ليبيا ..با�شاغا يبحث مع �سفري
�أمريكا تطورات العملية االنتخابية

�ص 09

�إك�سبو  2020دبي � 3 ..أ�شهر من الإجنازات

•• طرابل�س -وكاالت

والأحداث العاملية مل�ستقبل �أكرث �إ�رشاقا

ك�شف مر�شح انتخابات الرئا�سة الليبية ،فتحي با�شاغا� ،أم�س الأرب��ع��اء� ،إن��ه بحث مع
ال�سفري الأمريكي لدى ليبيا ريت�شارد نورالند تطورات امل�شهد ال�سيا�سي و�ضرورة تن�سيق
اجلهود الدولية لدعم العملية الدميقراطية .وقال عرب تويرت �أكدنا على �أهمية اتخاذ
امل�ؤ�س�سات املعنية بالعملية االنتخابية كافة ال�سبل لتوفري بيئة منا�سبة وحتديد موعد
لإجراء انتخابات رئا�سية وبرملانية؛ ليتمكن الليبيون من اختيار قادة املرحلة املقبلة.
جاء ذلك ،بالتزامن مع تعليق الربملان الليبي جل�ساته الثالثاء �إىل الأ�سبوع املقبل دون
�إج��راء اق�تراع على �أي من االق�تراح��ات التي ُطرحت االثنني ملعاجلة تداعيات ت�أجيل
االنتخابات التي كان مقررا �إجرا�ؤها يف الأ�سبوع املا�ضي.
وقالت اللجنة الربملانية املكلفة بخارطة الطريق ،يف بيان� ،إنها تعتزم التوا�صل مع كافة
الأط��راف الليبية لتو�سيع قاعدة امل�شاركة وا�ستعادة الق�ضية الليبية من خالل �إيجاد
احللول الليبية للو�صول �إىل االنتخابات الرئا�سية والربملانية واخل��روج من املراحل
االنتقالية املتعاقبة.
مواقــيت ال�صالة

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

عمالقة اجلنوب تنع�ش �آمال
»
«
اليمنيني يف اخلال�ص من احلوثي
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•• �أبوظبي-وام:

تلقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �أم�س ات�صا ًال هاتفياً من فخامة
حممد بازوم رئي�س جمهورية النيجر ال�صديقة  ..بحثا خالله عالقات
التعاون والعمل امل�شرتك يف خمتلف املجاالت والفر�ص الواعدة لتنميته
خا�صة يف اجلوانب اال�ستثمارية واالقت�صادية والتنموية وغريها  ،مبا
يحقق امل�صالح املتبادلة للبلدين ..بجانب ع��دد م��ن املو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك.
وتبادل �سموه ورئي�س النيجر وجهات النظر ب�ش�أن عدد من التطورات
والق�ضايا الإقليمية والدولية .وتطرق االت�صال الهاتفي �إىل �إك�سبو
 2020دبي و�أهمية متثيل الدول الإفريقية وح�ضورها لإبراز ثقافتها
وموروثاتها التاريخية الغنية يف احلدث العاملي.

وفد الهالل الأحمر يزور املناطق
املت�ضررة من الفي�ضانات يف ماليزيا

•• كواالملبور-وام:

اطلع وفد هيئة الهالل الأحمر خالل تواجده يف ماليزيا حاليا على
املناطق واحلاالت املت�ضررة من الفي�ضانات التي اجتاحت البالد جراء
الأمطار الغزيرة.
وناق�ش الوفد اخلطط والآليات لتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية الإغاثية
للمت�أثرين م��ن الفي�ضانات وذل��ك تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة  ،ومتابعة �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل
احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
(التفا�صيل �ص)2

الفجر الريا�ضي

ريا�ضة الإمارات  ..تعايف و�إجنازات
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حممد بن زايد يتلقى ات�صاال هاتفيا من رئي�س النيجر
حول عالقات التعاون والق�ضايا الإقليمية والدولية
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�أخبار الإمارات

عاملية و�أرقام قيا�سية غري م�سبوقة
 32صفحة -الثمن درهمان

�أكد على �ضرورة موا�صلة اتباع الإجراءات االحرتازية والوقائية ملواجهة موجة «كورونا » اجلديدة

حممد بن زايد يطمئن اجلميع :قادرون على
جتاوز املوجة اجلديدة كما جتاوزنا �سابقتها
•• �أبوظبي-وام:

ح��ث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي���د �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
املواطنني واملقيمني على �أر�ض دولة الإمارات على �ضرورة
موا�صلة اتباع الإجراءات االحرتازية والوقائية والتعاون
مع اجلهات املعنية للحفاظ على �سالمتنا و�صحة �أفراد
�أ�سرنا وجمتمعنا.
وط��م���أن �سموه اجلميع با�ستعدادات القطاع الطبي يف
الدولة و�إمكاناته يف التعامل مع �أي ٍ
حتد م�ستجد يف موجة
«كورونا» اجلديدة م�شرياً �إىل �أن موجة كورونا اجلديدة
�أمامها فرتة و�ستم�ضي ب�إذن اهلل ..كما م�ضت ال�سابقة.
وقال �سموه يف حديثه خالل «جمل�س ق�صر البحر»� ..إن
كورونا  -وفق اخل�براء واملخت�صني  -ت�أتي على موجات
و�أن املوجة احلالية �أقلها �ضررا بالإن�سان لكنها الأكرث
والأ�سرع انت�شاراً فعلينا احلذر لأن الإ�صابات رمبا تزيد
لكن باذن اهلل وبهمة اجلميع وتعاونهم �سنتجاوزها.
و�أ���ض��اف �سموه يجب ع��دم ال��ت��ه��اون يف االل��ت��زام واتباع
الو�سائل الوقائية والإج��راءات االحرتازية ال�صادرة عن
اجلهات ال�صحية واملعنية ..و�إن �شاء اهلل وبعونه �ستم�ضي
املوجة مثلما م�ضت ال�سنتان ال�سابقتان.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

