرفة وم��ه��ارات الطلبة ،وتلبية
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م وم�����س��اع��دت��ه��م على
حتقيق نتائج �أكادميية �أف�ضل".
و�أك���������دت ����س���ع���ادت���ه���ا ع���ل���ى �أهمية
م�������ش���ارك���ة ال���ه���ي���ئ���ة يف الأح��������داث
التعليمية ال��دول��ي��ة ،ك��ون��ه��ا ت�ضع
ال���ط�ل�اب يف ق��ل��ب ع��م��ل��ي��ة التعلم،

مل�ساعدتهم على �إن�����ش��اء خرباتهم
التعليمية الفردية وحتقيق التميز،
م���و����ض���ح���ة �أن امل�������ش���ارك���ة يف هذا
ال��ن��وع م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات التعليمية،
ت����وف����ر ف���ر����ص���ة ك����ب��ي�رة لالطالع
ع��ل��ى �آخ���ر امل�����س��ت��ج��دات التعليمية،
وال��ت��ط��ورات التي ي�شهدها احلقل
الرتبوي ،العتماد �أف�ضل ممار�سات
التعلم يف ه���ذا امل��ج��ال ،واالرتقاء
ب��ج��ودة التعليم اخل��ا���ص يف �إم���ارة
ال�شارقة".
بدوره �أو�ضح علي احلو�سني مدير
هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص� ،أن
الهيئة ت�سعى ب�شكل م�ستمر �إىل
امل�����ش��ارك��ة يف الفعاليات واملعار�ض
امل��ع��ن��ي��ة ب����واق����ع ال��ت��ع��ل��ي��م ،بهدف
م�����ش��اط��رة جت��رب��ت��ه��ا التعليمية،
واك���ت�������س���اب امل���زي���د م���ن اخل��ب��رات،
واالطالع على التطورات املتالحقة

التي ت�شهدها املنظومات التعليمية
امل��خ��ت��ل��ف��ة ح�����ول ال�����ع�����امل ،بهدف
�إدم����اج����ه����ا وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا مب����ا يلبي
طموحات الهيئة وتوجهاتها ،من
خالل موا�صلة العمل على تطوير
�أدوات���ه���ا ،وتعزيز ق���درات �أطرافها
من الإداري�ين ،واملعلمني ،والطلبة
و�أولياء الأمور.
و�أ�����ض����اف احل��و���س��ن��ي �أن امل�شاركة
ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي ي�شهدها املعر�ض،
لنخبة م��ن املتخ�ص�صني يف واقع
ال���ت���ع���ل���ي���م وجم������االت������ه ،ت�����س��ه��م يف
التعرف �إىل الأفكار املبتكرة حول
ت��ط��وي��ر م��ن��اه��ج ال��ت��ع��ل��ي��م ،ومتكني
ق��درات املعلمني ،مبا ينعك�س على
ال��واق��ع التعليمي ال��ع��ام ،وي�ضمن
حت���ق���ي���ق خم�����رج�����ات �أك�����ادمي�����ي�����ة،
وي���ن�������ش���يء �أج�����ي�����ال م�����ن الطلبة
القادرين على التميز والإب���داع يف
خدمة جمتمعهم وازدهاره.
ويت�ضمن احل��دث ن��دوات ودرا�سات
ح��ال��ة م��ب��ا���ش��رة ،وج��ل�����س��ات مبتكرة
وح����ل����ق����ات ن���ق���ا����ش وور���������ش عمل،
مب�����ش��ارك��ة م���ئ���ات ال�����ش��رك��ات التي
تعر�ض �أحدث املنتجات واخلدمات
التعليمية ،بالإ�ضافة �إىل احللول
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�أح���������دث التقنيات
ال��ت��ي ينتهجها املعنيون باحلقول
التعليمية ،ال�ستخدامها يف �سعيهم
ن��ح��و حتقيق التميز يف ف�صولهم
الدرا�سية.
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�أخبـار الإمـارات
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�إيدج تطلق �أول نظام م�ضاد للت�شوي�ش م�صنوع يف الإمارات لتعزيز مرونة املالحة
•• دبي -وام:

�أعلنت �إيدج ،جمموعة التكنولوجيا املتقدمة يف قطاع الدفاع وغريه،
ام�س �إطالق جي بي �إ�س-بروتيكت ،وهو نظام م�ضاد للت�شوي�ش يغطي
التطبيقات اجلوية وال�بري��ة والبحرية .مت تطوير ه��ذا النظام من
قبل �شركة "�سيجنال" ،امل��ط��ور ال��رائ��د حللول احل��رب الإلكرتونية
واال�ستخبارات ،وال�شركة التابعة ملجموعة ايدج ،ويوفر النظام امل�صنوع
يف الإم���ارات حماية كبرية �ضد الت�شوي�ش ،وبالتايل حماية الأنظمة
احل�سا�سة للمهام ال��ت��ي تتطلب معلومات م���ؤك��دة للموقع واملالحة
والتوقيت من نظام حتديد املواقع العاملي .GPS

08

ي�����س��ت��خ��دم ال��ن��ظ��ام امل��ت��ط��ور ه���وائ���ي من���ط اال���س��ت��ق��ب��ال امل��ت��ح��ك��م فيه
 CRPAواملكون من عنا�صر متعددة ،ويوفر مقاومة �ضد �إ�شارة
ت�شوي�ش واحدة �أو عدة �إ�شارات ت�شوي�ش .و يتميز نظام "جي بي �إ�س-
بروتيكت" ب�أحدث التقنيات املتقدمة ويعمل على تنفيذ طرق تخفيف
متعددة وخوارزميات متخ�ص�صة ملعاجلة الإ���ش��ارات الرقمية ل�ضمان
الت�شغيل امل�ستمر للأنظمة ال��ت��ي تعتمد على امل�لاح��ة ع�بر الأقمار
ال�صناعية عندما ُت�ستخدم �أجهزة الت�شوي�ش على نظام حتديد املواقع
العاملي � GPSأو �آليات �أخ��رى للت�شوي�ش �أو تعطيل �إ���ش��ارات الأقمار
ال�صناعية.
ُ�صمم نظام "جي بي �إ�س-بروتيكت" للعمل يف ظروف ديناميكية عالية،

وه��و خفيف ال��وزن و�صغري احلجم ،ما يجعله مثال ًيا للأنظمة غري
امل�أهولة والأ�سلحة املوجهة واملقيدة من ناحية احلجم والوزن والقوة..
وبف�ضل تقدميه ح�ل ً
ا واح���داً لتطبيقات م��ت��ع��ددة ،ميكن �أي���ً��ض��ا دمج
النظام النموذجي يف من�صات �أكرب مثل املركبات وال�سفن والطائرات.
و ق��ال ول��ي��د امل�����س��م��اري ،ن��ائ��ب رئي�س �إدارة ال�برام��ج يف ق��ط��اع احلرب
الإلكرتونية واال�ستخبارات يف ايدج" :بنا ًء على جناح حمفظة منتجاتنا
احلالية ،ي�سعدنا �أن نطلق نظام "جي بي �إ�س-بروتيكت" الذي يعد �أول
نظام م�ضاد للت�شوي�ش يتم تطويره ب�شكل كامل يف الإم���ارات ،و�أحد
الأنظمة القليلة من نوعها املوجودة يف املنطقة".
و�أ����ض���اف" :متا�شياً م��ع ال��ت��وج��ه املتنامي نحو تطوير ق���درات قوية

للحرب الإلكرتونية �ضمن حزم �أ�صغر حجماً ،ي�سهم نظام "جي بي
�إ�س-بروتيكت" يف تو�سعة ال��ت��ف��وق يف الطيف الإل���ك�ت�روين لي�شمل
الأنظمة غري امل�أهولة �صغرية احلجم� ،إ�ضافة �إىل الطائرات وال�سفن
الأك�بر حج ًما ..وهو يحافظ على �إ�شارة نظام حتديد املواقع العاملي
للمن�صة ع��ن��د وج���ود ه��ج��م��ات ت�شوي�ش �أو ت��داخ��ل غ�ير م��ق�����ص��ود يف
الرتددات الراديوية ..ونحن نتطلع �إىل التعاون مع �شركائنا وعمالئنا
لن�شر هذا املنتج املتطور يف ال�سوق".
و تعد �سيجنال جزءاً من قطاع احلرب الإلكرتونية واال�ستخبارات يف
اي��دج ،جمموعة التكنولوجيا املتقدمة يف قطاع الدفاع وغريه والتي
ت�صنف بني �أف�ضل  25مورداً ع�سكرياً يف العامل.

رئي�س الأركان ي�ستقبل نظرييه بكل من ال�سعودية وكوريا اجلنوبية
•• دبي  -وام:

ا�ستقبل معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س �أركان
القوات امل�سلحة اليوم مبكتبه مبعر�ض دب��ي للطريان  - 2021كال
على ح��ده الفريق �أول الركن فيا�ض بن حامد الرويلي رئي�س هيئة
الأركان العامة للقوات امل�سلحة ال�سعودية والفريق �أول وون �إن ت�شول
رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة لكوريا اجلنوبية.
جرى خالل اللقاءين ا�ستعرا�ض عالقات التعاون التي تربط بني دولة
الإم��ارات و كل من اململكة العربية ال�سعودية وكوريا اجلنوبية خا�صة
ذات ال�صلة بال�ش�ؤون الع�سكرية والدفاعية و�سبل تعزيزها وتنميتها
مبا يخدم امل�صلحة امل�شرتكة� ..إىل جانب تبادل الأحاديث حول �أهمية
تنظيم مثل ه��ذه امل��ع��ار���ض عامليا ويف مقدمتها �سل�سلة معار�ض دبي
للطريان.

الإمارات تدعو �إىل توحيد اجلهود الدولية لدعم تطلعات الليبيني
•• �أبوظبي-وام:

����ش���ارك م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ���ش��خ��ب��وط بن
نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير دولة،
مم���ث�ل ً�ا ع���ن ���ص��اح��ب ال�����س��م��و رئي�س
ال����دول����ة ،يف �أع���م���ال م����ؤمت���ر باري�س
ال��دويل من �أجل ليبيا ،الذي عقد يف
العا�صمة الفرن�سية باري�س.
وخالل كلمته التي �ألقاها يف امل�ؤمتر،
ن��ق��ل م��ع��ايل ال���وزي���ر حت��ي��ات وتقدير
قيادة دولة الإم��ارات العربية املتحدة
جلمهورية فرن�سا وجمهورية �أملانيا
وج���م���ه���وري���ة �إي���ط���ال���ي���ا ودول������ة ليبيا
والأمم املتحدة على اجلهود املبذولة
لتنظيم امل�ؤمتر .م�ؤكداً معاليه على
�أهمية دعم املجتمع الدويل لتطلعات
الليبيني ،وعلى �ضرورة �إ�شراكهم يف كما �أ�شاد معايل ال�شيخ �شخبوط بن دع����م ا����س���ت���ق���رار ل��ي��ب��ي��ا يف العا�صمة اجل����ه����ود ال��ل��ي��ب��ي��ة والأمم�����ي�����ة لدعم الليبي ،مبا يف ذلك اعتماد الت�شريعات
كافة اجلهود الدولية املعنية مب�ستقبل نهيان �آل نهيان بنجاح حكومة الوحدة طرابل�س يف �أك��ت��وب��ر امل��ا���ض��ي .و�أعرب تنفيذ اال�ستحقاق ال�سيا�سي املتفق الالزمة لإجراء االنتخابات الربملانية
دولة ليبيا ال�شقيقة.
الوطنية يف تنظيم وا�ست�ضافة م�ؤمتر ع��ن ت��رح��ي��ب دول���ة الإم�����ارات بجميع ع��ل��ي��ه يف م��ل��ت��ق��ى احل������وار ال�سيا�سي والرئا�سية يف موعدها املقرر.

ومت�سل�سل.
ويف ختام كلمته ،جدد معاليه الدعوة
�إىل توحيد اجلهود الدولية لتمكني
ال�����ش��ع��ب ال��ل��ي��ب��ي ال�شقيق ال�ستكمال
ا�ستحقاقات املرحلة االنتقالية.
اجل��دي��ر بالذكر �أن فخامة الرئي�س
الفرن�سي �إميانويل ماكرون ا�ست�ضاف
امل�ؤمتر الدويل من �أجل ليبيا برئا�سة
م�����ش�ترك��ة م���ع م�����س��ت�����ش��ارة جمهورية
�أمل��ان��ي��ا االحت���ادي���ة �أجن��ي�لا م�يرك��ل ،و
ماريو دراغي رئي�س وزراء اجلمهورية
الإي��ط��ال��ي��ة ،وال��دك��ت��ور حممد املنفي
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��رئ��ا���س��ي ال��ل��ي��ب��ي ،و
معايل املهند�س عبد احلميد الدبيبة
رئ���ي�������س ح���ك���وم���ة ال����وح����دة الوطنية
الليبية ،والأمني العام للأمم املتحدة
وج�������دد م���ع���ال���ي���ه ال�ت�رح���ي���ب بخطة رع��اي��ة الأمم املتحدة ب�ش�أن ان�سحاب �أنطونيو غوتريي�س ،ومب�شاركة رفيعة
ال��ع��م��ل ال���ت���ي وق���ع���ت ع��ل��ي��ه��ا اللجنة القوات واملقاتلني الأجانب واملرتزقة امل�ستوى من ممثلي الدول واملنظمات
ال��ع�����س��ك��ري��ة امل�����ش�ترك��ة  /5+5/حتت م���ن ل��ي��ب��ي��ا ب�����ش��ك��ل ت��دري��ج��ي ومتواز الدولية املعنية بال�ش�أن الليبي.

نور دبي تختتم خميمها العالجي يف غانا
•• دبي-وام:

اختتمت م�ؤ�س�سة نور دبي خميمها
العالجي الذي �أقامته يف جمهورية
غانا ،وا�ستفاد منه �أكرث من 2000
م�����ن امل����ر�����ض����ى امل�������ص���اب�ي�ن باملياه
ال��ب��ي�����ض��اء وغ��ي�ره����ا م����ن �أم����را�����ض
ال��ع��ي��ون امل�����س��ب��ب��ة للعمى والإعاقة
الب�صرية وذلك يف �إطار جهودها يف
جمال مكافحة العمى حول العامل.
ونظمت امل�ؤ�س�سة املخيم العالجي
يف مدينة تامايل يف غانا بناء على
�أح���دث الإح�����ص��ائ��ي��ات ال�����ص��ادرة من
منظمة ال�صحة العاملية واملنظمة
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة م���ن ال���ع���م���ى .و
تركز امل�ؤ�س�سة من خالل خميماتها
ال���ع�ل�اج���ي���ة ع���ل���ى ت����وف��ي�ر ال���ع�ل�اج
ال�����دوائ�����ي وال���ف���ح���و����ص���ات الطبية
و�إجراء العمليات اجلراحية وتوفري
النظارات الطبية.
و ح���ف���اظ���ا ع���ل���ى ����س�ل�ام���ة املر�ضى
والطاقم الطبي ،اتخذت امل�ؤ�س�سة

ع���ددا م��ن الإج������راءات االحرتازية
وال��وق��ائ��ي��ة وال�ب�روت���وك���والت للحد
من خماطر انت�شار جائحة " كوفيد
 . "19وق����ال����ت ال����دك����ت����ورة م����ن����ال ت����رمي،
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي وع�����ض��و جمل�س
�أم��ن��اء م�ؤ�س�سة ن��ور دب��ي " :ح�سب
الإح�صائيات ال�صادرة يف ، 2020

 ،هناك ما يقدر بنحو  3.2مليون
�شخ�ص يعانون من فقدان الب�صر
يف غ���ان���ا ،م���ن ب��ي��ن��ه��م 100,000
م�������ص���اب ب���ال���ع���م���ى .وت���ع���ت�ب�ر املياه
البي�ضاء من �أك�ثر م�سببات العمى
انت�شا ًرا يف هذه املناطق والتي ميكن
عالجها ب�سهولة .وت�ستهدف نور
دبي من خالل املخيمات العالجية

حت�سني وت�سهيل و�صول املحتاجني
ل���ل���خ���دم���ات ال�����ص��ح��ي��ة وبالأخ�ص
خ����دم����ات ال���ع���ن���اي���ة ب���ال���ع���ي���ون التي
يحتاجها املجتمع وبالتايل امل�ساهمة
يف رفع رفاهية الأفراد".
و�أ�ضافت �أن��ه بالإ�ضافة �إىل توفري
ال��ب�رام����ج ال��ع�لاج��ي��ة والوقائية،
تهدف خميمات نور دبي �إىل متكني

العاملني يف امل��ج��ال ال�صحي وذلك
ل�ضمان ا�ستدامة تقدمي اخلدمات
ال�صحية ح��ت��ى ب��ع��د ان��ت��ه��اء املخيم
العالجي حيث حتر�ص نور دبي على
توظيف ط��اق��م طبي م��ن مواطني
امل��ن��ط��ق��ة ومتكينهم ع�بر التدريب
وت��وف�ير االم����دادات ال�لازم��ة لعالج
املحتاجني مم��ا ي����ؤدي �إىل حت�سني

احلالة االقت�صادية واالجتماعية.
و�أو�����ض����ح����ت ال����دك����ت����ورة م���ن���ال " :
�أن امل���ي���اه ال��ب��ي�����ض��اء ت��ع��د م���ن �أكرث
�أم����را�����ض ال��ع��ي��ون ان���ت�������ش���اراً و�أك��ب�ر
�أ����س���ب���اب الإع����اق����ة ال��ب�����ص��ري��ة التي
مي��ك��ن ع�لاج��ه��ا ب�����إج����راء جراحي
ب�سيط .وتتم عملية ا�ستئ�صال املياه
البي�ضاء وزرع العد�سة يف العني يف

املخيمات العالجية مل�ؤ�س�سة نور دبي
ومتكن املري�ض من ا�ستعادة ب�صره
ب�سرعة .كما �أظهرت الدرا�سات �أن
جراحة �إزالة املياه البي�ضاء ت�ساهم
يف ت��خ��ف��ي��ف ح����دة ال��ف��ق��ر وحت�سني
ح��ي��اة ال��ف��رد واق��ت�����ص��اد الأ���س��رة كما
ت�شري النتائج �إىل �أن فوائد ا�ستعادة
ال���ب�������ص���ر م�������س���ت���دام���ة ع���ل���ى امل�����دى

الطويل. " .
وم���ن���ذ �إط���ل��اق ب���رن���ام���ج املخيمات
العالجية يف ع��ام  ،2008ا�ستفاد
� 289,306أ������ش�����خ�����ا������ص من
الفحو�صات ،و مت �إجراء 29,974
ع���م���ل���ي���ة ج�����راح�����ي�����ة ،ومت ت����وزي����ع
 67,642ن��ظ��ارة طبية مم��ا �أدى
�إىل حت�سني �أو�ضاعهم االجتماعية
واالقت�صادية.
ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر �أن " ن�����ور دب�����ي "
م�ؤ�س�سة خريية تعمل حت��ت مظلة
م�ؤ�س�سة م��ب��ادرات حممد بن را�شد
ال��ع��امل��ي��ة تخت�ص مب��ك��اف��ح��ة العمى
م��ن��ذ  .2008وت��ع��ت�بر املخيمات
العالجية م��ن �أه��م اخل��دم��ات التي
ت��ق��دم��ه��ا امل���ؤ���س�����س��ة خ�����ارج الدولة
وت�ستهدف املناطق النائية يف �آ�سيا
و�أف��ري��ق��ي��ا وت���وف���ر خ���دم���ات رعاية
العيون للمحتاجني الذين يعانون
من نق�ص يف املوارد ف�ضال عن عدم
وجود بنية حتتية للرعاية ال�صحية
يف القرى التي يتم اختيارها.

الإمارات لبحوث علوم اال�ستمطار يحدد امل�شاريع البحثية
املت�أهلة لنيل منحة دورته الـ4
•• �أبوظبي-وام:

�أعلن املركز الوطني للأر�صاد ام�س
عن حتديد واختيار امل�شاريع البحثية
ال��ت��ي �ستح�صل ع��ل��ى م��ن��ح��ة ال����دورة
الرابعة من برنامج الإمارات لبحوث
علوم اال�ستمطار وذلك عقب اجتماع
جلنة املراجعة الفنية الدولية التابعة
ل��ل�برن��ام��ج اف�ت�را����ض���ي���ا م�����ؤخ����را ومت
خ�لال��ه درا����س���ة وا���س��ت��ع��را���ض �أف�ضل
امل�شاريع البحثية التي و�صلت مرحلة
التقييم النهائي.
�شملت مرحلة تقييم البحوث النهائية
ال��ت��ي ام��ت��دت ���ش��ه��را املفا�ضلة ب�ين 8
مقرتحات بحثية كاملة تقدم بها 51
باحثا وعاملا وخبريا ينت�سبون لـ26
م�ؤ�س�سة بحثية تتواجد يف  9دول.

اعتمد التقييم على خم�سة معايري
�أ�سا�سية هي اخلربة العلمية والتقنية
الإجمالية و�أهمية العر�ض واالبتكار،
وم��دى �أهلية مقدم العر�ض الباحث
والفريق لتنفيذ امل�شروع ،ومنهجية
ال���ب���ح���ث ،وت���ك���ام���ل ال��ب��ح��ث م���ع بناء
القدرات ،وامل�صادر وامليزانية.
ك��ان��ت امل��ق�ترح��ات البحثية النهائية
املر�شحة قد غطت عددا من املجاالت
وال��ت��ي �ضمت ال��ع��م��ل��ي��ات الفيزيائية
ال��دق��ي��ق��ة لل�سحب ،وتقييم عمليات
تلقيح ال�سحب ،وتقييم م��واد تلقيح
جديدة ،وقيا�س ال�شحنات الكهربائية
للقطرات املائية ،والتنب�ؤات اجلوية
ال����دق����ي����ق����ة ال�����ت�����ي ت�����دع�����م عمليات
اال����س���ت���م���ط���ار ب���ا����س���ت���خ���دام ال����ذك����اء
اال�صطناعي.

ك����ان ال�ب�رن���ام���ج يف م��رح��ل��ة التقييم
الأول����ي����ة ق���د اخ���ت���ار ق��ائ��م��ة البحوث
النهائية املر�شحة بعد عملية تقييم
دقيقة امتدت �شهرا وانتهت باجتماع
جل���ن���ة امل����راج����ع����ة ال���ف���ن���ي���ة ال���دول���ي���ة
افرتا�ضيا خالل الفرتة من � 17إىل
 19مايو .2021
وجرت املفا�ضلة حينها بني جمموعة
م��ت��ن��وع��ة م����ن ال���ب���ح���وث ب��ل��غ��ت 81
مقرتحا بحثيا �أوليا تقدم بها 378
باحثا وعاملا وخبريا ينت�سبون لـ 159
م�ؤ�س�سة بحثية تتواجد يف  37دولة
وتتوزع على خم�س قارات.
ومت حتديد البحوث الأولية املختارة
بناء على �أرب��ع��ة معايري �أ�سا�سية هي
اجل������ودة ال��ع��ل��م��ي��ة وم�����دى الت�أثري،
واخل��ب��رة ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ف��ري��ق البحثي

و�إمكانية التطبيق ،والتعاون متعدد
التخ�ص�صات عرب �شركاء �أكادمييني
وم��ن ال��ق��ط��اع و حكوميني ،والقدرة
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر جم���ال ال��ب��ح��ث العلمي
اخلا�ص باال�ستمطار يف دولة الإمارات
واملناطق الأخرى من العامل.
و بهذه املنا�سبة ق��ال �سعادة الدكتور
ع��ب��داهلل امل��ن��دو���س ،م��دي��ر ع���ام املركز
ال��وط��ن��ي ل�ل��أر����ص���اد رئ��ي�����س االحت����اد
الآ�سيوي للأر�صاد اجلوية" :ي�سرنا
اك���ت���م���ال م���رح���ل���ة ت��ق��ي��ي��م البحوث
النهائية التي ت�أهلت للح�صول على
م��ن��ح��ة ال�����دورة ال��راب��ع��ة م��ن برنامج
الإم�����ارات ل��ب��ح��وث ع��ل��وم اال�ستمطار
و���ش��ك��ل��ت ه���ذه امل��رح��ل��ة خ��ط��وة مهمة
ل��ت��ح��دي��د �أف�������ض���ل الأف����ك����ار املبتكرة
ال��ت��ي �سيكون لها م�ساهمة مهمة يف

النهو�ض مبجال اال�ستمطار حمليا
و�إق��ل��ي��م��ي��ا وع��امل��ي��ا ،مب��ا ي��ن��درج �ضمن
�أه���داف ال�برن��ام��ج ال��ذي ج��اء لي�شكل
داع����م����ا رئ��ي�����س��ي��ا ل��ل��ج��ه��ود العلمية
الدولية يف جمال اال�ستمطار متا�شيا
مع توجيهات القيادة الر�شيدة يف دولة
الإمارات ،ونحن ننظر بتفا�ؤل �إىل �أن
امل�شاريع التي مت اختيارها للح�صول
على منحة الربنامج �ست�شكل رافدا
معرفيا وعلميا مهما ،و�سترتك �أثرا
ملمو�سا ي�����ص��ب يف امل�����س��اع��ي العاملية
للحد من �شح املياه".
بدورها قالت علياء املزروعي ،مديرة
ب���رن���ام���ج الإم�����������ارات ل���ب���ح���وث علوم
اال�ستمطار" :حر�صت اللجنة الفنية
ال���دول���ي���ة خ��ل�ال ت��ق��ي��ي��ـ��ـ��ـ��م البحـوث
النهائية ع��ل��ى ان��ت��ق��اء ال��ب��ح��وث التي

ميكن �أن تقدم �إ�ضافة نوعية جلهود
دول����ة الإم������ارات ال��ط��م��وح��ة الرامية
�إىل م��واج��ه��ة حت��دي��ات ن���درة امل��ي��اه يف
امل��ن��اط��ق اجل��اف��ة و�شبه اجل��اف��ة حول
العامل ،حيث متيزت قائمة املقرتحات
البحثية النهائية بنوعيتها وقيمتها
العلمية العالية وه��ذا ب���دوره تطلب
من �أع�ضاء اللجنة بذل جهود كبرية
ل��ل��م��ف��ا���ض��ل��ة ب��ي��ن��ه��ا وحت���دي���د �أكرثها
متيزا باالعتماد على معايري دقيقة
ت�ضمن م�ساهمتها يف تعزيز عمليات
اال�ستمطار وتوظيف تقنيات متطورة
ومبتكرة يف هذا املجال بالإ�ضافة �إىل
دع��م اجلهود البحثية القائمة حاليا
ب�أفكار جديدة ملوا�صلة النهو�ض بهذا
احلقل العلمي املهم الذي ي�شكل داعما
رئي�سيا ل�ضمان الأم��ن املائي العاملي،

ونتطلع قدما للإعالن عن امل�شاريع
الفائزة وتقدمي املزيد من املعلومات
عنها وذلك خالل الفعالية الر�سمية
ال��ت��ي �سيتم تنظيمها ب��ه��ذه املنا�سبة
مطلع العام املقبل".
و �شهد هذا العام ال��دورة الرابعة من
الربنامج و �سيتم تقدمي منحة تبلغ
قيمتها  1.5م��ل��ي��ون دوالر �أمريكي
موزعة على � 3سنوات لكل واحد من
املقرتحات البحثية الفائزة.
و �سوف ت�ساهم هذه املنح يف االنتقال
بهذه البحوث �إىل مرحلة التطبيق
ع��ل��ى �أر�������ض ال����واق����ع ،ع��ل��ى �أن يبد�أ
ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف غ�������ض���ون ���ش��ه��ري��ن من
الإع����ل����ان ع����ن امل�������ش���اري���ع البحثية
احلا�صلة على منحة دورة الربنامج
ال���راب���ع���ة يف ي��ن��اي��ر  ،2022وذل���ك

�ضمن فعالية خا�صة �سيتم تنظيمها
بهذه املنا�سبة.
ي�����ش��ار �إىل �أن ال��ن��ج��اح ال����ذي حققه
ب���رن���ام���ج الإم�����������ارات ل���ب���ح���وث علوم
اال�ستمطار على امل�ستوى العاملي ي�ؤكد
مكانة دول��ة الإم���ارات الرائدة يف هذا
امل���ج���ال ال��ع��ل��م��ي ..و���ش��ك��ل الربنامج
وج���ه���ة ج����اذب����ة ل�����ش��ب��ك��ات الأب����ح����اث
امل��ع�ترف بها عامليا ،وجن��ح يف تطوير
عملية نقل املعارف ال�ضرورية ل�ضمان
ت�أمني موارد م�ستدامة للمياه يف دول
العامل املعر�ضة ملخاطر اجلفاف.
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 5مليارات درهم �صفقات وزارة الدفاع يف اليوم الأول ملعر�ض دبي للطريان
•• �أبوظبي -وام:

�شهد ال��ي��وم الأول م��ن معر�ض دب��ي للطريان � ،2021إع�ل�ان وزارة
الدفاع عن �إب��رام � 5صفقات بقيمة  5مليارات و 239مليونا 640
�ألف درهم مع �شركات حملية ودولية.
و�أك���د ال��ل��واء ال��رك��ن طيار �إ���س��ح��اق �صالح البلو�شي امل��دي��ر التنفيذي
للجنة الع�سكرية املنظمة ملعر�ض دبي للطريان  ،2021خالل امل�ؤمتر
ال�صحفي ،ال��ذي عقد على هام�ش املعر�ض �أن ال�صفقة الأوىل من
املعر�ض مت التعاقد من خاللها مع �شركة ا�سبانية ت�سمى "airbus
 defence and space" s.a.uل�شراء طائرات تزود بالوقود

لقيادة القوات اجلوية والدفاع اجلوي بقيمة  2مليار و 468مليونا
و� 189ألفا و 886درهما.
من جانبها قالت املقدم طيار �سارة حمد احلجري املتحدث الر�سمي
با�سم معر�ض دبي الدويل للطريان �« :2021إن ال�صفقة الثانية مت
عقدها مع �شركة " "progressive technologiesل�شراء
مكمالت الذخائر �شام ً
ال التدريب ل�صالح ال��ق��وات اجلوية والدفاع
اجلوي والتي بلغت قيمتها  2مليار و 672مليونا و� 257ألف درهم».
وا�شارت �إىل �أنه من �ضمن �صفقات اليوم الأول �صفقة مت عقدها مع
�شركة " "thalesالفرن�سية ل�شراء �أنظمة االت�صال ل�صالح القوات
اجلوية والدفاع اجل��وي ،بقيمة  15مليونا و� 937أل��ف دره��م ،فيما

مت �إب��رام تعاقد �آخ��ر مع ال�شركة ذاتها ل�شراء قطع الغيار وال�صيانة
بقيمة  16مليونا و� 709آالف و 754درهما .و�أو�ضحت ب�أن ال�صفقة
اخلام�سة والأخ�يرة يف اليوم الأول من املعر�ض مت �إبرامها مع �شركة
�أمريكية ت�سمى  Goodrich corporationلتقدمي خدمات
الدعم الفني واملعاونة الفنية وتوفري قطع الغيار لأنظمة الطائرات
بقيمة  66مليونا و� 114ألف درهم.
وق��ال ال��ل��واء ال��رك��ن طيار �إ���س��ح��اق �صالح البلو�شي امل��دي��ر التنفيذي
للجنة الع�سكرية املنظمة ملعر�ض دبي للطريان « ،2021من املتوقع
�أن تكون ه��ذه ال��دورة من املعر�ض �أك�ثر متيزاً من ال���دورات ال�سابقة
ا�ستناداً �إىل عدد الدول واجلهات العار�ضة اجلديدة امل�شاركة يف املعر�ض

حيث ي�شارك يف املعر�ض �أكرث من  1200عار�ض من  148دولة حول
العامل» .و�أ�شار �إىل �أن معر�ض دبي الدويل للطريان  2021يلعب دورا
حمورياً يف حتقيق قوا�سم قطاعات الطريان والف�ضاء والدفاع على
امل�ستوى العاملي باعتباره من�صة جتمع القادة واخل�براء حول العامل
ل�شراكات جديدة ومتهد الطريق نحو تعايف القطاع وحتقيق النمو
يف امل�ستقبل .و�أ�ضاف �أن انعقاد الدورة ال�سابعة ع�شر من املعر�ض تعد
دلي ً
ال وا�ضحاً على كفاءة دولة الإمارات العربية املتحدة يف اال�ستجابة
ل�ل�أزم��ة ال�صحية وجت��اوزه��ا يف ه��ذه امل��رح��ل��ة ،حيث ت�صدرت حماية
�صحة و�سالمة اجلميع قائمة الأولويات يف خطة ا�ستجابة احلكومة
للأزمة ال�صحية العاملية.

09

النا زكي ن�سيبة  :الدبلوما�سية الإماراتية كانت وال زالت �أداة لتحقيق طموحات الدولة
•• �أبوظبي-وام:

�أكدت �سعادة النا زكي ن�سيبة م�ساعدة وزير اخلارجية والتعاون الدويل لل�ش�ؤون
ال�سيا�سية واملندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية املتحدة لدى الأمم املتحدة
�أن دولة الإمارات ،كما درجت ،اختارت �أن ُتكمل م�سرية البناء والبحث الد�ؤوب
عن �شركاء التعاون واالزدهار لت�ضيف ل�سجل �إجنازاتها وترتقي بنموذج النجاح
يف املنطقة ..ولهذا ف���إن امل�ساهمة الفاعلة يف �إجن��اح ه��ذا اخليار �ستكون �أهم
�أولوياتِنا يف اخلم�سني عاماً القادمة.
وقالت �سعادتها يف مقال لها بعنوان "اخلم�سني عاماً القادمة من الدبلوما�سية
الإماراتية" �إن اال�ستقطاب �ش ّكل عنوان املرحلة يف العامل واملنطقة �إب��ان عقد
ال�سبعينات حني َق ّ�سمَت احلرب الباردة املجتمع الدويل �إىل قطبني مت�صارعني
وا�ستوطن ال�شرق الأو�سط هاج�س احلرب ف�أنهكه قتا ًال و�أ�ضناه فقراً .ويف هذه
الظروف ال�صعبة ،التي ت�أ�س�س خاللها االحت��اد يف الثاين من دي�سمرب يف عام
 ،1971مل يكتفِ الوالد ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان – طيب اهلل ثراه
– واجليل امل�ؤ�س�س ب�أن تنه�ض دولة الإمارات ل ُت�صب َح كياناً م�ستق ً
ال وذا �سيادة
فح�سب ،بل �أ�صروا على �أن جت�سد منوذِجاً للدولة الناجحة املنفتحة على العامل
واحلا�ضنة لأحالم وتطلعات �شعبها .ومل تزدهم قلة الأمل وكرثة الإحباط يف

املنطقة �إال عزمي ًة ،ف�أناطت القيادة الر�شيدة بالدبلوما�سية الإماراتية النا�شئة
مهمة تهيئة بيئة خارجية ت�سمح بتنفيذ الر�ؤية الطموحة التي انطلقت من
"�سيح ال�سديرة" – وها هي الإمارات العربية املتحدة الآن تعك�س حِ كمة هذا
امل�سار.
و �أ�ضافت قائلة  :ولكن ما �أ�شبه اليوم بالأم�س ،حيث ت�ستعد دول��ة االمارات
للخم�سني عام املُقبلة يف وقتٍ يتخوف فيه العامل من عودة اال�ستقطاب الدويل
والثقافة القطبية ،بينما ال ت��زال منطقتنا مثقل ٌة بعبء الإخفاقات املتتالية
ُ
و�شح االنفراجات .وبالرغم من �أن هذه املرحلة ال تقل �صعوبة عن �سا ِبقاتها
ُ
�إال �أن الإم��ارات ،كما درج��ت ،اختارت �أن تكمل م�سرية البناء والبحث الد�ؤوب
ع��ن ���ش��رك��اء ال��ت��ع��اون واالزده�����ار لت�ضيف ل�سجل �إجن��ازات��ه��ا وت��رت��ق��ي بنموذج
النجاح يف املنطقة .ولهذا ف�إن امل�ساهمة الفاعلة يف �إجن��اح هذا اخليار �ستكون
�أهم �أولوياتِنا يف اخلم�سني عاماً القادمة ،حيث �ستقوم الدبلوما�سية الإماراتية
بت�أمني البيئة اخلارجية من خالل ثالثة حماور رئي�سية� :أو ًال ،تدعيم القدرات
العملية والعلمية للم�ؤ�س�سات والعاملني يف جم��ال ال��ع�لاق��ات اخل��ارج��ي��ة يف
الدولة .فبالرغم من �أن تطوير الإمكانات الوطنية يعد مرتكزاً ثابتاً لدينا
منذ الت�أ�سي�س� ،إال �أن التحديات امل�ستقبلية �ستتطلب �إع��داد جيلٍ جديد من
الدبلوما�سيني القادرين على الإجناز واال�ستفادة من بوادر الأمل ب�شكلٍ يدفع

بعجلة الإمناء واال�ستقرار يف ظل ج ٍو دويل يت�سم باالحتقان والتجاذبات.
ثانيا ،تطبيق ا�سرتاتيجية �شاملة تعزز من حمورية الإمارات و�إ�سهامها ب�شكلٍ
م�س�ؤول يف معاجلة �أهم الق�ضايا وال�شواغل العاملية فبغ�ض النظر عن اخلالفات
ال�سيا�سية التي قد تطغى على ال�ساحة الدولية �أحياناً �إال �أن التحديات الكربى
مثل تغري املناخ وانت�شار الأوبئة والتفاوت االقت�صادي �ستتطلب املزيد من العمل
امل�شرتك والتعاون بني الدول .وبالإ�ضافة اىل تفادي االنعكا�سات ال�سلبية التي
قد ترتتب على م�صالح الدولة ب�سبب �إهمال هذه امل�سائل ،ف�إن تبني دور ن�شط
يف حلحلتها من �ش�أنه �أن يرقى مبوقع دولة االمارات يف املجتمع الدويل كع�ض ٍو
فاعل ي�شارك ال��ع��امل همومه و�آم��ال��ه ،وال���ذي �سيخلق ف�ضا ًء رح��ب��اً تثمر فيه
العالقات اال�سرتاتيجية متعدي ًة النطاق ال�ضيق الذي قد تفر�ضه اجلغرافيا.
ثالثاً ،العمل على �إر�ساء ثقافة احلوار والتعاي�ش يف ال�شرق الأو�سط لأن حتمية
تداعيات و�ضع املنطقة� ،سلباً و�إيجاباً ،على الدولة هي حقيقة �أثبتتها جتارب
املا�ضي .وال���ذي تط ّلب م��ن االم���ارات �أن تكر�س طاقاتها و�إمكاناتها حلماية
م�صاحلها والدفاع عن مكت�سباتها يف وجه موجات احلروب وتيارات التطرف
والإره���اب و�أب��ع��اد ان��ع��دام الفر�ص .وو �أ�ضافت �سعادتها ان ا�ستقرار الإمارات
وجناح م�شاريعنا التنموية يبقى من العوامل الأ�سا�سية التي عززت من قدرتنا
يف الت�أثري على الو�ضع يف املنطقة ب�صورة �إيجابية ..ولذلك فمع مرور العامل

بتغريات اقت�صادية و�سيا�سية و�أمنية وتقنية فارقة ،حري بنا �أن ن�ستثمر قدراتنا
يف التنمية والبناء والذي يخدم وي�ستوجب جواراً �إقليمياً هادئاً ي�سوده احلوار
والتعاي�ش.
و �شددت �سعادتها على �أن الدبلوما�سية الإماراتية كانت وال زالت �أداة لتحقيق
طموحات الدولة فهي من�سجمة كلياً مع اال�سرتاتيجية الوطنية .فا�ست�ضافتنا
ملقر الوكالة الدولية للطاقة املتجددة  IRENAومعر�ض �إك�سبو دبي 2020
و�إن�����ش��اء �أك��ادمي��ي��ة �أن���ور ق��رق��ا���ش الدبلوما�سية وت��وق��ي��ع االت��ف��اق الإبراهيمي
وال��و���ص��ول مب�سبار الأم����ل للمريخ واحل�����ص��ول ع��ل��ى ع�ضوية جمل�س الأمن
كموقع لعقد م�ؤمتر  COP28متثل جميعها مكت�سبات
واختيار الإم���ارات
ٍ
نوعية ومتناغمة ت�ست�شرف �أهداف الدبلوما�سية الإماراتية يف اخلم�سني عاماً
القادمة ،فهي تجُ �سد النموذج الذي �صَ با �إليه اجليل امل�ؤ�س�س يف �سنة 1971
وتعززه قيادتنا الر�شيدة اليوم ،منوذج الدولة الناجحة املنفتحة على العامل
واحلا�ضنة لأحالم �أبنائها وتطلعاتهم.
و اختتمت �سعادتها مقالها قائلة  :يف اخلم�سني �سنة القادمة� ،سيتعامل ن�ساء
ورجال ال�سلك الدبلوما�سي ،كما فعل �سابقيهم ،بحكمة ومو�ضوعية مع تطورات
الو�ضع الدويل و�سيعملون على تهيئة بيئة خارجية حتفظ مقدرات هذا الوطن
ومكت�سباته وتدفع ب�شعبه �إىل حتقيق الأف�ضل دائماً.