غارات جديدة على مع�سكر حوثي يف �شبوة ..وخ�سائر للميلي�شيات

الأمم املتحدة تطالب احلوثيني
بالإفراج عن موظفيها

•• عوا�صم-وكاالت:

ط��ال��ب��ت الأمم امل��ت��ح��دة ج��م��اع��ة احل��وث��ي ،ب���الإف���راج ع��ن اث��ن�ين من
موظفيها ،املعتقلني لدى امليلي�شيات االنقالبية منذ مطلع نوفمرب
الفائت.
وج���اءت مطالبة الأمم املتحدة ب��الإف��راج ع��ن موظفيها ،الثالثاء،
يف بيان م�شرتك ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
اليوني�سكو ،ومفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان.
وق��ال��ت امل��دي��رة العامة لليوني�سكو �أودري �أزوالي ومفو�ضة الأمم
املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان مي�شيل با�شيليت :مل تتلق الأمم
املتحدة �أي معلومات ب�ش�أن الأ�سباب �أو الأ�سا�س القانوين العتقالهم،
�أو عن و�ضعهم احلايل.
ومل يقدم البيان تفا�صيل ب�ش�أن املوظفني ،لكن م�س�ؤوال يف احلكومة
اليمنية قال يف ت�صريحات �صحفية� ،إنهما مينيان عمال �سابقا ل�صالح
ال�سفارة الأمريكية يف �صنعاء.
وكانت الواليات املتحدة قد قالت يف نوفمرب املا�ضي� ،إن احلوثيني
اع��ت��ق��ل��وا ال��ع��دي��د م��ن م��وظ��ف��ي ال�����س��ف��ارة الأم�يرك��ي��ة ال��ي��م��ن��ي�ين يف
العا�صمة �صنعاء ،دون الك�شف عن عددهم.
وفيما ت�ستمر املعارك يف حمافظة �شبوة بني ق��وات اجلي�ش اليمني
وميلي�شيات احلوثي� ،شنت طائرات حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن
�أم�س الأربعاء ،غ��ارات جوية جديدة على مع�سكر اللواء  19التابع
للحوثيني ،ما �أدى �إىل �سقوط قتلى وجرحى يف �صفوف امليلي�شيا.
و�أك���د م�صدر مطلع ،بح�سب م��ا �أف���ادت العربية/احلدث ب���أن غارة
جوية ا�ستهدفت املع�سكر الواقع داخل مدينة العليا ببيحان ،والذي
ي�سيطر عليه احلوثيون.

غانت�س يتحدث عن مبادرات ل�صالح الفل�سطينيني

بطلب من وزيرة العدل

تون�س تفتح حتقيقا حول وفاة الباجي قايد ال�سب�سي عبا�س يزور �إ�سرائيل لأول مرة منذ � 10سنوات

•• الفجر  -تون�س:

ق�����ال ال���ن���اط���ق ال���ر����س���م���ي با�سم
حم���ك���م���ة اال����س���ت���ئ���ن���اف بتون�س،
احل��ب��ي��ب ال���ط���رخ���اين� ،إن وزي���رة
العدل تقدمت �إىل الوكيل العام
لدى حمكمة اال�ستئناف بتون�س،
وطبقا لأح��ك��ام الف�صل  23من
جملة االجراءات اجلزائية ،بطلب
لفتح ب��ح��ث حتقيقي بخ�صو�ص
وف����اة ال��رئ��ي�����س ال���راح���ل الباجي
ق��اي��د ال�����س��ب�����س��ي ،ال����ذي ت���ويف يوم
 25يوليو  2019بامل�ست�شفى
الع�سكري بالعا�صمة.
وق�������ال ال����ط����رخ����اين يف ت�صريح
لوكالة تون�س �إفريقيا للأنباء� ،إن
الوكيل ال��ع��ام ل��دى تلك املحكمة
�أذن لوكيل اجلمهورية باملحكمة
االب��ت��دائ��ي��ة ب��ت��ون�����س ،ب��ف��ت��ح بحث
ح����ول ظ�����روف وم�ل�اب�������س���ات تلك
ال�����وف�����اة ،وذل������ك ط��ب��ق��ا لأح���ك���ام
الف�صل  31من جملة الإجراءات
اجلزائية.
وين�ص ه��ذا الف�صل على م��ا يلي
"لوكيـل اجلمهوريـة �إزاء �شكايـة

الرئي�س التون�سي الراحل باجي قايد ال�سب�سي
مل تبلغ حد الكفاية من التعليل �أم��������ا ال���ف�������ص���ل  23م�����ن جملة يح�صل ل��ه العلم بها و�أن ي�أذنه
�أو التربيـر �أن يطلـب �إجراء بحث الإج����������راءات اجل���زائ���ي���ة ،وال����ذي ب�إجراء التتبعات �سواء بنف�سه �أو
م���ؤق��ت��ا ���ض��د جم��ه��ـ��ول بوا�سطـة ا���س��ت��ن��دت ع��ل��ي��ه وزي�����رة ال���ع���دل يف بوا�سطة م��ن يكلفه �أو ب���أن يقدم
حاكم التحقيق �إىل �أن توجه تهم طلبها ،فين�ص على ما يلي لكاتب �إىل املحكمة املخت�صة امللحوظات
�أو ت�صدر عند االقت�ضاء طلبات الدولة للعدل �أن يبلغ �إىل الوكيل الكتابية التي يرى كاتب الدولة
ال��ع��ام للجمهورية اجل��رائ��م التي للعدل من املنا�سب تقدميها.
�ضد �شخ�ص معني.