رئي�س املجل�س ي�شارك يف جل�سة نقا�شية لرتيندز يف معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب

تفاهم بني جمل�س الأمن ال�سيرباين وتريندز لتعزيز التعاون العلمي والبحثي
•• �أبوظبي-الفجر:

ال�شباب املتميزين.

���ش��ارك ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د حمد
ال���ك���وي���ت���ي ،رئ���ي�������س جم���ل�������س الأم������ن
ال�سيرباين حلكومة دول��ة الإم���ارات،
يف جل�سة نقا�شية نظمها مركز تريندز
للبحوث واال���س��ت�����ش��ارات على هام�ش
م�����ش��ارك��ت��ه يف ال��ن�����س��خ��ة ال����ـ  40من
معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب .وقد
حت��دث �سعادته يف اجلل�سة النقا�شية
ح����ول �أه��م��ي��ة الأم�����ن ال�����س��ي�براين يف
دع��م م�سرية العمل الوطني ال�شامل
ل�ل��إم���ارات ،وذل���ك بح�ضور الدكتور
حم���م���د ع����ب����داهلل ال���ع���ل���ي ،الرئي�س
التنفيذي ملركز "تريندز" ،وعدد من
�أع�ضاء جمل�س تريندز ل�شباب البحث
العلمي.
و�أكد �سعادة الدكتور حممد الكويتي،
يف اجل��ل�����س��ة ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة ال���ت���ي ج���اءت
���ض��م��ن ب��رن��ام��ج "تريندز الثقايف"،
�أه���م���ي���ة الأم������ن ال�����س��ي�براين يف دعم
م�����س�يرة ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت��ق��دم الرقمي،
يف ال��وق��ت ال���ذي ي���زداد فيه االعتماد
على التكنولوجيا يف احلياة العملية
واالج����ت����م����اع����ي����ة ب�������ش���ك���ل م�ضطرد،
وي��ت��ن��ام��ى م��ع��ه ال��ت��وج��ه �إىل التحول
الرقمي عاملياً� ،إذ يبدو التالزم وا�ضحاً
بني اقت�صاد املعرفة وتو�سع ا�ستخدام

التعاون العلمي
ويف �سياق مت�صل ،و َّقع جمل�س الأمن
ال�����س��ي�براين حلكومة دول���ة الإم����ارات
م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع م���رك���ز تريندز
للبحوث واال�ست�شارات بهدف تعزيز
التعاون العلمي والبحثي واال�ستفادة
م����ن ق����واع����د ال���ب���ي���ان���ات واملعلومات
والبحوث املتاحة .وقد و َّقع االتفاقية
�سعادة الدكتور حممد حمد الكويتي،
رئ��ي�����س جم��ل�����س الأم������ن ال�سيرباين
حل��ك��وم��ة دول���ة الإم������ارات ،والدكتور
حم���م���د ع����ب����داهلل ال���ع���ل���ي ،الرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���رك���ز ت��ري��ن��دز للبحوث
�������ص امل���ذك���رة
واال�����س����ت���������ش����ارات .وت���ن ُّ
ع���ل���ى ال���ت���ع���اون ب��ي�ن جم��ل�����س الأم�����ن
ال�����س��ي�براين و"تريندز" يف جماالت
�إع��داد البحوث حول املو�ضوعات ذات
االه��ت��م��ام امل�����ش�ترك ،وت��ب��ادل اخلرباء
والباحثني لدى الطرفني لال�ستفادة
م��ن خ�برات��ه��م .ك��م��ا ي�شمل التعاون
تبادل الإ�صدارات والبحوث املعدَّة يف
مو�ضوعات م�شرتكة تت�صل باملعرفة
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،ف�����ض�ل ً
ا ع���ن تنظيم
ف��ع��ال��ي��ات ون�������دوات وحم���ا����ض���رات يف
امل��و���ض��وع��ات ذات االه��ت��م��ام امل�شرتك
بني اجلانبني.

تقنيات املعلومات واالت�صاالت والتي
تتيح تعزيز التنمية.
و�أو�ضح الكويتي �أن الأمن ال�سيرباين
ي�شكل �أهمية كبرية ملواجهة م�شكالت
التنمية وحتدياتها ومواجهة املخاطر
ال�����ت�����ي حت����ي����ط مب���خ���ت���ل���ف جم������االت
احل���ي���اة ،ف��ب��ات ي��ط��ال ج��م��ي��ع الأم����ور
االقت�صادية ،وال�سيا�سية ،والع�سكرية،
واالج��ت��م��اع��ي��ة ،والإن�����س��ان��ي��ة ،م�شرياً
�إىل �أن التكنولوجيا الرقمية �أوجدت
عاملاً افرتا�ضياً مهماً ي�ؤثر على احلياة
اليومية ،م���ؤك��داً ت�صدُّر الإم����ارات يف

م���ؤ���ش��رات رف��ع ال��وع��ي بثقافة الأمن
ال�سيرباين.
متكني الطاقات ال�شابة
ك���م���ا �����ش����دَّد رئ���ي�������س جم���ل�������س الأم�����ن
ال�������س���ي�ب�راين ع���ل���ى ������ض�����رورة متكني
الطاقات ال�شابة و�إ�شراكها يف �صناعة
امل�ستقبل الرقمي الذي ي�شكل �أولوية
�إم���ارات���ي���ة ،و�����ض����رورة ف��ه��م��ه��ا ماهية
الأم���ن ال�سيرباين كمتغري جديد يف
العالقات الدولية ،و�إدراك �أهمية هذا
املفهوم بعد �أن �أ�صبح �ضرورة حتمية

يف عامل اليوم ،ال�سيما يف ظل ارتباط
ك��اف��ة ال��ت��ف��اع�لات ال��دول��ي��ة باجلانب
الرقمي والتكنولوجي.
وثمن �سعادته ،يف هذا ال�صدد ،جهود
مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات
يف جمال الدرا�سات والبحوث الرقمية
وا����س���ت���ط�ل�اع���ات ال�������ر�أي والنتاجات
النوعية من الإ���ص��دارات والفعاليات
الدولية ،وحر�ص املركز على متكني
ال�������ش���ب���اب ع��ب�ر م����ب����ادرات����ه العديدة
وامل��ت��ن��وع��ة ،ورف����د امل��ج��ت��م��ع بكفاءات
وط����اق����ات �إب����داع����ي����ة م����ن الباحثني

نتاج بحثي عاملي
وع��َّب�رَّ ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د حمد
ال��ك��وي��ت��ي ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب��ه��ذا التعاون
وال�����������ش�����راك�����ة ب��ي��ن جم���ل�������س الأم�������ن
ال���������س����ي��ب�راين وم�����رك�����ز "تريتدز"،
باعتباره م�ؤ�س�سة بحثية تقدم نتاج
دقيق ور�صني وعاملي التوجه ،ي�سعى
�إىل امل�����س��اه��م��ة ال��ف��اع��ل��ة يف �صناعة
امل�ستقبل ع�بر ف��ع��ال��ي��ات و�إ����ص���دارات
نوعية ت��ت��ن��اول ال��ت��ط��ورات والق�ضايا
الإقليمية والعاملية� ،إىل جانب عمله
على ت�أهيل ك��وادر وطنية �شابة قادرة
ع��ل��ى الإ����س���ه���ام ب��ف��ع��ال��ي��ة يف م�سرية
التنمية و�صناعة امل�ستقبل.
و�أو����ض���ح ال��ك��وي��ت��ي �أن جمل�س الأمن
ال�سيرباينيج�سدالر�ؤيةاال�ست�شرافية
للقيادة ،والنهج اال�ستباقي للدولة يف

م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة التي
تفر�ضها التقنيات الرقمية املت�سارعة،
من خالل جهات متخ�ص�صة وفاعلة،
ق���ادرة على توفري احلماية الرقمية
وت�أمني البنية التحتية املتطورة مبا
ي�ضمن ا�ستمرارية الأع��م��ال وتقدمي
اخلدمات ب�شكل منتظم وفعال.
ن�شر العلم واملعرفة
وم���ن ج��ان��ب��ه� ،أ����ش���اد ال��دك��ت��ور حممد
ع��ب��داهلل العلي ب��ال��دور الوطني املهم
ال������ذي ي�����ض��ط��ل��ع ب����ه جم��ل�����س الأم�����ن
ال�سيرباين حلكومة الإم����ارات وعلى
امل���ك���ان���ة امل���رم���وق���ة ال���ت���ي ي��ح��ظ��ى بها
املجل�س ،م���ؤك��دا �أه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون مع
املجل�س ال��ذي ي�شكل منظومة رقمية
م���ت���ط���ورة وحم���� َّ���ص���ن���ة ت���ع���زز مكانة
الإم�����ارات ال���رائ���دة ع��امل��ي��اً يف خمتلف

املجاالت.
و���ش��دَّد ال��ع��ل��ي ع��ل��ى ال����ر�ؤى امل�شرتكة
ب�ي�ن اجل��ان��ب�ين ال��ت��ي ت��خ��دم م�سرية
ن�شر العلم واملعرفة وامل�شاركة يف �صنع
امل�����س��ت��ق��ب��ل ب��ا���س��ت��خ��دام التكنولوجيا
امل��ت��ط��ورة وامل��ع��ل��وم��ات ال��رق��م��ي��ة ،وفق
م����ب����ادئ ت����ب����ادل امل���ن���اف���ع والت�سامح
والأخ������وة الإن�����س��ان��ي��ة ون��ب��ذ التطرف
والكراهية.
و�أ�����ش����ار ال���دك���ت���ور حم��م��د ال��ع��ل��ي �إىل
�أن ه����ذه االت��ف��اق��ي��ة ت����أت���ي انطالقاً
م���ن ح��ر���ص "تريندز" ع��ل��ى تعزيز
ال�������ش���راك���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة مع
امل�ؤ�س�سات والهيئات الكربى الفاعلة
يف جماالت التنمية� ،إىل جانب مراكز
الفكر الإقليمية والدولية التي تعنى
بن�شر امل��ع��رف��ة ومت��ك�ين امل��ع��ن��ي�ين من
اال�ستعداد لتحديات امل�ستقبل.

178متطوعا ي�شاركون يف حملة تنظيف �شاطئ ربدان يف �أبوظبي توازن توقع خطاب نوايا ل�شراء  100طائرة
عمودية من �إيروتري بقيمة  913مليون درهم

•• �أبوظبي -وام:

����ش���ارك  178م��ت��ط��وع��ا ،م��ن��ه��م 5
غ���وا����ص�ي�ن حم��ت�رف��ي�ن ،يف تنظيف
����ش���اط���ئ رب��������دان ب�����أب����وظ����ب����ي� ،ضمن
حملة نظمها فريق فزعة التطوعي،
و�����ش����رك����ة "بروفي�س" للخدمات
ال��ع��ق��اري��ة ،ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل�ؤ�س�سات
احلكومية واملجتمعية والتطوعية،
وف��ق الإج�����راءات ال��وق��ائ��ي��ة ال�صحية
املعتمدة ،ويف �إط���ار اجل��ه��ود الرامية
حلماية البيئة من التلوث.
و�أثنى معايل ال�شيخ خليفة بن حممد
بن خالد �آل نهيان ،الرئي�س الفخري
ل��ف��ري��ق "فزعة" ال��ت��ط��وع��ي ،رئي�س
جمل�س �إدارة جمعية واجب التطوعية،
على دور ال�شركات اخلا�صة التي قامت
بدعم هذه احلملة حلماية املنظومة
البيئية ،م���ؤك��دا �أن��ه��ا ت���أت��ي ا�ستجابة
مل�ساعي احلكومة الر�شيدة يف �إطالق
امل��ب��ادرات التنموية ال��ه��ادف��ة ،وتعزيز
مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية.
و�أ����ش���ار �إىل �أن م�����ش��ارك��ة املتطوعني
وامل�ؤ�س�سات احلكومية يف هذا احلدث
البيئي� ،أ�سهم يف �إب���راز دور التعاون
وال��وج��ه الإن�����س��اين ملجتمع الإم����ارات
 ،يف ال��ب��ذل والعطاء يف �سبيل �سعادة
الآخرين� ،ضمن رواب��ط قوية ما بني
حماية البيئة والعمل التطوعي ،من
م��ن��ط��ل��ق �أن ح��م��اي��ت��ه��ا واج����ب وطني
و����ض���رورة م��ل��ح��ة ،ال���س��ي��م��ا �أن �شباب

ال���وط���ن وم���ؤ���س�����س��ات��ه ه���م ع��م��اد هذا
ال��ت��وج��ه الإن�����س��اين للمحافظة على
البيئة من �أ�سباب التلوث.
و�أع���رب ع��ن امتنانه للم�شاركني من
امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وج��م��ع��ي��ات النفع
ال��ع��ام ،الفتا �إىل �أن الفعالية متيزت
بالعديد م��ن اخل�صائ�ص الإيجابية
كم�شاركة ال��غ��وا���ص�ين امل��ح�ترف�ين يف
هذه التجربة الناجحة حلماية البيئة
ال��ب��ح��ري��ة ،وب��ال��ت��ايل ن��ق��ل خرباتهم
لل�شباب والأط��ف��ال املتحم�سني ،ومن
لديه القدرة على التعبري عن انتمائه
ل��وط��ن��ه ،وت��رج��م��ة ���ش��ع��وره �إىل عمل
يخدم البيئة واملجتمع.
�شارك يف الفعالية ،ال�شيخ حممد بن
خليفة بن حممد بن خالد �آل نهيان،

ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة جمعية
واج��ب التطوعية ،وال�شيخة عائ�شة
بنت خليفة ب��ن حممد ب��ن خ��ال��د �آل
نهيان ،وال�شيخ �سعيد بن حمدان بن
�سعيد بن طحنون �آل نهيان ،وطالل
الذيابي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
ال��دار العقارية ورئي�س جمل�س �إدارة
"بروفي�س" ،وجا�سم �صالح بو�صيبع،
نائب رئي�س جمل�س �إدارة "بروفي�س"،
�إ�ضافة �إىل �سكان املجمعات ال�سكنية
التي تديرها ال�شركة.
كما ���ش��ارك فريق "كلنا �شرطة" من
���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي ،وب��ل��دي��ة �أبوظبي،
وم���رك���ز �إدارة ال��ن��ف��اي��ات � -أبوظبي
"تدوير" ،وجمعية واجب التطوعية،
وف���ري���ق الإم���������ارات ال�����س��ب��ع للغو�ص

التطوعي ،و"ون �إليفن".
وق����ال ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن خليفة بن
حممد بن خالد �آل نهيان� ،إن البيئة
ه����ي ت�������راث م�������ش�ت�رك للإن�سانية،
وت�����س��ت��ح��ق ك���ل االه���ت���م���ام املجتمعي،
ف���ي���ج���ب امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ي���ه���ا ،الفتا
�إىل �أن م�������ش���ارك���ت���ه ع���ل���ى ال�صعيد
ال�شخ�صي يف هذا احلدث ي�أتي بدافع
ال��رغ��ب��ة الأك����ي����دة يف خ���دم���ة البيئة
واملجتمع الإم��ارات��ي ،وزي��ادة التفاعل
للمتطوعني ،وتعزيز رواب���ط املحبة
يف العمل اجل��م��اع��ي لتطويع البيئة
واملحافظة على مواردها.
و�أ������ض�����اف �إن ا�����ش��ت�راك امل�ؤ�س�سات
احل��ك��وم��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة واخلريية
معا ،يجعلنا ن�ؤكد �أن املحافظة على

البيئة �أمر مهم يتواكب مع توجهات
القيادة الر�شيدة واهتمامها بالتنمية
وال���ت���وازن ال��ب��ي��ئ��ي ،واحل���ف���اظ عليها
�سليمة معافاة� ،ضمن القيم ال�سامية
التي ت�ؤطرها روح امل��واط��ن��ة ،و�إعداد
جيل من املتعلمني والواعني مب�شاكل
البيئة ،وال��ق��ادري��ن على امل�شاركة يف
حلها ،واالرت��ق��اء يف م�ستوى احلفاظ
على الكون.
وق����ال ال��غ��وا���ص خمي�س ال��ت��م��ي��م��ي "
ي�سعدنا ال��ت��ع��اون م��ع "بروفي�س" يف
�إط����ار ه���ذه احل��م��ل��ة امل��ت��م��ي��زة ،ون�أمل
ل��ه��ا �أن ت�����س��اه��م يف �إل���ه���ام امل��زي��د من
ال�����ش��رك��ات وال�����س��ك��ان ل��ل��ب��دء باتخاذ
خطوات حقيقية حلماية البيئة .ففي
غ�ضون �ساعات قليلة ،جنحنا بجمع
 600ك��ي��ل��وغ��رام م��ن امل��خ��ل��ف��ات من
�أعماق البحر ،الناجمة عن الأ�ساليب
غ��ي�ر ال�����س��ل��ي��م��ة يف ال���ت���خ���ل�������ص من
القمامة وال��ت��ي م��ن �ش�أنها تعري�ض
احلياة املائية للخطر عرب املخلفات
البال�ستيكية �أو امللوثات الأخرى التي
قد تلتهمها الكائنات البحرية �أو قد
تعلق بها وتعيق قدرتها على ال�سباحة
بحرية" .وح�صل امل�شاركون يف احلملة
البيئية على لقاح التطعيم من وباء
"كورونا"� ،إ�ضافة �إىل �أنه تـم �إجراءات
الفحو�صات املخربية " "PCRقبل
ي��وم م��ن احل���دث للت�أكد م��ن �سالمة
اجلميع ،وفق الإج��راءات االحرتازية
والوقائية ال�صحية املعتمدة.

•• دبي -وام:

�أع���ل���ن جم��ل�����س ال���ت���وازن االق��ت�����ص��ادي ت�����وازن �أم�������س �أنه
وق���ع خ��ط��اب ن��واي��ا ل�����ش��راء ع���دد  100ط��ائ��رة عمودية
 500VRTمتعددة اال�ستخدامات من �شركة "�إيروتري"
بقيمة  216.9مليون يورو ما يعادل نحو 913مليون
درهم وذلك ال�ستخدامها من قبل جهات حكومية  ،حيث
من املتوقع البدء با�ستالمها يف عام .2023
وق��ال �أح��م��د علي ال��ه��رم��ودي الرئي�س التنفيذي لإدارة
اال�ستحواذ يف جمل�س التوازن االقت�صادي �إن هذه ال�صفقة
ت�أتي يف �إطار نطاق العمل اجلديد ملجل�س التوازن يف �إدارة
امل�شرتيات اال�سرتاتيجية للدولة.
و�أ�شار �إىل �أن االتفاق �سيت�ضمن ت�أ�سي�س مركز ل�صيانة
ال��ط��ائ��رات ال��ع��م��ودي��ة يف �أب��وظ��ب��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع �شركة
وط��ن��ي��ة م����ؤك���داً �أن ���ش��رك��ة "�إيروتري" ب����د�أت ب��دع��م من
�صندوق تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية باحلوار مع عدد
من ال�شركات الوطنية للدخول يف �شراكة ا�سرتاتيجية
لت�شغيل و�إدارة املركز ،وم�شددا على التزام ت��وازن بدعم
االقت�صاد الوطني ومتكني ال�شركات الوطنية.
وت��وق��ع ال��ه��رم��ودي حتقيق ع��دة �أه����داف م��ن بينها نقل
الإمكانيات التكنولوجية والعمليات الت�شغيلية لدولة
الإم�����ارات  ،مم��ا ي��ت��واك��ب م��ع �أه����داف ت����وازن املتمثلة يف
متكني القطاع ال�صناعي والعمل على منوه وتطوره ودعم
ا�ستثمارات اال�سرتاتيجية للدولة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع��ب��داهلل ن��ا���ص��ر اجل��ع�بري ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س �إدارة �شركة "�إيروتري"� " ..سعداء بامل�ضي يف
تنفيذ ه��ذه ال�صفقة م��ع جمل�س ال��ت��وازن االقت�صادي"
م�شريا �إىل �أن ال�شركة قامت بتطوير الطائرات و�إدخال
حت�سينات تقنية عليها ملواكبة متطلبات العمالء وتلبية
توقعاتهم فيما يتعلق مبنتجات ال�شركة.
و�أكد �أن الطائرات العمودية اخلفيفة ذات املحرك الواحد

من ط��راز  VRTتتمتع ب�إمكانيات هائلة حيث تتميز
بت�صميم يتيح ا�ستخدامها يف جماالت متنوعة مع مراعاة
�أعلى معايري ال�سالمة و�ضمان الأداء القوي ،ف� ً
ضال عن
التكلفة املنا�سبة.
ورح���ب الك�سندر اوخ��ون��ك��و الرئي�س التنفيذي ل�شركة
"�أيروتري" بهذه ال�شراكة اال�سرتاتيجية و�أهمية امل�ضي
يف ه���ذه ال�صفقة م����ؤك���دا �أن دخ����ول ال�����س��وق الإماراتي
ميثل نقطة حت��ول فارقة يف ق��درة ال�شركة على ت�سويق
منتجاتها ودع��م �إمكانياتها يف دخ��ول ا���س��واق جديدة يف
منطقة ال�شرق االو�سط و�شمال �إفريقيا و يف باقي �أ�سواق
العامل.
وق��ال �أوخ��ون��ك��و �إن ط��ائ��رات الهليكوبرت  VRTتتمتع
ب���خ���وا����ص وق��������درات مم���ي���زة وف�����ري�����دة ،وه�����ي م�صممة
ل�لا���س��ت��خ��دام يف م��ن��اط��ق ال��ن��م��و ال��ع��م��راين وك��ذل��ك ملهام
ال��ب��ح��ث والإن���ق���اذ م���ؤك��دا �أن التقنيات ال��ت��ي تتمتع بها
منتجات ال�شركة تتنا�سب متاما م��ع متطلبات العديد
من العمالء يف �إطار العمليات غري القتالية مثل عمليات
البحث والإن��ق��اذ اجل��وي ودع��م ال��رك��اب ور���ش املحا�صيل
والأ�شغال اجلوية ودع��م امل�سوحات الزلزالية ومكافحة
احل���رائ���ق ،ف�����ض�ل ً
ا ع���ن امل���ه���ام اجل���وي���ة يف ق��ط��اع النفط
والغاز.
وتعد "�إروتريط �شركة حديثة تقدم اً
حلول بحثية وتقنية
تناف�سية يف �صناعة ط��ائ��رات الهليكوبرت ،منها طائرة
 ،VRT500ذات �سبعة مقاعد التي تعتمد تكنولوجيا
�آم���ن���ة وت�����س��ت��خ��دم يف جم����االت ال��ن��ق��ل اخل���ا����ص وح���االت
الطوارئ وا�ستخدامات �أمنية �أخرى.
يذكر �أن �صندوق توازن لتنمية القطاعات اال�سرتاتيجية
هو ال���ذراع اال�ستثماري ل�شركة ت��وازن القاب�ضة والذي
�أن�شئ بغر�ض متكني القطاعات اال�سرتاتيجية من خالل
اال�ستثمارات وبرامج متويلية مبتكرة ت�ستهدف تنمية
القطاع اخلا�ص.
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املغرب يعزز مراقبة حدوده للت�صدي لكوفيد
•• الرباط�-أ ف ب

�أع���ل���ن امل���غ���رب ت��ع��زي��ز م��راق��ب��ة ح�����دوده ل��ل��ت�����ص��دي لكوفيد19-
ب���إج��راءات ج��دي��دة ت�شمل منع دخ��ول ال��واف��دي��ن م��ن ب��ل��دان عدة
�إذا تبينت �إ�صابتهم بالفريو�س يف مطارات اململكة وموانئها ،ما
مل يكونوا مقيمني فيها .وقال بيان للجنة وزارية متخ�ص�صة �إن
ال�سلطات قررت تعزيز نظام املراقبة لولوج الرتاب الوطني “يف
�إط��ار تدابري �صحية وقائية يفر�ضها �سياق يت�سم بتزايد حاالت
الإ�صابة يف اجلوار الأوروب��ي للمغرب” ،علما ب�أن �أوروب��ا الغربية
ت�ضم جالية مغربية كبرية .ت�شمل هذه التدابري البلدان امل�صنفة
يف “الالئحة باء” �أي التي ت�شهد و�ضعية وبائية مقلقة ح�سب
ت�صنيف ال�سلطات املغربية ،وبينها جل البلدان الأوروب��ي��ة ودول
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عربية و�إفريقية عدة� .سيكون على امل�سافرين الوافدين من تلك
البلدان التي ُت�صدر اخلارجية املغربية الئحتها على ح�ساباتها يف
مواقع التوا�صل االجتماعي ،تقدمي جواز التلقيح واختبار (بي
�سي �آر)� ،إ�ضافة �إىل “�إجراء فح�ص م��زدوج بوا�سطة الكامريات
احل��راري��ة و�أج��ه��زة قيا�س احل����رارة الإل��ك�ترون��ي��ة وك���ذا االختبار
امل�ست�ضد” عند الو�صول �إىل املغرب ،على �أن يتم ن�شر فرق طبية
يف جمموع موانئ اململكة ومطاراتها .ول��ن يكون ب�إمكان ه�ؤالء
امل�سافرين دخول املغرب �إذا كانت نتيجة تلك االختبارات �إيجابية،
با�ستثناء الأ�شخا�ص الذين يحملون �إقامة دائمة يف املغرب .و�أ�شارت
اللجنة الوزارية �إىل �أن هذه الإج��راءات ت�ستهدف “احلفاظ على
املكا�سب الهامة” التي حتققت يف الت�صدي للجائحة� ،إذ قررت
ال�سلطات الثالثاء رفع حظر التجول الليلي بعد فر�ضه �أ�شهرا

الجئون يكابدون ال�صقيع والأهوال على حدود بولندا وبيالرو�سيا
•• عوا�صم-وكاالت

ت���ت���واىل امل�����ش��اه��د امل����أ����س���اوي���ة من
احل���دود ب�ين بالرو�سيا وبولندا،
حيث يكابد طالبو اللجوء ،الربد
القار�س ،وان�سداد الأفق �أمامهم،
بعدما كانوا مينون النف�س بحياة
�أف�ضل يف “فردو�س �أوروبي».
ويكابد طالبو اللجوء� ،سواء من
ال�صغار �أو الطاعنني يف ال�سن،
ظروفا قا�سية للغاية ،نظرا �إىل
وج����وده����م يف واح�������دة م����ن �أك��ث�ر
مناطق العامل برودة ،على احلدود
بني بيالرو�سيا وبولندا.
و�أ�ضحت م�شاعر ال��ع��ذاب والأمل
تعت�صر ط��ال��ب��ي ال��ل��ج��وء ،بعدما
ت���ب���خ���ر ح���ل���م���ه���م وحت�����ول�����وا �إىل
ع���ال���ق�ي�ن وم����ط����اردي����ن ،حتدهم
الأ�����س��ل�اك ال�����ش��ائ��ك��ة وال����ه����راوات
والأ�سلحة امل�صوبة نحوهم ملنعهم
من التقدم واقتحام احلدود.
يف غ�����ض��ون ذل���ك� ،سجلت حاالت
وفيات بني طالبي اللجوء ،وجلهم
م��ن ال��ع��راق��ي�ين وال�����س��وري�ين ،من
جراء الربد ال�شديد ،فيما يجري
الإب�ل�اغ ب�شكل متكرر عن العثور
على جثث الجئني توفوا يف ظروف
غام�ضة يف املناطق احلدودية بني
بيالرو�سيا وبولندا.
يف تعليقه على �أزمة طالبي اللجوء،
يقول �آري جالل ،رئي�س م�ؤ�س�سة
“القمة” ل�������ش����ؤون الالجئني
وال��ن��ازح�ين ،يف ح��دي��ث لـ”�سكاي
نيوز عربية”“ ،مع الأ�سف و�ضع

الالجئني على حدود بولندا من
جهة بيالرو�سيا ،م�أ�ساوي لأبعد
احل����دود ،فهم يفتقرون لأب�سط
م���ق���وم���ات ال����رع����اي����ة واالغ�����اث�����ة،
وتقت�صر امل��ع��ون��ات امل��ق��دم��ة لهم
على بع�ض الطعام وال�شراب كي ال
ميوتوا جوعا وعط�شا ،ونحن على
توا�صل دائم ومبا�شر معهم».
وي���������ض����ي����ف رئ����ي���������س امل����ؤ����س�������س���ة
ال��ع��راق��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ب���ال���دف���اع عن
حقوق الالجئني “وما يزيد من
خ��ط��ورة الو�ضع الإن�����س��اين هناك
�أن ال��ق�����ض��ي��ة ب��ات��ت ت��ن��ط��وي على
�أب��ع��اد وجت���اذب���ات �سيا�سية حادة،
وم����ن ي���دف���ع ال��ث��م��ن وال�ضريبة
هم ه���ؤالء الالجئون وغالبيتهم

م��ن امل��واط��ن�ين العراقيني الذين
يعي�شون يف ظروف غري �إن�سانية،
ويف ظ���ل ت���دين درج�����ات احل����رارة
مل��ا دون ال�صفر ،وق�����س على ذلك
حجم الكارثة».
ويخ�شى املراقبون من �أن تنزلق
الأم���ور نحو احتكاكات ع�سكرية
ح��ت��ى ب�ي�ن ب��ي�لارو���س��ي��ا وبولندا،
ال �سيما �أن احلمالت الإعالمية
والتال�سن بني م�س�ؤويل البلدين
اجل��اري��ن ال��ل��دودي��ن على �أ�شدها،
وم�����ن خ��ل��ف��ه��م��ا ك����ل م����ن رو�سيا
واالحتاد الأوروبي.
ويتزامن هذا التوتر مع عمليات
ح�شد ع�سكرية ،خا�صة يف اجلهة
البولندية ،على وقع تفجر �أزمة

ال�لاج��ئ�ين ه���ذه ،بينما ي��ب��دو �أن
انعكا�ساتها ال�سيا�سية باتت تطغى
على جوانبها الإن�سانية امللحة.
وي���رى م��ت��اب��ع��ون �أن اللعبة �أكرب
م��ن ال�لاج��ئ�ين ال��ع��ال��ق�ين هناك،
لأن���ه���ا ت��رت��ب��ط ب�����ص��راع��ات نفوذ
ذات �أبعاد تاريخية وجيو�سيا�سية
معقدة ،مبدين خ�شيتهم من �أن
يدفع ه���ؤالء الالجئون الب�سطاء
الباحثني عن حياة كرمية و�آمنة،
�ضريبة نزاعات عاملية كربى من
طينة ال�صراع التقليدي املعروف
بني حلف الناتو ورو�سيا ،ال �سيما
يف م��ن��اط��ق ال��ت��م��ا���س اجلغرافية
احل�سا�سة والرخوة بني الطرفني،
م��ث��ل امل��ن��ط��ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ة ال��ت��ي ع��ل��ق فيها

ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ���ؤالء ال�لاج��ئ��ـ��ـ��ـ��ـ��ون ل�ســـوء
حظهم.
وتتهم حكومات �أوروبية مين�سك
ب�����ا������س�����ت�����دراج امل����ه����اج����ري����ن �إىل
بيالرو�سيا و�إر�سالهم للعبور �إىل
بولندا ،ردا على عقوبات �سابقة
ف��ر���ض��ه��ا االحت����اد الأوروب������ي على
ن��ظ��ام �أ���س��ك��ن��در لوكا�شينكو على
خلفية اتهامه بقمع املعار�ضة.
وت�����ع�����ج ال���������ش����ب����ك����ات وامل����ن���������ص����ات
االجتماعية ال��ع��راق��ي��ة وخمتلف
و����س���ائ���ل الإع���ل���ام ال���دول���ي���ة منذ
�أ���س��اب��ي��ع و�أي�������ام ،ب�������آالف ق�ص�ص
ال����ع����ذاب وال���ق���ه���ر ال���ت���ي يعي�شها
العراقيون وغريهم من العالقني
ع���ل���ى احل�������دود ب��ي�ن بيالرو�سيا
وب�����ول�����ن�����دا ،وامل����وث����ق����ة يف �صور
ومقاطع فيديو م�صورة ،والق�سم
الأك��ب�ر منهم ه��م م��ن كرد�ستان
العراق.
ويف �آخ�������ر ال����ت����داع����ي����ات� ،أعلنت
وزارة اخل����ارج����ي����ة ال���ع���راق���ي���ة،
اجلمعة ،وق��ف رح�ل�ات الطريان
املبا�شرة بني العراق وبيالرو�سيا
و���س��ح��ب رخ�����ص��ة ع��م��ل القن�صل
ال��ب��ي�لارو���س��ي ال��ف��خ��ري يف بغداد
ب�����ش��ك��ل م������ؤق�����ت ،و�إي�����ق�����اف عمل
ال��ق��ن�����ص��ل ال��ف��خ��ري ال���ع���راق���ي يف
بيالرو�سيا ،وذلك للحد من منح
ت�أ�شريات الدخول �إىل بيالرو�سيا،
وحلماية العراقيني م��ن �شبكات
االجت��������ار ب��ال��ب�����ش��ر وتهريبهم،
بح�سب املتحدث با�سم اخلارجية
العراقية� ،أحمد ال�صحاف.

توافق فرن�سا و�إيطاليا ب�ش�أن ليبيا« ..ثمرة ملفتة» مب�ؤمتر باري�س

•• باري�س-وكاالت

بجانب البنود الإيجابية التي خ��رج بها البيان اخلتامي مل�ؤمتر
باري�س حول ليبيا ،الذي انعقد اجلمعة ،ف�إن توافق ليبيا و�إيطاليا
ب��ال��ذات وتر�ؤ�سهما امل�شرتك م��ع �أمل��ان��ي��ا جلل�ساته �أ�ضفى �أجواء
التفا�ؤل نظرا للخالف احلاد بني البلدين ب�ش�أن امللف الليبي يف
ال�سابق .واختتم امل�ؤمتر فعالياته ببيان �أكد التوافق ب�ش�أن �إجراء
االنتخابات الرئا�سية والربملانية الليبية يف موعدها دي�سمرب
ويناير املقبلني ،وخروج املرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
امل�ؤمتر الذي ح�ضرته  25دولة من املعنيني بليبيا� ،شهد ح�ضورا
�أوروب��ي��ا الفتا تزعمته فرن�سا و�إيطاليا ،وبو�صف موقع “ديكود
 ”39الإيطايل ف�إن هذا “كان �شيئا �إيجابيا للغاية”؛ لأن هذين
البلدين لهما قدرة كبرية على الت�أثري يف �شمال �إفريقيا وال�ساحل
ال��غ��رب��ي لإف��ري��ق��ي��ا .وق����ال م��دي��ر امل��ج��ل�����س الأوروب�������ي للعالقات
اخلارجية بروما �أرتورو فارفيللي ،بح�سب ذات املوقع� ،إن م�ؤمتر
باري�س ولد كمبادرة �أحادية ،م�ضيفا �أن فرن�سا يف حاجة مل�ساعدة
فعالة من �إيطاليا ل�ضمان جناح مثل هذه املبادرات يف ليبيا.

من جهته ،اعترب جوزيبي دينت�شي ،رئي�س مكتب ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا لدى مركز الدرا�سات الدولية بروما� ،أن التعاون
الإيطايل الفرن�سي قد يثمر مزيدا من اال�ستقرار يف ليبيا الذي
ي�شهد �صراعات متعددة الأطراف يف الداخل واخلارج.
و�شددت �إيطاليا وفرن�سا خالل م�ؤمتر باري�س على �ضرورة �إجراء
االنتخابات يف موعدها ،و�أعربتها عن تخوفهما من عدم �إجراء
االنتخابات قد ينتج عنه جتدد العنف .و�سلط املوقع �أي�ضا ال�ضوء
على وج��ود توافق �إيطايل �أمريكي �أن رئي�س وبرملان جديدان يف
ليبيا عرب االنتخابات ميكن �أن يكون لهما ت�أثري �أكرب يف حتقيق
اال�ستقرار .واخلالف بني فرن�سا و�إيطاليا حول ليبيا قدمي ،منذ
احلقبة اال�ستعمارية القرن املا�ضي ح��ول مناطق النفوذ بليبيا،
حيث تعتربها �إيطاليا املواجهة لها يف البحر املتو�سط بوابتها
�إىل �إفريقيا ،فيما تعتربها فرن�سا منطقة حيوية لها جلوارها
املبا�شر ملناطق النفوذ الفرن�سية املبا�شرة يف و�سط وغرب �إفريقيا،
كت�شاد والنيجر ومايل وبوركينافا�سو .وفيما كان من �صالح فرن�سا
احلد من نفوذ امليلي�شيات والقوات الأجنبية يف ليبيا؛ كي ال ميتد
خطرها �إىل و�سط وغ��رب �إفريقيا ،ف���إن �إيطاليا كانت تتقارب

�أفغان�ستان جمرد جولة
�إعدادية خلط�أ بايدن املقبل؟

•• وا�شنطن-وكاالت

روج الرئي�س الأمريكي جو بايدن تر�شحه �إىل الرئا�سة الأمريكية على �أ�سا�س �أن
الرا�شدين �سيعاودون تويل امل�س�ؤولية .وحمل الر�سالة نف�سها �إىل قادة العامل .لكن
الواقع كان خمتلفاً بح�سب الباحث يف معهد امل�شروع الأمريكي مايكل روبني .ويف
جملة “وا�شنطن �إكزاميرن” ،كتب روبني �أن �سوء �إدارة الرئي�س وغياب الكفاءة
الهائل لدى فريق الأمن القومي اخلا�ص به ت�سببا بنزيف ال�صدقية الأمريكية
ومت��ك�ين الإره��اب��ي�ين و���ض��خ الأدري��ن��ال�ين يف ط��م��وح مناف�سي �أم��ري��ك��ا مثل رو�سيا
وال�صني .وحقق الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني انت�صاراً طويل املدى مع رفع
العقوبات عن م�شروع نورد �سرتمي  .2من جهة ثانية� ،أظهر االن�سحاب الأمريكي
م��ن �أفغان�ستان ان��ع��دام ال��ك��ف��اءة اجل�سيم و�ضمن �إع���ادة ب���روز ال��ق��اع��دة وداع�ش.
وتطول الالئحة .يحتجز زعيم ع�صابة هايتي رهائن �أمريكيني بينما اقتحم
حوثيون ال�سفارة الأمريكية يف �صنعاء بعد �أ�شهر قليلة على رفع وزارة اخلارجية
ميلي�شياتهم عن الئحة الإره��اب� .أما دفاع املوفد الأمريكي اخلا�ص روبرت مايل
عن �سلوك �إي��ران فيبدو �أن��ه بال ح��دود .لكن جميع ه��ذه الأخ��ط��اء قد ال تقرتب
من مقرتح وزي��ر اخلارجية الكورية اجلنوبية عن وج��ود مبادرة �أمريكية بقيت
�سرية حتى فرتة قريبة وتهدف �إىل �إنهاء احلرب الكورية� .أ�ضاف روبني �أن احلرب
الكورية ب��د�أت منذ �أك�ثر من  70عاماً ،بعد �أ�شهر على ا�ستثناء وزي��ر اخلارجية
الأمريكي حينها دين �آت�شي�سون كوريا من املحيط الدفاعي الأمريكي يف منطقة
ال��ه��ادئ .ب�شكل تقني مل تنت ِه احل��رب ق��ط :يف حني �أوقفت اتفاقية الهدنة �سنة
 1953الأعمال العدائية و�أن�ش�أت منطقة منزوعة ال�سالح على امتداد خط عر�ض
 ،38مل ت�شكل هذه االتفاقية معاهدة �سالم ر�سمية .لكن وزير اخلارجية �شونغ
�أوي-يونغ يقول �إن �إدارة بايدن م�ستعدة لإعالن ينهي احلرب ر�سمياً .وقال“ :لقد
�أجرينا م�ؤخراً م�شاورات وثيقة للغاية مع الواليات املتحدة ب�ش�أن �صيغة وحمتويات
�إعالن نهاية احلرب” .وتابع �أوي-يونغ“ :التن�سيق بني كوريا اجلنوبية والواليات
املتحدة �شارف على االنتهاء تقريباً”� .أو�ضح روبني �أن الإدارة يف كوريا اجلنوبية
ت�أمل ا�ستخدام هكذا �إع�لان كـ”نقطة انطالق” جلهد متجدد من �أج��ل تفكيك
تر�سانة كوريا ال�شمالية النووية .ي�صف الكاتب �إع�لان نهاية احل��رب بناء على
�أمل ب�إجناز ال�سالم هو �أمر �ساذج .القيام بذلك قبل حتقيق هكذا �أهداف يخاطر
باندالع نزاع �أكرث حدة .تكمن امل�شكلة يف �أن وا�شنطن تعمل حتت راية الأمم املتحدة
على �شبه اجلزيرة وب�إمكانها موا�صلة هذا العمل طاملا �أن ال�سالم مل يتحقق� .أن
يتم �إعالن انتهاء احلرب يعني ب�شكل فوري نزع ال�شرعية عن الدور الأمريكي وعن
دور املراقبني املحايدين على طول املنطقة املنزوعة ال�سالح.

مع امليلي�شيات لت�ساعدها يف عدم عبور املهاجرين من ليبيا �إىل
�سواحلها .ويعلق املحلل ال�سيا�سي الليبي �سلطان الباروين على
هذا التطور ب�أن “توافق فرن�سي �إيطايل �أمريكي على بنود داخل
ليبيا قد ي�ضمن ب�شكل كبري جناح العملية ال�سيا�سية» .و�أ�ضاف
ال��ب��اروين ملوقع “�سكاي نيوز عربية” �أن��ه يف وق��ت م��ن الأوقات
اختلفت �إيطاليا وفرن�سا على عدة ملفات ،واحل��رب يف طرابل�س
(� )2020 -2019أكرب �شاهد على ذلك.
وعن ثقل البلدين يف امللف الليبي قال �إن “لديهما القدرة على
الت�أثري ب�شكل كبري على كافة الأط���راف ،و�أج��رت��ا حم��ادث��ات مع
اجلميع ،و�إذا توافقتا قد ت�ستقر العملية ال�سيا�سية ب�شكل وا�ضح».
وذ َّك���ر ال��ب��اروين ب���أن �إيطاليا ت�صرفت �سابقا بعيدا ع��ن االحتاد
الأوروب����ي لأن��ه��ا م��ن ال���دول الأك�ث�ر ت�ضررا مم��ا ي��ح��دث يف ليبيا
ب�سبب عمليات الهجرة ما جعلها تتحالف مع ملي�شيات لل�سيطرة
عليها ،هو الأمر الذي �أزعج �أوروبا .ويف تقديره ،ف�إن �سبب التوافق
احل��ايل بني البلدين ،هو “�أن الوقت مل يعد ي�سمح لأي خالف
ي���ؤج��ج ال�����ص��راع بليبيا ،واالت��ف��اق الآن على بنود حتمي العملية
ال�سيا�سية �أ�صبح �أمرا ال بد منه حتى متر االنتخابات ب�سالم».

ع��دة ،ورف��ع القيود على التنقل داخ��ل ال��ب�لاد� .شهدت احل�صيلة
اليومية للإ�صابات بالفريو�س والوفيات الناجمة عنه تراجعا
ملحوظا يف املغرب خالل الأ�سابيع الأخ�يرة ،مع ا�ستمرار حملة
التلقيح التي �شملت �أكرث من  22,3مليون �شخ�ص ا�ستفادوا من
جرعتي اللقاح ح�سب �آخر ح�صيلة ر�سمية .يف املقابل ي�ستمر العمل
بجواز التلقيح ك�شرط �ضروري لل�سفر �إىل اخلارج �أو لدخول جميع
الف�ضاءات واملرافق العمومية املغلقة .ورغم عدم معار�ضة غالبية
املغاربة للتطعيم �ضد كورونا� ،أثار الطابع الإلزامي جلواز التلقيح
لدخول املرافق والف�ضاءات العامة احتجاجات يف مدن عدة خالل
الأ�سبوعني املا�ضيني ،ودع��وات للرتاجع عنه .ويطمح املغرب �إىل
الو�صول �إىل مناعة جماعية بتطعيم  80باملئة من �سكانه البالغ
عددهم نحو  36مليونا.

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

كماال ... 2024؟
•• لوك الليربتي

�صباح اجل��م��ع��ة� ،سخّ ر م��وق��ع ذي ه��ي��ل ،ب�ضعة
ّ
لرت�شح حمتمل لكاماال هاري�س للرئا�سة
�أ�سطر
ع���ام  .2024وم��ن��ذ �أن م�� ّك��ن��ه��ا ج���و ب���اي���دن من
من�صب نائب الرئي�س ،اعترب الكثريون �أن ذلك
مبثابة قاعدة انطالق لل�سيناتورة ال�سابقة عن
كاليفورنيا.
وبعد �أكرث من � 10أ�شهر بقليل من رئا�سة بايدن،
�أُجرب �أولئك الذين ا�ستقبلوا ّ
تر�شح كاماال هاري�س
ب�شكل �إي��ج��اب��ي ،على تخفيف ن�برة حما�سهم� ،أو
تن�سيب حتليالتهم.
لقد �سبق ان الحظت خالل االنتخابات التمهيدية
للحزب الدميقراطي� ،أنه رغم قدرتها على ملء
خزينة حملتها االنتخابية� ،إال �أن املر�شحة ال تتمتع
بحما�سة حقيقية �أو دع��م �شعبي .تتمتع بحظوة
لدى العديد من قادة احلزب الدميقراطي ،جتد
هاري�س �صعوبة للو�صول �إىل عامّة النا�س على
الأر�ض ،حيث يكون ذلك هو الأه ّم.
منذ  20يناير ،قلت لنف�سي �إن من�صب نائب
الرئي�س �سي�سمح لكماال بالظهور ب�شكل �إيجابي ،مع
العمل على �صقل �صورتها .ففي النهاية ،رئي�سها
هو من يتخذ القرارات ويتح ّمل م�س�ؤوليتها ،ومن
يتع ّر�ض لل�ضغط .وع��ن��دم��ا منحها ه��ذا االخري
الفر�صة لقيادة ق�ضايا حقيقية ،كانت النتائج،
وبلغة مهذبة ،دون امل�أمول.
ال ت��زال انتخابات  2024بعيدة امل��ن��ال ،ولكن
�أ���ص��ب��ح م���ن ال�����ص��ع��ب ب�����ش��ك��ل م��ت��زاي��د ع��ل��ى نائب
الرئي�س ،تغيري الطريقة التي يُنظر بها �إليها.
وهذا ما �أكدته ذي هيل اجلمعة .عالوة على ذلك،
ف�إن م�صريها مرتبط مب�صري الرئي�س يف ال�سراء
وال�ضراء.
و�إىل �صعوباتها ال��ذات��ي��ة يف ال��ت��م�� ّي��ز ،يجب �أن
ن�ضيف ،لهذا البورتريه القامت ،بيئة اقت�صادية
�صعبة يحوم فوقها ظل االجتاه الت�ضخمي �أكرث
ف���أك�ثر ،ول��ك��ن �أي���ً��ض��ا ،ن�سب �سيئة ل�شعبية �إدارة
بايدن.
ول��ئ��ن ال مي��ك��ن ا���س��ت��ب��ع��اد ك���ام���اال ه��اري�����س من
جمموعة املتناف�سني على العر�ش لعام ،2024
فمن الوا�ضح �أن املنحدر ح��ادّ .يف الوقت احلايل،
يبدو �أنه حمكوم عليها بالأمل يف حدوث انتعا�ش

اقت�صادي ،واعتماد الكوجنر�س خلطط اال�ستثمار
التي يقرتحها رئي�سها.
وك��م��ا ل��و �أن اال����ش���واك امل���ذك���ورة �أع��ل�اه لي�ست
كافية لإف�ساد فر�ص نائب الرئي�س ،فعليها � ً
أي�ضا
االنتظار ب�صرب حتى يعلن جو بايدن عن نواياه
لالنتخابات الرئا�سية املقبلة.
خ�لال االنتخابات التمهيدية للدميقراطيني،
رئي�سا
�أمل����ح ج��و ب��اي��دن �إىل �أن����ه مي��ك��ن �أن ي��ك��ون ً
انتقال ًيا ،رجل ثقة �سي�سمح حلزبه بالتقدّم جبهة
موحدة ،وبعدم �إبعاد جمهور من الناخبني ب ّردته
حما�سة ّ
تر�شحات تقدمية �أكرث.
و�إذا ك�����ان خ�����ص��وم��ه��ا ع���ل���ى ت��ر���ش��ي��ح احل����زب
الدميقراطي قد �سجلوا الر�سالة ب�شكل جيد ،فقد
�أملح بايدن ،مرة واح��دة يف املكتب البي�ضاوي� ،إىل
�أنه �سيظل يف املناف�سة عام  .2024و�سواء كانت
نيته �صادقة �أم ال ،ف�إنه بالكاد ي�ستطيع قول غري
ذلك.
فمع ا�ستمرار املواجهة مع الكوجنر�س ،لي�س هذا
هو الوقت املنا�سب لي�ؤكد الرئي�س �أنه �سيغادر ولن
يقاتل حتى النهاية .فقد يُنظر �إىل هذا االعرتاف
على �أن���ه ع�لام��ة �ضعف يف وق��ت ال ي�ستطيع فيه
الرئي�س �إظهار �أدنى ثغرة.
وكلما مت�سك ب��اي��دن �أك�ث�ر ،كلما ك��ان مبقدور
هاري�س اال�ستعداد ب�شرا�سة �أك�ب�ر .مت�ضامنة يف
�أفعالها و�أقوالها ،ي�ستحيل عليها �أن تتم ّيز وتربز،
و�سيبقى �إرث بايدن ملت�صقا بجلدها.
ل��ق��د ك��ن��ت م��ه��ت�� ًم��ا مب�����س�يرة ك���ام���اال هاري�س
ال�سيا�سية منذ �أي��ام عملها كمدعية عامة لوالية
كاليفورنيا ،والحظت �سلوكها يف جمل�س ال�شيوخ
بعد انتخابها لع�ضويته :امر�أة موهوبة ،م�ص ّممة،
ذكية ،وقوية ،غري قادرة على ت�أكيد الآمال املعلقة
عليها .عند كتابة هذه ال�سطور ،ن�سبة منخف�ضة
من مواطنيها 28 ،باملائة ،ميلكون ت�صورا �إيجابيا
عن عملها كنائب للرئي�س.
و����س���واء ك���ان ذل���ك ب�سبب ال�����س��ي��اق ال�����ص��ع��ب �أو
اخليارات التي اتخذها الرئي�س بايدن� ،أو لأنها ال
حتظى ب�شعبية بني مواطنيها ،ف�إن طموح ال�سيدة
ه��اري�����س ق��د ي�����ص��ط��دم ب��احل��ائ��ط ق��ري�� ًب��ا .الوقت
مير ب�سرعة ،والدميقراطيون ما زالوا من�شغلني
بنزاعاتهم العائلية...

ترجمة خرية ال�شيباين

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

�سيا�سيا واقت�صاديا ..ماذا يف جعبة «بايدن و�شي» ب�أول قمة؟
•• عوا�صم-وكاالت

ي��ل��ت��ق��ي ال���رئ���ي�������س الأم���ي��رك������ي ،جو
بايدن مع نظريه ال�صيني �شي جني
بينغ اليوم االثنني يف �أول قمة بني
اجلانبني ،عدها حمللون �أكرب فر�صة
لتخفيف التوتر �سيا�سيا واقت�صاديا
بني �أكرب قوتني يف العامل.
وبعد احلرب التجارية بني اجلانبني،
�شهدت الآون��ة الأخ�يرة �صراع نفوذ،
بني �أمريكا وال�صني ،يف ملفات عدة
كان �أحدثها تايوان واملحيط الهادئ
ون�������ش����أة ف��ي�رو�����س ك����ورون����ا وكذلك
ت���د����ش�ي�ن �أم��ي�رك����ا حت���ال���ف���ات �أمنية
واقت�صادية قالت بكني �إنها ت�ستهدف
ح�صارها ،مما زاد املخاوف من �أزمة
و�شيكة ت�ؤثر على العامل �أجمع.
و�سبق �أن حت��دث ال��زع��ي��م��ان هاتفيا
م���رت�ي�ن م��ن��ذ ت��ن�����ص��ي��ب ب���اي���دن ،ومل
يخف الرئي�س الأم�يرك��ي رغبته يف
لقاء نظريه ال�صيني �شخ�صيا.
وم��ع ذل���ك ،وج��ه ل��ه ان��ت��ق��ادات علنية
لغيابه عن قمتي جمموعة الع�شرين
و”كوب ،”26-لكن بايدن �سيكتفي
بلقاء اف�ترا���ض��ي م��ع �شي ج�ين بينغ
ال�����ذي مل ي���غ���ادر ال�����ص�ين م��ن��ذ نحو
ع����ام��ي�ن ،ع����ازي����ا الأم�������ر �إىل تف�شي
فريو�س كورونا.
وت�����ض��ع ال���والي���ات امل��ت��ح��دة مواجهة
ال�����ص�ين يف ق��ل��ب ���س��ي��ا���س��ت��ه��ا للأمن
القومي منذ �سنوات ،وو�صفت �إدارة
ب���اي���دن امل��ن��اف�����س��ة م���ع ال�����ص�ين ب�أنها
“�أكرب اختبار جيو�سيا�سي” يف القرن
احلايل.

�إدارة التناف�س
ووف�����ق ب���ي���ان ل��ل��ب��ي��ت الأب���ي�������ض ،ف����إن
“الرئي�سني �سيناق�شان ،افرتا�ضيا،
�سبل �إدارة التناف�س بني البلدين يف
�شكل م�س�ؤول».
و�أو����ض���ح �أن “بايدن �سيكون خالل
االجتماع وا�ضحا و�صريحا يف �ش�أن ما
يقلق الواليات املتحدة �إزاء ال�صني».
وقبيل اللقاء املرتقب ،بعث الزعيمان
ب��رق��ي��ت�ين حملتا “نغمة �إيجابية”
ل��ل��ق��م��ة االف�ت�را����ض���ي���ة �إىل اللجنة
ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���ع�ل�اق���ات الأم�ي�رك���ي���ة
ال�����ص��ي��ن��ي��ة ل�ل�اح���ت���ف���ال ب���ال���ذك���رى
ال�سنوية الـ 55لت�أ�سي�سها.
ون�����������ص خ�����ط�����اب �����ش����ي ج��ي��ن بينغ،
ال���ذي ق����ر�أه ال�سفري ال�صيني لدى
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،ت�شني ج���اجن ،يف
حفل ع�شاء اللجنة ،ال�سبت ،على �أن
“بكني م�ستعدة للعمل مع وا�شنطن
لتعزيز التبادالت والتعاون يف جميع
املجاالت».

ال�صني م��ن وا�شنطن ال��ت��زام احلذر
ب�������ش����أن ت����اي����وان ،و�����ش����ددت ،يف بيان
للخارجية ،على �أنها لن تقدم تنازالت
�أو ت�سويات ب�ش�أن الق�ضايا التي مت�س
امل�صالح الرئي�سية لها ،مب��ا يف ذلك
�سيادتها و�سالمة �أرا�ضيها.

ون��وّه �شي �إىل �أن العالقات ال�صينية
الأم�يرك��ي��ة مت��ر مبنعطف تاريخي
ح���ا����س���م ،و���س��ي�����س��ت��ف��ي��د ال���ب���ل���دان من
التعاون و�سيخ�سران من املواجهة.
يف امل���ق���اب���ل� ،أك������دت ر����س���ال���ة بايدن،
التي ق��ر�أه��ا رئي�س اللجنة الوطنية
ل��ل��ع�لاق��ات الأم�ي�رك���ي���ة ال�صينية،
جاكوب لو ،على “الأهمية العاملية”
ل��ل��ع�لاق��ة ب�ين ال��ب��ل��دي��ن يف مواجهة
ال��ت��ح��دي��ات “من م��ع��اجل��ة جائحة
كورونا” �إىل م���ع���اجل���ة التهديد
الوجودي لأزمة املناخ.
ك��م��ا ي���أت��ي الإع��ل�ان ع��ن ع��ق��د القمة
ب�ين ب��اي��دن وال��رئ��ي�����س ال�صيني بعد
�ساعات من ك�شف النقاب عن اتفاق
بني وا�شنطن وبكني ،لزيادة التعاون
بينهما ل��ع�لاج �آث���ار التغري املناخي،
مب��ا ي�شمل خف�ض ان��ب��ع��اث��ات امليثان
والتخل�ص التدريجي من ا�ستهالك
الفحم وحماية الغابات.

حتذيرات من احلرب الباردة
ويف ك��ل��م��ت��ه مب��ن��ت��دى ق����ادة الأعمال
ب��ن��ي��وزي��ل��ن��دا اخل��م��ي�����س امل��ا���ض��ي حذر
ال��رئ��ي�����س ال�صيني م��ن ع���ودة �أج���واء
توتر ت�شبه احلرب الباردة يف منطقة
�آ�سيا واملحيط الهادي.
وقال الرئي�س ال�صيني �إن “حماوالت
ر����س���م ح�����دود ع��ق��ائ��دي��ة �أو ت�شكيل
جم���م���وع���ات ����ص���غ�ي�رة ع���ل���ى �أ�سا�س
جيو�سيا�سي حمكوم عليها بالف�شل،
ال ميكن وال يجب �أن ت��ع��ود منطقة
�آ�سيا واملحيط الهادي �إىل مواجهات
وانق�سامات احلرب الباردة».

توترات ب�سبب تايوان
وم�ؤخرا ،ت�صاعد التوتر بني ال�صني
وتايوان التي تعتربها بكني جزءا من
�أرا�ضيها وتتوعد ب�إعادة توحيدها مع
الرب الرئي�سي.
وب���ع���د ط���ل���ع���ات ق��ي��ا���س��ي��ة لطائرات
�صينية خرقت منطقة الدفاع اجلوي
ل��ت��اي��وان ،تعهدت وا�شنطن بالدفاع
ع��ن اجل���زي���رة ،ذات احل��ك��م الذاتي،
و�أك�����د ب���اي���دن �أن ال���والي���ات املتحدة
�ستدافع ع�سكريا ع��ن ت��اي��وان �إذا ما
�ش ّنت ال�صني هجوماً عليها.
وردا على ه��ذه الت�صريحات ،طلبت

 5ملفات بارزة
�أ����س���ت���اذ ع���ل���م االج���ت���م���اع ال�سيا�سي
باجلامعة الأمريكية� ،سعيد �صادق،
قال �إن القمة �ستناق�ش “الطموحات
النووية املتزايدة لل�صني” و”احلرب
ال�سيربانية” و”تخفيف التوتر
بتايوان” و”تعزيز ال���ت���ع���اون يف
مكافحة التغريات املناخية” و”عودة
احلوار اال�سرتاتيجي” بني البلدين.
و�أ���ض��اف �صادق ،يف ت�صريحات ملوقع
“�سكاي نيوز عربية”� ،أن��ه “توجد
فجوة كبرية بني البلدين وامل�س�ؤولني
امل���ع���ن���ي�ي�ن ،ول���ك���ن �إذا اج���ت���م���ع ق����ادة

البلدين وا�ستعادوا عملية التوا�صل
جمدداً ،ف�سيكون ذلك �أمراً جيداً».
و�أك���������د ع���ل���ى �أن احل��������رب ال�����ب�����اردة
الأم�يرك��ي��ة ال�صينية �ستكون �أكرث
و�أ����ش���د وط������أة ع��ل��ى ال���ع���امل ف���ى حال
تطورت لنزاع دويل �شامل وهو ما ال
يرغب فيه �أحد.
و�أو���ض��ح �أن ال��ع��امل ه��ذه ال��ف�ترة مير
ب��ف�ترة ع�����ص��ي��ب��ة و����ش���دي���دة التعقيد
واحل�������س���ا����س���ي���ة ومل ت����ع����د جائحة
ك���ورون���ا ه��ي امل��و���ض��وع ال��رئ��ي�����س��ي بل
ظ���ه���رت �أزم�������ات �أخ������رى م��ث��ل املناخ
واال�ضطرابات يف عدة دول.
وال يتوقع �صادق ح��دوث اخرتاقات
ك��ب�يرة يف ال��ق�����ض��اي��ا ال�����س��اخ��ن��ة ،مبا
يف ذل�����ك ال����ت����وت����رات ح�����ول ت���اي���وان
و�شينغيانغ وهونغ كونغ ،فيما �أكد �أن
الطرفني �سيظهران العزم على نقل
العالقة من املواجهة �إىل التعاون.
حماور اقت�صادية
�أ����س���ت���اذة االق��ت�����ص��اد ب��ك��ل��ي��ة التجارة

بجامعة عني �شم�س ،مينى احلماقي،
ق��ال��ت �إن القمة ه��ام��ة ج��دا وفر�صة
ك��ب�يرة ل��ت��خ��ف��ي��ف ال��ت��وت��ر ب�ي�ن �أكرب
ق���وت�ي�ن اق��ت�����ص��ادي��ت�ين ب��ال��ع��امل بعد
���س��ي��ا���س��ات ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق دونالد
ترامب الذي كان ي�أخذ نهجا معاداة
وقطيعة �أ�ضرت العالقات مع بكني.
وح���ول املطالب ال�صينية� ،أو�ضحت
احلماقي ،يف ت�صريحات ملوقع”موقع
���س��ك��اي ن��ي��وز عربية”� ،أن��ه��ا �سرتكز
ع��ل��ى رف���ع جميع ال��ع��ق��وب��ات ،و�إلغاء
ال��ت��ع��ري��ف��ات اجل��م��رك��ي��ة العقابية،
و�إلغاء حظر الت�أ�شريات ،و�إنهاء قيود
ت�صدير التكنولوجيا ال��ف��ائ��ق��ة من
الواليات املتحدة لل�صني.
وت��وق��ع��ت �أن ي����ؤك���د ب���اي���دن �ضرورة
�إجراء بكني تغيريات ت�شريعية هائلة
لتعزيز ح��م��اي��ة امللكية ال��ف��ك��ري��ة� ،إذ
تتهم وا�شنطن ال�صني ب�أنها ف�شلت
يف ح��م��اي��ة ح��ق��وق امل��ل��ك��ي��ة الفكرية،
و���س��رق��ت امللكية ال��ف��ك��ري��ة الأجنبية
خ��ا���ص��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا� ،إ���ض��اف��ة �إىل
الأمن ال�سيرباين.
و�أ���ض��اف��ت حماقي“ :مرحلة م��ا بعد
اجلائحة تتطلب من اجلانبني العمل
على خف�ض الر�سوم اجلمركية ودفع
الإ����ص�ل�اح���ات ودع�����م ال��ن��م��و و�إن���ه���اء
احلرب التجارية والبحث عن تكامل
اقت�صادي �شامل».
و�أك������دت ع��ل��ى �أن ال��ت��ح��دي الآن هو
االبتعاد عن احل��رب ال��ب��اردة املدمرة
م����ن خ��ل��ال ال���ع���م���ل داخ������ل النظام
االقت�صادي ال��دويل والتخفيف من
حدة التوترات.

االثنني  15نوفمبر  2021م  -العـدد 13392

عربي ودويل

15 November 2021 - Issue No 13392

باري�س تدعو �إىل عقوبات �أوروبية على املجموعة الع�سكرية يف مايل
•• باري�س�-أ ف ب

ت��دع��و فرن�سا يف بروك�سل �إىل تبني ع��ق��وب��ات �أوروب��ي��ة �ضد
امل��ج��ل�����س ال��ع�����س��ك��ري احل��اك��م يف م���ايل ،يف �أع���ق���اب العقوبات
ال��ت��ي �أعلنتها املجموعة االق��ت�����ص��ادي��ة ل���دول غ��رب �إفريقيا
(�إيكوا�س).
وقالت املتحدثة با�سم اخلارجية الفرن�سية �أم�س الأح��د �إن
على االحت��اد الأوروب��ي �أن يتبنى “�إطارا قانونيا �سريعا من
�أج��ل ات��خ��اذ اج���راءات تقييدية مماثلة “لتلك التي �أقرتها
�إيكوا�س” �ضد من يعيق املرحلة االنتقالية».
و�سيدافع وزير اخلارجية جان �إيف لودريان عن هذا املوقف
يف اجتماع مع نظرائه من دول االحتاد الأوروبي.

وفر�ضت �إي��ك��وا���س يف  07ت�شرين الثاين-نوفمرب عقوبات
فردية على �أع�ضاء املجل�س الع�سكري ب�سبب �إرج��اء تنظيم
االنتخابات التي من املنتظر �أن تعيد ال�سلطة �إىل مدنيني
بعد االنقالبني الع�سكريني يف �آب�-أغ�سط�س  2020و�أيار-
مايو .2021
وغ����داة ق���رار امل��ج��م��وع��ة االق��ت�����ص��ادي��ة ل���دول غ���رب �إفريقيا،
�أع��ل��ن متحدث با�سم االحت���اد الأوروب����ي �أن ال���دول الأع�ضاء
بد�أت نقا�شات “للنظر يف فر�ض عقوبات حمددة الأهداف”،
م�ضيفا �أن “االحتاد االوروب���ي ي�ؤكد جم��ددا دعمه الكامل
لإيكوا�س” ،جمموعة غرب �إفريقيا.
و�سيقوم وزراء خارجية ال��دول ال�سبع والع�شرين بـ”تبادل
وجهات النظر” حول منطقة ال�ساحل ،وفق ما يورد جدول

الأعمال الر�سمي لالجتماع .كما �سي�شدد جان �إيف لودريان
على “القلق العميق” لفرن�سا وعدد من ال�شركاء الأوروبيني
�إزاء “�إمكانية جلوء” املجموعة الع�سكرية احلاكمة يف مايل
�إىل خدمات مرتزقة جمموعة “فاغرن” الرو�سية اخلا�صة.
و�أ���ض��اف��ت امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���س��م اخل��ارج��ي��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة �آن كلري
لوجوندر �أن “الفظائع التي ار ُتكبت م��ع �إف�ل�ات كامل من
العقاب “من قبل ه���ؤالء املرتزقة” يف بلدان �أخ��رى موثقة
على نطاق وا�سع” ،يف �إ�شارة خ�صو�صا �إىل جمهورية �إفريقيا
الو�سطى.
وقد حذرت فرن�سا رو�سيا من �أن ن�شر مرتزقة رو�س يف منطقة
ال�ساحل وال�صحراء �سيكون “غري مقبول” ،وذل��ك خالل
اجتماع لوزراء خارجية ودفاع البلدين اجلمعة يف باري�س.

م�سرية مناه�ضة للإجراءات اال�ستثنائية

•• الفجر -تون�س:

ج����دّت �أم�������س الأح�����د م��ن��او���ش��ات بني
ع������دد م����ن امل�������ش���ارك�ي�ن يف امل�سرية
االحتجاجية لتن�سيقية “مواطنون
���ض�� ّد االن��ق�لاب “ وال��ق��وات الأمنية
وذلك بعد حماولة املتظاهرين �إزالة
احلاجز الأمني احلديدي والو�صول
�إىل �ساحة ب��اردو قبالة مقر الربملان
املجمدة �صالحياته �أين كانوا ينوون
االع��ت�����ص��ام وال��ت��ظ��اه��ر ليقع �صدّهم
من قبل القوات الأمنية.
وق������د جت���م���ه���ر ح�������ش���د ك���ب�ي�ر من
امل���ت���ظ���اه���ري���ن ،ب�������ش���ارع  20مار�س
ب����ب����اردو ،امل�������ؤدي �إىل جم��ل�����س ن���واب
ال�شعب ،احتجاجا على الإج����راءات
اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي �أق���ره���ا الرئي�س
ق��ي�����س ���س��ع�� ّي��د يف  25ي��ول��ي��و و22
�سبتمرب املا�ضيني “الأمر الرئا�سي
عدد .»117
وهتف املحتجون من �أن�صار مبادرة
“مواطنون ���ض��د االنقالب” ،ومن
املنتمني حل��رك��ة النه�ضة وائتالف
الكرامة ،والذين قدرت كوادر �أمنية
ميدانية عددهم بحوايل ثالثة �آالف
يف ح��دود منت�صف النهار ،ب�شعارات
تنادي بعودة الربملان و”ال�شرعية”
وبعزل رئي�س اجلمهورية.
واح�����ت�����ج امل����ت����ظ����اه����رون ع���ل���ى ما
اعتربوه ،تعطيال لعدد كبري من الوافدين من اجلهات
للتظاهر بباردو ،رافعني �شعارات “ال�شعب يريد �إ�سقاط
االنقالب” ،ومطالبني بتحويل التظاهر �إىل اعت�صام
�أمام مقر الربملان.
ومتكن بع�ض املتظاهرين من �إزاحة بع�ض احلواجز

مقتل جندي بولندي على احلدود مع بيالرو�س

•• وار�سو�-أ ف ب

�أع��ل��ن اجلي�ش البولندي �أن جنديا ينتمي �إىل وح��دة ن�شرتها بولندا على
احل���دود م��ع ب��ي�لارو���س الح��ت��واء تدفق املهاجرين ال��راغ��ب�ين بالو�صول �إىل
�أوروبا ُقتِل جراء “حادث م�ؤ�سف» .وجاء يف بيان �صادر عن وحدته املتمركزة
يف زاغان (جنوب غرب) �أن “حادثا م�ؤ�سفا وقع يف منطقة احلدود البولندية
البيالرو�سية ت�سبب يف مقتل جندي» .وبح�سب معطيات اجلي�ش ،انطلقت
ر�صا�صة من �سالح خدمة اجلندي دون تدخل �أي ط��رف .و�أك��د اجلي�ش �أن
ال�ضحية “مل يكن على �أي ات�صال باملهاجرين» .ن�شرت بولندا نحو � 15ألف
جندي على ط��ول احل��دود مع بيالرو�س� ،إ�ضافة �إىل عنا�صر من ال�شرطة
وح��ر���س احل����دود ،وف��ر���ض��ت ح���ال ال���ط���وارئ يف املنطقة ق��ب��ل ح���واىل ثالثة
�أ�شهر .وال ي��زال الو�ضع متوترا خ�صو�صا و�سط انت�شار ق��وات على اجلانب
البيالرو�سي �أي�ضا.

الناطق الر�سمي با�سم وزارة الداخلية
ي��ا���س��ر م�صباح يف ت�صريح ل��ـ (وات)
ب��اخل��ط��ة الأم���ن���ي���ة امل��ح��ك��م��ة حلفظ
النظام يف �صفوف املتظاهرين.
ك���م���ا ن���ف���ى م�������ص���ب���اح ،وج������ود �أي����ة
حم����اوالت مل��ن��ع امل��ت��ظ��اه��ري��ن خا�صة
م���ن���ه���م ال�����ق�����ادم��ي��ن م������ن اجل����ه����ات
م����ن االل���ت���ح���اق ب���امل���ك���ان املخ�ص�ص
ل��ل��ت��ظ��اه��ر ،م��ف��ي��دا ب����أن���ه مت �ضبط
بع�ض الأ�شخا�ص يف حميط الوقفة
االحتجاجية يحملون �أ�سلحة بي�ضاء
خم��ت��ل��ف��ة الأح����ج����ام والأ����ش���ك���ال فتم
�إيقافهم.
و�أ��������ش�������ار �إىل ت�������س���ج���ي���ل بع�ض
االع���ت���داءات على �أع����وان الأم���ن من
ق��ب��ل ب��ع�����ض امل�������ش���ارك�ي�ن يف الوقفة
االح��ت��ج��اج��ي��ة ،وحم������اوالت لإزاح����ة
احلواجز املو�ضوعة والتقدم يف اجتاه
مقر الربملان.
و�أ�ضاف م�صباح �أن وزارة الداخلية
ح��ر���ص��ت ع��ل��ى �أن جتـــــــــري هــــــــذه
الوقفة االحتجاجيةـــــــ يف كنف النظام
ال��ع��ام م��ن �أج���ل حمايــــــة املمتلكات
ال���ع���ام���ة واخل��ا���ص��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ة ومت�ساكني
منطقة باردو.
ه��ذا وج���رى �أم�����س الأح����د ،ات�صال
ه��ات��ف��ي ب�ي�ن ال��رئ��ي�����س ق��ي�����س �سعيد
والأمني العام لالحتاد العام التون�سي
لل�شغل ،نورالدين الطبوبي.
وت��ن��اول االت�صال الهاتفي الو�ضع ال��ع��ام يف البالد،
و”�أهمية الإ���س��راع مبوا�صلة م�سار  25يوليو ليكون
فعال فر�صة تاريخية للقطع مع ع�شرية غلب عليها
الف�شل” ،وف��ق��ا مل��ا ذك��رت��ه ال�صفحة الر�سمية الحتاد
ال�شغل على موقع في�سبوك».

تون�س :مناو�شات بني املتظاهرين والقوّات الأمنية
ات�صال هاتفي بني قي�س �سع ّيد ونور الدين الطبوبي

•• �صوفيا�-أ ف ب

يعود البلغار �إىل مراكز االقرتاع
يف ثالث انتخابات ت�شريعية هذه
ال�سنة ،ما بني ال�س�أم و�أمل �ضئيل
يف بلد يعاين ب�شدة عواقب وباء
كوفيد 19-فيما ي�سجل �أدنى
ن�سبة تلقيح يف االحتاد الأوروبي.
وق�����ال�����ت م���ي���ل���ي���ن���ا �ستويانوفا
املتقاعدة البالغة  62عاما �أم�س
الأول ال�سبت يف �شوارع العا�صمة
�صوفيا “علينا �أن ن�صوت جميعا،
لكن �أخ�شى �أن يكون ذلك �سدى”،
ملخ�صة الت�شكيك ال��ع��ام املخيم
رغ��م �إب��داء البع�ض “�أملهم” يف
“م�ستقبل �أف�ضل».
وب����ع����د ف�������ش���ل ع��م��ل��ي��ت��ي اق���ت��راع
�سابقتني نظمتا يف ني�سان�/أبريل
ويف مت���وز/ي���ول���ي���و ل���ع���دم متكن
الأح�������زاب م���ن ت�����ش��ك��ي��ل ائتالف
ح��ك��وم��ي ،ه���ل ي��ن��ب��ث��ق ات���ف���اق عن
هذه االنتخابات اجلديدة؟
ر ّد الأ�������س������ت������اذ يف “اجلامعة
اجلديدة” ال��ب��ل��غ��اري��ة �أنتوين
ت���������ودوروف ع���ل���ى ه�����ذا ال�������س����ؤال
قائال لوكالة فران�س بر�س “�آمل
يف �أن ي��ك��ون ال��ق��ادة ال�سيا�سيون
ا�ستخل�صوا العربة ،و�أن يدفعهم
ذلك �إىل التفاو�ض.
•• بوينو�س �أير�س�-أ ف ب

مناو�شات بني االمن واملتظاهرين
الأمنية املو�ضوعة يف كل املداخل امل�ؤدية اىل الربملان،
الداخلية تنفي
للتوجه �إىل مقر الربملان ،مما �أدى �إىل ح�صول تدافع
و���ش��ه��د ه���ذا ال��ت��ح��رك االح��ت��ج��اج��ي ح�����ض��ورا �أمنيا
مع قوات الأمن التي ت�صدت لهم ومنعتهم من اخلروج كبريا ،كما مت ر�سم م�سارات حمددة للو�صول �إىل املكان
من املكان املخ�ص�ص لالحتجاج.
املخ�ص�ص للتظاهر ب�شارع  20مار�س بباردو ،و�صفها

بلغاريا تنظم ثالث انتخابات على وقع كوفيد19-

ور�أى وزي����ر االق��ت�����ص��اد ال�سابق
كرييل بيتكوف �أن ت�شكيل حكومة
ينطوي على “�أهمية كربى».
وق����ال����ت م����دي����رة م���ع���ه���د “�ألفا
ري�سريت�ش” ال�ستطالعات الر�أي
بوريانا دمييرتوفا “ال ميكن �أال
تكون لنا حكومة” م�شددة على
�ضرورة معاجلة الأزمة ال�صحية
يف املقام الأول .وتبدو احلكومة
االن���ت���ق���ال���ي���ة ع����اج����زة مبواجهة
تدهور الو�ضع.
فامل�ست�شفيات ا�ستنفدت قدراتها
وي��ق�����ض��ي ح����واىل � 200شخ�ص
ي���وم���ي���ا ج������راء ال����وب����اء يف دول����ة
البلقان التي ت�سجل �أح��د �أعلى
معدالت الوفيات يف العامل فيما
ال تتعدى ن�سبة امللقحني بالكامل
 25%م��ن �أ���ص��ل  6,2ماليني
ن�سمة.
و�أو�ضح تودوروف “هناك �إح�سا�س
داخل املجتمع بو�ضع فو�ضوي”.
وينعك�س الغمو�ض ب�ش�أن امل�ستقبل
على النمو االقت�صادي ،م��ا دفع
املفو�ضية الأوروب��ي��ة �إىل خف�ض
ت��وق��ع��ات��ه��ا ال�����س��ن��وي��ة ل��ل��ب��ل��د هذا
الأ�سبوع .ولفت اخلبري ال�سيا�سي

�إىل �أن حزب “غريب” املحافظ
ب��زع��ام��ة رئي�س ال����وزراء ال�سابق
بويكو بوري�سوف “ي�ستغل الأمر”
فين�شر يف املدينة الفتات انتخابية
حتمل �شعار “�ضد الفو�ضى».
ور�أى اخلبري ال�سيا�سي �أن هذه
ال��ر���س��ال��ة و”قاعدته املحلية”
ال��ت��ي ت�ستند �إىل “املح�سوبية”
ي��ف�����س��ران ع��ل��ى الأرج����ح ح�صوله
على  24%من نوايا الأ�صوات
م��ت�����ص��درا ا���س��ت��ط�لاع��ات ال�����ر�أي.

ل��ك��ن ب���وري�������س���وف ال�����ذي يتهمه
م��ن��ت��ق��دوه ب��ال��ف�����س��اد وباختال�س
�أم���وال ،ب��ات يعترب �شريكا “غري
مقبول” وم���ن غ�ير امل��رج��ح ان
يتمكن ت�شكيله م��ن ال��ع��ودة �إىل
ال�سلطة.
وقالت دمييرتوفا �إن ثمة رغبة يف
“التناوب” مو�ضحة �أن “النا�س
مي��ي��ل��ون ب��ال��ت��ايل �إىل الت�صويت
لأحزاب التغيري التي يعتربونها
قادرة على ت�شكيل حكومة».