وك����ان ال��رئ��ي�����س ال���راح���ل الباجي
قايد ال�سب�سي (� 93سنة �آنذاك)
ق��د ت��ويف ي��وم  25يوليو 2019
على ال�ساعة العا�شرة و 25دقيقة
���ص��ب��اح��ا ب��امل�����س��ت�����ش��ف��ى الع�سكري
ب��ت��ون�����س ال��ع��ا���ص��م��ة ،ب��ع��د �أن كان
مت نقله �إىل ذل��ك امل�ست�شفى قبل
�ساعات.
وك���ان الرئي�س ال��راح��ل ق��د غادر
ي����وم  1ي��ول��ي��و م���ن ت��ل��ك ال�سنة
نف�س امل�ست�شفى بعد تل ّقيه العالج
الالزم ،وتعافيه من وعكة �صحية
ح������ادة ،وف����ق م���ا �أع��ل��ن��ت��ه رئا�سة
اجلمهورية وقتها.
و�سبق للرئي�س ال��راح��ل �أن تنقل
ي��وم اجلمعة  21يونيو 2019
�إىل امل�ست�شفى الع�سكري للقيام
ب��ب��ع�����ض ال��ت��ح��ال��ي��ل �إث����ر تع ّر�ضه
لوعكة �صح ّية خفيفة ،ث��م غادر
�صحة ج ّيدة ،بح�سب
امل�ست�شفى يف ّ
ما ذكرته حينها الناطقة الر�سمية
با�سم الرئا�سة.
وي���أت��ي ه���ذا ال��ق��رار تبعا مل��ا ّ
متت
�إثارته خالل لقاء تلفزيوين حول
وفاة الرئي�س ال�سابق ومالب�ساته.

ح�صيلة قيا�سية للإ�صابات بكوفيد 19 -يف العامل

ال�صحة العاملية :خطورة �أوميكرون ال تزال عالية جدا

•• عوا�صم-وكاالت:

مكتب متثيلية تايوان يف فيلنيو�س

تنتمي لالحتاد الأوروبي:

ليتوانيا ،الدولة ال�صغرية التي تقلق ال ّتنني ال�صيني!

•• الفجر  -ريت�شارد �أرزت  -ترجمة خرية ال�شيباين

من خالل قطعها مع الإجماع على �سيا�سة �صني واحدة� ،أثارت فيلنيو�س
غ�ضب القوة العاملية الثانية على اجلبهتني الدبلوما�سية واالقت�صادية.
قررت ليتوانيا تعزيز عالقاتها مع تايوان .يف  18نوفمرب ،مت افتتاح
مكتب متثيلي للجزيرة يف فيلنيو�س ،عا�صمة البالد البلطيقية ،حتت
ا�سم تايوان .وهكذا ك�سرت الدولة تقليد �إحلاق تايبيه با�سم هذه املكاتب
التمثيلية التي ميكن مقارنتها بال�سفارات ،ولكنها ال تتمتع بتلك املكانة.
واع��ت�برت وزارة اخلارجية ال�صينية� ،أن ه��ذا ال��ق��رار يخلق ع��ن ق�صد
انطباعا خاطئا ب���أن هناك يف العامل �صني وتايوان ،بينما تايوان جزء
(التفا�صيل �ص)13
ال يتجز�أ من الأرا�ضي ال�صينية.

�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية
�أم���������س الأرب�����ع�����اء �أن اخل���ط���ورة
التي متثلها متحورة �أوميكرون
ال�سريعة االنت�شار ال تزال عالية
ج��دا ،وذل��ك بعد �أن قفزت �أعداد
الإ���ص��اب��ات بكوفيد -19بن�سبة
 11باملئة عامليا الأ�سبوع املا�ضي.
وق����ال����ت امل���ن���ظ���م���ة يف حتديثها
الأ���س��ب��وع��ي للو�ضع ال��وب��ائ��ي �أن
�أوميكرون وراء ارتفاع الإ�صابات
يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان ،مب��ا يف
ذلك تلك التي جت��اوزت متحورة
دلتا املهيمنة �سابقا.
و�أ���ض��اف��ت �أن اخل��ط��ورة املتعلقة
مب��ت��ح��ورة �أوم���ي���ك���رون اجلديدة
وامل��ث�يرة للقلق تبقى ب�شكل عام
عالية جدا.
وت��اب��ع��ت �أن ال���دالئ���ل املتوافقة
تظهر �أن لأوميكرون ميزة النمو
ب��وق��ت م�ضاعف م��ن ي��وم�ين �إىل
ثالثة مقارنة بدلتا ،وقد �شهدت
العديد من البلدان زيادة �سريعة

�شوارع لندن خالية من املارة بعد انت�شار متحورة �أوميكرون اجلديدة
يف انت�شار الإ�صابات ،ومن بينها �إف��ري��ق��ي��ا ،ال���دول���ة الأوىل التي
�أب����ل����غ����ت ع����ن امل����ت����ح����ورة يف 24
بريطانيا والواليات املتحدة.
و�أ����ش���ارت املنظمة اىل �أن �سرعة ت�شرين الثاين نوفمرب.
م��ع��دل من��و م��ت��ح��ورة �أوميكرون وق��ال��ت �إن ال��ب��ي��ان��ات امل��ب��ك��رة من
من املرجح �أن تكون مزيجا من ب���ري���ط���ان���ي���ا وج����ن����وب �إفريقيا
القدرة على تفادي اجلهاز املناعي وال����دمن����ارك ال��ت��ي مت��ل��ك حاليا
وقابلية االنتقال املتزايدة ذاتيا.
�أع��ل��ى م��ع��دالت الإ���ص��اب��ات ت�شري
ومع ذلك لفتت منظمة ال�صحة �إىل انخفا�ض حاالت اال�ست�شفاء
العاملية اىل انخفا�ض الإ�صابات ل������دى امل�������ص���اب�ي�ن ب����أوم���ي���ك���رون
ب��ن�����س��ب��ة  29ب���امل���ائ���ة يف جنوب مقارنة بدلتا.