ويف ظ���ل ت��وق��ع��ات ب��ق��ي��ام برملان
“م�شرذم” م�����ن ج�����دي�����د مع
خو�ض م��ا ال يقل ع��ن  27حزبا
االن��ت��خ��اب��ات ،ت�ضع ا�ستطالعات
ال������ر�أي ال���وج���وه اجل���دي���دة التي
ت��ت��ب��اي��ن م���ع امل�����ش��ه��د ال�سيا�سي
ال����ب����ل����غ����اري يف ال�����������ص�����دارة ،ويف
طليعتها بيتكوف وزميله من �أيام
الدرا�سة يف جامعة هارفارد �أ�سني
فا�سيليف.
وب��ل��ب��ل امل��ر���ش��ح��ان الأربعينيان
ال�����س��ب��اق ب���إط�لاق��ه��م��ا يف �أي��ل��ول/
����س���ب���ت���م�ب�ر ح�����رك�����ة “لنوا�صل
التغيري” ال��و���س��ط��ي��ة ،وهدفها
“ا�ستئ�صال الف�ساد” يف البلد
امل�صنف يف املرتبة الأخ�ي�رة بني
دول االحتاد الأوروبي.
وت�شري ال��ت��ق��دي��رات �إىل ا�شتداد
املناف�سة بني حركتهما واحلزب
اال����ش�ت�راك���ي ب��ح�����ص��ول��ه��م��ا على
حوايل  16%من الأ�صوات.
وي��ب��دي امل��ر���ش��ح��ان ا�ستعدادهما
ل��ل��ق��ي��ام بـ”ت�سوية” م���ن �أج���ل
و�ضع حد للأزمة ال�سيا�سية غري
امل�����س��ب��وق��ة م��ن��ذ ���س��ق��وط النظام
ال�شيوعي.

الأرجنتني ت�صوت يف انتخابات تهدد �أغلبية الرئي�س

ي�صوت الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ون يف انتخابات
ت�����ش��ري��ع��ي��ة ن�����ص��ف�� ّي��ة ق���د ت���ه���دد حكم
الرئي�س �ألربتو فرنانديز قبل عامني من نهاية واليته
يف حال �أ�صبح حزبه الي�ساري الو�سطي �أقليا يف جمل�سي
الربملان.
رغم ارتفاع النمو بعد ثالث �سنوات من الركود ،تواجه
الأرج��ن��ت�ين ت�ضخما مت�سارعا بلغ  41,8باملئة عام
 ،2021وتداعيات اجتماعية واقت�صادية لكوفيد19-
وموعدا نهائيا و�شيكا ل�سداد قر�ض من �صندوق النقد
الدويل.
وق���د ت��ك��ب��د حت��ال��ف “جبهة اجلميع” “فرنتي دي
تودو�س” البريوين الذي يقوده فرنانديز يف االنتخابات
التمهيدية يف �أيلول�-سبتمرب ،خ�سائر بعد ح�صوله على
 33باملئة من الأ�صوات مقابل ح�صول حزب “معا من
�أج��ل التغيري” “خونتو�س ب��ور �إل كامبيو” املعار�ض
ال��ذي ي��ق��وده الرئي�س ال�سابق م��اوري��زي��و م��اك��ري على
 37باملئة منها.
وت�����ش��ك��ل ج��ب��ه��ة ال��رئ��ي�����س �أق��ل��ي��ة يف جم��ل�����س ال�شيوخ،
وال ي�ستبعد حمللون �أن تخ�سر الأغلبية يف جمل�س
النواب.
وي��ج��دد اق��ت�راع الأح����د ث��ل��ث �أع�����ض��اء جمل�س ال�شيوخ
ون�صف ال��ن��واب ،و�سي�ؤدي تكرار الهزمية �إىل ت�ضييق
هام�ش حت��رك فرنانديز حتى االنتخابات الرئا�سية
العام  2023وجتربه على تبني �سيا�سات توافقية �أو
اللجوء �إىل الت�شريع مبرا�سيم.
يف خ���ت���ام احل��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة ه����ذا الأ����س���ب���وع ،طرح
ال��رئ��ي�����س نف�سه م��داف��ع��ا ع��ن م�����ص��ال��ح الأرجنتينيني

يف مواجهة ت�سديد القر�ض البالغ  19مليار دوالر
العام  2022وال��ذي ح�صلت عليه البالد زم��ن حكم
م��اك��ري “ .»2019-2015ق��ال �أل�برت��و فرنانديز
“لن يتم حل امل�س�ألة يف خم�س دقائق ،لأن من يحلها
يف خم�س دقائق �سي�ؤيد �صندوق النقد ال��دويل يف كل
�شيء ،لكنه لن ي�ؤيدكم» .ويطال الفقر  40,6باملئة

من الأرجنتينيني .من جهتها ،انتقدت املر�شحة ماريا
يوجينيا ف��ي��دال احل��اك��م��ة ال�سابقة لبويون�س �أير�س
والوجه املعار�ض ال�صاعد ،احلكومة لأنها اكتفت بعد
هزميتها االنتخابية يف �أيلول�-سبتمرب بو�ضع “خطة
�صغرية مل�صروف اجليب” �شملت تقدمي منح اجتماعية
و�إلقاء م�س�ؤولية الو�ضع على �إرث ماكري.
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وح����ذرت دمي��ي�تروف��ا م��ن �أنهما
“متحم�سان للغاية” لكنهما
ي��ف��ت��ق��ران �إىل اخل��ب�رة ،متوقعة
ائ��ت�لاف��ا “غري م�ستقر” على
�ضوء اخلالفات يف وجهات النظر
بني �أحزاب التغيري.
وب���ال���ت���زام���ن م����ع االنتخابات
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ،جت����ري انتخابات
رئا�سية الأحد ،يت�صدرها الرئي�س
املنتهية واليته رومني راديف ،ولو
�أن��ه �سيتعني عليه انتظار الدورة
ال��ث��ان��ي��ة امل��ق��ررة يف  21ت�شرين
ال��ث��اين/ن��وف��م�بر ل��ف��ر���ض نف�سه
مبواجهة عميد جامعة �صوفيا
�أنا�ستا�س غريدجيكوف املدعوم
من “غريب».
وذ ّكر �أنتوين تودوروف ب�أن الطيار
الع�ســــــكري ال�ســــــابق الذي تويل
يف املا�ضي قيادة القــــوات امل�سلحة
وك�����ان دخ���ي�ل�ا ع��ل��ى ال�ســـيا�سة
ح�ين انتخـــــــب عـــــــام 2016
بدعم من اال�شرتاكيني�“ ،أ�صبح
رم������زا ل��ل��م��ع��ار���ض��ة ����ض���د بويكو
بوري�سوف” والف�ساد.
وع�����ش��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي��ة االن���ت���خ���اب���ـ���ات ،ح�ض
رادي��������ف ال���ب���ل���غ���ار ع���ل���ى الإدالء
ب���أ���ص��وات��ه��م ب��ك��ث��اف��ة م����ؤك���دا �أن
“املافيا ت��ع�� ّول على ع��دم حت ّرك
املجتمع».

وقدرت �أن االنتخابات قد ت�ؤدي �إىل
“نهاية الكري�شرنية” ،يف �إ�شارة �إىل
نائبة الرئي�س التي ال ت��زال م�ؤثرة
كري�ستينا فرنانديز دي كري�شرن التي
تر�أ�ست الدولة بني عامي  2007و 2015وترت�أ�س
حاليا جمل�س ال�شيوخ.
و�أع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة ال�شهر امل��ا���ض��ي ات��ف��اق��ا م��ع القطاع
اخل��ا���ص لتجميد �أ���س��ع��ار  1500م���ادة �أ���س��ا���س��ي��ة اثر
احتجاجات �شعبية تطالب بدعم �أكرب .كما رفعت الأجر
الأدن��ى امل�ضمون واملنح العائلية .كما �أعلنت النقابات
العمالية واملنظمات االجتماعية املوالية للحكومة �أنها
�ستقوم مب�سرية دعم لفرنانديز الأربعاء بغ�ض النظر
عن نتائج انتخابات الأحد.
وي��ع��ت�بر حم��ل��ل��ون ���س��ي��ا���س��ي��ون ع���دة �أن اق��ت�راع الأح���د
اختبار لقوة االئتالفات ال�سيا�سية ،يف �ضوء االنتخابات
الرئا�سية لعام .2023
وظ��ه��رت م���ؤخ��را يف الأرج��ن��ت�ين وج��وه حتمل توجهات
���س��ي��ا���س��ي��ة غ�ي�ر م�����س��ب��وق��ة ،ع��ل��ى غ�����رار االقت�صادي
الليربايل خافيري ميلي الذي يعتربه مراقبون قريبا
من الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب والرئي�س
الربازيلي اليميني املتطرف جاير بول�سونارو .ومن
املتوقع �أن يدخل ميلي الربملان.
و�سجلت الأرجنتني حت�سنا يف الو�ضع ال�صحي يف الأ�شهر
الأخ�ي�رة م��ع بلوغ ن�سبة التطعيم بجرعة واح���دة من
لقاحات كورونا  78باملئة “ 60باملئة تلقوا جرعتني”،
ما ميكن �أن ي�ؤثر ب�شكل غري مبا�شر على االق�تراع يف
ظل توقعات بارتفاع معدل امل�شاركة ب�شكل حاد ي�صل
�إىل  73باملئة مقارنة باالنتخابات التمهيدية ،وفق
هيئة االنتخابات.
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عوا�صم
ملبورن
قال م�س�ؤولون �أم�س الأحد �إن من املرجح �أن تبد�أ �أ�سرتاليا يف تطعيم
الأطفال دون �سن  12عاما يف يناير كانون الثاين.
وق���ال وزي���ر ال�صحة ج��ري��ج ه��ان��ت �إن املنظمني الطبيني م��ا زالوا
يراجعون بيانات ال�صحة وال�سالمة اخلا�صة بالتطعيمات التي �سيتم
�إعطا�ؤها للأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني  5و  11عاما ومن
غري املرجح �أن يتخذوا قرارا هذا العام .وتعد �أ�سرتاليا واحدة من
�أكرث الدول تطعيما �ضد فريو�س كورونا يف العامل.
و�أو���ص��ت امل��راك��ز الأمريكية ملكافحة الأم��را���ض والوقاية منها هذا
ال�شهر بجرعة م��ن لقاح فايزر/بيونتيك لال�ستخدام على نطاق
وا�سع يف الفئة العمرية من � 5إىل  11عاما  ،بعد �أن �أجازتها هيئة
الأغذية والعقاقري الأمريكية .وطبقا لبيانات وزارة ال�صحة فقد
تخطت �أ�سرتاليا يوم اجلمعة حد الت�سعني يف املئة ملن تلقوا جرعة
واح��دة يف �سن ال�ساد�سة ع�شرة ف�أكرث مع ح�صول  83يف املئة على
جرعتني .كما قامت الدولة بتطعيم  57.7يف املئة من الأطفال
الذين ترتاوح �أعمارهم بني  12و  15عاما.
وكانت معدالت التطعيم املرتفعة يف �أ�سرتاليا �أ�سا�سية وراء قرارها
�إعادة فتح احلدود الدولية جزئيا هذا ال�شهر لأول مرة منذ بداية
اجل��ائ��ح��ة على ال��رغ��م م��ن تف�شي �ساللة دل��ت��ا يف نيو ���س��اوث ويلز
وفيكتوريا �أكرث واليتني اكتظاظا بال�سكان يف �أ�سرتاليا.
و�سجلت الأحد � 1100إ�صابة يف الواليتني اللتني يقطنه
هافانا
�سحبت ال�سلطات الكوب ّية اع��ت��م��ادات خم�سة �صحاف ّيني يعملون
حل�ساب وكالة الأنباء الإ�سبان ّية “�إيفي” يف هافانا ،وفق ما �أعلن
م�����س���ؤول يف ال��وك��ال��ة ،وذل����ك ق��ب��ل ���س��اع��ات م��ن حت���� ّرك للمعار�ضة
الكوب ّية .وقال �أتاهوالبا �أمريي�س ،مدير التحرير يف مكتب وكالة
الأن��ب��اء الإ�سبان ّية ال���ذي ي�ض ّم ث�لاث��ة حم�� ّرري��ن وم�����ص�� ّور وم�ص ّور
ال�سرعة” و”طلبوا �إعادة اعتماداتنا».
فيديو“ ،ا�ستدعونا على وجه ّ
و�أ�ضاف لوكالة فران�س بر�س “عندما �س�ألناهم عن �أ�سبابهم ،تذ ّرعوا
بالأنظمة (املط ّبقة) على ال�صحافة الأجنب ّية” ،دون �أن يت ّم حتديد
ال�سبب الدقيق لهذا القرار ال��ذي مينعهم من ممار�سة ال�صحافة
يف اجلزيرة .وتابع “�س�ألنا �إذا كان الأمر موقتا �أم دائما ،ف�أخربونا
ب�أ ّنهم لن يُجيبونا يف الوقت احلايل” ،م�شريا �إىل �أ ّنها امل ّرة الأوىل
التي يُعا َقب فيها فريق كامل من و�سائل الإعالم الأجنب ّية يف كوبا.
ي�أتي ه��ذا الإج���راء ع�ش ّية خطوة فرد ّية للمعار�ض يونيور غار�سيا
ال�سري الأحد ،حاملاً وردة ،يف �أحد �شوارع هافانا ،رغم
الذي يعتزم َ
حتذيره من �أنّ ال�شرطة �ستعتقله .كما دعت املعار�ضة الكوب ّية �إىل
تظاهرة االثنني ّ
حظرتها � ً
أي�ضا ال�سلطات ال�شيوع ّية ،تهدف �إىل
املطالبة ب��الإف��راج عن ال�سجناء ال�سيا�سيني بعد �أرب��ع��ة �أ�شهر على
تظاهرات  11متوز/يوليو التاريخ ّية.

وا�شنطن
�أعلن خ�براء يف �أم��ن الكمبيوتر �أن ر�سائل بريد �إل��ك�تروين مزيفة
ُي��زع��م �أن��ه��ا ���ص��ادرة ع��ن وزارة الأم���ن ال��داخ��ل��ي الأم�يرك��ي��ة وحتذر
من وقوع هجمات �إلكرتونية �أُر�سِ لت �أم�س الأول ال�سبت من خادم
كمبيوتر �آمن تابع ملكتب التحقيقات الفدرايل (�إف بي �آي).
و�أك��د مكتب التحقيقات الفدرايل تقرير جمموعة “�سبامهاو�س”
الأمنية امل�ستقلة الذي �أ�شار �إىل �أن عددا كبريا من ر�سائل الربيد
الإل��ك�تروين املزيفة �أُر�سِ لت على دفعتني يف وقت مبكر ال�سبت من
موقع �إلكرتوين ت�ستخدمه وكاالت حكومية عدة.
وبع�ض الر�سائل الإلكرتونية التي ُو ّجهت با�سم جمموعة الك�شف
عن التهديدات ال�سيربانية التابعة ل���وزارة االم��ن الوطني ،جاءت
بعنوان “عاجل :عامل تهديد يف الأنظمة».
وحذرت الر�سائل املتلقّني من �أنهم �أهداف لهجوم �إلكرتوين “معقّد”
ُتن ّفذه ع�صابة ابتزاز معروفة ،ح�سب ما قالت “�سبامهاو�س».
وقال خبري الأمن ال�سيرباين امل�ستقل براين كريب�س �إنه تلقى �أي�ضا
بريدا �إلكرتونيا مزيفا من عنوان �إلكرتوين تابع ملكتب التحقيقات
الفدرايل ،لكن يحتوي ر�سالة خمتلفة.
و�أكد مكتب التحقيقات الفدرايل ووكالة الأمن ال�سيرباين والبنية
التحتية التابعة لوزارة الأمن الوطني ح�صول الهجوم ،دون تقدمي
تفا�صيل.

وا�شنطن حتذر بكني من
موا�صلة ال�ضغط على تايوان

•• وا�شنطن�-أ ف ب

وجّ هت الواليات املتحدة حتذي ًرا �إىل ال�صني ب�ش�أن تايوان ،قبل �ساعات من قمّة
افرتا�ضيّة مق ّررة اليوم االثنني بني الرئي�سني الأمريكي جو بايدن وال�صيني �شي
جينبينغ .و�أعرب وزير اخلارجيّة الأمريكي �أنتوين بلينكن يف ا ّت�صال مع نظريه
ال�صيني وانغ يي “عن قلقه �إزاء ال�ضغط الع�سكري والدبلوما�سي واالقت�صادي
املتوا�صل جلمهوريّة ال�صني ال�شعبيّة �ض ّد تايوان” ،ح�سب بيان لوزارة اخلارجيّة
الأمريكيّة .ويعقد بايدن وجينبينغ اجتماعا عرب الفيديو االثنني ،هو الثالث
بني رئي�سي الدولتني ،بينما ترتاكم اخلالفات بني وا�شنطن وبكني اللتني تبدي
كل منهما حزما يف مواقفها ب�ش�أن ملفات ع��دة بينها ت��اي��وان .وتهدف املحادثة
بني بلينكن ووانغ �إىل التح�ضري للقمة بني الرئي�سني .ودعا بلينكن “بكني �إىل
االن��خ��راط يف ح��وار هادف” حلل خالفاتها مع تايبيه “�سلميًا ووف ًقا لرغبات
ال�شعب يف تايوان وم�صاحله” ،ح�سب اخلارجية الأمريكية .وتدهورت العالقات
بني �أكرب اقت�صادين يف العامل يف الأ�سابيع املا�ضية ،على خلفية ملفات عدة ،بدءا
بالتجارة مرورا بحقوق الإن�سان و�صوال �إىل طموحات ال�صني الإقليمية ،وهو ما
دفع بايدن �إىل تعزيز حتالفاته الإقليمية يف �آ�سيا .وت�صاعد التوتر خالل الأ�سابيع
الأخرية ب�ش�أن م�صري تايوان .وبعد ت�صريحات بايدن الذي �أ�شار �إىل �أن الواليات
امل��ت��ح��دة م�ستعدة للتدخل �إذا هاجمت ال�صني اجل��زي��رة ،ع��اد الدبلوما�سيون
الأمريكيون �إىل خط تقليدي و�أك�ثر ح��ذرا ،م�ضاعفني التحذيرات وم�شددين
على �إرادتهم “ردع” بكني عن �أي تدخل ع�سكري.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سعيد
�سباع الكندي لقطع غيار ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2877428: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/م�ؤ�س�سه
انواره العمال اال�صباغ رخ�صة رقمCN 1148852:
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/فورود
�سبورت�س ماجنمنت رخ�صة رقمCN 2632986:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1684256:باال�سم التجاري:باور ريد
لل�صيانة العامة ذ.م.م  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة
واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إلغاء اعالن �سابق
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ريفاج االمارات مل�ستح�ضرات التجميل ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي � -شارع الكورني�ش  -املالك/ال�شيخة
�سالمة بنت طحنون ال نهيان
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1731930 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خياط التب�سم
لل�سيدات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1146519:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �صالح �سهيل �صالح حممد العامري %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي قرن �سامل عبود الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم
وخمبز كوهاتي رخ�صة رقمCN 2928603:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:مركز بي�ست هوم كري للرعاية ال�صحية املنزلية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني  ,و�سط املدينة  ,بناية احمد عيالن عبداهلل حممد
املهريي/واخرون
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 18986287 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/زايد ت�شارترد اكاونتانت لتدقيق احل�سابات
 �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركةبتاريخ 2021/8/26:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم - 2150016387:تاريخ
التعديل2021/11/14:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة يراوان لالن�شاءات املعدنية -
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1343133:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /هايكاز انرتانيك طهما�سيان �سوارانى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /هايكاز انرتانيك طهما�سيان �سوارانى من � % 25إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل جمعه حممد املطوع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ارا طهما�سيان �سوارانى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  0.50*0.20اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة يراوان لالن�شاءات املعدنية  -منفذ بيع ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فايف بيالرز للمقاوالت
وال�صيانة العامة رخ�صة رقم CN 2905198:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة �ضياء الرحمن جميل الرحمن
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /فايف بيالرز للمقاوالت وال�صيانة العامة

�إعــــــــــالن

YEREVAN STEEL CO - SALE EXIT L.L.C

�إىل� /شركة يراوان لالن�شاءات املعدنية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

YEREVAN STEEL CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�إعــــــــــالن

FIVE PILLARS CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/طريق الهدى لتجارة قطع غيار
ال�سيارات امل�ستعملة رخ�صة رقم CN 1050131:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداهلل عدنان اخلوىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف بخيت حممد على �ضاعن املن�صورى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل  /فايف بيالرز للمقاوالت وال�صيانة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من /طريق الهدى لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة

FIVE PILLARS CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

TAREEK ALHUDA CARS USED SPARE PARTS TRADING

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت الت�شجري 4220403
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
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

�إىل /طريق الهدى لتجارة قطع غيار ال�سيارت امل�ستعملة� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

TAREEK ALHUDA CARS USED SPARE PARTS 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)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/اكيورت للمحا�سبة القانونية واال�ست�شارات
ال�ضريبية ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/11/9:وذلك
بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى
كاتب العدل بالرقم - 2105035322:تاريخ التعديل2021/11/14:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الفنون لت�صليح
كهرباء ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1075665:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة يو�سف حممد ح�سن حممد احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عادل عبداهلل حممد هامت احلو�سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شركة الكويتية لالغذية ( امريكانا ) �ش م ك
هارديز -ابوظبي بني يا�س رخ�صة رقم CN 1149834:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شركة الكويتية لالغذية  -امريكانا � -ش.م.ك -
بيتزاهت  -دملا مول رخ�صة رقم CN 2156779:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كوفنرتي للمقاوالت العامه ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1688081:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن على املرزوقى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن على املرزوقى من � % 59إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �صقر احمد على حممد املرزوقى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد عبداهلل عبدالرحمن على املرزوقى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد عبداهلل عبدالرحمن على املرزوقى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالهادى عبداهلل عبدالرحمن على املرزوقى
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 /كوفنرتي للمقاوالت العامه ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سمارت ادج للحدادة
واللحام ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3973829:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سيفاكومار تاميل ماران من � % 25إىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبدالهادى مرزوق نا�صر مرزوق الهاجرى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حمد حاجى حممد وارث
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نا�صر على احمد النعيمى
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

�إعــــــــــالن

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا) � -ش.م.ك

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�شركة الكويتية لالغذية  -امريكانا � -ش.م.ك

(KUWAIT FOOD CO (AMERICANA

KUWAIT FOOD CO -AMERICANA

تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شركة الكويتية لالغذية ( امريكانا ) �ش م ك هارديز -ابوظبي بني يا�س

تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شركة الكويتية لالغذية  -امريكانا � -ش.م.ك  -بيتزاهت -دملا مول

KUWAIT FOOD COMPANY - ABU DHABI BRANCH -BANIYAS

KUWAIT FOOD CO -AMERICANA L.L.C - PIZZA HUT - DALMA MALL

�إىل  /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م  - 4فرع �أبو ظبي 27

�إىل /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م  - 4فرع �أبو ظبي 26

�إعــــــــــالن

COVENTRY GENERAL CONTRACTING L.L.C

�إىل /كوفنرتي للمقاوالت العامة �-شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
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فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

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

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

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية  -مكتب تنمية ال�صناعة ب�أن  /ال�سادة :م�صنع ال�شرق الأو�سط
للم�ستلزمات الطبية
رخ�صة رقم IN 2003994:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل جن�سية ال�شركاء
عبدال�سالم عبدالرحمن عبدالرحمن ح�سن من اليمن �إىل الإمارات العربية املتحدة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /
عبدال�سالم عبدالرحمن عبدالرحمن ح�سن من مدير �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء
عبدال�سالم عبدالرحمن عبدالرحمن ح�سن من � 0%إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �ضياء عبدالرحمن النخعى
تعديل �إ�سم جتاري من /م�صنع ال�شرق الأو�سط للم�ستلزمات الطبية
MIDDLE EAST MEDICAL SUPPLIES FACTORY
�إىل /م�صنع ال�شرق الأو�سط للم�ستلزمات الطبية
MIDDLE EAST MEDICAL SUPPLIES FACTORY
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية  -مكتب
تنمية ال�صناعة خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا) �ش م ك -
دجاج كنتاكي  -فرع حمطة املعريا�ض
رخ�صة رقم CN 1704554:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تطوير لال�ست�شارات والدرا�سات
اجليوفيزيائية رخ�صة رقم CN 1514702:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد ح�سن ابراهيم ح�سونه %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد حممود حممد احمد املرزوقى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد حممود حممد احمد املرزوقى من � % 100إىل %51
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /تطوير لال�ست�شارات والدرا�سات اجليوفيزيائية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا) � -ش.م.ك
(KUWAIT FOOD CO (AMERICANA

تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا) �ش م ك  -دجاج كنتاكي  -فرع
حمطة املعريا�ض
KUWAIT FOOD CO

�إىل /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م  - 4فرع �أبو ظبي 20
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فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

COVENTRY GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

TATWEER FOR GEOPHYSICAL STUDIES AND CONSULTING

�إىل  /تطوير لال�ست�شارات والدرا�سات اجليوفيزيائية ذ.م.م
TATWEER FOR GEOPHYSICAL STUDIES AND CONSULTING L.L.C

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

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اوتيك�س ل�صبغ ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2980966:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد على حممد عبيد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ريا�ض �سمري حممود املن�سى
تعديل وكيل خدمات  /حذف عارف حممد ر�سول حممد اخلورى
تعديل �إ�سم جتاري من /اوتيك�س ل�صبغ ال�سيارات
AUTEX AUTO PAINT

�إىل /امبرييال ل�صبغ ال�سيارات
IMPERIAL AUTO PAINT

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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دون م�ساعدة مالية من االحتاد الأوروبي

بولندا :بناء جدار جديد يف ال�شرق...؟
•• الفجر �-سرييل بريت* فلوران بارمنتييه
عام  ،1989كان �سقوط جدار برلني رمزا لت�سريع
نهاية الأنظمة ال�شيوعية يف �أوروبا ...غري �أن بناء
اجلدران مل يتوقف .فخارج �أوروبا� ،أقامت عدة دول
�أ�سوا ًرا :بني املك�سيك والواليات املتحدة .و�شرعت
بع�ض الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي يف �إقامة

مثل ه��ذه الإن�����ش��اءات� :إ�سبانيا يف �سبتة ومليلية
على حافة املغرب ،واملجر لقطع “طريق البلقان”
عن املهاجرين ،وم�ؤخر ًا بولندا .ان احل�سا�سية �ضدّ
ت�ستمر يف الدميقراطيات ال�شعبية
اجل���دران مل
ّ
ال�سابقة ،واليوم ،تريد حكومة مورافيت�سكي عرقلة
تدفقات الهجرة من بيالرو�سيا ،وتر�سيخ نف�سها

تريد حكومة مورافيت�سكي عرقلة تدفقات الهجرة من بيالرو�سيا
واعتبا ًرا من �أغ�سط�س ،2020
مل ي���ك���ن ب���و����س���ع ب����ول����ن����دا ،التي
اح��ت��ف��ل��ت مب����رور  40ع���ا ًم���ا على
�صراع نظامها ال�شيوعي مع نقابة
ت�ضامن��� ،س��وى دع��م االنتفا�ضة
التي حدثت يف بيالرو�سيا خلو�ض
االن����ت����خ����اب����ات ال���رئ���ا����س���ي���ة التي
“ز ّورها” الرئي�س لوكا�شينكو .يف
الواقع ،بولندا مهتمة للغاية مبا
ي��ح��دث ع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ����ر من
ه��ذه احل���دود ،التي �أع��ي��د ر�سمها ال�شرقي (بيالرو�سيا و�أوكرانيا).
ف��ح��ت��ى ق��ب��ل �أن ت�����ص��ب��ح دول���ة
ع��ام  ،1945فالتبادل التجاري ويف هذا ال�سياق� ،صوتت ال�سلطات ع�ضو يف االحتاد الأوروبي ،عملت
كبري ،وحت��رك��ات ال�سكان تغذيها البولندية على بناء ج��دار بطول ب���ول���ن���دا م���ن �أج�����ل ال���ت���ق���ارب مع
 180ك��ي��ل��وم ً
�ترا ،ومببلغ  350جريانها� ،أوكرانيا وبيالرو�سيا يف
جاذبية “املعجزة البولندية».
ب�سبب ارتباطها القوي مبكافحة مليون يورو ،دون م�ساعدة مالية املقدمة ،متخ ّيلة �إمكانية التو�سع
الأن����ظ����م����ة ال���ق���وي���ة يف الف�ضاء من االحت��اد الأوروب���ي .وبالن�سبة يف امل�����س��ت��ق��ب��ل .وه�����ك�����ذا ،قدمت
ال���رو����س���ي��� ،ش��ج��ع��ت ب��ول��ن��دا (مع لوزير الداخلية والإدارة البولندي بولندا نف�سها طيلة ثالثة عقود،
فرن�سا) �سيا�سة �صارمة للعقوبات م��اري��و���س ك��ام��ي��ن�����س��ك��ي ،ف�����إن هذا على �أن��ه��ا ل�سان دف��اع��ه��م الأكرث
أث��ي��را يف االحت�������اد الأوروب���������ي.
جتاه نظام �ألك�سندر لوكا�شينكو .ال�سد ،ه��و رم��ز لت�صميم الدولة ت������ ً
لذلك �سعى هذا الأخري �إىل و�ضع البولندية على احلد من الهجرة ف��ف��ي جميع امل��ن��ت��دي��ات الدولية،
و����س���ائ���ل ل�لان��ت��ق��ام م���ن جريانه غ�ير ال�����ش��رع��ي��ة ل��ل��ب�لاد ...و�إنها ���س��واء كانت �إقليمية �أو �أوروبية،
الذين يهددون بقاء نظامه .وبعد طريقة لطم�أنة الر�أي العام.
ي�شري ال��ق��ادة ال��ب��ول��ن��دي��ون دائ ًما
يف اخلارج والداخل ،تقدّم بولندا �إىل ����ض���رورة ال��ت��ذك�ير ب�ضرورة
انتهاج �سيا�سة القمع يف الداخل،
ق������رر ب�����ث اخل��������وف واالن���ق�������س���ام نف�سها على �أنها املعقل الأمامي
داخ������ل ال��������ر�أي ال����ع����ام خل�صومه ل�ل�احت���اد االوروب���������ي ،وان حزب
ال��ق��ان��ون وال��ع��دال��ة ه��و احلامية
ال�سيا�سيني.
وه������ك������ذا ،م�����ن �أج��������ل زع���زع���ة ال��ت��ي مت��ن��ع غ�����ز ًوا ج���دي���دًا .لكن
ا�ستقرار ج�يران��ه ،نظم �ألك�سندر هل ي�ضمن اجل��دار مكانة �أف�ضل
ل��وك��ا���ش��ي��ن��ك��و ���ش��ب��ك��ة م���ن الهجرة لبولندا على ال�ساحة الأوروبية
ال�����س��ري��ة .وه���ي ت�����س��ت��خ��دم رعايا والدولية؟ هل ميكن �أن ي�ستفيد
�إي������ران �أو ال���ع���راق �أو ���س��وري��ا �أو ح������زب ال����ق����ان����ون وال�����ع�����دال�����ة يف
�أف��غ��ان�����س��ت��ان ،ال��ذي��ن مي���رون عرب بولندا ،من دور “حر�س احلدود”
تركيا و�أرمينيا ،لتهديد جريانه االحتادي؟
ال���ب���ول���ن���دي�ي�ن ودول البلطيق.
جت�سيم ل�ضعف بولندا
وي���ح���اول ح����وايل  500مهاجر
حزب القانون والعدالة؟
ي��وم�� ًي��ا دخ���ول االحت����اد الأوروب����ي
ت�سلط الأزم���ة احل��ال��ي��ة ،كعمل
ع�بر احل���دود البولندية ،وميوت
ع���دد م��ن��ه��م يف ال��غ��اب��ات املحيطة لإع�����ادة ت���أك��ي��د ال�����س��ي��ادة ،ال�ضوء
ب��خ��ط ت��ر���س��ي��م احل������دود .والأث����ر �أي ً
�����ض��ا ع��ل��ى ث�ل�اث ن��ق��اط �ضعف
امل��ت��وق��ع ،ه��و �سخط البولنديني ح��ال��ي��ة يف ب��ول��ن��دا ح���زب القانون
الذين يرون �أن هذا الو�ضع لي�س والعدالة.
الأوىل ،ت��ت��ع��ل��ق ب�سيا�ستها
نتيجة كارثة �إن�سانية ،بل نتيجة
“حرب هجينة” ت�شنّها ال�سلطات اخل������ارج������ي������ة جت��������اه ال���������ش����رك����اء
ال�������ش���رق���ي�ي�ن ...ي�����ش��ك��ل ت�شييد
البيالرو�سية.
وهكذا نرى جمموعة من الأ�شباح اجل����دار ت��راج��ع��ا مي��ك��ن �أن يفقد
ال���ع���دي���دة ال���ت���ي ت����ط����ارد بولندا بولندا نفوذها الإقليمي.
املعا�صرة :زعزعة اال�ستقرار من
ال��ف�����ض��اء ال���رو����س���ي ،والهجرات
م��ن ال�����ش��رق الأو����س���ط ،والفوارق
االقت�صادية بينها وب�ين جناحها

كح�صن �أوروبي �ضد املدافع عن الف�ضاء الرو�سي.
�إنها فر�صة لبولندا لت�أكيد �سيادتها ،بقدر ما هي
فر�صة لر�ؤية ال�صعوبات التي تواجهها.
اجلدار رمز �سيادي ول�سيا�سة الهجرة
ما �أ�صول بناء هذا اجل��دار؟ ال ت�شرتك بولندا
وبيالرو�سيا يف  400كيلومرت من احلدود امل�شرتكة

فح�سب ،بل تربطهما � ً
أي�ضا روابط تاريخية عميقة.
وهكذا ،كانت مدن غرودنو �أو بري�ست (يف بيالرو�سيا)
جزء ال يتجز�أ من جمهورية بولندا يف فرتة ما بني
ً
احلربني العامليتني .واليوم ،غال ًبا ما يكون ه�ؤالء
البيالرو�سيني من الديانة الكاثوليكية من �أ�صل
بولندي (�أو ليتواين).
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الربملان البولندي ي�صادق على قرار البناء

احلاجز ،رمز لت�صميم بولندا على احلد من الهجرة غري ال�شرعية ،وطريقة لطم�أنة الر�أي العام

بولندا بحاجة ما�سة �إىل التجارة مع جناحها �صوتت ال�سلطات البولندية على بناء جدار ب�إقامة جدار �ضد املهاجرين ،خ�سرت بولندا
ال�شرقي ،ودميوغرافيا �إىل عمال من ال�شرق بطول ً 180
كيلومرتا ،مببلغ  350مليون يورو اليوم م�صداقيتها يف جمال املبادئ والقيم
قيام االحتاد الأوروب��ي بالتوا�صل
م���ع اجل���م���ه���وري���ات اال�شرتاكية
ال�����س��وف��ي��ات��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة .بعبارة
�أخ����رى ،ت��رغ��ب ب��ول��ن��دا يف حتدي
ال�ت�راث ال�سوفياتي يف الأرا�ضي
ال��ت��ي يعتربها االحت����اد الرو�سي
حتت نفوذه :يف منطقة البلطيق
(ب��ي�لارو���س��ي��ا) وم��ن��ط��ق��ة البحر
الأ����س���ود (م���ول���دوف���ا و�أوكرانيا)
والقوقاز (جورجيا و�أرمينيا).
وببناء اجلدار ،لن تكون بولندا
يف امل����رك����ز ،ول���ك���ن ع���ل���ى م�سافة
م��ن امل��ن��ط��ق��ة .ان��ه��ا ���س��ت��داف��ع عن

منطقة ح���دودي���ة ،وب��ال��ت��ايل ،لن
تكون قادرة على االدعاء ب�أنها قوة
�إقليمية تتو�سع ،رغ��م ان بولندا
ب��ح��اج��ة م��ا���س��ة �إىل ال��ت��ج��ارة مع
جناحها ال�شرقي ،وم��ن الناحية
الدميوغرافية ،حتتاج “املعجزة
االقت�صادية” �إىل ع���م���ال من
ال�شرق.
ويف ه�����ذا ال�������س���ي���اق ،ا�ست�ضافت
ب��ول��ن��دا خمت�صني يف الإعالمية
من بيالرو�سيا وعمال �أوكرانيني
يف ال�������س���ن���وات الأخ�����ي����رة .ورغ����م
ق�� ّل��ة ع��دم ت���أث��ره��ا بالهجرة حتى

بناء جدار جديد �شرقا

وق���ت ق���ري���ب ،ال ت����زال الرتكيبة
ال�����س��ك��ان��ي��ة ال��ب��ول��ن��دي��ة يف غاية
ال�ضعف ( 1.38طفل لكل امر�أة
عام .)2020
وبعيدًا عن التدفقات الب�شرية،
ف����إن احل���دود ه��ي ف�ضاء للتبادل
ال�����ت�����ج�����اري :ب����ول����ن����دا الآن هي
ال���ب���واب���ة ل��ل��ع��دي��د م����ن تدفقات
الب�ضائع من �أورا���س��ي��ا .وب�إغالق
حدودها ،لن تكون مم ًرا مزده ًرا،
ب����ل ط���ري���قً���ا م���������س����دودًا للتجارة
أخ��ي��را� ،سيا�س ًيا ،هل
ال��دول��ي��ة .و� ً
�ستظل بولندا ق��ادرة على االدعاء

ب�أنها ن�صرية حلقوق الإن�سان يف
املنطقة يف امل�ستقبل؟ مي��ك��ن �أن
ي����ؤدي بناء اجل���دار �إىل الرتاجع
ع��ن ج���زء م��ن ال��ت�راث الإقليمي
للبالد ،بل وحتى تدمريه.
وق��د ي���ؤك��د بناء اجل���دار � ً
أي�ضا،
التهمي�ش ال�سيا�سي لبولندا داخل
االحتاد الأوروبي .ان البالد ت�شهد
ال��ي��وم ،ع��ل��ى ال�����س��اح��ة الأوروبية،
انتكا�سات وا���ض��ح��ة :على �صعيد
ال��ط��اق��ة ،مل ت��ت��م��ك��ن وار����س���و من
منع افتتاح ن��ورد �سرتمي  ،2وهو
خ���ط �أن��اب��ي��ب غ���از ي��رب��ط رو�سيا
ب���أمل��ان��ي��ا ،وع��ل��ى م�ستوى الهجرة،
�أدى رف�ضها للت�ضامن م��ع دول
اجلنوب �إىل تدمري نفوذها خارج
جمموعة في�سيغراد.
وحت��� ّم���ل �إ���س��ب��ان��ي��ا واليونان
و�إيطاليا ،بولندا امل�س�ؤولية عن
تخلي االحتاد عنهم خالل �أزمات
ال��ه��ج��رة ال���ك�ب�رى ع����ام ،2015
وال������ذي ي��ث�ير ال�����س��خ��ري��ة اليوم
اذ ي�����س��ت��ح��ي��ل ع��ل��ى ب��ول��ن��دا حزب
القانون والعدالة ،بناء حتالفات
ق���وي���ة ال����ي����وم داخ������ل م�ؤ�س�سات
االحتاد الأوروبي ،خارج جمموعة
في�سيغراد .وبينما تدعي بولندا
�أنها دولة رئي�سية يف عملية �صنع
القرار الأوروبي ،مل تتمكن بولندا
م��ن ج��م��ع الأم�����وال ل��ب��ن��اء املعقل
ال�شرقي للحدود الأوروبية.
ي����ذك����ر �أن��������ه يف خ����ري����ف ع����ام
 ،2020ت�أخر اعتماد العقوبات
���ض��د ب��ي�لارو���س��ي��ا ،ح��ي��ث �أعربت
اليونان وقرب�ص يف ذل��ك الوقت
ع���ن �أ���س��ف��ه��م��ا ل��غ��ي��اب الت�ضامن

ميكن �أن ي�ؤدي بناء اجلدار �إىل الرتاجع عن جزء من الرتاث الإقليمي للبالد ،بل وحتى تدمريه

�سيا�سة اجلدران مل تتوقف

مهاجرون على احلدود بني بيالرو�سيا وبولندا ،بالقرب من غرودن

الأوروب���������ي يف م���واج���ه���ة �سيا�سة
�أردوغان يف �شرق البحر املتو�سط.
�إن بناء اجلدار لن ي�سمح لبولندا
ب���أن تتظاهر ب�أنها حامية حلدود
االحت����اد ...مب��ا يعني ان املكا�سب
ال�سيا�سية داخ��ل االحت��اد �ستكون
��ي�را ،ف����إن ب��ن��اء هذا
�ضئيلة� .أخ ً
اجل��������دار ي��ف�����س��د ج���ه���ود بولندا
امل�ستقلة ،ثم الأوروبية ،للح�صول
ع��ل��ى م��ك��ان��ة امل���داف���ع ع���ن حقوق
الإن�����س��ان و���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون ،ولكن
� ً
أي�ضا عن القيم الكاثوليكية.
ل����ف��ت�رة ط���وي���ل���ة ب���ل���د هجرة
(ي���ق���ال �أن ���ش��ي��ك��اغ��و ه���ي �أول �أو
ثاين مدينة بولندية يف العامل)،
وجمتمع متعدد الثقافات خالل
فرتة ما بني احلربني العامليتني،
ت����واج����ه ب���ول���ن���دا ال����ي����وم م�س�ألة
الهجرة ،مثل املجتمعات الأخرى
يف �أوروبا الغربية .لقد كان يوحنا
ب���ول�������س ال����ث����اين ،م�������ص���در �إل���ه���ام
مل��واط��ن��ي��ه ح��ت��ى ���س��ق��وط النظام،
فهل تتع ّرف ال�سلطات البولندية
على نف�سها اليوم يف كلمات البابا،
ال�����ذي �أُع����ل����ن يف ي��ن��اي��ر 1996
يف كني�سة �سي�ستني“ :ال ميكن
اع��ت��ب��ار حقيقة ال��ه��ج��رة تهديدًا
ل�ل��أم���ن وال��رف��اه��ي��ة ،ب���ل عالمة
على “ح�ضارة مدعوة �إىل توحيد
ال���ه���وي���ة وال���ك���ون���ي���ة واالخ���ت�ل�اف
وامل�ساواة”؟
خ�سرت بولندا اليوم م�صداقيتها
يف جمال املبادئ والقيم ،وب�إقامة
جدار �ضد املهاجرين ،ف�إنها حترم
نف�سها م��ن مكانة بطل الن�ضال
م�����ن �أج��������ل جم���ت���م���ع���ات مدنية
وحقوق الإن�سان ،و�ضد الأنظمة
ال�سلطوية م��ا بعد ال�سوفياتية،
والتي كانت قد ادعتها بنجاح بعد
عام .1991
ترجمة خرية ال�شيباين

* �أ�ستاذ حما�ضر يف معهد الدرا�سات
ال�سيا�سية يف باري�س ،و�أ�ستاذ �سابق
للعلوم ال�سيا�سية يف جامعة مو�سكو.
**الأم�ي�ن العام لـ مركز البحوث
يف معهد العلوم ال�سيا�سية ،و�أ�ستاذ
حما�ضر يف معهد العلوم ال�سيا�سية
يف باري�س ،باحث م�شارك يف املركز
اجلغرا�سيا�سي للمدر�سة العليا
للتجارة.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بل�س
�صيانة عامة رخ�صة رقمCN 2915352:
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/فايف ون فايف
لغ�سيل ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2672505:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبدالواحد عبيد �سلطان حممد الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف و�صال احمد خلف احمد احلنطوبى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1185191:باال�سم التجاري:مطعم جود
الك  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع كما
كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة رولتا انديا ليمتد
(اجلن�سية :الهند) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة
يف �إمارة ابوظبي (العنوان� :ص.ب� - 130939:شارع الفالح
 بناية الهالل  -ابوظبي � -ص.ب )130939:واملقيدة حتترقم ( )2778يف �سجل ال�شركات االجنبية يف الوزارة .وتنفيذا
الحكام القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم ()377
ل�سنة 2010م يف �ش�أن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع
ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة .
يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا
باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ
الن�شر على العنوان التايل :وزارة االقت�صاد �إدارة الت�سجيل
التجاري �ص.ب - )901(:ابوظبي.
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نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:كي ام ا�س للمحاماة والت�سويات � -شركة ال�شخ�ص الواحد
ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2893429 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صيدلية الرباري
البيطرية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1851787:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة اميان �سعيد ابراهيم عامر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد نا�صف عبداحلميد حممد النيل
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

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خمتربات اكيورا�سي بال�س ميديكل
رخ�صة رقم CN 2286154:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ح�سن على حممد عبا�س حممد من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ح�سن على حممد عبا�س حممد من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جروب �سك�ستني هولدينجز ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سايتك
انرتنا�شونال لالجهزة العلمية
رخ�صة رقم CN 2745164: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

�إعــــــــــالن

Group16 Holdings LLC

تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /خمتربات اكيورا�سي بال�س ميديكل
ACCURACY PLUS MEDICAL LABORATORY

�إىل /خمتربات اكيورا�سي بال�س ميديكل ذ.م.م

ACCURACY PLUS MEDICAL LABORATORY L.L.C

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

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إلغاء اعالن �سابق

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة�/شارتفورد لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/11/3:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150024241:
 تاريخ التعديل2021/11/14:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

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

االثنني  15نوفمرب  2021العدد 13392

االثنني  15نوفمرب  2021العدد 13392

االثنني  15نوفمرب  2021العدد 13392

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2021/08/18 :
املودعة حتت رقم 357648 :
با�ســم :او�شن با�سكت هولدجن (بروبريتاري) ليمتد.
وعنوانه :يونت  ،2ا�سكوت بارك ،كورنر ريت�شارد اند ال رو دريف ،ميدراند ،جوتنج بروفين�س ،جنوب افريقيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد؛ خال�صات اللحم؛ الفواكه واخل�ضروات املحفوظة واملجففة
واملطهوة؛ هالم (جيلي) ،مربيات� ،صل�صة الفواكه ،البي�ض ،احلليب ومنتجات الألبان ،الزيوت والدهون
املعدة للأكل وجميع ال�سلع ذات ال�صلة املدرجة يف هذه الفئة.
الواقـعة بالفئة29 :
و�صف العالمة :كلمات  Ocean Basketمكتوبة ب�شكل خا�ص باالتينية بااللوان اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2021/08/16 :
املودعة حتت رقم 357539 :
با�ســم :اونزا انرتنا�شونال ليمتد
وعنوانه :في�سرتا كوربوريت �سريفي�سز �سنرت ،ويكهامز كاي تو ،رود تاون ،تورتوال ،يف جي ،1110جزر العذراء الربيطانية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
نا�شرات معطرات الهواء بالنفخ؛ م�ضادات التعرق لال�ستخدام ال�شخ�صي؛ �أقنعة التجميل؛ قناع اجل�سم؛
بخاخات اجل�سم؛ مق�شرات اجل�سم؛ كرميات ال�صدر؛ �أقنعة ال�صدر؛ رغوة التطهري؛ كولونيا؛ م�ستح�ضرات
التجميل امللونة؛ �أم�صال التجميل (غري عالجية)؛ كرميات؛ مزيل ع��رق؛ ماء كولونيا؛ مياه التواليت؛
زيوت العطرية لال�ستخدام ال�شخ�صي؛ كرميات مق�شرة؛ مق�شرات؛ مق�شر بالدعك للأغرا�ض التجميلية؛
كرمي العني؛ حملول الوجه؛ داعكات الوجه (غري عالجية)؛ غ�سول النظافة الأنثوية (غري عالجية)؛
عبوات العطر للنا�شرات بالنفخ؛ مكيف ال�شعر؛ كرمي ال�شعر؛ �صبغات ال�شعر؛ جل ال�شعر؛ م�ستح�ضرات
العناية بال�شعر؛ �سائل ال�شعر؛ لو�شن ال�شعر؛ مو�س (رغ��وة) ال�شعر؛ رذاذ ال�شعر؛ م�ستح�ضرات ت�صفيف
ال�شعر؛ �شموع ت�صفيف ال�شعر؛ من�شط ال�شعر؛ لو�شن اليد واجل�سم؛ مرطبات؛ كرمي الرقبة؛ م�ستح�ضرات
غري دوائية للعناية بفروة الر�أ�س؛ بودرة التلك املعطرة؛ العطور وبخاخات اجل�سم؛ م�ستح�ضرات للنظافة
الأنثوية ال�شخ�صية (غري عالجية)؛ م�ستح�ضرات حلماية ال�شعر من ال�شم�س؛ م�ستح�ضرات لال�ستخدام يف
احلمام واال�ستحمام؛ م�ستح�ضرات لال�ستخدام على اجللد والوجه واجل�سم؛ نا�شرات بالنفخ مملوءة ؛ �أقنعة
فروة الر�أ�س؛ ال�شامبو؛ رغوة اال�ستحمام؛ �أحبار اجللد؛ ال�صابون؛ بودرة التلك ال�ستخدام التواليت.
الواقـعة بالفئة3 :
و�صف العالمة :كلمة  Enchanteurبحروف التينية فوقها ر�سمة وردة باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2021/08/01 :
تاريخ الأولوية 2021/2/9 :

املودعة حتت رقم 356697 :
رقم الأولوية 4730902 21 :
بلد الأولوية :فرن�سا
با�ســم :دلتا بال�س جروب
وعنوانه :ليودي ال بريولري 84400 ،ايه بي تي ،فرن�سا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بناء الهياكل والأطر املعدنية ل�ضمان �سالمة الأ�شخا�ص يف العمل واملعنى بها �أجهزة �أمان مانعة لل�سقوط؛
تركيب و�صيانة �أج��ه��زة ال�سالمة للعاملني يف املرتفعات؛ تركيب و�صيانة و�إ���ص�لاح �أج��ه��زة ال�سالمة من
ال�سقوط للأ�شخا�ص الذين يعملون على ارتفاعات؛ خدمة و�صيانة معدات احلماية ال�شخ�صية؛ احلفاظ
على الهياكل والأطر املعدنية و�صيانتها ل�ضمان �سالمة الأ�شخا�ص يف العمل واملعنى بها �أجهزة ال�سالمة ملنع
ال�سقوط؛ تركيب و�صيانة �أجهزة التثبيت ل�ضمان �سالمة الأ�شخا�ص يف العمل.
الواقـعة بالفئة37 :
و�صف العالمة :كلمات  DELTA PLUSبحروف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

�إعـــالن �شطب قيد

ادارة الت�سجيل التجاري

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز الدكتور مازن جلراحة اليوم
الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2539574:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء  /امانى ا�سماعيل ابراهيم الدورى من � % 24إىل %50
تعديل ن�سب ال�شركاء  /مازن توفيق �سلمان من � % 25إىل %50
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة حمد عبداهلل جمعه غريب احلو�سنى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فار�س حممد احمد عاتق الباكرى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل نوع رخ�صة  /من جتارية �إىل مهنية
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة مهنية
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز الدكتور مازن جلراحة اليوم الواحد ذ.م.م
DR. MAZEN ONE DAY CARE SURGERY L.L.C

�إىل  /مركز الدكتور مازن جلراحة اليوم الواحد

DR MAZEN ONE DAY CARE SURGERY

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

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

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

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

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

االثنني  15نوفمرب  2021العدد 13392

االثنني  15نوفمرب  2021العدد 13392

االثنني  15نوفمرب  2021العدد 13392

االثنني  15نوفمرب  2021العدد 13392

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2021/08/01 :
تاريخ الأولوية 2021/2/9 :

بتاريخ2021/08/05 :

املودعة حتت رقم 357049 :
با�ســم :ح�ضانة خطوة بخطوة
وعنوانه� :صندوق بريد  ،92537دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
دُور ح�ضانة.
الواقـعة بالفئة41 :
و�صف العالمة :كلمات خطوة بخطوة ح�ضانة على ميينها ر�سمة �صبي وفتاة مي�سكان �أيديهما ويت�سلقان يف
ثالث كتل و على ميينها كلمات  step by step nurseryبحروف التينية بااللوان الأحمر والأ�صفر
والأزرق.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2021/08/01 :
تاريخ الأولوية 2021/2/9 :

املودعة حتت رقم 356701 :
رقم الأولوية 4730902 21 :
بلد الأولوية :فرن�سا
با�ســم :دلتا بال�س جروب
وعنوانه :ليودي ال بريولري 84400 ،ايه بي تي ،فرن�سا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اال�ست�شارات املهنية والدرا�سات واخلربة و�صياغة اخلطط ،ال تتعلق بت�سيري الأعمال ،يف جمال ال�سالمة.
الواقـعة بالفئة45 :
و�صف العالمة :كلمات  DELTA PLUSبحروف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 356700 :
رقم الأولوية 4730902 21 :
بلد الأولوية :فرن�سا
با�ســم :دلتا بال�س جروب
وعنوانه :ليودي ال بريولري 84400 ،ايه بي تي ،فرن�سا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
البحث العلمي وال�صناعي وامل�سح واال�ست�شارات املتعلقة بالأمن؛ �صياغة لبناء وتركيب �أجهزة ال�سالمة
للعاملني يف املرتفعات؛ اختبار مواد البناء املعدنية واملباين املعدنية القابلة للنقل والهياكل والأطر املعدنية
ل�ضمان �سالمة النا�س؛ اختبار معدات احلماية ال�شخ�صية؛ اختبار �أجهزة التثبيت ل�ضمان �سالمة النا�س؛
خدمات هند�سية؛ البحث امليكانيكي والبحث ال�صناعي؛ �إجراء درا�سات امل�شاريع الفنية؛ ال تتعلق �أي من هذه
اخلدمات ب�أنظمة خلط العجينة والألوان وعمليات التلوين.
الواقـعة بالفئة42 :
و�صف العالمة :كلمات  DELTA PLUSبحروف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2021/08/01 :
تاريخ الأولوية 2021/2/9 :

املودعة حتت رقم 356699 :
رقم الأولوية 4730902 21 :
بلد الأولوية :فرن�سا
با�ســم :دلتا بال�س جروب
وعنوانه :ليودي ال بريولري 84400 ،ايه بي تي ،فرن�سا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
توفري التدريب والتدريب املتعلق بالعمل يف املرتفعات والتدريب املتعلق بتفتي�ش �أو فح�ص معدات احلماية
ال�شخ�صية؛ تنظيم وعقد ور�ش عمل تدريبية مهنية تتعلق بال�سالمة يف مكان العمل؛ التعليم والتعليمات
املتعلقة با�ستخدام الهياكل والأط���ر املعدنية ل�ضمان �سالمة الأ�شخا�ص ودع��ام��ات التثبيت والأج��ه��زة يف
العمل.
الواقـعة بالفئة41 :
و�صف العالمة :كلمات  DELTA PLUSبحروف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

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

االثنني  15نوفمرب  2021العدد 13392

االثنني  15نوفمرب  2021العدد 13392

االثنني  15نوفمرب  2021العدد 13392

االثنني  15نوفمرب  2021العدد 13392

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2021/08/16 :

املودعة حتت رقم 357491 :
با�ســم :روت�شريو ابل �شوز.
وعنوانه ،2 :رو دي بوتو ديور 85130 ،ال جوبرتري ،فرن�سا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س.
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة� :أحرف  FLمكتوبة ب�شكل خا�ص باالتينية بااللوان اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2021/08/09 :
تاريخ الأولوية 2021/2/9 :

املودعة حتت رقم 357259 :
رقم الأولوية 018395015 :
بلد الأولوية :االحتاد االوروبي
با�ســم :موتاري�س ا�س اي اند كو .كيه جي ايه ايه
وعنوانه :ارنولف�سرتا�سه  80335 ،19ميونيخ� ،أملانيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اخلدمات القانونية
الواقـعة بالفئة45 :
و�صف العالمة :كلمة  Mutaresبحروف التينية بااللوان اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2021/08/09 :
تاريخ الأولوية 2021/2/9 :

املودعة حتت رقم 357258 :
رقم الأولوية 018395015 :
بلد الأولوية :االحتاد االوروبي
با�ســم :موتاري�س ا�س اي اند كو .كيه جي ايه ايه
وعنوانه :ارنولف�سرتا�سه  80335 ،19ميونيخ� ،أملانيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
متويل الأ�سهم؛ اخلدمات املالية؛ ال�ش�ؤون العقارات؛ توفري التمويل للم�ؤ�س�سات �أو لل�شركات؛ الإدارة املالية
للأعمال؛ اخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة بتمويل ال�شركات؛ خدمات التخطيط املايل؛ خدمات التو�صيه �أو
التقييم املايل؛ �إدارة املحافظ املالية.
الواقـعة بالفئة36 :
و�صف العالمة :كلمة  Mutaresبحروف التينية بااللوان اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2021/08/09 :
تاريخ الأولوية 2021/2/9 :

املودعة حتت رقم 357257 :
رقم الأولوية 018395015 :
بلد الأولوية :االحتاد االوروبي
با�ســم :موتاري�س ا�س اي اند كو .كيه جي ايه ايه
وعنوانه :ارنولف�سرتا�سه  80335 ،19ميونيخ� ،أملانيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات اال�ست�شارات والن�صح (التو�صيات) التجارية؛ �إدارة الأعمال؛ خدمات تطوير ا�سرتاتيجية الأعمال؛
ا�ست�شارات اال�ستحواذ على الأعمال؛ تدقيق (فح�ص احل�سابات) الأعمال؛ �إجراء تقييمات الأعمال؛ خدمات
امل�ساعدة و �إدارة و وتوجيه الأعمال.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :كلمة  Mutaresبحروف التينية بااللوان اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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�سوريا تت�س ّلم مليوين جرعة من اللقاحات امل�ضادة لكوفيد
•• دم�شق�-أ ف ب

ت�س ّلمت دم�شق �أم�س الأحد ن�صف مليون جرعة من لقاح �سينوفارم امل�ضاد
لكوفيد 19-مقدمة من ال�صني ،بعد �أ�سبوع من تلقيها �أك�ثر من 1,3
مليون جرعة م��ن لقاح �سينوفاك ع�بر من�صة كوفاك�س ،يف وق��ت ت�سجل
البالد ارتفاعاً يف الإ�صابات مقابل معدل تلقيح متدن.
وق���ال وزي���ر ال�صحة ال�����س��وري ح�سن غبا�ش لل�صحافيني خ�لال مرا�سم
اال���س��ت�لام �إن ال�����ص�ين ق�� ّدم��ت “� 500أل����ف ج��رع��ة م��ن ل��ق��اح �سينوفارم
ال�صيني».
وهذه الدفعة الثالثة من اللقاحات املقدمة من ال�صني ،التي تع ّد من الدول
الداعمة لدم�شق ،وفق ما �أو�ضح �سفريها فينغ بياو لل�صحافيني ،مو�ضحاً �أن
�إجمايل اللقاحات التي ت�سلمتها دم�شق من بالده بلغت � 800ألف جرعة.

وت�أتي هذه اخلطوة بعد �إع�لان منظمة ال�صحة العاملية الأح��د املا�ضي �أن
�سوريا “ا�ستلمت �أكرث من  1,3مليون جرعة من لقاح �سينوفاك عرب من�صة
تخ�ص�ص احتياطاً �إن�سانياً للأ�شخا�ص الذين ال ت�شملهم
كوفاك�س” التي ّ
اخلطط الوطنية ،ال �سيما الدول التي ت�شهد نزاعات �أو انق�سامات.
وهذه الدفعة الأكرب التي ت�صل عرب كوفاك�س اىل دم�شق ،عقب ت�سلمها دفعة
�أوىل يف  22ني�سان�-أبريل �ضمت � 203آالف جرعة من لقاح �أ�سرتازينيكا.
و�شهدت �سوريا خالل الأ�شهر القليلة املا�ضية ارتفاعاً يف عدد الإ�صابات مع
بلوغ م�ست�شفيات طاقتها اال�ستيعابية الق�صوى .و�سجّ لت مناطق �سيطرة
احلكومة ال�سورية خالل ت�شرين الأول�-أك��ت��وب��ر معدّل الإ�صابات الأعلى
منذ بدء تف�شي الوباء ،بح�سب الأمم املتحدة التي �أفادت عن معدل �إ�صابات
“مقلق” يف خمتلف املناطق ،مبا فيها تلك اخلارجة عن �سيطرة احلكومة
يف �شمال �شرق البالد و�شمال غربها.

عبادة ال�شخ�صية ترت�سخ جمددا يف متحف احلزب ال�شيوعي ال�صيني يف بكني

•• الفجر –خرية ال�شيباين
بينما مت اعتماد ق��رار ن��ادر يتعلق بتاريخ
احل��زب ،يقدم الرئي�س ال�صيني نف�سه على �أنه
قائد العناية الإلهية ال��ذي �سيكمل عمل الأب
امل�ؤ�س�س ،ويقود البالد �إىل �أوج قوتها.
يف بانتيون ال�شيوعية ال�صينية ،اقرتب الرئي�س
�شي جني بينغ قلي ً
ال من ماو ت�سي تونغ ،م�ؤ�س�س
جمهورية ال�صني ال�شعبية اخلالد ،والذي يظهر
على جميع الأوراق النقدية للبالد.

حتليل اخباري
ف��ق��د اع��ت��م��د احل����زب ال�شيوعي
ال�صيني اخلمي�س املا�ضي قرارا
ي��ت��ع�� ّل��ق ب��ت��اري��خ��ه -ال��ث��ال��ث فقط
خ��ل�ال  100ع����ام م���ن وج����وده
يك ّر�س “فكر” �شي جني بينغ،باعتباره “جوهر الثقافة والروح
ال�صينية».
فقط م��او ،ع��ام  ،1945ودنغ
���ش��ي��او ب��ي��ن��غ ،ع���ام  ،1981كانا
ق���ادري���ن ع��ل��ى مت��ري��ر م��ث��ل هذا
القرار من قبل.
وك���م���ا ه���و م��ت��وق��ع ،ف������إن البيان
ال�������ص���ادر ع���ن اجل��ل�����س��ة الكاملة
للجنة املركزية للحزب ال�شيوعي
ال�صيني ،التي اجتمعت يف الفرتة
م���ن � 8إىل  11ن���وف���م�ب�ر ،كان
حما�سيا وتقريظيا لـ “الإجنازات
العظيمة” للحزب ال��ذي ت� ّأ�س�س
ع���ام  .1921وحم��ت��ف��ي��ا بذاته،
قال �إن احلزب ال�شيوعي ال�صيني
ك��ت��ب “�أروع م��ل��ح��م��ة يف تاريخ
الأم��ة ال�صينية على م��دى �آالف
ال�سنني».
وبح�سب مقتطف من القرار
ال�شهري ،ع�ثر احل��زب على رجل
ال��ع��ن��اي��ة الإل��ه��ي��ة ال���ذي �سيقوده
ن��ح��و م�ستقبل جم��ي��د .ويعترب
�شي جني بينغ “ذا �أهمية حا�سمة
( )...لتعزيز العملية التاريخية
ل����ل����ت����ج����دي����د ال�����ك�����ب��ي��ر ل��ل���أم�����ة
ال�صينية».

عبادة ال�شخ�صية
ت�صل �إىل �آفاق جديدة
«ال���ف���ك���رة ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ي ب��ع��ث ر�سـالة
مفادها �أن �شـــــي ج�ين بينغ ،هو
ال��زع��ي��م ال���ذي �سي�سمح لل�صني
ببلوغ ذروة قوتهــــا ،املركز الأول
يف العامل.
وال�����ش��خ�����ص ال����ذي �سيكمل عمل
م������او ال����ت����اري����خ����ي ،ي������رى كلوي

وتخطى عدد من تلقوا اللقاحات عرب وزارة ال�صحة � 600أل��ف �شخ�ص،
وفق ما قال غبا�ش ،داعياً املواطنني اىل الإقبال بكثافة على “تلقي اللقاح
ب�أ�سرع وقت ممكن” الحتواء تف�شي الوباء.
وت���أم��ل منظمة ال�صحة العاملية رف��ع معدل التلقيح بحلول نهاية العام.
ونقلت عن ممثلتها يف �سوريا �أكجمال خمتوموفا يف تغريدة ن�شرتها الأحد
“مع و�صول مزيد من الدفعات من اللقاحات ،تتكاتف القطاعات املعنية
لت�سهيل الو�صول �إىل الهدف البالغ  20يف املئة بنهاية .»2021
ومنذ بدء تف�شي الوباء� ،سجلت دم�شق ر�سمياً �أك�ثر من � 46أل��ف �إ�صابة،
بينها  2661وفاة .لكن �أطباء ومنظمات يرجحون �أن يكون العدد الفعلي
�أعلى بكثري.
و�سجلت مناطق �سيطرة الف�صائل املقاتلة يف �إدلب وحميطها “�شمال غرب”
�أكرث من ت�سعني �ألف �إ�صابة ونحو �ألفي وفاة .وتلقت مديرية �صحة �إدلب،

الهيئة املحلية التي تتوىل �إدارة ال�ش�ؤون ال�صحية ،عرب كوفاك�س �أكرث من
� 686ألف جرعة من لقاحي ا�سرتازنيكا و�سينوفاك ،وفق ما �أفاد مديرها
الدكتور �سامل عبدان وكالة فران�س بر�س الأحد.
وتلقى � 77أل��ف �شخ�ص يف �إدل��ب فقط جرعتي لقاح ،وف��ق ع��ب��دان ،بينما
تكافح الطواقم الطبية و�سط امكانيات معدومة للحد من تف�شي الوباء.
�أما يف مناطق �سيطرة الإدارة الكردية (�شمال �شرق) ،التي ت�صلها اللقاحات
عرب دم�شق ،فقد �سجلت ال�سلطات املحلية �إ�صابة نحو � 37ألفاً بينهم قرابة
 1500وف��اة .وتلقى �أربعون �ألف �شخ�ص لقاحاتهم كاملة ،وفق م�س�ؤول
مكتب �إح�صاء هيئة ال�صحة نيجرفان فرحان �سليمان.
وتخ�شى الطواقم الطبية واملنظمات الدولية من �أن تتفاقم �أزمة كوفيد-
 19م��ع ب��دء مو�سم ال�شتاء خ�صو�صا يف امل��ن��اط��ق اخل��ارج��ة ع��ن �سيطرة
احلكومة واملكتظة مبخيمات النازحني.
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متثال ملاو ت�سي تونغ يف داندونغ مبقاطعة لياونينغ

�إثر اجلل�سة الكاملة للجنة املركزية للحزب ال�شيوعي

ال�صني� :شي جني بينغ ،يعتزم التف ّوق على ماو!...

يرى نف�سه فوق ماو ،لأن هذا الأخري ارتكب �أخطاء كلفت البالد غالي ًا

فروا�سار� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
يف �إي��ن��ال��ك��و ،ف��ال��رج��ل االول يف
ال�����ص�ين ،ي�سعى �إىل �إ���س��ك��ات �أي
احتجاج حول �ضرورة �أن يظل يف
ال�سلطة لفرتة طويلة ،و�أن ي�صبح
على قدم امل�ساواة مع ماو”.
وم��ن هنا كانت رغبته ،من �أجل
رفع مكانته ،االعرتاف بـ “فكره”
باعتباره �شرعياً مثل فكر م�ؤ�س�س
النظام.
وه���و م��ا مل ي�سمح ب��ه القرار،
نهائيا بعد ،على عك�س ما توقعه
اخلرباء ،يعتقد اخلبري يف ال�ش�أن
ال�صيني.
وي�ستعد الرجل القوي يف البالد،

اىل عقد امل�ؤمتر الع�شرين للحزب
ال�����ش��ي��وع��ي ال�����ص��ي��ن��ي ،يف غ�ضون
ع��ام ،وال��ذي من �ش�أنه �أن ي�سمح
ل���ه ب��ال��ب��ق��اء يف ال�����س��ل��ط��ة لوالية
ثالثة -مل يحدث هذا منذ عقود
–وبال �شك لفرتة �أطول.
ب��ع��د اع��ت��م��اد ه���ذا ال��ن�����ص ،قد
يزداد القمع �ضد من يجر�ؤ على
الت�شكيك يف �سلطة الرئي�س ،وقد
ت�صل عبادة ال�شخ�صية �إىل �آفاق
جديدة.
وق��د دفعت ال�صحافة الر�سمية
حدود التملق مرة �أخرى الأ�سبوع
املا�ضي.
«منذ انتخابه �أمينًا عا ًما للجنة

امل����رك����زي����ة ل���ل���ح���زب ال�شيوعي
ال�صيني ،نوفمرب ُ ،2012ينظر
�إىل ال�سيد �شي على �أنه رجل ارادة
وعمل ،ورج��ل ذو �أفكار وم�شاعر
عميقة ،ورج��ل ح�صل على ارث،
ولكنه جتر�أ على االبتكار ،ورجل
لديه ر�ؤي��ة ا�ست�شرافية ،وملتزم
بالعمل بال كلل” ،كتبت بحما�س
وكالة �شينخوا.
اىل درجة �أن احتمال ن�شر “كتاب
�أحمر �صغري” جديد ،لن يركز
على فكــــــر مـــــــاو ،ب��ل على فكر
�����ش����ي ،مل ي���ع���د ي����ب����دو احتماال
�سخيفًا.
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ب��ع�����ض املراقبني،

نهاية ا�شغال اجلل�سة الكاملة للجنة املركزية للحزب ال�شيوعي ال�صيني

ال ي��ط��م��ح ال��رئ��ي�����س احل����ايل �إىل
م�ساواة م��او فح�سب ،بل التفوق
عليه.
“�إنه ي��رى نف�سه ف��وق م���او ،لأنّ
هذا الأخري ارتكب �أخطاء كلفت
ال��ب�لاد غ��ال��ي��اً -ال��ق��ف��زة الكربى
�إىل الأم���ام (،)1960-1958
“الثورة الثقافية” (-1966
 ،)1976بينما ،ح�سب الدعاية،
ال ميكن �أن يخطئ �شي ،بف�ضل
ه��و���س��ه ب��اال���س��ت��ق��رار والأم�������ن و
“الرخاء امل�شرتك” ،يلخ�ص جان
بيري كابي�ستان ،مدير الأبحاث يف
املركز الوطني للبحث العلمي.
لقد �أ�صبح الدكتاتور املثايل،

ن���و ًع���ا م���ن ال��ع��ب��ق��ري��ة اجلديدة،
ال�����ذي ج��ع��ل م���ن ال�����ص�ين دول���ة
قوية قادرة على جتاوز الواليات
امل���ت���ح���دة ،وق����ي����ادة ال�����ش��ع��ب �إىل
م�ستقبل م�شرق”.
وال���دل���ي���ل ع��ل��ى الأه���م���ي���ة التي
ي��ع��ط��ي��ه��ا ����س��� ّي���د ب���ك�ي�ن لنف�سه،
ذك���ر ا���س��م��ه  17م���رة يف البيان
ال�صحفي ال�صادر ي��وم اخلمي�س
املا�ضي ،مقابل  7م��رات مل��او ،و5
مرات لدنغ �شياو بينغ.
�صني �شي لي�ست �صني ماو
�إن تكري�س ع��ب��ادة ال�شخ�صية،
وو������ض�����ع ال�������س���ي���ا����س���ة ف�������وق كل

ذك����ر ا���س��م��ه
 17م�����رة
يف ال���ب���ي���ان
ال�����ص��ح��ف��ي،
م����ق����اب����ل 7
م�����رات مل���او،
و 5مرات لدنغ
���ش��ي��او بينــغ

اعتماد قرار يكر�س «فكر» �شي جني بينغ باعتباره جوهر الثقافة والروح ال�صينية

�صورة ماو بح�ضور الرئي�س ال�صيني يف الذكرى املئوية للحزب

مل�صق للزعيم ال�صيني �شي جني بينغ بالقرب من مدخل املدينة املحرمة يف بكني

االع����ت����ب����ارات الأخ���������رى ،لي�ست
النقاط امل�شرتكة ال��وح��ي��دة بني
�شي جني بينغ وم��او ت�سي تونغ.
“كل منهما يرى نف�سه على �أنه
من مبعوث التاريخ ،ومكتوب له
ت��ق��ري�� ًب��ا ح��ك��م ال���ب�ل�اد ،م��ع رغبة
البقاء يف ال�سلطة �إىل الأب��د ،وال
�سيما مل��ن��ع �أع��دائ��ه��م��ا الكثريين
م��ن م��ط��اردت��ه��م��ا �إذا ان�سحبا”،
يالحظ ريت�شارد ماكجريجور،
ال���ب���اح���ث يف م��ع��ه��د ل������وي ،وهو
م�ؤ�س�سة فكرية �أ�سرتالية.
لكن ال يجب املبالغة يف املقارنة
ب�ين ال��رج��ل�ين “ :مل يطلق �شي
ال���ع���ن���ان ل��ل�����ش��ع��ب ����ض���د احل�����زب،
كما فعل م��او ،ب�شعاره�‘ :أطلقوا
ال��ن��ار على املقر!’ ،ي��وا���ص��ل هذا
االخ���ت�������ص���ا����ص���ي ،ب����ل ان هدفه
ه���و ع��ك�����س ذل����ك مت���ام���ا :تعزيز
احلزب».
وخ�����ص��و���ص��ا ،ال ع�لاق��ة ل�صني
ال��ي��وم ،ب�صني ال��زع��ي��م امل�ؤ�س�س.
“حتت حكم ماو� ،سادت الغطر�سة
الثورية ،وكانت املناف�سة �شر�سة
مع االحتاد ال�سوفياتي:
ك���������ان ال��������ره��������ان ه�������و تطبيق
اال����ش�ت�راك���ي���ة ق��ب��ل ال�سوفيات،
وب�����ش��ك��ل �أف�������ض���ل ،ي����ذ ّك����ر كلوي
فروا�سار ،من �إنالكو.
ال�����ص�ين ،ال��ت��ي ك��ان��ت معزولة
مت��������ا ًم��������ا ،ان�������دجم�������ت م���ن���ذئ���ذ
يف امل���ج���ت���م���ع ال����������دويل :ال����ي����وم،
امل���ن���اف�������س الأول ه����و ال����والي����ات
امل��ت��ح��دة ،وامل��ن��اف�����س��ة ت����دور على
جميع امل�����س��ت��وي��ات :االقت�صادية
والتكنولوجية واجليو�سيا�سية
والع�سكرية وال��ن��ظ��ام ال�سيا�سي
واحلوكمة ،”...و�شي جني بينغ
عازم وم�ص ّر على االنت�صار.
عن الك�سربي�س
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GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 15/ 11/ 2021 Issue No : 13392
Legal Notice with Announcement
No.: 9155/2021
Notice by/ the Warner: Vishwanat kanapanayakanahilli gowraiah
British National
Notice to/ the Warnee: Evimero general trading LLC
Nationality : UAE
Subject:
The Warner hereby gives this notice to the Warnee to enforce it legally as well as warning
about the necessity of paying an amount of AED 725000 (Seven hundred twenty-five
thousand dirhams only) recognized under his custody against the value of three cheques
signed by the Warnee: 1. Cheque no.: 000060 due on 16/07/2019 with the amount of AED
312,500 drawn on Mashreq Bank- returned without disbursement for the insufficient
balance on 30/09/2019 2. Cheque No.: 000051 due on 17/04/2019 with the amount of
AED 287,500 drawn on Mashreq Bank - returned without disbursement for the insufficient
balance on 30/09/2019-3. Cheque No.: 000059 due on 16/05/2019 with the amount of
AED 125,000 drawn on Mashreq Bank - returned without disbursement for the insufficient
balance on 30/09/2019. This in addition to the legal interests against delay in payment and
due compensations within five days as from receiving this notice unless the Warner shall be
forced to take all legal procedures while keeping all other legal rights to the Warner.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 15/ 11/ 2021 Issue No : 13392
Real Estate Summary 588/2020/18
Details of service by publication
To the convicted parties 1- Hala Elgebaly, 2- Mohamed Elsayed
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 06-09-2020 in the
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation
ordering the defendants to pay the plaintiff an amount of (AED 505,744) Five
Hundred and Five Thousand Seven Hundred and Forty- Four Dirhams and the
interest of 9 % per annum from the claim date of 22-07-2020 until the full
payment, ordered them to pay the charges, the expenses and One Thousand
Dirhams as attorney>s fees and rejected other claims. The verdict is issued
in absentia and may be appealed within thirty days from the day following
publishing this service. The verdict is issued in the name of His Highness
Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and
is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 15/ 11/ 2021 Issue No : 13392
Appeal Court
)Notification by Publication (Appeal
In Appeal No. 320/2021/1341 - Appeal of Personal Status and Inheritance
Heard before: First Personal Status Circuit - Appeal No. 88
Subject of the appeal: (appeal of the judgment rendered in the case No.
)1070/2021 Personal Status of Muslims, expenses and fees
Appellant: Nada Samih Al Asadi
Address: Emirate of Dubai - Al Barsha District - Street 9A - Villa # 15
Party to be served: Abdul Samad Raja Mohamed Khan Capacity: Appellee
Notification subject: the judgment rendered in the case No. 1070/2021 Personal
Status of Muslims
A hearing was scheduled on Monday 22/11/2021 at 10:00 am at the remote
litigation hall in the Personal Status Building in Al Garhoud. Accordingly, you
are required to appear or your legal representative, and in the event of your
failure to appear, the trial will be held in absentia.
Prepared by
Rashid Khalifa Al Ketbi
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2021/08/23 :

بتاريخ2021/08/18 :
املودعة حتت رقم 357650 :
با�ســم :او�شن با�سكت هولدجن (بروبريتاري) ليمتد.
وعنوانه :يونت  ،2ا�سكوت بارك ،كورنر ريت�شارد اند ال رو دريف ،ميدراند ،جوتنج بروفين�س ،جنوب افريقيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اخلدمات املتعلقة بتوفري الطعام و�/أو امل�شروبات؛ املطاعم ومطاعم الوجبات ال�سريعة ،املقاهي ،دور الأكل.
الواقـعة بالفئة43 :
و�صف العالمة :كلمات  Ocean Basketمكتوبة ب�شكل خا�ص باالتينية بااللوان اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  15نوفمرب  2021العدد 13392
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2021/08/21 :
املودعة حتت رقم 357826 :
با�ســم :احلمداين والوهيبي للتجارة �ش م م
وعنوانه� :ص.ب ،2 :رمز بريدي ،132 :اخلو�ض ،م�سقط� ،سلطنة عمان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
حمالت البوظة؛ املقاهي التي تقدم وجبات الطعام.
الواقـعة بالفئة43 :
و�صف العالمة :كلمة  ACAIمكتوبة ب�شكل خا�ص بحروف التينية على ي�سارها ر�سمة دائرة داخلها ر�سمة
طري بااللوان الربتقايل الفاحت والداكن و البنف�سجي الفاحت والداكن.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

املودعة حتت رقم 357947 :
با�ســم� :شركة تنمو العقارية.
وعنوانه :اململكة العربية ال�سعودية ،الريا�ض� ،صندوق الربيد  ،8230الرمز الربيدي 13242
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية؛ ت�أجري العقارات؛ وكاالت العقارات؛ تثمني العقارات؛ �سم�سرة العقارات؛
ت�أجري العقارات؛ �إدارة العقارات.
الواقـعة بالفئة36 :
و�صف العالمة :كلمة تنمو ا�سفلها كلمة  Tenmouمكتوبة ب�شكل خا�ص بحروف التينية على ي�سارها
ر�سمة �سهمني بااللوان االزرق والبنف�سجي.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2021/08/23 :

املودعة حتت رقم 357946 :
با�ســم� :شركة بن عمرية للمقاوالت.
وعنوانه :اململكة العربية ال�سعودية ،الريا�ض� ،صندوق الربيد  ،8230الرمز الربيدي 11482
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�إن�شاء املباين والإ�صالح وخدمات الرتكيب �أو التجميع؛ الإن�شاء؛ معلومات عن الإن�شاء؛ ا�ست�شارات متعلقة
بالإن�شاء؛ هدم املباين؛ البناء؛ تعبيد الطرق.
الواقـعة بالفئة37 :
و�صف العالمة :كلمات �شركة بن عمرية ا�سفلها كلمات  .BIN OMAIRAH Coمكتوبة ب�شكل
خا�ص بحروف التينية اعالها دائرة يتو�سطها احلرفني ا ع بااللوان اال�سود واالبي�ض والكموين.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2021/08/25 :
املودعة حتت رقم 358172 :
با�ســم :اليزبيتا اجنلوت زبيجنيف اجنلوت �سبوكا �سيفيلنا.
وعنوانه :يو ال .جرونفالدزكا 62ايه 700-37 ،برزميي�سل ،بولندا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
م�ستح�ضرات جتميل؛ م�ستح�ضرات جتميل امللونة؛ مكياج؛ م�ستح�ضرات جتميل للرمو�ش؛ م�ستح�ضرات
التجميل امل��ل��ون��ة ل��ل��ع��ي��ون؛ م�ستح�ضرات جتميل ال�����ش��ف��اه؛ م�ستح�ضرات التجميل للعناية بالب�شرة؛
م�ستح�ضرات التجميل للعناية باجلمال؛ طبقة طلي علوية مللمع الأظافر؛ العطور و روائح طيبة؛ مكياج
للوجه واجل�سم؛ �أطقم جتميل.
الواقـعة بالفئة3 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  Duralineباحرف التينية باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2021/08/25 :
املودعة حتت رقم 358171 :
با�ســم :اليزبيتا اجنلوت زبيجنيف اجنلوت �سبوكا �سيفيلنا.
وعنوانه :يو ال .جرونفالدزكا 62ايه 700-37 ،برزميي�سل ،بولندا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
م�ستح�ضرات كيميائية ل�لا���س��ت��خ��دام يف �صناعة م�ستح�ضرات التجميل؛ منتجات ك��ي��م��اوي��ة ل�صناعة
م�ستح�ضرات التجميل؛ الرتكيبات وامل��واد الكيميائية امل�ستخدمة لال�ستخدام يف م�ستح�ضرات التجميل؛
مواد �أولية (كيميائية) ل�صياغة �أو لت�شكيل م�ستح�ضرات التجميل.
الواقـعة بالفئة1 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  Duralineباحرف التينية باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 15/ 11/ 2021 Issue No : 13392
Notification by Publication of a Defendant
)In Lawsuit No. SHCFICIREA2021/0006129 Civil (Partial
To Defendant : Riaz Ahmad Ahmad Hassan Arshad. Nationality: Pakistan
We inform you that plaintiff Qaiser Mahmoud Rahmet Ali, Nationality:
Pakistan has field the above mentioned lawsuit to claim.
The court ruled in presence: By obligating the defendant to pay the plaintiff
an amount of DHs 15,500, Fifteen Thousand and Five Hundred dirhams and
return the remaining six cheques with the guarantee cheque and obligated
him with fees and expenses.
Issued on 14-11-2021
Customer Service Centre
Judge
Ghaleb Ahmed Al-Kloob
Sharjah Federal Court
Civil Court of First Instance

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032808
تنازل /بيع

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :احمد كامل احمد حممد �آل علي ,اجلن�سية  -الإمارات العربية املتحده
يرغب يف البيع والتنازل عن ن�سبه  %80من كامل ح�صته البالغه  %100و ذلك اىل ال�سيد  :عبد الواحد
على حممد الو�صابي  -اجلن�سية اليمن والتنازل عن ن�سبه  %20من كامل ح�صته البالغه  %100وذلك
اىل ال�سيد  /ابراهيم ناجي حم�سن الأ�صهب ,اجلن�سية – اليمن يف الرخ�صة (مطعم �سد مارب) والتي ت�أ�س�ست
ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )740657ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية  ,تعديالت اخرى :
تغيري اال�سم التجاري من (مطعم �سد مارب) اىل (مطعم العم ناجي للمندي – فرع ال�شارقة)
تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شراكة اعمال بوكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
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حماكم دبي االبتدائية
العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  334/2020/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

مو�ضوع الدعوى  :البنك الطالب يلتم�س من مقام قا�ضي التنفيذ التكرم ب�إ�صدار ق��راراً باحلجز وبيع العقار
اململوك للمطلوب �ضدها املتمثل يف العقار الكائن مبنطقة املركز التجاري الثالث ب�إمارة دبي ،رقم الأر�ض (،)23
رقم البلدية ( ،)210-336امل�ساحة باملرت املربع ( ،)2322.25وبالقدم املربع ( )25000.04واملرهون
رهناً ت�أمينياً من الدرجة الأوىل ل�صالح البنك الطالب مبوجب عقد الرهن امل�ؤرخ يف  2015/12/09واملعدل
مبوجب العقد امل�ؤرخ يف  2019/03/13وذلك ا�ستيفاء للمديونية امل�ستحقة للبنك الطالب يف ذمة ال�شركات
املدينة وذلك يف حدود املبلغ الوارد يف عقد الرهن وتعديله.