•• القد�س-وكاالت:

بعد اللقاء ال��ن��ادر ال��ذي جمع الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س ووزير الدفاع الإ�سرائيلي بيني غانت�س
�أق��ر الأخ�ي�ر جمموعة م��ن امل��ب��ادرات بهدف حت�سني
العالقات مع الفل�سطينيني� ،شملت االفراج عن بع�ض
الأموال ،ومنح ت�صاريح �إقامة وعمل.
و�أعلنت �إ�سرائيل الأرب��ع��اء �سل�سلة �إج���راءات لتعزيز
الثقة مع ال�سلطة الفل�سطينية ،وذل��ك بعد �ساعات
قليلة على زيارة ر�سمية للرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س �إىل �إ�سرائيل اجتمع خاللها مع وزير الدفاع
بيني غانت�س.
وهي املرة الأوىل التي يزور فيها عبا�س ( 86عاما)
�إ�سرائيل لعقد اجتماع ر�سمي مع م�س�ؤول �إ�سرائيلي
منذ العام .2010
وناق�ش ال��رج�لان يف االج��ت��م��اع ال��ذي عقد يف منزل
غانت�س يف مدينة رو�ش هعني �أو (ر�أ�س العني) (و�سط)،
جمموعة من الق�ضايا الأمنية واالقت�صادية ،على ما
�أكدت م�صادر �إ�سرائيلية لوكالة فران�س بر�س.
عرب ح�سابه على تويرت ،كتب غانت�س ناق�شنا تنفيذ
�إجراءات اقت�صادية ومدنية وتعزيز التن�سيق الأمني

ب��ي��ن��ن��ا وم���ن���ع الإره�������اب وال���ع���ن���ف م���ن �أج�����ل رفاهية
الإ�سرائيليني والفل�سطينيني على حد �سواء.
وت�أتي زيارة عبا�س �إىل �إ�سرائيل بعد نحو �أربعة �أ�شهر
م��ن زي���ارة مماثلة ق��ام بها وزي���ر ال��دف��اع يف حكومة
نفتايل بينيت االئتالفية �إىل مدينة رام اهلل يف ال�ضفة
الغربية املحتلة ،التقى خاللها الرئي�س الفل�سطيني.
وقالت وزارة الدفاع الإ�سرائيلية الأربعاء �إنها وافقت
على جملة من الإجراءات لتعزيز الثقة.
وت��ت��م��ث��ل ت��ل��ك الإج��������راءات ب��دف��ع��ة م��ال��ي��ة لل�سلطة
الفل�سطينية بقيمة  100م��ل��ي��ون �شيكل (32,1
مليون دوالر) ،م��ن �أم����وال ال�����ض��رائ��ب ال��ت��ي جتبيها
�إ�سرائيل ل�صالح الفل�سطينيني .كما ت�شمل الإجراءات،
بح�سب ب��ي��ان ال����وزارة ،منح جت��ار فل�سطينيني كبار
 600ت�صريح �إ�ضايف للعمل يف �إ�سرائيل ،بالإ�ضافة
�إىل ت�سوية �أو�ضاع �ستة �آالف فل�سطيني يعي�شون يف
مناطق يف ال�ضفة الغربية م�صنفة (ج).
وكانت �إ�سرائيل �أعلنت يف ت�شرين الأول �أكتوبر ولأول
م��رة منذ العام  ،2009ت�سوية �أو���ض��اع �أرب��ع��ة �آالف
فل�سطيني يعي�شون يف تلك الأرا���ض��ي الوا�سعة التي
تخ�ضع لإدارة �إ�سرائيل ع�سكريا ومدنيا وترتكز فيها
امل�ستوطنات.

ال �� �ص��در ي�ل�ت�ق��ي وف���د الإط� ��ار
التن�سيقي ..ويتم�سك بحكومة �أغلبية
•• بغداد-وكاالت:

فيما تتجه �أنظار العراقيني �إىل
احلكومة اجلديدة املزمع ت�شكيلها
يف ال��ف�ترة امل��ق��ب��ل��ة ب��ع��د �أن ثبتت
املحكمة االحت��ادي��ة العليا نتائج
االن��ت��خ��اب��ات النيابية ال��ت��ي جرت
يف ال��ع��ا���ش��ر م���ن �أك��ت��وب��ر املا�ضي
( ،)2021ب���د�أ التيار ال�صدري
ب�����ص��ف��ت��ه ���ص��اح��ب ال��ك��ت��ل��ة الأك�ب�ر
ح���راك���ه واج���ت���م���اع���ات���ه ،متم�سكا
مبطلبه ت�شكيل حكومة �أغلبية
مبعزل عن التدخالت اخلارجية.
ويف ال�سياق� ،أف��ادت م�صادر �أم�س
الأرب����ع����اء ب�����أن وف����دا م���ن الإط����ار
ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي زار م���ن���زل مقتدى
ال�صدر يف النجف.
كما �أ�ضاف �أن االجتماع املذكور،
انتهى بدون الإعالن عن �أي نتائج
�أو تفا�صيل.
�إال �أن ال�صدر عاد و�أكد يف تغريدة
ع��ل��ى ح�����س��اب��ه ع��ل��ى ت���وي�ت�ر ،بعيد
انتهاء االجتماع ،مت�سكه بحكومة
الأغ����ل����ب����ي����ة ال����وط����ن����ي����ة ،ق���ائ�ل�ا:
«حكومة �أغلبية وطنية ،ال �شرقية
وال غربية» ،يف �إ�شارة �إىل ت�شكيل
احل���ك���وم���ة م����ن ق���ب���ل الأغلبية
الفائزة باالنتخابات النيابية دون
تدخل من الدول اخلارجية.

الرئي�س الإيطايل �سريجيو ماتاريال مع رئي�س احلكومة ماريو دراجي

ماتاريال يرف�ض والية ثانية

انطالق معركة االنتخابات الرئا�سية الإيطالية!