طالب التنفيذ :بنك امل�شرق � -ش م ع  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -مبنى بزن�س باي  -بنك
امل�شرق  -وكيله القانوين  -مكتب هادف و�شركا�ؤه  -وميثله  :طاهر عابدين طاهر زينل ابراهيم
املطلوب �إعالنه � :شركة �أرابتك للتطوير العقاري  -ذ م م  -عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دبي  -بردبي  -مبنى جممع دبي
لال�ستثمار  -مكتب (042747902 - 0559598011 - )301
مو�ضوع الإعالن :
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ��ب��ي ال�شراء اي���داع ت���أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :ار�ض ف�ضاء  -املنطقة  :املركز التجاري الثانية  -رقم
االر�ض  - 23 :امل�ساحة  2322,58 :مرت مربع واملقيمة بـــ  225000169 :درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

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

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032655
تنازل /بيع

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032839
تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد /كونيل عبدالقادر احمد احمد كونيل – اجلن�سية :الهند
 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد /احمدنواف عبدالقادر  -اجلن�سية:الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (كافترييا االمناء) ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( ،)217636تعديالت �أخرى  :اليوجد،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /حممد على میلی تودی عبدالرحمن میلی تودى –
اجلن�سية الهند  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة
امل�سماه (�صالون التالل ال�صفراء للحالقة) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (� ،)552862إىل ال�سيد /كارايل عبا�س �شاجی عبا�س -
اجلن�سية الهند .تعديالت �أخرى :ال يوجد  ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام
القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا
االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ
هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة
التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

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

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

الكاتب العدل

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007371مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � AJCEXCICPL2021 /0002431أمر �أداء

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ر�شيد بن على بن حممد الر�شيد
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � SHCEXCICPL2021 /0004604أمر �أداء

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -مزايا ال�شرق للمقاوالت الفنية ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0004388عمايل (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :ر�شيد بن علي بن حممد الر�شيد
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ فهد بن حممد بن �سعد القثامي  -اجلن�سية �سعودي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  2533350درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :مزايا ال�شرق للمقاوالت الفنية  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ احمد بن حممد بن �سيف ال�سعيدي  -اجلن�سية عماين
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  90019درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املدعي عليه � :ساجون خلدمات التوظيف
جمهول حمل الإقامة  :العنوان  :ال�شارقة  -النهدة الهاتف - 0566204985 :
0558925601 - 0502227903
الزام املدعي عليه بدفع مبلغ وقدره  13500درهم مع التعوي�ض عن اخل�سائر واال�ضرار
املادية والنف�سية الزام املدعي عليهم لدفع الر�سوم وامل�صاريف� .شمول احلكم بالنفاذ املعجل.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/11/22أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )10شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة
ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/11/14م

�إىل املحكوم عليه  :امل�صادر ل�شبكات املياه �ش ذ م م  -ح�سنني فا�ضل دروي�ش
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ كوالتي لالعمال الهند�سية  -ذ م م  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله .ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي
�شامال الر�سوم وامل�صاريف 94574.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

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

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

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل
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العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032738
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أنني ال�سيد  /عارف حممد ريا�س كورانغاد عبدالرحمن – هندي
اجلن�سية �أرغب يف التنازل عن كامل ح�صتي البالغة (� )%100إىل ال�سيد  /حممد بالل
ح�سني حممد اال�سالم  -بنغالدي�شي اجلن�سية لت�صبح ن�سبته ( ، )%100يف الرخ�صة
ب�إ�سم (كافترييا باب امل�صلي) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب الرخ�صة رقم :
( • ،)569137تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032632
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أنني ال�سيد  /حمدان احمد حممد غافان املهريي – �إماراتي
اجلن�سية �أرغب يف التنازل عن كامل ح�صتي البالغة (� )%100إىل ال�سيد  /ذوالفقار
احمد حممد يو�سف  -باك�ستاين اجلن�سية لت�صبح ن�سبته ( ، )%100يف الرخ�صة ب�إ�سم
(�صالون �سالمة للحالقة) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب الرخ�صة رقم :
( • ،)729358تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
انذار عديل بالن�شر
رقم ()9144/2021

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
انذار عديل بالن�شر
رقم ()9143/2021

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9155

ينذر املنذر  /مـحـمـد عبدالعزيز حممد بن فار�س
وميثله ال�سيد  /حممد �أحمد �أبواليزيد زغربان مبوجب وكالة قانونية م�صدقة ح�سب الأ�صول
املنذر �إليه  /الإجنـاز لأعمال النجارة وتركيب الأر�ضيات (�ش ذ م م)
ب�سداد بدل الإيجار امل�ستحق عليه عن املكتب رقم ( )١٠٧يف بناية بن فار�س ( )2يف دبي الرباحة
مبلغ وقدره ( 92,905درهم) اثنان وت�سعون �ألف وت�سعمائة وخم�سة دراهم  ،بالإ�ضافة �إىل ما
ي�ستجد من �إيجار حتى متام ال�سداد وذلك خالل مهلة �أق�صاها ثالثون يوما من تاريخ ن�شر
هذا الإنذار .وخالف ذلك �ست�ضطر املنذرة �إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ لها
حقوقها طبقا لن�ص املادة (�/1/25أ) من قانون الإيجارات رقم ( )٣٣ل�سنة ٢٠٠٧م وتعديالته
 ،وذلك بتحميلكم قيمة الإيجار ور�سوم اخلدمات و�إخالء العقار امل�شار �إليه ب�صدر الإنذار مع
حتميلكم ر�سوم وم�صاريف كافة مراحل التقا�ضي.
الكاتب العدل

تنذر املنذرة  /موزة عبدالعزيز حممد بن فار�س املزروعي
وميثلها ال�سيد  /حممد �أحمد �أبواليزيد زغربان مبوجب وكالة قانونية م�صدقة ح�سب الأ�صول
املنذر �إليه  /الإجنـاز لأعمال النجارة وتركيب الأر�ضيات (�ش.ذ.م.م)
ب�سداد بدل الإيجار امل�ستحق عليه عن ال�شقة رقم ( )108يف بناية بن فار�س ( )2يف دبي الرباحة
مبلغ وقدره ( 109,082درهم) مائة وت�سعة �آالف واثنان وثمانون درهم ،بالإ�ضافة �إىل ما
ي�ستجد من �إيجار حتى متام ال�سداد وذلك خالل مهلة �أق�صاها ثالثون يوما من تاريخ ن�شر
هذا الإنذار .وخالف ذلك �ست�ضطر املنذرة �إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ لها
حقوقها طبقا لن�ص املادة (�/1/25أ) من قانون الإيجارات رقم ( )٣٣ل�سنة ٢٠٠٧م وتعديالته،
وذلك بتحميلكم قيمة الإيجار ور�سوم اخلدمات و�إخالء العقار امل�شار �إليه ب�صدر الإنذار مع
حتميلكم ر�سوم وم�صاريف كافة مراحل التقا�ضي.
الكاتب العدل

املنذر /في�شواناث كانابانایا كاناهایل جوراياه  -اجلن�سية بريطاين
املنذر �إليه � /شركة ايفيمريو لتجارة العامة ذ م م  -اجلن�سية الإمارات
املو�ضوع  -:يوجه املنذر هذا الإنذار �إىل املنذر �إليه لنفاذ مفعوله قانوناً يف حقه وتنبه عليه ب�ضرورة �سداد
املبلغ امل�ستحق واملرت�صد يف ذمته وهو مبلغ � 725000سبعمائة خم�سة وع�شرون الف درهم قيمة � 3شيكات
املوقع من قبل املنذر اليه � -1-شيك رقم  000060امل�ستحق بتاريخ  16/07/2019مببلغ 312,500
امل�سحوب على بنك امل�شرق وارتد دون الر�صيد وال�صرف بتاريخ � -2- 30/09/2019شيك رقم 000051
امل�ستحق بتاريخ  17/04/2019مببلغ  287,500امل�سحوب على بنك امل�شرق وارتد دون الر�صيد وال�صرف
بتاريخ � -3- 30/09/2019شيك رقم  000059امل�ستحق بتاريخ  16/05/2019مببلغ .125,000
امل�سحوب على بنك امل�شرق وارتد دون الر�صيد وال�صرف بتاريخ  30/09/2019بالإ�ضافة للفوائد القانونية
عن الت�أخري يف ال�سداد يف امليعاد والتعوي�ضات امل�ستحقة يف موعد غايته خم�سة �أيام من تاريخ الإنذار والإ
�سي�ضطر �إىل �إتخاذ كافة الإجراءات القانونية فيها مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى قبلكم
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حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
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العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9183

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/9177
املنذر  /جا�سم حممد �صالح خمادي حممد �صالح
املنذر �إليه  /جو�سنت جون�سون برييرا
املو�ضوع  /طلب �إعالن بالن�شر يف �إنذار عديل رقم ()2021/1/214235
ينذر املنذر  -املنذر �إليه مبوجب هذا الإنذار ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ()990.675
درهم (ت�سعمائة وت�سعون و�ستمائة وخم�سة و�سبعون الف درهم) قيمة الدين امل�ستحق
الأداء بتاريخ  2020/8/1وتاريخ  2021/9/15وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ
ت�سليمه هذا الإنذار ويف حالة �إمتناعه عن الوفاء �سوف ي�ضطر املنذر �أ�سفاً �إىل �إتخاذ
كافة الإجراءات القانونية الكفيله بحفظ حقوقه ومنه �إ�ست�صدار �أمر �أداء  ،مع حفظ
كافة احلقوق القانونية الأخرى للمنذر.

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/9175
املنذر  /جا�سم حممد �صالح خمادي حممد �صالح
املنذر �إليها  /اناما اين جو�ستني برييرا
املو�ضوع  /طلب �إعالن بالن�شر يف �إنذار عديل رقم ()2021/1/214244
ينذر املنذر  -املنذر �إليها مبوجب هذا الإنذار ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ()1,000,520
درهم (مليون وخم�سمائة وع�شرون الف درهم) قيمة الدين امل�ستحق الأداء بتاريخ
 2020/9/1وتاريخ  2021/12/1وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ �أ�سفاً ت�سليمها هذا
الإنذار ويف حالة �إمتناعها عن الوفاء �سوف ي�ضطر املنذر �إىل �إتخاذ كافة الإجراءات
القانونية الكفيله بحفظ حقوقه ومنه �إ�ست�صدار �أمر �أداء  ،مع حفظ كافة احلقوق
القانونية الأخرى للمنذر.

املنذرة -:ا�ستيتك دينتال دايزاين
املنذر اليها  :عيادة الكون لطب اال�سنان
املو�ضوع /انذار عديل بالن�شر
تكلف املنذرة املنذر اليها ب�سداد مبلغ  ٢٦٦٤٥درهم (�ستة وع�شرون الف و�ستمائة
وخم�سة واربعون درهم)  ،مع الر�سوم وامل�صاريف خالل مدة �أق�ضاها خم�س ايام
من تاريخ ن�شر هذا االنذار واال تن�ضطر املنذرة التخاذ كافة االجراءات القانونية
التي حتفظ لها حقها وا�ست�صدار امر االداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن اي
عطل او �ضرر تعر�ضت له املنذرة مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�سوم وامل�صاريف
والتقا�ضي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

�إخطار عديل بالوفاء  -برقم املحرر 2021/0030584

�إخطار عديل بالوفاء  -برقم املحرر 2021/0027698

املخطـر /عبداهلل حممد �سعيد حممد ال�سويدي  ،اجلن�سية  -االمارات العربية املتحده ،
ويحمل بطاقه هويه رقم  784196229057250العنـوان  /ال�شارقة  -اخلان  -هاتف رقم 0506374000 /
املخطر �إليه  /فوكا�س للخدمات البحرية ذ م م
وميثلها  /نوفل كالو الكات حممد  ،اجلن�سية – الهند � / ،سهیل جوالم بوالكال  ،اجلن�سية – الهند  -العنـوان /ال�شارقة – امل�صلى – خلف �شارع
الزهراء �شقه رقم  2ملك ال�شيخ حميد بن ماجد عبداهلل ال�شام�سي – هاتف رقم 0502304641 - /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  197200درهم
املخطر �إليه حرر ثمان �شيكات للمخطر مببلغ  197200درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه
بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب وبياناته كالتايل :
ال�شيك االول  002717مببلغ  19300درهم بتاريخ ا�ستحقاق  25/12/2020وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك الثاين  002716مببلغ  19300درهم بتاريخ ا�ستحقاق  28/10/2020وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك الثالث  002714مببلغ  25000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  25/09/2020وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك الرابع  002713مببلغ  25000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  25/08/2020وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك اخلام�س  002718مببلغ  19300درهم بتاريخ ا�ستحقاق  28/02/2020وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك ال�ساد�س  002719مببلغ  19300درهم بتاريخ ا�ستحقاق  28/04/2020وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك ال�سابع  002666مببلغ  35000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/02/28وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك الثامن  002664مببلغ  35000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/10/30وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،
لذلك ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية،
وهذا �إخطار منا بذلك

حممد مو�سى رم�ضان  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة  ،العنوان  -:الإمارات العربية املتحدة � -إمارة ال�شارقة  -النوف � - 2شارع رقم  - 40فيال رقم
 1460مقابل فيال رقم باهاتف رقم  ، 0502220565املخطر �إليهم -:ورثة املرحوم � /سعود خالد حممد تربع العبدويل ،اجلن�سية الإمارات العربية
املتحدة ،العنوان :الإمارات العربية املتحدة � -إمارة ال�شارقة  -منطقة النوف� ،شارع رقم با ، 11منزل رقم  ،146هاتف رقم ، 0508880050
املو�ضوع اخطار بالتكليف وال�سداد
� .1أ�صدار مورث املخطر �إليهم املرحوم ب�إذن اهلل �سعود خالد حممد تربع العبدويل ،للمخطر /حممد مو�سى رم�ضان عدد (� 2شيك) م�ستحقة ال�سداد بتاريخ
 ، 16/06/2021م�سحوبان على بنك دبي الإ�سالمي ،وذلك وفاء لديون م�ستحقة يف ذمتهم للمخطر ،نتيجة وجود تعامالت مادية وجتارية بينهم بيانهم
كالأتي� -:شيك رقم  100034بتاريخ  2021/6/16بقيمة �إثنان مليون درهم امل�سحوب على بنك دبي اال�سالمي
�شيك رقم  100035بتاريخ  2021/6/16بقيمة مائتان الف درهم امل�سحوب على بنك دبي اال�سالمي
الإجمايل �إثنان مليون ومائتان الف درهم امارتي
 .1تقدم املخطر للبنك امل�سحوب عليه ال�شيكات ال�ستحقاق وا�ستالم املبالغ مو�ضوع ال�شيكات الديون امل�ستحقة يف منة املتويف)� ،إال �إنه فوجيء بعدم كفاية
الر�صيد املوجود يف احل�ساب البنكي للمتويف املرحوم �/سعود خالد حممد تربع العبدويل ل�سداد قيمة هذه ال�شيكات ،والتي �أعيدت � ،أعيدت من البنك دون
�صرف ،يف غ�ضون �شهر يوليو عام  2021انتقل مورث املخطر �إليهم املرحوم �/سعود خالد حممد تربع العبدويل� ،إىل جوار ربه ،وحيث �إن هذا املبلغ هو
دين م�ستحق ال�سداد ،ومن املتعارف عليه �أ�صوال وفقا القواعد ال�شريعة الإ�سالمية �إنه “ال تركة �إال بعد �سداد الديون” ،ومن الأ�صول القانونية املقررة
بن�ص املادة  275من القانون الإحتادي رقم  28ل�سنة  2005م ،ب�شان تن املادة  - 275ترتيب احلقوق املتعلقة بالرتكة تتعلق بالرتكة حقوق ،مقدم
بع�ضها على بع�ض ،ح�سب الرتتيب الآتي .2 .نفقات جتهيز املتويف باملعروف .3 ،ق�ضاء ديون املتوفى �سواء كانت حقا اهلل �أو للعباد  .4 ،تنفيذ الو�صايا،
.5توزيع الباقي من الرتكة على الورثة ،وحيث �أن املخطر منذ علمه بوفاة املدين (مورث املخطر �إليهم) املرحوم � /سعود خالد حممد تربع العبدويل،
وهو يحاول جاهدا احل�صول على قيمة الدين امل�ستحق يف ذمة املرحوم ،واملحرر عنه ال�شيكات مو�ضوع الإخطار ولكن دون جدوى ،وذلك من تركة املتويف قبل
تق�سيمها ح�سب الأن�صبة ال�شرعية ،بناء عليه -:ف�إن املخطر ينذر املخطر �إليهم جميعا ،ب�سداد مبلغ  2،200،000,00درهم (�إثنان مليون ومائتان �ألف
درهم �إماراتي) مو�ضوع ال�شيكات املحررة من مورثهم املرحوم � /سعود خالد حممد تربع العبدويل ،وامل�ستحقة ال�سداد بتاريخ  16/06/2021من تركته
قبل ال�شروع و�/أو البدء يف تق�سيم تركة املرحوم وذلك خالل خم�سة �أيام عمل من تاريخ ا�ستالم هذا الإخطار ،و�إال �سي�ضطر املخطر � -أ�سفا  -لإتخاذ كافة
الإجراءات القانونية يف مواجهة املخطر �إليهم.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032771
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /ال�سيدة  /مالفيكا ديني�ش �سورو  -اجلن�سية  :الهند
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %50وذلك اىل ال�سيد  /بهرت
اودهافجي �سونی �سورو ,اجلن�سية :الهند بالرخ�صة امل�سماه (املحرق ل�صياغة الذهب)
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )520085ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت اخرى  :ال يوجد .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة
( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

الكاتب العدل

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021/ 0007200أمر اداء

اىل املدعي عليه � :سروتي جوبي ميبارامبات  -هندي اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي على حممد حجي القبي�سي الإمارات العربية املتحدة  /اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
احلكم
انه بتاريخ 2021/9/19
بعد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ خم�سة وع�شرون الف درهم والزمته
بالر�سوم وامل�صروفات
حرر بتاريخ  - 2021/11/2حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0003046مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :ايرل ج�سرت مينا كوديال
جمهول حمل الإقامة  :عجمان  -منطقة اجلرف  -بناية رقم � - 68148شقة رقم 287
 رقم مكاين 2158743201انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/11/21أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )8شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل
مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله
 بو�صفك مدعي عليه.مالحظة  :اعالن بالن�شر باللغة االجنليزية
حرر بتاريخ  2021/11/11م

مدير اخلدمات الق�ضائية

املحكمة االبتدائية املدنية

�إنذار تكليف بالوفاء بالأجرة
العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
رقم 2021/1/224295

الكاتب العدل

مقدمه ل�سيادتكم املنذر � /شركة بن حم العقارية �ش.ذ.م.م (اجلن�سية  :الإمارات)  -بوكالة  /حممد ح�سام يو�سف �سليمان  -العنوان
 /دبي  -ديرة � -شارع املطار  -بناية �سيتي جيت  -مكتب رقم  M01هاتف رقم 0561213000
املنذر �إليه /عادل خان خلدمات ادارة امل�شاريع ( -اجلن�سية  :الأمارات)  -العنوان  /دبي – بور �سعيد  -بناية االحتاد – مكتب رقم
 -505رقم مكاين  - 3234793883هاتف رقم0553534081
املو�ضوع
مبوجب عقد �إيجار م�ؤرخ يف  2020 /9/1ي�ست�أجر املنذر �إليه من املنذر ما هو عباره عن مكتب جتاري نظري قيمة �إيجارية
 40,000درهم (�أربعون �ألف درهم) ملدة �سنة تدفع وفقاً للثابت بعقد الإيجار.
ملا كان ما تقدم وكان املنذر �إليه مل يقم ب�سداد القيمة الإيجارية واملتوجب عليه دفعها �إ�ستناداً للقانون رقم ( )27ل�سنة 2007
ب�ش�أن �إيجار الأماكن وتنظيم العالقة الإيجاريه بني امل�ؤجرين وامل�ست�أجرين باملادة “ ،”19لذلك ف�إن املنذر يهيب باملنذر �إليه
وينبه عليه ب�ضرورة �سرعة �سداد القيمة الإيجاريه املت�أخره وقدرها  40,000الف درهم وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الإعالن
بهذا الإنذار .و�إال �سوف ي�ضطر املنذر �إىل اللجوء �إىل جلنة ف�ض املنازعات الإيجاريه لإقامة دعوى �ضد املنذر �إليه ب�إخالءه من
املكان امل�ست�أجر وت�سليمها للمنذر خاليه من ال�شواغل والأ�شخا�ص مع �إلزامه ب�سداد القيمة الإيجاريه املت�أخره وذلك حتى تاريخ
الت�سليم مع �إلزامه بتقدمي براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه .بنــاء عليـه  ،ينبه املنذر على املنذر �إليه ب�ضرورة �سرعة �سداد القيمة
الإيجارية املت�أخرة ومقدرها �( 40,000أربعون �ألف درهم) وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الإعالن بهذا الإنذار ..وهذا للعلم مبا
�إحتواه ونفاذ مفعوله قانوناً مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى قبل املنذر �إليه بكل حتفظ و �إحرتام
وكيل املنــذر  /حممد ح�سام يو�سف �سليمان
وكالة رقم 1102000403 :

االمارات العربية املتحدة

الكاتب العدل

�إجتماع خربة

وزارة العدل
العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
مذكرة تبليغ م�ستانف �ضدهم ( /ن�شرا)
فى الق�ضية رقم  2021 /1851ا�ستئناف جتاري ال�شارقة  -الدائرة الثالثة
�صادر من حمكمة ا�ستئناف ال�شارقه االحتاديه.

اىل امل�ست�أنف �ضدهم�/شركة حممد لقمان التجارية ذ م م  -ن�صري �أحمد غالم حبيب
بناء على الطلب امل�ستانف  /دانوب ملواد البناء �ش م ح  -تعلمك املحكمه با�ستئناف احلكم ال�صادر فـــي الدعـوى
االبتدائية رقـم  SHCFICICIV2021/M0007670امر �أداء ال�شارقة.
لذلك يقت�ضي ح�ضورك �أمام هذه املحكمة يف متام ال�ساعة ( )09:30من �صباح يوم  23/11/2021يف
قاعة رقم ( ,)360وذلك عرب تقنية االت�صال عن بعد عرب الرابط الذي �سريفع عرب برنامج العدالة الذكي او
التوا�صل مع امني ال�سر حال وجود اي م�شكلة تقنية وذلك من خالل االمييل التايل :
 aalamari@moj.gov.aeوذلك للإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك بيانات ويف حالة تخلفك
عن احل�ضور �أو عدم �إر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد ف�إن املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
حرر يف 09/11/2021م .
حرره  :ا�شرف العماري
�أمني �سر دائرة اال�ستئناف الثالثة
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�ستئنافية
�أ�شرف العماري

�إجتماع خربة
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اعالن بالن�شر ملوعد اجتماع خربة
يف الق�ضية رقم  3599/2020ايجارات ال�شارقة

اخل�صم املدخل � :أحمد �سعيد على �سهيل اخلا�صوين الكتبي
يتوجب عليكم باحل�ضور ب�شخ�صكم �أو وكيل قانوين الجتماع اخلربة املحدد له جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  ،2021-11-23اجتماع عن بعد با�ستخدام برنامج التوا�صل املرئي يف متام
ال�ساعة ( )11:00احلادية ع�شر �صباحا عن طريق الرابط املرفق �أدناه.
https://us05web.zoom.us/j/89045687186?pwd=bm50cHZGeUtRb21SQ3EwUnBSR2pjUT09

املرفوعة من املدعى  :حممد علی احمد املرزوقي
كما يرجى التوا�صل مع اخلبري املنتدب على الربيد exp.dr.ebraheim@gmail.com
وللتوا�صل مع اخلربة هاتف رقم  0501585115ويف حالة عدم ح�ضوركم �ستبا�شر اخلربة
عملها.
ع�ضو اللجنة اخلبري العقاري
د.ابراهيم على لهب�ش

�إعالن بالن�شر
الدعوى رقم  243ل�سنة  2021ا�ستئناف عقاري  -لدى حماكم دبي
املرفوعة من :
حممد عبد اهلل ر�شيد القي�سي  -امل�ست�أنف الأول  ،م�صعب حممد عبداهلل القي�سي  -امل�ست�أنف الثاين
حممد ب�شار حممد ر�ضا �سنجابه  -امل�ست�أنف الثالث  ،مغری حممد ر�ضا �سنجابه  -امل�ست�أنف الرابع
�ضد  :بری�سكوت انرتبرای�سز ملیتد  -امل�ست�أنف �ضده الأول  ،بري�سكوت للتطوير العقاري  -امل�ست�أنف �ضده الثاين  ،بري�سكوت
للو�ساطة العقارية  -امل�ست�أنف �ضده الثالث  ،با�سيفيك خلدمات �إدارة جمعيات املالك امل�ست�أنف �ضده الرابع  ،امل�ست�أنف �ضده
الثالث (بري�سكوت للو�ساطة العقارية) مدعو للح�ضور �شخ�صياً �أو بوا�سطة وكيل معتمد لإجتماع جلنة اخلربة  ،وذلك وفقاً ملا
يلي  :تاريخ الإجتماع  :يوم الثالثاء املوافق  23نوفمرب  ،2021ال�ساعة  3:30م�ساء ،عن طريق برنامج زووم ZOOM
)(Passcode:990502) - (MeetingID: 848 4627 8463
https://us02web.zoom.us/i/84846278463?pwd=eTEwbE1tSEk4S1R0YThpbVIVTXkvZz09

وعلى �أطراف الدعوى �إر�سال مذكرة �شارحة للجنة اخلربة جتيب على بنود امل�أمورية املو�ضحة يف احلكم التمهيدي ال�صادر
من املحكمة املوقرة و�إر�سال الهوية الإماراتية والتفوي�ض لل�شخ�ص الذي �سيح�ضر الإجتماع  ،وكافة امل�ستندات التي ترغبون
بتقدميها للجنة اخلربة املنتدبة للدعوى خالل موعد �أق�صاه يوم الأحد املوافق  21نوفمرب  2021ال�ساعة  12ظهراً.
للتوا�صل واال�ستف�سار بخ�صو�ص الإجتماع يتم التوا�صل مع مكتب اخلبري الهند�سي (دكتور مهند�س�/سيف حمدان الكعبي) على
هاتف رقم  050/9144169وعلى الربيد الإلكرتوين expertise@jic.ae
عن جلنة اخلربة املنتدبة بالدعوى
دكتور مهند�س � /سيف حمدان الكعبي

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
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مذكـرة �إعـالن
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 / 0005792مدنی (جزئی)
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املدعي عليه  :الفر�س لتجارة املفرو�شات ذ.م.م
العنوان  :ال�شارقة ال�صناعية  4بالقرب من حول االمارات حمل الفر�س لتجارة املفرو�شات
حيث �إن  :املدعي(ة) � :صفيه حم�سن حممد,
العنوان  :ابوظبي بني يا�س �شارع رقم  5فيال 162
قد �أقام �ضدكم الدعوى املذكورة �أعاله.
قررت املحكمة  :مبثابة احل�ضوري -:
�إلزام املدعى عليه ب�إن ي�ؤدي للمدعية مبلغ  8000درهم “ثمانية �آالف درهم “ومبلغ 3000
درهم“ ثالثة �آالف درهم “تعوي�ض مادي و�أدبي والفائدة القانونية بواقع %5من تاريخ
 3/10/2021على املبلغ الأول ,ومن تاريخ �صريورة احلكم نهائيا” على املبلغ الثاين  ,وحتى
متام ال�سداد على �أال يجاوز �أ�صل الدين ,و�إلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف.

�إخطار عديل
املخطـر :جبل حفيت العاملية ملقاوالت البناء ذ ،م  ،م �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم ( )549257وميثلها/
حممد ماجد ال�شاكو�ش �سوري اجلن�سية – وكي ً
ال عنه ال�سيد /عبداهلل �أ�سعد فرا�شة  -اجلن�سية  :لبنان  -ويحمل هوية اماراتية رقم
( )784199171582796مبوجب وكالة م�صدقة لدى ال�سيد الكاتب العدل يف ال�شارقة بالرقم ()SH20201025D51004
بتاريخ ( - )2020/10/28العنوان  :ال�شارقة  -املجاز � – 1شارع الكورني�ش – خلف بنك بلوم فرن�سا  -بناية  - B2هاتف رقم :
0505679795
املخطر �إليه  :ح�سني حبيب �سجواين – اجلن�سية:الإمارات
العنوان  :ال�شارقة – النا�صرية  -مقابل م�ست�شفى الكويتي  -هاتف رقم0508041222 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار علي بالوفاء بقيمة ( )357,500ثالثمائة و�سبعة وخم�سون �ألفا وخم�سمائة درهم،
الوقـائـع :
نتيجة لبع�ض معامالت مقاولة فيما بني املخطر واملخطر �إليه مت �إبرام عقد مقاولة فيما بني الطرفني على �أن يقوم الطرف املخطر ب�إن�شاء
واجناز و�صيانة وت�شييد بناء خا�ص باملخطر �إليه وبناء على ما ت�شتمل عليه بنود العقد ف�إنه تكون قيمة حمجوزات �ضمان ح�سن التنفيذ
بن�سبة ( )%5وت�صرف للمقاول بعد مرور عام من تاريخ االجناز  ،2019/05/23و قام املخطر باالت�صال على املخطر �إليه مرارا وتكراراً
و مراجعته ولكن دون �أي جدوى،
لذلك � ،أن املخطر يخطر املخطر �إليه ب�ضرورة �سداد املبالغ املرت�صدة بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد �أق�صاه (� )5أيام من تاريخ
تبلغكم هذا الإخطار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع
حفظ باقي احلقوق ،لذلك  ،فاملخطر تخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�سريان كافة الآثار القانونية املرتتبة
عليه يف مواجهتكم،

املخطـر � :أحمد خليفه حمد �سيفان ال�سويدي – االمارات اجلن�سية
احمل هوية رقم ( – )784196853724811ب�صفتي وكيال عن ال�سيد  /خليفه حمد �سيف �سيفان – ب�صفته
�شريك يف الرخ�صة التجارية امل�سماة  :كافترييا الروعه  -رخ�صة رقم ( )502754ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة  -مبوجب وكالة رقم ()SH20190812D22348
العنوان  :ال�شارقة  -الليه  -هاتف رقم 0506449943 :
املخطر �إليه الأول  :ام بي ام العقارية
العنوان  :ال�شارقة � -شارع اخلان  -برج االخال�ص هاتف رقم 80069676 :
املخطر �إليه الثاين � :شركة �أبوظبي التجاري للعقارات
الـعـنـوان � :شارع امللك في�صل  -برج كري�ستال بالزا  -هاتف رقم 024067444 :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار �إخالء العني امل�ؤجره ،
الـوقـائـع •-:حيث �أن املخطر كان م�ستاجراملحل التجاري مبوجب عقد ايجار ( )3191335و امل�صدق من بلدية
ال�شارقة • ،حيث يرغب املخطر باخطار املخطر اليه االول والثاين ب�أنه �سيقوم باخالء العني امل�ؤجرة خاليه من
ال�شواغل و�سيقوم ت�سليم مفاتيح املحل التجاري لدى بلدية ال�شارقة  ،وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل
بال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا.

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
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الفجر الريا�ضي

Monday

من�صور بن حممد ي�صدر قرارا بت�شكيل
جمل�س �إدارة نادي دبي لأ�صحاب الهمم
•• دبي-وام:

18

�أ�صدر �سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي القرار رقم 2
ل�سنة  2021ب�ش�أن ت�شكيل جمل�س �إدارة نادي دبي لأ�صحاب الهمم برئا�سة ثاين جمعة بالرقاد الفال�سي.
وي�ضم املجل�س يف ع�ضويته وفقاً ملا ن�ص عليه القرار ك ً
ال من :حممد عبد الكرمي جلفار ،نائباً للرئي�س،
وح�سن عبد اهلل املزروعي ،ومنى خليفة ح ّماد ،ورئي�سة �سعيد عتيج الفال�سي ،وذلك ملدة �أربع �سنوات قابلة
للتجديد ،على �أن يُعمل بالقرار من تاريخ �صدوره ويُن�شر يف اجلريدة الر�سمية .ويعمل نادي دبي لأ�صحاب
الهمم حتت مظلة جمل�س دبي الريا�ضي وفق القوانني واللوائح الر�سمية املُنظمة للعمل الريا�ضي يف
�إمارة دبي ،وترتكز ر�سالته على تهيئة �أ�صحاب الهمم ،بدنياً ونف�سياً وفكرياً؛ للقيام ب�أدوارهم التنموية يف
املجتمع ،و�ضمن خمتلف املجاالت.

بح�ضور فاهم القا�سمي ..احتفالية مميزة يف ختام
بطولة «�آ�سيا و املحيط الهادي للجولف» يف �أبوظبي

•• �أبوظبي -وام:

�أق����ام احت���اد الإم�����ارات للجولف احتفالية مم��ي��زة الليلة
املا�ضية جمعت �أ���س��رة اللعبة من ق��ي��ادات دولية و�آ�سيوية
وع��رب��ي��ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل جن��م��ات اجل��ول��ف يف �آ���س��ي��ا واملحيط
الهادي.
ج���اء ذل���ك يف خ��ت��ام الن�سخة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ب��ط��ول��ة "�آ�سيا
واملحيط الهادي" جلولف ال�سيدات ،التي �أقيمت بنادي
�أبوظبي للجولف ،للمرة الأوىل ب�ضيافة الدولة ،يف حدث
ا�ستثنائي ناف�ست على لقبه  73العبة من نخبة العبات
فئة الهواة على �صعيدي �آ�سيا واملحيط الهادي.
ح�ضر م��را���س��م احل��ف��ل ،م��ع��ايل ال�شيخ ف��اه��م ب��ن �سلطان
القا�سمي ،رئي�س االحتادين الإماراتي والعربي للجولف،
وتيمور ح�سني رئي�س االحتاد الأ�سيوي ،وعادل الزرعوين
ن��ائ��ب رئي�س احت���اد الإم����ارات للجولف ،وخ��ل��ف��ان الكعبي
رج���ل الأع���م���ال ع�ضو احت���اد اجل��ول��ف ،و�أح��م��د القبي�سي
املدير التنفيذي ملجل�س �أبوظبي الريا�ضي ،وعبد الرحيم
الزرعوين من جمل�س �أبوظبي الريا�ضي ،وممثلو النادي
امللكي الربيطاين "�أر �أند �إيه" وهم مارتني �سلومبري�س
الرئي�س التنفيذي للنادي ،وبيرت فوري�سرت كابنت النادي،
ودوم��ن��ي��ك وول امل��دي��ر مبنطقة �آ���س��ي��ا وامل��ح��ي��ط الهادي
للجولف.

وتقدم معايل ال�شيخ فاهم بن �سلطان القا�سمي بال�شكر
للقيادة الر�شيدة يف كلمته ،لرعايتها ودعمها للريا�ضة
والريا�ضيني وتوفري جل متطلبات النجاح ،وهن�أ الالعبات
احلا�صالت على املراكز الأوىل و�أ�شاد بح�سن التنظيم يف
ن��ادي �أب��وظ��ب��ي للجولف ،وق���ال" :جنحت دول��ة الإم���ارات
م��رة �أخ��رى يف ت�أكيد موقعها الرائد يف ريا�ضة اجلولف،
من خ�لال �إق��ام��ة بطولتي ال��رج��ال وال�سيدات على مدار
�أ�سبوعني متتالني ،ليكون �أك�بر جتمع من نوعه لالعبي
والعبات �آ�سيا واملحيط الهادئ ولعل الفائدة الأك�بر هي
م�شاركة العبينا والعباتنا يف هذا املحفل ،ونيلهم فر�صة
معاي�شة ه��ذه الأج����واء ،والتناف�س م��ع �أ�سماء تتواجد يف
�صدارة الت�صنيف القاري والعاملي ،وكلنا ثقة ب�أن البطولة
���س��ت��ك��ون ن��ق��ط��ة ان��ط�لاق��ة ل��ه��ن ن��ح��و ط��م��وح��ات �أك��ب�ر يف
امل�ستقبل".
و منح رج��ل الأع��م��ال خلفان �سعيد الكعبي م��ال��ك نادي
�أبوظبي للجولف ع�ضو احتاد الإمارات للجولف الع�ضوية
الفخرية و املجانية لأبرز �أربع العبات م�شاركات يف البطولة
وهن حاملة اللقب اليابانية ميزوكي ها�شيموتو ،والالعبة
كان بونابودي ،والالعبة كل�سي بينيت ،والالعبة ناتا كريتا
فوجنتا ليالب ،لتكون ع�ضوية مدى احلياة ملمار�سة اللعبة
مبلعب نادي �أبوظبي للجولف والتمتع بجميع الت�سهيالت
و االمتيازات الريا�ضية التي يقدمها النادي ملنت�سبيه.