•• الفجر -خرية ال�شيباين

تنتهي والية �سريجيو ماتاريال يف فرباير ،وي�ستبعد الرئي�س االيطايل
الرت�شح لوالية ثانية .وميكن ملاريو دراجي �أن يحل حمله ،لكن الأو�ساط
االقت�صادية تخ�شى �أن تعود البالد �إىل حالة من عدم اال�ستقرار� .سيلفيو
يرت�صد .من ق�صر �إىل �آخر :هل �سيغادر ماريو دراجي
برل�سكوين على اخلط ّ
ق�صر �شيغي للذهاب �إىل �أبواب كويرينال يف فرباير املقبل؟ هذا هو ال�س�ؤال
الذي ي�ؤ ّرق ال�صحافة االيطالية حيث �أنه يف �أقل من �شهر� ،سيعينّ الربملان
خليفة �سريجيو ماتاريال .لكن �ألي�س من الأف�ضل �أن يظل ماريو دراجي
رئي�سا للحكومة لإدارة تنفيذ خطة التعايف الأوروبية و�إطالق الإ�صالحات
ً
الهيكلية التي حتتاجها البالد ب�شدة؟ هذا هو ر�أي اال�ستبل�شمنت الإيطايل،
الوارد يف �صحيفتي فاينان�شيال تاميز والإيكونيمي�ست ،الذين يعتقدون
رئي�سا للجمهورية ،ف�إن البالد �ستقع يف حالة من
�أنه �إذا مت انتخاب دراجي ً
(التفا�صيل �ص)10
عدم اال�ستقرار.
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تقدمي  37,695جرعة من لقاح كوفيد -19خالل الـ � 24ساعة املا�ضية

ال�صحة جتري  448,050فح�صا ك�شفت عن � 2,234إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 775حالة �شفاء وعدم ت�سجيل �أي حالة وفاة

ر�أ�س اخليمة ت�ستعد لإبهار العامل يف احتفالية ر�أ�س
ال�سنة  2022بعر�ض غري م�سبوق للألعاب النارية

منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع ح��االت ال�شفاء
 743,340حالة .من جهة �أخرى �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية
املجتمع عن تقدمي  37,695جرعة من لقاح "كوفيد"-19
خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات
التي مت تقدميها حتى �أم�س  22,574,541جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  228.25جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد"-19
و�سعياً �إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم
والتي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س
"كوفيد."-19

ت�ستعد �إمارة ر�أ�س اخليمة لإبهار العامل يف احتفالية ر�أ�س ال�سنة اجلديدة  2022بعر�ض غري
م�سبوق للألعاب النارية ،والذي يهدف �إىل حتطيم رقمني قيا�سيني يف مو�سوعة غيني�س للأرقام
القيا�سية عن فئتي "�أكرب عدد من الطائرات من دون طيار امل�ستخدمة لإطالق الألعاب النارية يف
وقت واحد" و"�أعلى ارتفاع لعر�ض �ألعاب نارية بطائرات من دون طيار".
و�سيمتد عر�ض الألعاب النارية الرئي�سي على م�سافة  4.7كيلومرت و�سي�ستمر ملدة  12دقيقة،
ويت�ضمن �أك�ثر من  15,000ت�أثري �ضوئي و�أك�ثر من  130عوامة بحرية و�أ�سطو ًال وي�ضم
مئات الطائرات بدون طيار املخ�ص�صة لإطالق الألعاب النارية .وميكن جلميع الزوار من كافة
�أنحاء العامل امل�شاركة يف االحتفاالت التي ت�ضم �أي�ضاً مواقع خم�ص�صة للتخييم ،وحفالت حية
وجمموعة وا�سعة من الن�شاطات التي يتم تنظيمها قبل انطالق عر�ض الألعاب النارية.

••�أبوظبي-وام:

02

مت��ا���ش��ي��ا م��ع خ��ط��ة وزارة ال�����ص��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع لتو�سيع
وزي���ادة نطاق الفحو�صات يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر
وح�صر احل���االت امل�صابة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد
  "19واملخالطني لهم وعزلهم � ..أعلنت ال��وزارة عن �إجراء 448,050فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية
على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات
الفح�ص الطبي.
 و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع

نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن 2,234
حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد من جن�سيات
خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية
الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احل��االت امل�سجلة 757,145
حالة .و�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي
حالة وفاة خالل الأربع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ
عدد الوفيات يف الدولة  2,160حالة.
كما �أع��ل��ن��ت ال�����وزارة ع��ن ���ش��ف��اء  775ح��ال��ة ج��دي��دة مل�صابني
ب��ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وت��ع��اف��ي��ه��ا التام
م��ن �أع��را���ض امل��ر���ض بعد تلقيها ال��رع��اي��ة ال�صحية الالزمة

•• ر�أ�س اخليمة -وام:

�أبوظبي تقود �أحدث االبتكارات يف جماالت العالج والوقاية من جائحة كوفيد19

•• �أبوظبي -وام:

ق��دم��ت �أب��وظ��ب��ي منذ ب��داي��ة جائحة كوفيد -19من��وذج��اً عاملياً رائ���داً يف
الت�صدي واال�ستجابة الفعالة للجائحة ا�ستنادا �إىل منظومة رعاية �صحية
متطورة و�شراكات عاملية متجددة وخطط ا�سرتاتيجية واع��دة �أ�سهمت يف
قيادة �أبوظبي لأحدث االبتكارات يف جماالت الوقاية من "كورونا" وعالجه
وباتت وجهة ملهمة يف علوم احلياة وحا�ضنة لالبتكار يف البحوث العلمية
وال�سريرية على م�ستوى املنطقة.
وحظي منوذج �أبوظبي املتميز يف اال�ستجابة ال�سريعة والتعامل مع جائحة
كوفيد -19بتقدير العديد من امل�ؤ�س�سات العاملية التي �صنفت �أبوظبي يف
�صدارة مدن العامل القيادية يف اال�ستجابة للجائحة �إ�ضافة اجلهود التي
يبذلها "ائتالف الأمل" يف نقل وتقدمي حلول اللقاحات حول العامل لدعم
املجتمعات وال�شعوب حول العامل يف الت�صدي للجائحة.
وانتهجت �أبوظبي �سب ً
ال ت�ضمن احلفاظ على �صحة جميع ال�سكان من خالل
توفري عالجات تلبي احتياجات كافة الفئات مبا يف ذلك توفري عالجات
وقائية للأفراد غري القادرين على احل�صول على التطعيم وامل�صابني �سواء
يعانون من �أعرا�ض متو�سطة �أو طفيفة �أو الذي يعانون من �أعرا�ض �شديدة
وحرجة وذلك �إمياناً من القيادة الر�شيدة ب�ضرورة ح�شد اجلهود العاملية
وتوحيدها للم�ضي يف الرعاية ال�صحية يف الإم��ارة وحول العامل وا�ستناداً
�إىل البنية التحتية واملتطورة التي تتمتع بها �أبوظبي وجتعلها مق�صداً ملثل
هذه ال�شركات يف املنطقة.
وت�ستعر�ض وكالة �أنباء الإم��ارات "وام" يف التقرير التايل منوذج �أبوظبي
اال�ستثنائي يف الت�صدي واال�ستجابة الفعالة جلائحة كوفيد -19بعالجات
عاملية مبتكرة ومكانتها ال��رائ��دة حا�ضنة لالبتكار يف علوم احل��ي��اة على
م�ستوى املنطقة �إ�ضافة �إىل �أه��م ال�شراكات العاملية يف جم��ال ال�صناعات
الدوائية والأبحاث الطبية.
م��ع و���ص��ول �أول �شحنة م��ن ع��ق��ار �شركة �أ���س�ترازي��ن��ي��ك��ا "ايفو�شيلد" �إىل
الدولة تكون الإمارات من بني �أوائل بلدان العامل التي حت�صل على العقار
ولت�ضيف �أبوظبي عقاراً جديداً للعالجات املبتكرة والواعدة التي توفرها
لتعزيز ا�ستجابتها للجائحة موا�صلة تر�سيخ �سبل التعاون م��ع العديد
من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملية املرموقة يف جماالت ال�صناعات الدوائية
والأب���ح���اث الطبية م��ن خمتلف �أن��ح��اء ال��ع��امل ال�ستقطاب وت��وف�ير �أكرث
العالجات الواعدة تقدماً على م�ستوى العامل وت�سخريها لتعزيز �صحة
و�سالمة �أفراد املجتمع بكل فئاته.
وقال �سعادة جمال حممد الكعبي وكيل دائرة ال�صحة �أبوظبي يف ت�صريحات
لوكالة �أنباء الإم���ارات "وام" �إن جهود �أبوظبي يف ظل توجيهات القيادة
الر�شيدة مل تتوقف عن موا�صلة االرتقاء ب�صحة و�سالمة �أف��راد املجتمع

خ�لال جائحة " كوفيد "19من خ�لال توفري عالجات تلبي احتياجات
اجلميع من خمتلف الفئات لوقايتهم مع الإ�صابة واحلد من م�ضاعفات
الإ�صابة و�ضمان �سالمتهم.
و�أ���ض��اف الكعبي �إن �أبوظبي حتر�ص على تر�سيخ ع�لاق��ات التعاون التي
جتمعها مع �شركائها العامليني يف جم��ال الرعاية ال�صحية مبا ي�سهم يف
تعزيز مكانة الإم����ارة حا�ضنة لالبتكار يف ال��رع��اي��ة ال�صحية واالرتقاء
بالنموذج الرائد الذي قدمته �أبوظبي يف اال�ستجابة جلائحة "كوفيد"19
مع موا�صلة امل�ضي بتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية الواعدة يف القطاع
ال�صحي.
وت�شمل �شراكات �أبوظبي تعاوناً مع "رو�ش" ال�شركة الأكرب عاملياً يف جمال
التكنولوجيا احليوية لتوفري عقار "كازيريفيماب و�إمديفيماب" الذي يعمل
على الوقاية من فريو�س كورونا وع�لاج امل�صابني ذوي احل��االت اخلفيفة
واملتو�سطة وهو ما جاء �ضمن اتفاقية تعاون وقعتها دائرة ال�صحة �أبوظبي
اجلهة التنظيمية لقطاع الرعاية ال�صحية يف الإم��ارة مع �شركة "رو�ش"
للم�ضي يف �إث��راء م�ستقبل الرعاية ال�صحية ودع��م جهود تطوير املعايري
اخلا�صة ب�إجراء التجارب ال�سريرية للح�صول على "�أدلة العامل احلقيقي"
للحلول العالجية الواعدة و�إجراء الأبحاث العلمية ذات ال�صلة وامل�ساهمة
يف �إج���راء تطوير �شامل للتكنولوجيا ال�صحية وف��ق��اً لأف�ضل املمار�سات
العاملية بالإ�ضافة �إىل ت�سريع الو�صول للحلول العالجية والت�شخي�صية
املبتكرة لرت�سيخ مكانة �أبوظبي كمركز البتكارات علوم احلياة ما يعزز جودة
�صحة ورفاه املجتمعات يف �أبوظبي.
وح�صل عقار "رو�ش" على موافقة االحت��اد الأوروب���ي واليابان واملوافقة
امل�شروطة يف اململكة املتحدة و�أ�سرتاليا وموافق عليه لال�ستخدام الطارئ
يف عدد من بلدان العامل مبا يف ذلك الواليات املتحدة الأمريكية والهند
و�سوي�سرا وكندا كما �أنه من العقاقري املو�صي بها من قبل منظمة ال�صحة
العاملية لعالج كوفيد.-19
م��ن جانبه ق��ال الدكتور حممد ال�شعراوي امل��دي��ر ال��ع��ام ل�شركة رو���ش يف
الإم��ارات �إن مواجهة كوفيد 19حتتاج �إىل العمل على خمتلف امل�ستويات
مبا يعزز �إمكانية الوقاية من الإ�صابة وامل�ضاعفات املرتبطة بها وعالجها
لتحقيق �أف�ضل النتائج للمر�ضى.
و�أ���ض��اف �أن �شركة رو���ش حر�صت على اال�ستجابة ب�شكل �سريع جلائحة
كوفيد 19من خالل اال�ستفادة من خرباتها يف الأمرا�ض املعدية وتوطيد
�شراكات هامة لتطوير خيارات واع��دة لدعم اال�ستجابة املحلية والعاملية.
وبعد م��رور عام على ظهور اجلائحة ت�ضمنت حمفظة املنتجات الدوائية
لرو�ش �ضد كوفيد -19عدداً من اخليارات العالجية املتنوعة مبا يف ذلك
م�ضادات الفريو�سات ومعدِ الت املناعة التي قد تغطي مراحل خمتلفة من
رحلة ع�لاج مر�ضى ك��ورون��ا .و�أ���ش��ار �إىل �أهمية التعاون مع دائ��رة ال�صحة