«الأبي�ض الأوملبي» يختتم مع�سكره الداخلي بدبي ا�ستعدادا لنهائيات �آ�سيا
•• دبي-وام:

اخ��ت��ت��م منتخبنا ال��وط��ن��ي الأومل���ب���ي ل��ك��رة ال��ق��دم مع�سكره
ال��داخ��ل��ي ال��ذي �أق��ي��م يف دب��ي �ضمن ا�ستعداداته للم�شاركة
يف ن��ه��ائ��ي��ات ب��ط��ول��ة ك���أ���س �آ���س��ي��ا حت��ت  23ع��ام��اً امل��ق��ررة يف
�أوزبك�ستان .2022
و �أدى املنتخب جمموعة من احل�ص�ص التدريبية يف ملعب
ن����ادي ���ض��ب��اط ���ش��رط��ة دب���ي حت��ت ق��ي��ادة الإ���س��ب��اين ديني�س
�سيلفا.
و�ضمت قائمة الأبي�ض الأوملبي يف هذا التجمع  28العباً هم

 :عي�سى �أحمد الهوتي  ،وفهد ب��اروت عثمان  ،وحممد علي
املرا�شدة /احت��اد كلباء ، /و�سهيل عبداهلل املطوع  ،ويعقوب
يو�سف �آل علي  ،وفهد ب��در طار�ش /الإم����ارات ، /وعبداهلل
���س��ل��ط��ان ال��ب��ل��و���ش��ي ،وراك�����ان ول��ي��د امل��ن��ه��ايل ،وي��و���س��ف �أمين
املن�صوري ،وعبداهلل �أبوبكر الها�شمي /اجل��زي��رة ، /وخالد
مبارك خلفان  ،وعبداهلل �سامل البدواوي /حتا ، /ومروان
فهد حمزة /خ��ورف��ك��ان ، /و�أح��م��د ع��ب��داهلل جميل ،وحممد
عبداهلل املدين ،وبدر نا�صر عبدالعزيز ،وعبدالعزيز حممد
البلو�شي �/شباب الأهلي دبي ، /وعبداهلل �أحمد احلمادي /
الظفرة ، /و�أحمد عي�سى حمرمي /عجمان ، /و �سعود ح�سن

عبداهلل /العربي ، /وعبداهلل �سعيد الظنحاين /العروبة، /
وعي�سى خلفان احلرا�صي  ،ونا�صر علي ال�شكيلي /العني، /
و�أحمد دروي�ش �آل علي /الفجرية ، /وح�سني مهدي �صادق،
وعبدالرحمن ح�سن �أحمد /الن�صر ، /ومانع عاي�ض الروي�س
/الوحدة ، /وفار�س خليل املرزوقي /الو�صل./
و���س��ي��وا���ص��ل م��ن��ت��خ��ب��ن��ا جت��م��ع��ات��ه ال���داخ���ل���ي���ة واخلارجية
وخ��و���ض م��ب��اري��ات ودي��ة �ضمن برنامج �إع����داده املعتمد من
جلنة املنتخبات الوطنية وال�ش�ؤون الفنية يف احت��اد الكرة ،
لتح�ضريه بال�صورة املطلوبة لنهائيات بطولة ك�أ�س �آ�سيا
حتت  23عاماً يف �أوزبك�ستان العام املقبل.

را�شد املال بطال لال�ستعرا�ض ..و�إميا و�صيفة ال�سيدات يف مونديال الدراجات املائية بالكويت
•• الكويت-وام:

�أهدى فريق �أبوظبي للدراجات املائية
�إجن���ازا ج��دي��دا للريا�ضة الإماراتية
ب��ح�����ص��ول ال���ب���ط���ل را�����ش����د امل��ل��ا على
ل��ق��ب ف��ئ��ة احل���رك���ات اال�ستعرا�ضية
يف اجل����ول����ة اخل���ت���ام���ي���ة م����ن بطولة
العامل للدراجات املائية ،التي �أقيمت
يف ال��ك��وي��ت ع��ل��ى ���ش��اط��ىء ال�ساملية
واختتمت �أحداثها م�ساء �أم�س الأول
ال�سبت مب�شاركة  52دراجة من 26
دولة من خمتلف دول العامل.
وحقق املال امليدالية الذهبية و�أحرز
ال���ل���ق���ب ب���ع���د �أن مت���ك���ن م����ن تقدمي
الفا�صل اال�ستعرا�ضي الأف�ضل ،لي�صل
للنقطة رقم مائة يف �صدارة الرتتيب
العام على املناف�سة ،ويح�سمه بجدارة
للإمارات ،وحقق فريق �أبوظبي �أي�ضا
ف�ضية فئة واق��ف �سيدات م��ن خالل
ت���أل��ق ال��دراج��ة ال�سويدية �إمي��ا نويل
ومتكنها م��ن �إح���راز امل��رك��ز ال��ث��اين يف
الرتتيب العام بر�صيد  125نقطة.
وت��وج را�شد امل�لا باللقب ال��ذي �سجل
للفريق الإماراتي �سطرا جديدا من
الإجنازات يف هذا ال�صيف ،خا�صة بعد
�أن مت��ك��ن ف��ري��ق �أب��وظ��ب��ي م��ن ح�صد

ذهبية ولقب بطولة ال��ع��امل لزوارق
الفورموال  ، 2وذهبية وف�ضية بطولة
العامل لزوارق الفورموال  2فئة 12
�ساعة ،ب��الإ���ض��اف��ة ل�����ص��دارة الرتتيب
ال��ع��ام حاليا لبطولة ال��ع��امل لزوارق
الفورموال ،1وب��ذل��ك يكمل �سل�سلة
التفوق الإماراتي يف �أغلب البطوالت
الدولية .وبهذا التتويج احتفظ املال
باللقب مل�صلحته للمو�سم الرابع على
التوايل يف البطولة ،ليكون رقما عامليا
���ص��ع��ب��ا يف م��واج��ه��ة ط��م��وح��ات بقية
ال��ف��رق خ��ا���ص��ة م��ع امل��ن��اف�����س��ة القوية
التي واجهها من الإي��ط��ايل روبريتو
م���اري���اين �أح����د الأ����س���م���اء ال��ك��ب�يرة يف
البطولة والذي حل و�صيفا للمال يف
الرتتيب العام بر�صيد  88نقطة.
وك��ان��ت اجل��ول��ة اخل��ت��ام��ي��ة ق��د بد�أت
تفا�صيلها يوم اجلمعة ،وال��ذي بد�أت
فيه دراج���ات فريق �أبوظبي املناف�سة
يف �أك�ث�ر م��ن ف��ئ��ة ح��ي��ث مت��ك��ن را�شد
امل�ل�ا وع��ل��ى م���دار ي��وم�ين م��ن ح�صد
امل���رك���ز الأول يف امل��رح��ل��ت�ين الأوىل
وال��ث��ان��ي��ة للإ�ستعرا�ض لكي ي�ضيف
 50نقطة لر�صيده وي�صل للنقطة
 100يف ال�صدارة ،يف حني متكنت
�إمي������ا ن�����ويل م����ن ال���و����ص���ول للمركز

ال��ث��اين يف الرتتيب ال��ع��ام بعد ح�صد
 69نقطة يف مراحل اجلولة الثالثة
لفئة ال�سيدات وبذلك و�صلت للنقطة
 125يف و�صافة البطولة وف�ضية
م�ستحقة ،ومل ي��وف��ق را���ش��د الطاير
جن��م ف��ري��ق �أب��وظ��ب��ي يف ف��ئ��ة جال�س
حم�ترف�ين يف ال��و���ص��ول �إىل من�صة
ال��ت��ت��وي��ج ب��ع��د �أن تعطلت دراج��ت��ه يف
املناف�سة وج��ان��ب��ه التوفيق يف �إكمال
ال�سباق.
وحظيت جولة الكويت مبناف�سة قوية
يف فئاتها املتنوعة حيث متكن البطل

ال��ك��وي��ت��ي ي��و���س��ف ع��ب��د ال�������رزاق من
الظفر بلقب فئة جال�س حمرتفني،
ك��ي ي��ت��وج بلقب اجل��ول��ة ع��ل��ى �أر�ضه
وب���ي��ن ج����م����اه��ي�ره ،يف ح��ي��ن ابتعد
نقطتني فقط عن لقب املو�سم للفئة
ذاتها الذي �أحرزه الفرن�سي جريميي
برييز بر�صيد  99نقطة.
م�����ن ج���ه���ت���ه ع��ب��ر را������ش�����د امل���ل��ا عن
فرحته بتحقيق لقب فئة احلركات
الإ�ستعرا�ضية يف البطولة للمو�سم
الرابع على التوايل ،م�ؤكدا �أنه �إجناز
عظيم ل��ه ،يفخر بتحقيقه مع فريق

�أب��وظ��ب��ي وق��ال " :هو �إجن���از كبري ..
ك���أ���س ال��ك��وي��ت غ��ال ج��دا علي خا�صة
و�أن امل�شاركة جاءت حما�سية ومثرية
و�سط اجلماهري احلا�ضرة  ،واختتمت
بالتفوق وح�صد املراكز الأوىل".
وك�شف املال عن �صعوبة كبرية واجهها
يف اال���س��ت��ع��را���ض خ�ل�ال ال��ي��وم الأول
خا�صة م��ع ارت��ف��اع الأم����واج يف امل�سار
املخ�ص�ص ل��ل��ح��رك��ات الإ�ستعرا�ضية
 ..وق��ال " :الهواء والأم���واج يف اليوم
الأول �شكال بع�ض املخاوف يل ،ولكن
���س��رع��ان م���ا ت���ب���ددت ح��ي��ث اكت�شفت
ق��درت��ي ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف م��ع ه���ذا املناخ
على تقدمي �أداء مقارب جدا وم�شابه
ل���ل���أداء ال����ذي �أق�����وم ب���ه يف الأماكن
امل��غ��ل��ق��ة ،و����س���اع���دين ه�����دوء اجل����و يف
ال��ي��وم ال��ث��اين على حم��اول��ة الو�صول
لرقم عال يف تكرار ا�ستعرا�ض الباك
فليب ،والفورتي فايف ،وا�ستطعت �أن
�أثبت قدرتي على احلفاظ على اللقب
للمو�سم الرابع على التوايل".
و�أ���ض��اف امل�لا " :ينتظرنا عمل كبري
و����ش���اق خ��ل�ال ال���ف�ت�رة امل��ق��ب��ل��ة ،لكي
نح�ضر وجن��ه��ز للمو�سم ال��ق��ادم مع
رفع �شعار الو�صول �إىل القمة �صعب
ولكن البقاء عليها �أ�صعب".

م�شاركة مميزة لطالب مدار�س �أبوظبي يف بطولة اجلوجيت�سو

مذكرة تفاهم بني احتاد الإمارات للريا�ضة املدر�سية وباملز الريا�ضية
•• �أبوظبي – رم�ضان عطا

وقع احتاد الإمارات للريا�ضة املدر�سية
وب����امل����ز ال���ري���ا����ض���ي���ة م����ذك����رة تعاون
م�����ش�ترك ،خ�ل�ال امل����ؤمت���ر ال�صحفي
الذي عقد �أم�س الأول ،ب�صالة فاطمة
بنت مبارك للريا�ضة ،ووق��ع املذكرة
عبيد حميد القعود نائب رئي�س احتاد
الإم���ارات للريا�ضة املدر�سية ،وف�ؤاد
دروي�����ش الرئي�س التنفيذي ل�شركة
ب���امل���ز ال���ري���ا����ض���ي���ة ،ب���ح�������ض���ور لبنى
ال�شام�سي امل��دي��ر التنفيذي لقطاع
العمليات املدر�سية مل�ؤ�س�سة الإمارات
للتعليم ،وعائ�شة ال�صريي الأمني
العام لالحتاد.
وت��ه��دف امل��ذك��رة �إىل تعزيز مهارات
الطلبة وت��دري��ب��ه��م يف ك��ل م��ا يتعلق
بالألعاب الريا�ضية كافة ،وتت�ضمن ون��ظ��م الإحت����اد بطولة اجلوجيت�سو
م�������ش���ارك���ة اجل����ان����ب��ي�ن يف اكت�شاف لطالب امل��دار���س ،على م��دار يومني،
وت�����ش��ج��ي��ع امل���واه���ب ال��ري��ا���ض��ي��ة ،كما و�شارك يف مناف�سات الطالبات 149
���س��ت��ق��وم ال�����ش��رك��ة ب���دع���م االحت�����اد يف الع��ب��ة و�أح����رزت مدر�سة ي��ا���س املركز
كافة اجلوانب الفنية املتعلقة باملجال الأول ،و ج��اء اليوم الثاين مب�شاركة
الريا�ضي.
 162طالبا وتوجت مدر�سة االحتاد

باملركز الأول.
من جانبه �أ�شاد عبيد حميد القعود
بدعم القيادة الر�شيدة للريا�ضة يف
الدولة ،وال�سيما الريا�ضة املدر�سية،
و�أكد �أن احتاد الإمارات يويل اهتماما
عظيماً بتحقيق ال�شراكات التي تعزز

تقدم الريا�ضة املدر�سية يف الألعاب
املختلفة.
و�أ������ش�����ار �إىل �أن م����ذك����رة التفاهم
امل��وق��ع��ة م���ع ب��امل��ز ال��ري��ا���ض��ي��ة جاءت
ك���إ���ض��اف��ة ج��دي��دة ل�����ش��راك��ات االحتاد
م��ع امل��ن��ظ��م��ات ال��ري��ا���ض��ي��ة املختلفة،

وه��ي ت�أتي من �أج��ل تطوير االرتقاء
مب�����س��ت��وى ال���ط�ل�اب وال���ط���ال���ب���ات يف
جميع امل�شاركات وحتقيق الإجنازات،
ووجه ال�شكر �إىل عبداملنعم الها�شمي
رئي�س جمل�س �إدارة باملز الريا�ضية
وف�ؤاد دروي�ش الرئي�س التنفيذي.

وب��������دروه �أ�����ش����ار ف��������ؤاد دروي���������ش �إىل
ال��ري��ا���ض��ة الإم���ارات���ي���ة ت�����ش��ه��د �أزه���ى
ع��ه��ده��ا و�إجن����ازات����ه����ا يف ظ���ل ر�ؤي����ة
القيادة الر�شيدة ،ووج��ه �أ�سمى �آيات
ال�شكر والعرفان �إىل �صاحب 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
للقوات امل�سلحة ،م�ؤكداً �أن الريا�ضة
املدر�سية �أهم دعائم مثلت النجاح �إىل
جانب دعم البيئة املدر�سية واملجتمع.
وق�����ال� :إن ب��امل��ز ال��ري��ا���ض��ي��ة �شريك
ل����ل����ق����ط����اع ال���ت���ع���ل���ي���م���ي ب�����ال�����دول�����ة،

للم�ساهمة يف ب��ن��اء و�إع������داد �أجيال
امل�ستقبل خ�لال ال�برام��ج الريا�ضية
ال��رائ��دة  ،م�����ش�يراً اىل ال�����ش��راك��ة بني
اجل���ان���ب�ي�ن داف���ع���ا مل�����ض��اع��ف��ة اجلهد
واال���س��ت��م��رار يف خ��دم��ة ال���وط���ن من
خالل تنمية �أبنائه ريا�ضيا.

عمر الف�ضلي بطل العامل للجوجيت�سو :حتديت نف�سي بتكنيك «اللعب العايل» يف مونديال �أبوظبي وك�سبت الرهان
الف�ضلي:
• كلمات رئي�س االحتاد يف زيارته الأخرية للمع�سكر هزت م�شاعرنا و �أ�صابت الهدف
• ما زلت يف بداية امل�شوار ..ويل فل�سفتي اخلا�صة يف التعامل مع ال�ضغوط
•• �أبوظبي-وام:

�أك����د ال��ب��ط��ل ال��ع��امل��ي ال�����ص��اع��د عمر
الف�ضلي �صاحب الأرق���ام القيا�سية
غري امل�سبوقة يف ريا�ضة اجلوجيت�سو
و�أبرزها االحتفاظ بذهبيتي بطولة
العامل لل�شباب والكبار على التوايل
بن�سختي  2018و � 2019إ�ضافة
�إىل ذهبية الكبار يف الن�سخة الثالثة
 2021التي �أقيمت الأ�سبوع املا�ضي
يف العا�صمة �أبوظبي �أن مكا�سبه من
امل�شاركة يف بطولة ال��ع��امل الأخرية
ال حت�صى �أب���رزه���ا �أن���ه اع��ت��م��د فيها
لأول مرة على طريقة لعب خمتلطة
جتمع بني الأر�ضي والعايل معا بعد
�أن كان يعتمد على طريقته املعهودة"
الأر�ضي" يف كل الن�سخ ال�سابقة و�أن
اجل����دي����د �أي�������ض���ا ال������ذي �أ�����ص����ر على
حتقيقه يف ت��ل��ك الن�سخة الرتكيز
على ال��ف��وز م��ع امل��غ��ام��رة يف جتريب
�أ���س��ال��ي��ب وت��ك��ت��ي��ك��ات ل��ع��ب جديدة،
مهما ك��ان��ت ق��وة املناف�س ،و�أن ذلك
كان حتديا كبريا بالن�سبة له".

وق��ال الف�ضلي ال��ذي �أه��دى منتخب
الإم���������ارات ذه��ب��ي��ة وزن  62كجم،
و�أ�صبح قريبا جدا من الت�أهل لدورة
الألعاب العاملية يف منهاتن بالواليات
املتحدة الأمريكية يف ت�صريحات له
 " :قبل �أن تبد�أ البطولة ق��ررت �أن
�أغ�ي�ر م��ن فل�سفتي يف ال��ل��ع��ب ،التي
تقوم على البحث ع��ن ال��ف��وز فقط،
بالطريقة التي �أجيد بها ،و�أ�صبحت
�أبحث عن الفوز بعدة طرق� ،أر�ضي �أو
عال ويف تلك البطولة حتديت نف�سي
و لعبت بطريقة " اللعب العايل"
وك�����ان ذل����ك حت���دي���ا ك���ب�ي�را لنف�سي
لي�س هناك �شئ �سهل يف احلياة ،قبل
البطولة جربت اللعب العايل لكني
خالل البطولة ت�أكدت من �أنني جاهز
وقادر على الفوز على املناف�سني ب�أي
�أ�سلوب ،وف��زت يف ع��دد من النزاالت
باالعتماد على ه��ذا الأ�سلوب ،كانت
مغامرة كبرية  ،لأنني �أج��رب نف�سي
يف بطولة عامل لكن القمة ال يبلغها
�سوى املغامرين".
و عن عدد النزاالت التي خا�ضها يف

ال��ب��ط��ول��ة و�أ���ص��ع��ب ن���زال فيها حتى
ت��وج بالذهب ق��ال الف�ضلي ":لعبت
 4نزاالت� ،أ�صعبها كان النزال �أمام
بطل ال�سعودية يف النهائي ،كان العبا
قويا ،در�سني جديا ،وع��رف طريقة
ل��ع��ب��ي ،ومل مي��ك��ن��ن��ي م���ن �إخ�ضاعه
طوال الوقت ،كان يجيد اخلروج من
ال�ضغط يف حال الهجوم عليه ،فكل
دقيقة كنت �أب��د�أ من جديد ،وبرغم
دف���اع���ه ح�����ص��ل م��ن��ي ع��ل��ى نقطتني
لكني كنت واثقا من نف�سي ،فح�صلت
م��ن��ه ع��ل��ى ن��ق��ط��ت�ين ع��ن��دم��ا ح���اول
الهروب �أكرث من مرة من حركاتي،
وقد �ساعدته يف الهروب حتى ي�سقط
يف ال��ف��خ ويحت�سب احل��ك��م نقطتني
ع��ل��ي��ه ،وق����د ك����ان ،ث���م ح�����ص��ل��ت على
�أف�ضلية �إ�ضافية يف الدقيقة املتبقية،
وكان هذا الالعب مفاج�أة البطولة
بالن�سبة يل لأن ال��ك��ل ك���ان يتوقع
�صعود بطل رو�سيا �أمامي للنهائي،
لكنه هزم الرو�سي ،وبالفعل هو العب
ق��وي �أح�ترم��ه ج��دا ،و�أع��ت�بره بطال
لأنه يجمع بني القوة والذكاء".

وع����ن ب��رن��ام��ج ا����س���ت���ع���داده لبطولة
العامل ومتى بد�أ  ..وكم عدد ال�ساعات
يف ال���ت���دري���ب �أو�����ض����ح �أن������ه كالعب
حم�ترف ي��ت��درب يوميا م��ا ب�ين  6و
� 7ساعات ،وق��ال  " :لكننا دخلنا يف
مع�سكر م��غ��ل��ق ب��ال��ف��ن��دق ق��ب��ل هذه
البطولة مل��دة �شهر ك��ام��ل ،ال نخرج
منه نرفع معدالت اللياقة البدنية،
جن���رب التكنيك احل���رك���ي ،نخو�ض
ن��زاالت داخ��ل املع�سكر وزارن���ا �سعادة
عبداملنعم الها�شمي رئي�س االحتادين
الإم��ارات��ي والآ���س��ي��وي النائب الأول
ل��رئ��ي�����س االحت����اد ال����دويل �أك�ث�ر من
م�����رة ،وحت�����دث م��ع��ن��ا ب��و���ض��وح وهو
�شخ�صية م���ؤث��رة يف العبي املنتخب
ب��ك��ل��م��ات��ه ي���رف���ع م���ع���دالت احلما�س
واحلوافز لدينا يعرف كيف ي�ستحث
فينا ك�بري��اءن��ا وان��ت��م��اءن��ا ووطنيتنا
�أت��ذك��ر �أن���ه يف ال��زي��ارة الأخ��ي�رة قال
لنا �أه��م �شيء لكل �شخ�ص فيكم �أن
يخل�ص لوطنه و�أن يعمل من �أجله
و�أن ي�سعى �إىل رف��ع علم ال��دول��ة و
ع����زف ال�������س�ل�ام ال���وط���ن���ي يف جميع

املحافل  ..فاجلميع يف وطننا الغايل
ي��خ��دم الإم������ارات م��ن خ�ل�ال ج���ده و
اجتهاده كل يف ميدانه  ..كلماته تلك
ه��زت م�شاعرنا وظلت �أمامي يف كل
نزال �أخو�ضه".
و ب��خ�����ص��و���ص اال����س���ت���ع���داد لبطولة
�أبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو
التي �سيخو�ض مناف�ساتها الأ�سبوع
اجل�����اري �أك����د ال��ف�����ض��ل��ي �أن بطولة
�أبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو
�ستكون �أق���وى لأن ال���دول امل�شاركة
ف��ي��ه��ا �أك��ث�ر ب��ك��ث�ير م��ن ال����دول التي
ح�����ض��رت ل��ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ..ك��م��ا �أن
�أبطال الربازيل وم�صنفيهم ح�ضروا
من �أجل امل�شاركة وقال � " :أنا �سعيد
ب���ذل���ك ،و�أع�������ش���ق ال���ت���ح���دي ،وه���ديف
ت��ق��دمي �أداء ق��وي بغ�ض النظر عن
ال��ف��وز �أو اخل�����س��ارة ،ه���ديف �أن �أقدم
ك��ل م��ا عندي وم�س�ألة التوفيق من
عدمه لي�ست بيدي طموحي �أن �أقدم
ك��ل م��ا ع��ن��دي و �إذا �أخ��رج��ت ك��ل ما
ع��ن��دي ���س��وف �أح�����ص��ل ع��ل��ى الذهب،
مهما ك���ان املناف�س" .و ع��ن كيفية

ت��ع��ام��ل��ه م���ع ال�����ض��غ��وط والتخل�ص
منها وهو يف طريقه لب�ساط النزال
ال��ن��ه��ائ��ي و ك��ل ال��ك��ام�يرات م�سلطة
ع���ل���ي���ه و �أع����ي���ن اجل����م����اه��ي�ر كلها
�شاخ�صة جتاهه ق��ال الف�ضلي ":يف
ال��ب��داي��ة ك��ن��ت �أرت���ب���ك ق��ل��ي�لا لكنني
قررت �أن تكون يل فل�سفتي اخلا�صة
يف ه���ذه امل���واق���ف ،وه���ي �أن �أرك�����ز يف
نف�سي ف��ق��ط� ،أن �أن��ظ��ر لنف�سي من
ال����داخ����ل� ،أن �أح�����ول ���ض��غ��وط��ي �إىل
ط��اق��ة �إي��ج��اب��ي��ة� ،أن �أع��ل��ن التحدي
لنف�سي ،و�أن �أف��ك��ر ف��ق��ط يف �أدائ����ي،
و�أال �أف��ك��ر �أب���دا فيما بعد اخل�سارة،

لأن اخل�����س��ارة مفيدة يف الكثري من
الأح���ي���ان ،لأن��ه��ا ت��ق��ود الإن�����س��ان �إىل
تعلم ال��ك��ث�ير م��ن ال���درو����س ،وكانت
�أخ����ر خ�����س��ارة يل يف ب��ط��ول��ة ميامي
ج���ران���د ����س�ل�ام ب���ال���والي���ات املتحدة
الأمريكية �أغ�سط�س املا�ضي ،خ�سرت
يف �آخر  5ثوان �أ�صبت بال�ضيق غري
�أين تعلمت ال�ترك��ي��ز حتى الثواين
الأخ�ي�رة ،لأنني �سبق يل �أن خ�سرت
يف ال��ث��واين الأخ�ي�رة يف نهائي دورة
الأل����ع����اب الآ����س���ي���وي���ة ب��ج��اك��رت��ا عام
."2018
وع����ن ف��ل�����س��ف��ت��ه اخل��ا���ص��ة يف كيفية

احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ق��م��ة لأط����ول فرتة
ممكنة ن���وه ع��م��ر الف�ضلي �إىل �أنه
الي��زال يف البداية ومل ي�صل للقمة
ال���ت���ي ي���ري���ده���ا و حت���ت���اج �إىل عمل
متوا�صل لأك�ث�ر م��ن � 10سنوات..
وق���ال � " :أه����دايف م��ت��ج��ددة ك��ل يوم
وم��ن��ه��ا �أن �أ�ستمتع باللعب والفوز
والأ����ض���واء وال��ن��ا���س وف��رح��ة الوطن
كل يوم� ،أحب رائحة �أنفا�س اجلمهور
� ..أحب الفوز و الن�صر كل يوم �أحب
ه��ذه ال��ري��ا���ض��ة و ال �أج���د نف�سي �إال
ف��ي��ه��ا� ،إذا م���ر ي����وم واح����د م���ن غري
تدريب ك�أنه لي�س من حياتي".
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مب�شاركة نخبة من خرباء التدريب

النادي امل�صري ينظم اللقاء التثقيفي لريا�ضة الكاراتيه يف ا�ستاد القطارة مب�شاركة الفرق الريا�ضية يف لعبة الكاراتيه من كافة الأعمار
•• العني-الفجر

نظم النادي امل�صري فرع العني اللقاء
التثقيفي لريا�ضة الكاراتيه بعنوان
" كيف �أ�صبح بط ً
ال يف الكاراتيه؟ "
حا�ضر فيها نخبة خ�ب�راء التدريب
م�����ن ج����م����ه����وري����ة م�������ص���ر العربية
مب�شاركة ال��ف��رق الريا�ضية يف لعبة
الكاراتيه من كافة الأع��م��ار .وح�ضر
ال��ل��ق��اء ال����ذي �أق���ي���م يف ���ص��ال��ة نادي
العني با�ستاد القطارة �سعادة د� .أحمد
�سامل �سودين رئي�س الإحت��اد العربي
ل�لا���س��ت��ث��م��ار وال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري يف
جمل�س الوحدة االقت�صادية العربية
ورئي�س جمل�س �إدارة جمعية الإمارات
لرعاية وبر الوالدين والأ�ستاذ حممد
ج��اه�ين رئي�س جمل�س �إدارة النادي
امل�������ص���ري يف ال���ع�ي�ن وح�������س���ن بحمد
مدير مركز عني للإعالم والتوثيق
ون������ادر ���س��ع��د ال���دي���ن رئ��ي�����س حترير
جملة عني الإم��ارات ،وح�ضور �أولياء
�أم����ور ال�لاع��ب�ين وامل��ه��ت��م�ين بريا�ضة
ال��ك��ارات��ي��ه ،وم���درب�ي�ن م��ن �أب����و ظبي
وال�����ش��ارق��ة وال��ع�ين و�أب���ن���اء اجلاليات
العربية.
بعد عزف الن�شيد الوطني االماراتي

حتدث حممد فوزي مدير العالقات
العامة والإع�ل�ام يف ال��ن��ادي امل�صري
مقدماً ال�شكر لدولة الإم���ارات على
رع��اي��ت��ه��ا للمقيمني يف رب��وع��ه��ا من
ك��اف��ة اجل��ن�����س��ي��ات ،م�����ش��ي��داُ مب�سرية
نادي العني الريا�ضي الثقايف ودعمه
املتوا�صل لفعاليات �أب��ن��اء اجلاليات،
وتخ�صي�ص مرافق ال��ن��ادي احلديثة
خلدمة الأن�شطة البطوالت ،م�ؤكداً
�أن النادي امل�صري وال �سيما من خالل

فريق ريا�ضة الكاراتيه حقق بطوالت
عديدة على من�صة التتويج يف كافة
املناف�سات ،وكذلك البطوالت الدولية
وكان �آخرها بطولة ال�شارقة الدولية،
والتي اقتن�ص فيها امليداليات الذهبية
والف�ضية والربونزية و�سط مناف�سات
قوية تكللت بجهود كبرية من املدرب
الكابنت هاين ال�صواف.
ب���ع���د ذل�����ك مت ت���ق���دمي املحا�ضرات
ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ل���ري���ا����ض���ة ال���ك���ارات���ي���ه

ل��ل��ف��رق امل�����ش��ارك��ة ف��ك��ان��ت املحا�ضرة
الأوىل ب���ع���ن���وان " ت���ط���وي���ر الأداء
الفني" ق���دم���ه���ا ال���ك���اب�ت�ن يو�سف
�إبراهيم عبدال�سالم اخلبري ورئي�س
جل��ن��ة امل��خ��ت�بري��ن ب���االحت���اد امل�صري
للكاراتيه ،وال���ذي ق��دم فيها ن�صائح
ريا�ضية لكل امل�شاركني ،و�إىل �أولياء
الأمور لالهتمام ب�أبنائهم ومتابعتهم
والأخ����������ذ ب�����أي����دي����ه����م ل���ي�������ص���ل���وا �إىل
م�ستويات عليا من الأداء .

�أما املحا�ضرة الثانية بعنوان "التدريب
العقلي للو�صول للم�ستويات العليا "
ق��دم��ه��ا د .معتز ه�ل�ال �أب���و اال�سعاد
م���درب وخم��ط��ط الأح���م���ال البدنية
ملنتخب م�صر ���س��اب��ق��اً وح��ا���ص��ل على
دكتوراه يف التدريب الريا�ضي وكذلك
دك���ت���وراة يف ع��ل��م ال��ن��ف�����س الريا�ضي،
عر�ض فيها لأه��م الأ���س�����س لالرتقاء
البدين والذهني والتطوير امل�ستمر
مل�ستوى الالعبني.

بينما كانت املحا�ضرة الثالثة بعنوان
"اال�ستعداد الفني واملهاري للبطولة"
قدمها الكابنت حممد حامد اال�شقر
اخل���ب�ي�ر وامل�������درب ب���ال���ن���ادي الأهلي
امل�صري ،والتي ركز فيها على العديد
م��ن ال��ن��ق��اط ال��ف��ن��ي��ة وامل���ه���ارات عند
ال�لاع��ب�ين خ��ا���ص��ة وق����ت اال�ستعداد
للبطوالت.
وق�������دم د .حم���م���د ����ص���ي���ام م���در����س
االدارة ال��ري��ا���ض��ي��ة امل���ن���ت���دب بكلية

الرتبية الريا�ضية يف جامعة الأزهر
وع�������ض���و جل���ن���ة الأم��������ن وال�سالمة
باحتاد الإم��ارات للكاراتيه املحا�ضرة
الرابعة بعنوان " �إدارة الوقت لالعب
الكاراتيه " تناولت فيها مثلث النجاح
ال����ذي ي�����ش��م��ل ال�ل�اع���ب وويل الأم���ر
والإدارة الواعية.
ووج��ه د� .صيام ال�شكر لإدارة النادي
امل�������ص���ري مم��ث��ل��ة يف رئ��ي�����س جمل�س
الإدارة حم��م��د ج���اه�ي�ن ،و�أع�ضاء

ال��ل��ج��ن��ة ال���ري���ا����ض���ي���ة ع���ل���ى منحهم
الالعبني و�أولياء �أمورهم هذ الفر�صة
لال�ستفادة من خرباء التدريب و�صقل
مواهبهم وتطوير م�ستواهم الفني،
ك��م��ا ق����دم ال�����ش��ك��ر الحت�����اد الإم������ارات
ل��ل��ك��ارات��ي��ه ب��رئ��ا���س��ة ال����ل����واء نا�صر
الرزوقي رئي�س االحتادين الإماراتي
والآ����س���ي���وي ون���ائ���ب رئ��ي�����س االحت����اد
الدويل للكاراتيه على اهتمامه بلعبة
الكاراتيه ،وتذليل كافة العقبات �أمام
الأندية وتنظيم البطوالت الر�سمية
ملنح الالعبني فر�صة االحتكاك مما
ي��ف��رز امل��واه��ب ال�����ش��اب��ة ال���ق���ادرة على
امل�شاركة يف املحافل الدولية .
ويف اخل����ت����ام ق���ام���ت �إدارة ال���ن���ادي
امل�صري و�سعادة �أحمد �سودين وكبار
ال�����ش��خ�����ص��ي��ات ب��ت��ك��رمي املحا�ضرين
وامل�����درب��ي��ن وال�ل�اع���ب�ي�ن امل�شاركني
وت�����س��ل��ي��م ����ش���ه���ادات ال���ت���ق���دي���ر لهم،
وكذلك تقدمي �شهادة ال�شكر لنادي
العني الريا�ضي ال�ست�ضافة احلدث،
وف��ري��ق "عونك ي��ا وط��ن التطوعي"
مل�����س��اه��م��ت��ه يف ال��ت��ن��ظ��ي��م وا�ستقبال
احل�ضور واملحافظة على الإجراءات
االح���ت��رازي������ة وال���ت���ب���اع���د اجل�سدي
وال�صحة العامة .

ت�ألق الن�صر و�شباب الأهلي يف بطولة جمل�س دبي الريا�ضي لأكادمييات كرة القدم ت�شايف وبر�شلونة ..كيف ينجح «املاي�سرتو» يف مهمته املعقدة؟
قرارات �صارمة وت�صريحات مليئة بالأمل و�إعادة داين �إلفي�س ،هكذا بد�أت رحلة
الإ�سباين ت�شايف هرينانديز التدريبية مع بر�شلونة ،و�سط �آمال جمهور النادي
الكتالوين با�ستعادة الأجم��اد ال�سابقة .على �أن يخو�ض ت�شايف مباراته الأوىل
مع الفريق بالدوري الإ�سباين �أم��ام �إ�سبانيول ،ال�سبت املقبل .و�أو�ضح ت�شايف،
خالل م�ؤمتر تقدميه� ،أنه يريد �إعادة "فل�سفة بر�شلونة" مرة �أخرى ،من حيث
اال�ستحواذ على الكرة وال�ضغط العايل على اخل�صم .و�أ���ض��اف "املاي�سرتو":
"كرثة الإ�صابات �أمر مقلق بالن�سبة لنا� ..س�أحتدث مع الطاقم الطبي؛ و�أثق
يف قدرتنا على حل هذه الأزمة" .ب�شكلٍ عام ،حتدث ت�شايف عن قيمة بر�شلونة
والالعبني ال�شباب بالفريق ،و�آماله الوا�سعة للعودة للمناف�سة مرة �أخرى .وبد�أ
ت�شايف فرتته التدريبية بحفنة من القرارات ال�صارمة ،من �أجل احلفاظ على
تركيز الالعبني وتطويرهم فن ًيا �أك�ثر ف���أك�ثر ،لإح��ي��اء روح "البار�سا" ،التي
يفتقدها حمبو اللعبة ب�شكلٍ عام ،ولي�س جمهور النادي الكتالوين فقط .ويبقى
ال�س�ؤال الأهم ،ما التحديات التي تنتظر ت�شايف برب�شلونة؟ وهذا ما جنيب عليه
خالل ال�سطور التالية.

•• دبي-الفجر:

�شهدت مناف�سات الن�سخة ال�ساد�سة
من "بطولة جمل�س دبي الريا�ضي
لأك���ادمي���ي���ات ك����رة القدم" ت�ألق
فريقي الن�صر و�شباب الأه��ل��ي يف
مباريات اجلولة الثالثة للبطولة
ال����ت����ي ي��ن��ظ��م��ه��ا امل���ج���ل�������س للعام
ال�ساد�س على ال��ت��وايل يف مالعب
مدينة دب��ي الريا�ضية ،وي�شارك
ف��ي��ه��ا �أك���ث��ر م����ن  1000العب
موزعني على  5فئات عمرية من
�أندية دبي والأكادمييات اخلا�صة،
وت�����س��ت��م��ر م��ن��اف�����س��ات��ه��ا ح��ت��ى �شهر
مار�س .2022
ووا�صل فريق نادي الن�صر عرو�ضه
املت�ألقة يف مناف�سات فئة حتت 14
�سنة بعد ف��وزه على فريق �سوكر
�إي��ت��ال��ي��ان ���س��ت��اي��ل ل��ي��ح��اف��ظ على
�صدارته يف ترتيب املجموعات ،كما
حافظ فريق ن��ادي �شباب الأهلي
(�أ) على �سل�سلة انت�صاراته يف فئة
حت��ت � 12سنة ح��ي��ث ح��ق��ق فوزه
الثالث على التوايل خالل اجلولة
الثالثة وح�صد  9نقاط كاملة.
وح���اف���ظ ف���ري���ق الل��ي��غ��ا �أكادميي
واي��ت يف فئة حت��ت � 18سنة على
�صدارة جدول الرتتيب بر�صيد 9
نقاط بعد فوزه على فريق تي اف
ايه بثالثة �أهداف مقابل هدفني،
بينما متكن فريق الليغا �أكادميي
ب��ل��و م��ن ال��ف��وز ع��ل��ى ف��ري��ق �سوكر

�إيتاليان اف ايه �ستايل لينتزع منه
املركز الثاين بر�صيد  7نقاط.
وتعادل فريق الليغا �أكادميي وايت
مع فريق �سبورتينغ دبي بهدفني
لكل منهما يف فئة حتت � 14سنة،
ل��ي��ح��اف��ظ��ا م��ن��ا���ص��ف��ة ع��ل��ى املركز
ال��ث��اين ب��ـ  5ن��ق��اط ،وم���ازال فريق
تينلنتد ف��وب��ت��ول �أك���ادمي���ي حتت
ً
حمافظا م�ستواه فقد
 12عا ًما
حقق هو الآخ��ر ثالثة انت�صارات
متتالية حمققًا ر�صيد  9نقاط.
ويف ف���ئ���ة حت����ت ��� 16س��ن��ة متكن
فريق �سوكر �إيتاليان �ستايل من
احل����ف����اظ ع���ل���ى ���س��ل�����س��ل��ة نتائجه
الإيجابية بتحقيقه الفوز الثالث

ع��ل��ى ال����ت����وايل وال������ذي ج����اء على
ح�ساب فريق دي جاردنز �سبورت�س
فوتوبول �أكادميي بهدفني مقابل
ه�����دف ل���ي���وا����ص���ل ب���ذل���ك ����ص���دارة
امل���ج���م���وع���ة ب���ر����ص���ي���د  9ن���ق���اط ،
ب��ي��ن��م��ا ���س��ي��ط��ر ال���ت���ع���ادل ال�سلبي
ع��ل��ى م��ب��ارة ف��ري��ق فوك�س�س �ضد
فريق االحت��اد �سبورت�س �أكادميي
ليح�صد كل منهما نقطة و�ضعت
ف��وك�����س�����س يف امل���رك���ز ال���ث���اين .ويف
ح�������ض���ور الأه���������ايل والأ�����ص����دق����اء
للدعم والت�شجيع ،انتهت مباراة
فريق �أربيان �سرتايكرز مع فريق
�سوكر �إي��ت��ال��ي��ان �ستايل بالتعادل
بهدف لكل منهما �ضمن فئة حتت

� 10سنوات ،لي�ستمرا يف ت�شارك
ال�صدارة بر�صيد  7نقاط.
وت�شهد اجلولة املقبلة مواجهات
ق��وي��ة م��ن��ت��ظ��رة ك��م��واج��ه��ة الليغا
�أك���ادمي���ي واي���ت والل��ي��غ��ا �أكادميي
ب��ل��و ���ض��م��ن ف��ئ��ة حت���ت � 18سنة،
وم��واج��ه��ة فوك�س�س م��ع �أليان�س
����ض���م���ن ف����ئ����ة حت������ت � 16سنة،
وم�����واج�����ه�����ة ن��������ادي ال���ن�������ص���ر مع
�سبورتينغ دب���ي �ضمن ف��ئ��ة حتت
� 14سنة ،والو�صل مع نادي �سوكر
�إي��ت�لاي��ان �ستايل �ضمن فئة حتت
� 12سنة ،والليغا �أكادميي بلو مع
�أربيان �سرتايكرز �ضمن فئة حتت
� 10سنوات.