�أبوظبي لدعم جهودها الكبرية ور�ؤي��ت��ه��ا القائمة على حتقيق منظومة
�صحية مب�ستويات عاملية وامل�ضي يف قيادة �أح��دث االب��ت��ك��ارات يف جماالت
الوقاية من كوفيد -19وعالجه.
و ُت���ع���د �أب���وظ���ب���ي الأوىل ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل ال��ت��ي حت�����ص��ل ع��ل��ى عقار
"�سوتروفيماب" وذلك بعد ترخي�صه لال�ستخدام الطارئ من قبل �إدارة
الغذاء وال��دواء الأمريكية يف يونيو املا�ضي .ويحتوي عقار �سوتروفيماب
على �أج�سام م�ضادة وح��ي��دة الن�سيلة ُتعطى ع��ن طريق احلقن الوريدي
وميكن ا�ستخدامه لعالج البالغني والأطفال فوق �سن  12عاماً والذين
ي�ستوفون معايري معنية ومعر�ضني خلطر تط ّور �أعرا�ض حادة لكوفيد-
 19لديهم وذلك وفق الربوتوكوالت التي مت و�ضعها من قبل اللجنة
العلمية الوطنية .ومت ذل��ك م��ن خ�لال توقيع �إع�ل�ان ت��ع��اون جمع دائرة
ال�صحة �أبوظبي ب�شركة جالك�سو �سميث كالين ال�شركة الرائدة عاملياً يف
قطاع الرعاية ال�صحية.
من جانبه قال جيف كومربيكو�س رئي�س ال�ش�ؤون احلكوميه ملنطقه اخلليج
يف �شركه "جالك�سو �سميث كالين"� " ..إننا نحظى بعالقات تعاون متميزة
جتمعنا بدائرة ال�صحة �أبوظبي لتوحيد اجلهود يف مواجهة كوفيد -19يف
�أبوظبي حيث عملنا جنباً �إىل جنب مع �صنّاع ال�سيا�سات وكبار امل�س�ؤولني
ومقدمي الرعاية ال�صحية يف اخلطوط الأمامية للم�ساهمة يف �ضمان
ح�صول املر�ضى على االبتكارات العالجية التي ننتجها".
و�أ�ضاف �أن دائرة ال�صحة �أبوظبي �أظهرت يف كل مرحلة ومراحل التعاون
حر�صاً كبرياً على الإبداع وااللتزام والفعالية حيث قدمت �أبوظبي منوذجاً
ع��امل��ي��اً رائ����داً يف اال�ستجابة الفعالة جلائحة كوفيد 19وت��وح��ي��د جهود
القطاعني العام واخلا�ص يف مواجهة احلاالت الطارئة.
وا�ستلمت �أبوظبي �أول �شحنة من عقار �شركة �أ�سرتازينيكا "ايفو�شيلد"
لتكون دولة الإمارات بذلك وبعد احل�صول على موافقات اال�ستخدام الالزمة
من بني �أوائل البلدان التي ت�ستخدم هذا العقار الذي يولد الأج�سام امل�ضادة
للمر�ضى الذين يعانون من �ضعف املناعة .وقد مت تطوير العقار اجلديد
واملبتكر للوقاية م��ن ال��ع��دوى واحل��د م��ن ال��وف��ي��ات ل��دى املر�ضى الأكرث
عر�ضة خلطر م�ضاعفات الإ�صابة وغري حا�صلني على التطعيم .جاء ذلك
يف �إطار اتفاقية وقعتها �شركة رافد مع �أ�سرتازينيكا وبح�ضور دائرة ال�صحة
�أبوظبي �ضمن �سل�سلة من ال�شراكات اجلديدة التي تر�سخها الإمارة لتعزيز
و�إر�ساء مكانتها كوجهة رائدة لعلوم احلياة يف املنطقة.
وق���ال ���س��ام��ح ال��ف��ن��ج��ري رئ��ي�����س منطقة دول جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي
وباك�ستان ل��دى "�أ�سرتازينيكا"� ..إن �أب��وظ��ب��ي ت�����ص��درت م��دن ال��ع��امل يف
الت�صدي جلائحة كوفيد 19حيث يُعد النموذج ال��رائ��د ال��ذي قدمته يف
التعامل مع اجلائحة نتاجاً للتوجيهات احلكيمة للقيادة الر�شيدة يف دولة
الإم���ارات .ونعتز بالتعاون مع دائ��رة ال�صحة �أبوظبي للم�ساهمة يف رفد