�أبي�ض ال�شباب يهزم �شقيقه املنتخب البحريني بهدفني لهدف ً
وديا

•• دبي-الفجر:

ج�����دّد م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال���وط���ن���ي لل�شباب
م��وال��ي��د  2003ف���وزه ع��ل��ى �شقيقه
منتخب البحرين بهدفني دون رد ،
وذل��ك يف امل��ب��اراة الودية الثانية التي
ج��رت م�ساء �أم�س على ملعب مدينة
حمد بالعا�صمة البحرينية املنامة.
�سجل ه���ديف املنتخب ال�لاع��ب نبيل
امل�سماري  ،والالعب من�صور املنهايل.
وك��ان �أبي�ض ال�شباب قد حقق الفوز
بهدف دون رد يف التجربة الأوىل التي
ج��رت ي��وم الأرب��ع��اء امل��ا���ض��ي  ،و�سجل
الهدف الالعب خليفة خمي�س �سعد.
و����ش���ارك يف م��ع�����س��ك��ر ال��ب��ح��ري��ن 24
العباً هم  :حميد علي املهري  ،خالد نواف جا�سم م�سعود (ال�شارقة) �أحمد (ال��ف��ج�يرة) ح�سن ع��ب��داهلل لنجاوي ا���س��ت��ع��داداً مل�����ش��ارك��ت��ه وب����دء م�شواره
ع���ب���داهلل ال�����ش��ك��ي��ل��ي  ،خ��م��ي�����س �أحمد مال اهلل جمعة  ،خليفة خمي�س �سعد (ال��ن�����ص��ر) ع��و���ض حم��م��د ال��ك��ث�يري  ،يف ب��ط��ول��ة غ���رب �آ���س��ي��ا ال��ث��ان��ي��ة التي
املن�صوري (بني يا�س)  ،عبداهلل خريي ��� ،س��ي��ف ي���اق���وت اجل��ري�����ش��ي  ،مو�سى من�صور �سعيد املنهايل  ،من�صور �صالح ت�����س��ت�����ض��ي��ف��ه��ا ج��م��ه��وري��ة ال����ع����راق يف
�أحمد  ،علي حممد املعمري  ،حممد عبداهلل البلو�شي (�شباب الأهلي دبي) املنهلي (الوحدة) حممد ف�ؤاد عيون  ،ال����ف��ت�رة م����ن  20ن���وف���م�ب�ر �إىل 1
دي�سمرب املقبل ُ ،
حيث يلعب منتخبنا
�أحمد حممد  ،من�صور عبدالرحمن ���ص��ال��ح عي�سى احل��و���س��ن��ي (الظفرة) حممد مطر حممد (الو�صل).
اخل��م�يري (اجل��زي��رة) م���رزوق را�شد حامد حممد ح�سني (ال��ع�ين) �سعيد و ُي����ع����د م��ع�����س��ك��ر ال���ب���ح���ري���ن �ضمن �ضمن املجموعة الثانية ال��ت��ي ت�ضم
ال��ب��دواوي (حتا) �ضاري فهد امل��ازم � ،سامل نا�صر  ،نبيل ف�يروز امل�سماري ال���ت���ح�������ض�ي�رات ال���ن���ه���ائ���ي���ة ملنتخبنا منتخبات �سوريا والأردن ولبنان.

املادي من امل�شاركة يف البطولة الأوروبية الأهم للأندية .بعد التعادل الإيجابي
مع �سيلتا فيغو بثالثة �أهداف لكل فريق ،احتل بر�شلونة املركز التا�سع برتتيب
"ال ليغا" بر�صيد  17نقطة ،ويحتاج �أن ينهي املو�سم يف املراكز الأربعة الأوىل
لي�ضمن الت�أهل لـ"�أبطال �أوروبا".
�أحالم واقعية
التحدى الثالث ال��ذي يواجه ت�شايف هو �إقناع جمهور بر�شلونة بعدم انتظار
الألقاب يف الوقت احلايل ،و�أن ي�أخذ م�شروع بر�شلونة اجلديد دورته الطبيعية
والتدريجية ،حتى يعود الفريق الكتالوين مرة �أخ��رى للمناف�سة بقوة حمل ًيا
وقاريًا .يف ت�صريح �سابق ملوقع "�سكاي نيوز عربية"� ،أو�ضح املحلل الريا�ضي،
حممد ب��دوي �أن م�شروع �أي فريق للعودة للمناف�سة يحتاج �إىل  3خطوات
رئي�سية وهي :وجود �إدارة ريا�ضية ناجحة بالنادي قادرة على و�ضع خطة عمل
ذات �أهداف وا�ضحة ،و�إيجاد مدرب منا�سب لتطبيقها ،وح�صول هذه املنظومة
على وقت كاف لتحقيق النجاح املرجو منها .يف حالة تطبيق هذه اخلطوات على
جتربة بر�شلونة وت�شايف ،رمبا يكون هدف الإدارة احلايل هو �إعادة منظومة لعب
بر�شلونة التي اعتادت عليها اجلماهري مرة �أخرى .ولتحقيق هذا الهدف ،تعاقد
النادي الكتالوين مع ت�شايف ،ال��ذي يحتاج �إىل حتريره من �ضغط اجلماهري،
لبناء جيل قوي لرب�شلونة ،يتكون يف الأ�سا�س من �شباب "الما�سيا"� ،إذ ال ت�سمح
"ديون بر�شلونة" للنادي الإ�سباين بالتعاقد مع �أي جنم كبري خالل الفرتة
احلالية .مع الو�ضع يف االعتبار� ،أن ت�شايف ال ميلك �أي خربات تدريبية قوية يف
�أوروبا ،ما يثري ال�شكوك حول قدرته ليكون الرجل الأول يف النادي الكتالوين
خالل هذه املرحلة ال�صعبة يف تاريخ النادي .خا�ص ًة �أن ت�صريحات ت�شايف ،يف
يومه الأول بالنادي كمدرب ،ت�ضمنت وع��ودًا قوية للجماهري بالعودة �سريعًا
للمناف�سة.

ن�سيان مي�سي
يف تقريره حول تعاقد بر�شلونة مع ت�شايف هرينانديز ،ي�شري موقع "فرن�سا "24
�إىل �أن هناك عدد من التحديات الأ�سا�سية تنتظر املدرب الإ�سباين بكتالونيا،
على ر�أ�سها "ن�سيان مي�سي" .لوائح "�سقف املرتبات" بالدوري الإ�سباين جعلت
مفاو�ضات بر�شلونة مع مي�سي لتجديد عقده مع الفريق ت�صل لطريق م�سدود،
وم��ع انتقال "الربغوث" ل��ن��ادي باري�س �سان ج�يرم��ان ،ظهر �أث��ر غيابه على
الفريق الكتالوين فن ًيا .عقدت �إدارة بر�شلونة �آمالها على الإ�سباين ال�شاب �أن�سو
فاتي ومنحته القمي�ص رقم  ،10و�سط �أمنيات �أن ي�ستطيع تدريج ًيا تعوي�ض
غياب "الربغوث" .رغم الأداء القوي لفاتي مع بر�شلونة هذا املو�سم (�ساهم يف
� 5أهداف خالل  8مباريات) ،عقب عودته من الإ�صابة� ،إال �أنه �سريعًا ما �أ�صيب
مرة �أخرى ،وقد يغيب لقرابة � 6 – 4أ�سابيع .ورغم الأداء الباهت لرب�شلونة �صغار بر�شلونة
هذا املو�سم ،يرى قطاع كبري من النقاد الريا�ضيني �أن رحيل
ت�صف �صحيفة "�آ�س" الإ���س��ب��ان��ي��ة ف��ري��ق بر�شلونة خ�لال الفرتة
مي�سي قد يكون مفيدًا للنادي الكتالوين ،ليكت�شف عيوبه
احلالية بـ"املنهار متامًا" ،و�أن الالعبني ال�شباب مثل� :أن�سو
بو�ضوح ،ويعمل على معاجلتها ،لأن يف النهاية الأرجنتيني
فاتي ،وجايف ،ونيكو غونزالي�س هم الأمل الوحيد للنادي
�صاحب الـ  34عامًا ،يق�ضي �سنواته الأخرية يف املالعب،
الكتالوين ال�ستعادة الأجماد مرة �أخرى.
و�إذا ا�ستمر م��ع بر�شلونة ،ك��ان �سيعتزل اللعبة خالل
وف�� ًق��ا ل�صحيفة "ماركا" الإ���س��ب��ان��ي��ة� ،أت��اح��ت �إدارة
� -5 2سنوات من الآن .بب�ساطة ،على ت�شايف �أن يبني
بر�شلونة  10ماليني ي��ورو فقط لت�شايف من �أجل
م�شروعه مع بر�شلونة دون وج��ود �أ�سطورة كروية مثل
"املريكاتو" املقبل ،ما يعيق التعاقد مع �أي جنم
مي�سي ،ليدرك القدرات احلقيقية لفريقه ،وقد ينتج
كبري ،وب���د�أ "البار�سا" مو�سم انتقاالته بالتعاقد
هذا امل�شروع "مي�سي جديد" مبرور الأيام.
مع جنمه ال�سابق داين �ألفي�س ( 38عامًا) جما ًنا
لنهاية امل��و���س��م .و�أك���د ت�شايف �أن���ه �سي�سعى لتحقيق
�أك�ب�ر ا���س��ت��ف��ادة فنية م��ن ���ش��ب��اب ب��ر���ش��ل��ون��ة ،والعمل
الت�أهل لأبطال �أوروبا
ع��ل��ى ت��ط��وي��ره��م ب��ا���س��ت��م��رار ،كما
وف ًقا لت�صريحات رئي�س بر�شلونة ،خوان البورتا ،ت�صل
�أ����ش���ار �إىل �أن����ه �سيتعاون
ديون النادي الكتالوين �إىل قرابة  1.35مليار يورو،
م����ع ال����ط����اق����م الطبي
ما يجعل الت�أهل ل��دوري �أب��ط��ال �أوروب���ا املو�سم
ل���ل���ف���ري���ق ،للحفاظ
املقبل �ضروريًا للنادي الإ���س��ب��اين؛ لأنه
ع������ل������ى ال��ل��اع�����ب��ي��ن
ل��ن يتحمل اال�ستغناء ع��ن العائد
م�����ن الإ������ص�����اب�����ات
املتكررة.

النحل ي�صرخ �أي�ضا ..درا�سة تك�شف �أمرا مذهال
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ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

ك�شفت درا�سة حديثة� ،أن النحلة تقوم �أي�ضا بال�صراخ ،عندما ت�ست�شعر خطرا داهما ،حتى و�إن كانت ال تقوم بذلك
عن طريق الفم ،على غرار الإن�سان وحيوانات �أخرى كثرية.
وبح�سب درا�سة من�شورة يف �صحيفة "روايال �سو�سايتي �أوبن �ساين�س" ،ف�إن النحلة ت�صرخ من خالل اهتزاز ج�سمها،
عندما تالحظ اقرتاب الدبابري من الأع�شا�ش اخلا�صة بها.
وذكر امل�صدر �أن النحل الآ�سيوي املنتج للع�سل ،يقوم برفع بطنه �إىل الهواء ،ثم ي�شرع يف حتريك الأجنحة ،وهذا
ال�ضجيج �أو االهتزاز الذي يتم �إحداثه ،يعادل ال�صراخ الذي ي�صدر عن الإن�سان يف حالة ا�ست�شعار اخلطر وطلب
امل�ساعدة .و�أو�ضح الباحثون �أن هذا االهتزاز هو الإ�شارة ال�صوتية الوحيدة للنحل الآ�سيوي ،من �أجل �إبداء املقاومة
�إزاء ح�شرة �أخرى مفرت�سة هي الدبور .وو�صفت الباحثة املخت�ص يف علم احل�شرات يف جامعة �أوهايو ،هونغمي مي
بيارالي ،وهي مل ت�شارك يف الدرا�سة ،ما ي�صدر عن النحلة بـ"ال�صرخة".
وقالت الباحثة �إن زم�لاءه��ا الذين قاموا بر�صد ال�صوت يف وق��ت �سابق ،ذهبوا �إىل حد ت�شبيه رد فعل النحلة
بـ"البكاء" .وتقوم النحلة الآ�سيوية بهذا ال�صراخ عندما ت�ست�شعر خطر "الدبور الياباين" ،وهو ح�شرة قادرة على
ن�سف �أع�شا�ش النحل يف غ�ضون �ساعات قليلة فقط.
وتو�ضح الباحثة يف ال�سلوك البيئي بجامعة ويل�سلي بوالية ما�سا�شو�ست�س ،وكاتبة يف الدرا�سة ،هيرث ماتيال� ،أنها
�سمعت �صرخة النحلة �أول مرة يف فيتنام �سنة .2013
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يدخل جيني�س بـ �شجرة تثمر � 5أنواع فاكهة

حفل الزفاف ينتهي مب�صيبة

متكن �أ���س�ترايل من �أ���ص��ول عربية من دخ��ول مو�سوعة
"جيني�س" ل�ل��أرق���ام ال��ق��ي��ا���س��ي��ة ،ح��ي��ث ا���س��ت��ط��اع جعل
�شجرة تثمر بـ� 5أنواع خمتلفة من الفاكهة.
وذكرت �صحيفة "جارديان" الربيطانية� ،أن ال�شاب ح�سام
�صراف ،من �أ�صل عراقي من والية فيكتوريا الأ�سرتالية،
قام بتطعيم �شجرة بـ� 10أنواع خمتلفة من الفاكهة� ،إال
�أن القائمني على مو�سوعة جيني�س للأرقام القيا�سية،
�أخ��ب�روه �أن���ه مل يتم احت�سابها جميعا على �أن��ه��ا �أنواع
خمتلفة ،م�ؤكدين جناحه يف �إنتاج � 5أنواع فقط.
ولفتت �إىل �أن "الفاكهة ال��ت��ي جن��ح ���ص��راف يف �إنباتها
على ذات ال�شجرة ،ت�ضمنت النيكتارين والدراق واخلوخ
وامل�شم�ش والكرز" .واعترب �صراف �إجنازه تعبريا ملفهوم
"التعاي�ش ال�سلمي" ،مو�ضحا �أن "�شجرته هي جت�سيد
لفكرة العي�ش معا رغ��م االخ��ت�لاف ب��اح�ترام يف جمتمع
متعدد الثقافات" .وو�صل ح�سام �إىل �أ�سرتاليا عام 2009
قادما من العراق .وخالل طفولته ،كانت �ألب�ستنة جزءا
منتظما م��ن ح��ي��ات��ه يف امل��در���س��ة ال��ث��ان��وي��ة ،ح��ي��ث تعلم
الطالب التطعيم الفردي بالتني.
ومنذ انتقاله �إىل �شيبارتون� ،أ�صبح ح�سام م�س�ؤوال متعدد
ال��ث��ق��اف��ات يف امل��در���س��ة ال��ع��ام��ة الرئي�سية ب��امل��دي��ن��ة ،وهو
اندماج حديث لأربع مدار�س ثانوية يف املنطقة.

مل تكن نهاية زف��اف عرو�سني جميلة ،كما ما كانا يتوقعان ،بل
كانت م�أ�ساوية وانتهت يف امل�ست�شفى ب�سبب تهور العري�س.
وذك���رت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية� ،أن علي زم��ان (26
عاما) وعرو�سه ا�ستقال �سيارة المبورغيني تعود �إىل �أحد �ضيوف
حفل زفافهما الذي مت العام املا�ضي.
ويف �أثناء قيادة ال�سيارة الفاخرة التي يزيد ثمنها عن � 268ألف
دوالر ،دخل علي فيما ي�شبه �سباق مع �سائق عند �إ�شارة �ضوئية يف
منطقة برادفورد مبقاطعة يورك�شاير.
ويف النهاية ا�صطدمت �سيارة علي مع �سيارة ال�سائق الآخ��ر ،مما
�أدى �إىل تدمريهما بالكامل ،بح�سب ما ا�ستمعت �إليه املحكمة
�أخريا .و�أظهرت لقطات �صادمة النريان وقد ا�شتعلت يف ال�سيارة
الفاخرة ،يف حني هرعت خدمات الطوارئ �إىل املكان.
و�أ�صيب علي وعرو�سته بجروح نقال على �أثرها �إىل امل�ست�شفى،
وكذلك حدث مع ال�سائق الآخر .وبح�سب "ديلي ميل" ،فقد علمت
املحكمة �أن علي �أخذ ال�سيارة دون علم �صاحبها ريت�شارد رايت.
وواج���ه راي���ت �صاحب ال�����س��ي��ارة الالمربغيني �صعوبة ك��ب�يرة يف
تعوي�ض خ�سارته� ،إذ �إن اتفاق الت�أمني ال ي�شمل �سوى عندما يكون
ال�سائق فوق الثالثني من العمر ومع �إذن م�سبق.

الإقامة يف �أبعد فندق بالعامل بـ � 35ألف دوالر

عر�ض �أزياء كهنوتية بكاتدرائية بلجيكية

يقع فندق �شاليه �شيلدون على حافة م��درج دون �شيلدون يف نهر
روث اجلليدي اخلالب يف دينايل �-أال�سكا ،وال ميكن الو�صول �إليه
�إال عن طريق اجلو ،وي�شتهر ب�أنه �أكرث الفنادق بُعدًا يف العامل.
وميتد منتزه دينايل الوطني يف �أال�سكا على م�ساحة �ستة ماليني
فدان ،وهو م�أوى للدببة الرمادية والوعل واملوظ والذئاب وغريها
من احليوانات الربية ،وهو واحد من �أجمل الأماكن التي ميكنك
زيارتها يف الواليات املتحدة ،ولكنه � ً
أي�ضا واحد من �أكرث الأماكن
التي يتعذر الو�صول �إليها .ويقع مدرج دون �شيلدون ،وهو وادي
جليدي على ارت��ف��اع  6000ق��دم (ً 1،829
م�ت�را) ،وك��ان الو�صول
يحتاج �إىل طائرة جمهزة للتزلج ،ولكن بعد االنتهاء من �شاليه
�شيلدون الفاخر� ،أ�صبحت رحالت الهليكوبرت اخلا�صة متاحة �أي�ضاً
للزوار .ومت بناء �شاليه �شيلدون ،الذي �سمي على ا�سم والد اثنني
من مالكي ال�شاليه ،روبرت وكيت �شيلدون ،يف عام  ،2018وت�صدر
على الفور عناوين الأخبار ب�سبب موقعه الذي يتعذر الو�صول �إليه
وال�سعر املرتفع للإقامة .ويوفر الفندق خ�صو�صية كاملة بعيدًا
عن �ضغوط احلياة احل�ضرية ،وه��و امل�لاذ املثايل لأول��ئ��ك الذين
ميكنهم حتمل تكاليف الزيارة ،وتبلغ تكلفة الإقامة ملدة  3ليالٍ
كحد �أدن���ى � 35أل��ف دوالر ل��زوج�ين ،وت�شمل خدمة نقل بطائرة
هليكوبرت وبواب خا�ص ووجبات طعام �شهية ،و�أن�شطة مثل التزلج
على اجلليد والرحالت على اجلليد وت�سلق اجلبال.

تهادى عار�ضو �أزياء متطوعون ارتدوا مالب�س كهنوتية
منتقاة على مم��ر للعر�ض على وق��ع �أن��غ��ام املو�سيقى يف
كاتدرائية مدينة تورنيه البلجيكية.
ي�أتي العر�ض غري املعتاد ال��ذي نظمته الكاتدرائية يف
�إط���ار جهد للرتويج ل�ل�أزي��اء الدينية ال��ت��ي ت��ق��ول �إنها
الأكرث ثراء من بني املالب�س البلجيكية.
وعر�ضت الكاتدرائية نحو  30ملب�سا م��ن بينها �أزياء
مطرزة بخيوط من الذهب والف�ضة.
وقال امل�ؤرخ مي�شال�-أموند جاك �إن هذه هي املرة الأوىل
منذ ن�صف قرن التي تعر�ض فيها الكاتدرائية مالب�س
ب��ه��ا للجمهور .وق���ال رودي �أوب�����س��وم��ي��ه رئ��ي�����س جمعية
�أ�صدقاء كاتدرائية تورنيه �إن املالب�س تحُ فظ ع��ادة يف
غرف الكاتدرائية بعيدا عن �أعني النا�س.
وخالل العر�ض قدم العار�ضون القطع التي بينت تطور
املالب�س الكهنوتية م��ن ال��ق��رن الـ� 17إىل ال��ق��رن الـ21
جلمهور بلغ ع��دده نحو مئة .واملالب�س التي ترجع �إىل
ال��ق��رن اخل��ام�����س ع�����ش��ر وامل��خ��زن��ة يف ال��ك��ات��درائ��ي��ة غري
متما�سكة لدرجة �أنه ال ميكن عر�ضها.

زهور مده�شة من قوارير بال�ستيكية

�صنعت بريطانية املئات من زه��ور اخل�شخا�ش اال�صطناعية من
القوارير البال�ستيكية املعاد تدويرها وزينت بها جزءاً كبرياً من
�أح��د ج���دران منزلها .ب���د�أت كانت فيونا م��ن دورت�شي�سرت ،جمع
ال��ع��ب��وات البال�ستيكية م��ن الأ���ص��دق��اء واجل�ي�ران يف عيد امليالد
املا�ضي ،ل�صناعة �أزهار اخل�شخا�ش اال�صطناعية منها ،قبل تلوينها
بالأحمر والأ�سود وربطها بالأ�سالك.
وا�ستوحت فيونا التي تعمل يف متجر الفنون واحل��رف اليدوية،
الفكرة من عر�ض �أقيم يف برج لندن يف  2014جلمع التربعات
للأعمال اخلريية.

روميو وجوليت اليابان يطريان �إىل �أمريكا

ماريا �سي�سيليا بوتريو حت�ضر العر�ض الأول لـفيلم  Encantoيف لو�س �أجنلو�س  ،كاليفورنيا .ا ف ب

�سيول تدمر مقابر متحور هيهي ال�صيني ..ال�شائعة املرعبة؟ امللكة �إليزابيث تظهر علنا لأول
وجترف جثثا يف �أ�سوان على م���دار الأي���ام املا�ضية؛ �ضجت م��واق��ع التوا�صل االجتماعي ب�
أخبار مرة منذ دخولها امل�ست�شفى
تعر�ضت حمافظة �أ���س��وان جنوبي مفادها ظهور متحور جديد من فريو�س كورونا يدعى "هيهي" يف ال�صني،

م�صر ،ملوجة �أمطار غزيرة ،بد�أت
م��ن��ذ ف��ج��ر �أم�������س الأول ال�سبت
وا�ستمرت لعدة �ساعات ،مما �أ�سفر
عن �سيول ت�سببت يف ه��دم منازل
ومن�ش�آت وجرفت مقابر.
وق��ال م�صدر �أم��ن��ي ملوقع "�سكاي
ن��ي��وز عربية"� ،إن م��ي��اه ال�سيول
والأمطار ت�سببت يف "هدم مقابر
منطقة ال�����ش�لال ج��ن��وب��ي مدينة
�أ�سوان ،وجرفت معها جثث ورفات
املوتى" .و�أفاد امل�صدر ب�أن الأجهزة
امل��ع��ن��ي��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��م��ل��ت على
م�ساعدة الأه����ايل ،ب���إع��ادة تكفني
الرفات واجلثث مرة �أخرى ،وحفر
مقابر جماعية ودفنها فيها.
وب�سبب الأح���وال اجل��وي��ة ال�سيئة
التي تتعر�ض لها �أ�سوان ،وحتذير
هيئة الأر�صاد اجلوية امل�صرية من
ا�ستمرارها ،ق��رر حمافظ �أ�سوان
�إع��ط��اء جميع ال��ط�لاب باملراحل
التعليمية املختلفة ،عطلة ر�سمية
الأح������د ،ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى �أرواح����ه����م،
ولت�سهيل ع��م��ل الأج���ه���زة املعنية
يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع ت���واب���ع الأح�����وال
اجلوية.
ك���م���ا ع���م���ل���ت �أج�����ه�����زة املحافظة
على ت��وف�ير �أم�����ص��ال �ضد لدغات
ال���ع���ق���ارب وال���ث���ع���اب�ي�ن ،ب��ع��د تلقي
ع���دة ب�ل�اغ���ات ع���ن ت��ع��ر���ض بع�ض
الأه���ايل للدغات ع��ق��ارب جرفتها
ال�سيول من املناطق ال�صحراوية
�إىل قراهم.

Monday

وت��ع��ددت الأو���ص��اف لأع��را���ض الإ�صابة باملتحور ،بينما �سخر �آخ���رون من
الت�سمية ،باعتبارها تعني "ال�ضحك" يف بع�ض اللهجات العربية الدارجة،
فما احلقيقة وراء كل ذلك؟
بعد انت�شار موجة اجلدل ،نفت منظمة ال�صحة العاملية ،اجلمعة ،لوكالة
فران�س ب��ر���س� ،صحة ظهور متحور جديد با�سم "هيهي" ،وه��ي مدينة
�صينية متاخمة ملقاطعة بالغوفي�شت�شين�سك الرو�سية ،يف حني �أن الت�سمية
ال�صحيحة للمدينة وفقًا للنطق باللغة ال�صينية هي "خيخه" ،ولي�س اال�سم
ال�ضاحك "هيهي" املنقول حرف ًيا عن الت�سمية الإجنليزية "."Heihe
و�أكدت املنظمة يف نفيها �أنّ "متحورات الفريو�س الكربى التي مت ر�صدها
منذ ظهور اجلائحة هي �ألفا ،وبيتا ،وغاما ،ودلتا".
ويف هذا ال�صدد تو�صي املنظمة با�ستخدام �أحرف الأبجد ّية اليونان ّية ،على
ريا على غري املتخ�ص�صني عند تناول
غرار "�ألفا وبيتا وغاما ودلتا" ،تي�س ً
املعلومات ،ولهذا ال يتم �إطالق �أ�سماء مدن �أو بلدان على تلك املتح ّورات.
مع نهاية �شهر �أكتوبر املا�ضي ،ب��د�أت ح��االت الإ�صابة بكورونا تنت�شر يف
مدينة خيخه التي تقع مقاطعة هيلونغجيانغ ال�شمالية ال�شرقية ،حتى
و�صل �إجمايل عدد احلاالت �إىل نحو  250خالل �أ�سبوعني ،وهو رقم كبري
وفقًا ال�سرتاتيجية "�صفر كوفيد" التي تتبعها احلكومة ال�صينية.

في�سبوك وانخفا�ض �صوت هاتفك ..ما ال�سر؟

ك�شف خبري يف تقنية املعلومات والتحول الرقمي� ،أن تطبيق "ما�سنجر"
التابع لـ"في�سبوك" ميكن �أن ي�ؤدي �إىل خف�ض �صوت الهاتف املحمول.
و�أو�ضح مهند�س املعلومات امل�صري �إ�سالم غامن ملوقع "�سكاي نيوز عربية"،
�إن "ما ي��ح��دث يف ���س��م��اع��ات بع�ض ال��ه��وات��ف م�شكلة ت�سبب ب��ه��ا تطبيق
ما�سنجر ،وهو ما جعل كثريين ي�شكون انخفا�ض �صوت هواتفهم دون فهم
ما يحدث" .و�أ�ضاف" :ال�سبب نوع من ال�ضغط �سببه التطبيق على �سماعة
الهاتف املحمول ،مما يرتتب عليه انخفا�ض �صوتها وتراجع كفاءتها" ،وقال
�إن "�إعادة ت�شغيل الهاتف كفيلة بحل امل�شكلة" .ون�صح غامن م�ستخدمي
التطبيقات باتخاذ احليطة عند املوافقة على �سيا�سة اخل�صو�صية التي
تطلبها ،التي قد ت�شمل القدرة على النفاذ �إىل ال�صوت والكامريا وجهات
االت�صال وغريها .وتابع" :معظمنا يوافق على �سيا�سات اخل�صو�صية دون
االهتمام مبا يرتتب عليها .يجب فهم ما نوافق عليه لأن بع�ض البنود
تخرتق خ�صو�صيتنا ب�شكل كبري وميكنها �أن ت�سبب امل�شاكل لنا" .ولفت
غامن �إىل �أن "في�سبوك يتو�سع كثريا على ح�ساب ج��ودة اخلدمة �أحيانا.
حتدث يف ما�سنجر بع�ض امل�شاكل مثل خلل ال�صوت داخل التطبيق ،وهي
م�شكلة ظهرت م�ؤخرا وم�ستمرة يف بع�ض الهواتف بال حل حتى الآن".

حت�ضر امللكة �إليزابيث ملكة بريطانيا قدا�س
ي��وم ال��ذك��رى يف ن�صب �سانوتاف ال��ت��ذك��اري يف
لندن �أم�س الأح��د .وي�أتي ذلك يف �أول م�شاركة
�شخ�صية لها منذ �أن ن�صحها الأطباء بالراحة
بعد �أن ق�ضت ليلة يف امل�ست�شفى ال�شهر املا�ضي.
وتوجهت امللكة اليزابيث �إىل امل�ست�شفى لإجراء
"فحو�ص مبدئية" ملر�ض مل يتم ك�شف النقاب
عنه ،ومنذ ذلك احلني غابت عن منا�سبات مثل
م�ؤمتر الأمم املتحدة للمناخ واحتفال بذكرى
قتلى احلرب يف البالد م�ساء ال�سبت.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ق��اط ���ص��ور للملكة وهي
حت��ي��ي ك��ب��ار ال�شخ�صيات ع��ل��ى الإن�ت�رن���ت قال
الق�صر امللكي �إن امللكة البالغة من العمر 95
عاما �صممت على الظهور �شخ�صيا يف الن�صب
التذكاري حيث ين�ضم �أفراد من العائلة املالكة
�إىل ك��ب��ار �أع�����ض��اء احل��ك��وم��ة واجل��ي�����ش وقدامى
املحاربني لإحياء ذكرى الذين قتلوا يف احلرب.

غ����ادرت الأم��ي��رة ال��ي��اب��ان��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة م��اك��و اب��ن��ة �شقيق
الإمرباطور �أم�س الأحد مع زوجها اجلديد لبدء حياة
جديدة يف �أمريكا .وتنازلت ماكو ال�شهر املا�ضي عن لقبها
للزواج من كي كومورو ،بعد ق�صة حب �أ�سطورية �شبيهة
بق�ص�ص احل��ب التي توارثها النا�س منذ �أزم��ان بعيدة،
كقي�س وليلى وروميو وجوليت .وم ّر الزوجان وكالهما
يبلغ من العمر  30عاما �أمام ال�صحفيني املنتظرين يف
مطار هانيدا ال��دويل بطوكيو قبل رك��وب طائرة تابعة
ل�شركة (�إيه�.إن�.إيه) متجهة �إىل نيويورك.

درا�سة تك�شف �أ�سرار جناح الت�أمل الواعي

تعرف "اليقظة الذهنية" ب�أنها �أحد �أنواع الت�أمل
ال��واع��ي ال���ذي ت��رك��ز ف��ي��ه ع��ل��ى �أن ت��ك��ون مدركا
ب�شكل مكثف ملا ت�شعر به يف الوقت احلايل فقط،
دون تف�سري �أو حكم ،للم�ساعدة على ا�سرتخاء
اجل�سم والعقل وتقليل التوتر .ويف الأ�صل تعد
"اليقظة الذهنية" ممار�سة م�أخوذة من التقاليد
ال��ب��وذي��ة ،وق��د ا�ستخدمت يف الأو���س��اط الغربية
منذ ال�سبعينيات كجزء من الطب النف�سي وعلم
النف�س .وعلى مدار �سنوات �أثبتت هذه املمار�سة
�أنها ت�ساعد يف تقليل االكتئاب والتوتر والقلق
وحتى �إدمان املخدرات ،ويو�صى بها بانتظام ك�آلية
للتكيف ،باعتبارها جزءا من العالج.
وم�ؤخرا قال علماء نف�س يف درا�سة حديثة� ،إننا
يف الأغلب منار�س "اليقظة الذهنية" بالطريقة
اخل����ط�����أ .يف درا�����س����ة ح���دي���ث���ة ن�������ش���رت يف جملة
" "Clinical Psychology Reviewك�شف
حتليل �إح�صائي �أن معظمنا ي��درك �أن اليقظة
الذهنية ت��دور حول الوعي والتفاعل مع كل ما
ي���أت��ي يف طريقنا ،لكن العلماء ي��ق��ول��ون �إن��ن��ا ال

ليلة زفاف باري�س هيلتون ..بطاط�س مطلية بالذهب

ك�شفت النجمة العاملية باري�س هيلتو ن ع��ن تفا�صيل ج��دي��دة ع��ن حفل زفافها
الأ�سطوري ال��ذي مت ي��وم اخلمي�س املا�ضي على رج��ل الأع��م��ال كارتر ريو م يف
لو�س �أجنلو�س ،حيث �أنها ن�شرت مدونة على موقعها اخلا�ص.
فروت بار�س �أنها �أخربت العاري�س قبل انطالق حفل زفافهما �أنه ال ي�ستطيع
البكاء لأن حينها �ستبد�أ هي نف�سها بالبكاء ،و�ستدمر املا�سكارا اخلا�صة بها
قبل ال�سري و�سط املدعوين.
وتابعت باري�س�":إال �أنه بكى بالفعل ،لكنني �أعتقد �أنني بد�أت يف البكاء �أوال ،لقد
كانت حلظة �سندريال وعرفت �أنني وجدت حبي احلقيقي".
وحتدثت باري�س عن بريق الأ�ضواء ،وارت�شاف ال�شمبانيا ،والرق�ص على �أغاين
"دي جي" يف حفل زفافها.
كما انت�شرت العديد من التفا�صيل عن حفل زف��اف باري�س وكاتر
ومن بينها �صور للبطاط�س املطلية بالذهب ،وقالب الكيك
املميز.

ن�ضع هذا الفهم مو�ضع التنفيذ ال�صحيح.
وي���و����ض���ح �إي�����غ�����ور ج����رو�����س����م����ان ،ع�����امل النف�س
االجتماعي بجامعة وات��رل��و ،والباحث امل�شارك
بالدرا�سة ،الفكرة قائلة" :يتجاوز الفهم العلمي
للوعي الذهني جمرد تخفيف التوتر ،ويتطلب
ا�ستعدادا للتعامل مع ال�ضغوط".
و�أ����ض���اف" :يف ال���واق���ع ،ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال�ضغوط
هو ال��ذي ي���ؤدي يف النهاية �إىل تخفيف التوتر.
وب�شكل �أك�ث�ر حت��دي��دا ،ت�شمل اليقظة الذهنية
بعدين رئي�سيني هما ال��وع��ي والقبول" .ووفق
ال��ب��اح��ث�ين ف����إن الأ���ش��خ��ا���ص امل��م��ار���س�ين لليقظة
الذهنية ،جيدون يف جزء "الوعي" ،حيث يق ّيمون
ما يدور حولهم ،و�أي م�شكالت حمتملة قد ت�أتي
يف طريقهم .وح��ول ذل��ك يع ّلق جرو�سمان" :ما
يجب �أن نفعله للح�صول على الفوائد الكاملة
ل��ل��ي��ق��ظ��ة ال��ذه��ن��ي��ة ه���و االن���خ���راط يف جتاربنا،
و�إي���ج���اد احل���ل���ول واال���س��ت��ج��اب��ات ل��ب��ي��ئ��ت��ن��ا ،وهو
�أم��ر وج��د الباحثون �أننا على دراي��ة ب��ه ،لكننا ال
نفعله".

�إ�سبانيا تدر�س تفجري
بركان ال باملا
ذكرت تقارير �صحفية� ،أن ال�سلطات
الإ����س���ب���ان���ي���ة ت����در�����س ح��ل�ا يو�صف
بـ"الأخطر" ،من �أجل �إخماد بركان
الب���امل���ا ال�����ذي ب�����د�أ ف����وران����ه م��ن��ذ ما
يقارب ال�شهرين ،وما يزال م�ستمرا
حتى الآن.
وي��ك��م��ن احل����ل يف ت��ف��ج�ير الربكان
لإخماد ثورانه ،لكن الأمر ال ينطوي
ع��ل��ى ع��واق��ب ���س��امل��ة للجميع ،بينما
ت�شري الأدل����ة اجل��ي��ول��وج��ي��ة �إىل �أن
الربكان قد ي�ؤدي ل�سقوط � 150إىل
 500كيلومرت مكعب من ال�صخور يف
البحر� ،إذا حدث يف امل�ستقبل .وي�شري
موقع "�إل با�س" الإ�سباين �إىل �أ َّنه
با�ستخدام تقدير معقول جيولوجيًا
حل���رك���ة االن����ه����ي����ار الأر�������ض������ي ،ف�����إن
"منذجة" موجات ت�سونامي الناجتة
عن هذا االنهيار ،ك�شفت عن توليد
�أمواج من جريان كتلة منزلقة تبلغ
 500كيلومرت مكعب ب�سرعة 100
مرت يف الثانية ت�ستطيع عبور حو�ض
امل��ح��ي��ط الأط��ل�����س��ي ب���أك��م��ل��ه وت�صل
�إىل ���س��واح��ل الأم�يرك��ي��ت�ين بارتفاع
 25-10م ً
رتا" .وح���ذرت ال�سلطات
الإ�سبانية املواطنني يف جزيرة ال باملا
من خماطر جديدة ،و�أدى الربكان
�إىل �إجالء � 7آالف �إ�سباين يف املنطقة
امل��ح��ي��ط��ة ب��ال�برك��ان .وي��ق��ول �أ�ستاذ
اجل���ي���ول���وج���ي���ا ب��ج��ام��ع��ة ال���ق���اه���رة،
ع��ب��ا���س ���ش��راق��ي� ،إ َّن ه��ن��اك خطورة
لتفجري الربكان ،لأن جزيرة الباملا
ذاتها جزيرة بركانية ،وه��ذا بركان
ق���دمي ���ض��خ��م ح���دث م��ن��ذ م��ا يقرب
من مليون و� 800أل��ف ع��ام ،وخالل
ال��ف�ترة ال�سابقة تن�شط ب��ه داخليًّا
براكني �أ�صغر.