تطلعاتها الطموحة وحتقيق منظومة رعاية �صحية �أكرث مرونة وا�ستدامة
وفاعلية لإر�ساء مكانة �أبوظبي كحا�ضنة لالبتكارات يف علوم احلياة.
و�أ�ضاف �أن �أبوظبي تعد من �أوائل ال�شركاء الذين ت�سلموا عقار "�إيفو�شيلد"
موا�صلني التزامنا بت�سخري العلم لتح�سني حياة املر�ضى يف دولة الإمارات
وحول العامل من خالل العمل جنباً �إىل جنب مع �شركائنا مبا يف ذلك �شركة
راف��د وجي 42لتعزيز �أط��ر البحث والت�شخي�ص ال�سريري وامل�ضي نحو
التعايف من الوباء .وتتعاون دائرة ال�صحة �أبوظبي مع عدد من ال�شركات
العاملية املتخ�ص�صة يف احللول الطبية وال�صناعات الدوائية والت�شخي�صية
لالرتقاء بالرعاية ال�صحية يف الإم���ارة و�صحة ورف��اه �أف��راد املجتمع مبا
يف ذل��ك التعاون مع �شركة "فايزر" العاملية لل�صناعات الدوائية لتعزيز
�إمكانات البحوث ال�سريرية وتطوير الكفاءات الوطنية يف �إم��ارة �أبوظبي
وذل���ك م��ن خ�لال تطوير ب��رام��ج تدريبية متخ�ص�صة للمراحل الأولية
للتجارب ال�سريرية وبرامج خا�صة بتطوير العقاقري والأدوية �إ�ضافة �إىل
امل�ضي مببادرات الإم��ارة الرامية �إىل االرتقاء مبنظومة ال�صحة الرقمية
واالبتكار يف الرعاية ال�صحية.
وتتطلع دائرة ال�صحة و�شركة "فايزر" من خالل التعاون �إىل تدريب 150
باحث �سريري على مدى عامني لدعم خطط الإم��ارة يف تطوير الكوادر
البحثية لت�صل �إىل  500باحث �سريري متخ�ص�ص يف ع��ام  2025من
خالل �إطالق جملة من املبادرات وتطوير املزيد من ال�شراكات ذات ال�صلة.
و�أ�صبحت دائ���رة ال�صحة �أبوظبي اجلهة ال�صحية التنظيمية الأوىل يف
املنطقة والثانية على م�ستوى العامل التي تتبنى وتطور "منوذج ال�صحة
املجتمعية" ال��ن��م��وذج الرقمي املبتكر للك�شف املبكر ع��ن �أم��را���ض القلب
والأوعية الدموية و�إدارتها وتعزيز الوقاية منها بني �أفراد املجتمع .ي�أتي
ذلك بالتعاون مع �شركة الأدوي��ة ال�سوي�سرية "نوفارتي�س" ويف �إطار �سعي
الدائرة امل�ستمر لرت�سيخ مكانة الإم��ارة كوجهة عاملية للرعاية ال�صحية
وح��ا���ض��ن��ة ل�لاب��ت��ك��ار ح��ي��ث ي�سهم ال��ن��م��وذج ال��رق��م��ي يف ت��ع��زي��ز الإج�����راءات
الوقائية من �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية واحلد من معدالت الإ�صابة
بني �سكان الإم��ارة وم�ضاعفاتها من خالل توفري بيانات متكن املخت�صني
يف الرعاية ال�صحية من تقدمي التو�صيات وال�برام��ج الوقائية الالزمة
للمر�ضى .وع���ززت �أب��وظ��ب��ي م���ؤخ��راً �سبل ال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك م��ع بلجيكا
ب�صفتها مركزاً عاملياً رائداً يف عامل ال�صناعات الدوائية وذلك بهدف �إن�شاء
ممر جوي عاملي لتوزيع اللقاحات واملنتجات الدوائية ونقلها بني �أبوظبي
وبروك�سل.
وي�أتي هذا التعاون ا�ستناداً �إىل الإمكانات الكبرية التي يتمتع بها قطاع
الرعاية ال�صحية يف �إم���ارة �أبوظبي ومكانتها كمركز رائ��د لعلوم احلياة
واجل��ه��ود التي يبذلها "ائتالف الأمل" يف نقل وتقدمي حلول اللقاحات
حول العامل.

وفد الهالل الأحمر يزور املناطق املت�ضررة من الفي�ضانات يف ماليزيا
•• كواالملبور-وام:

اط��ل��ع وف��د هيئة ال��ه�لال الأحمر
خ�لال ت��واج��ده يف ماليزيا حاليا
على املناطق واحل���االت املت�ضررة
م���ن ال��ف��ي�����ض��ان��ات ال��ت��ي اجتاحت
البالد جراء الأمطار الغزيرة.
ون�������اق���������������ش ال���������وف���������د اخل�����ط�����ط
والآل������ي������ات ل���ت���ق���دمي امل�ساعدات
الإن�����س��ان��ي��ة الإغ��اث��ي��ة للمت�أثرين
م���ن ال��ف��ي�����ض��ان��ات وذل�����ك تنفيذا
لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم��م��د ب���ن زاي�����د �آل ن��ه��ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل��ل��ق��وات امل�سلحة  ،ومتابعة �سمو
ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة
رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة ال����ه��ل�ال الأح����م����ر
الإماراتي.
و�أك���������د ال����دك����ت����ور حم���م���د عتيق
ال���ف�ل�اح���ي الأم���ي��ن ال���ع���ام لهيئة
ال��ه�لال الأح���م���ر ح��ر���ص القيادة
الر�شيدة على تعزيز دور الإمارات
الإن�ساين �إقليميا وعامليا و�سرعة
ت��ق��دمي امل�����س��اع��دات للمحتاجني

واملت�ضررين من الكوارث املختلفة
يف �أي مكان يف العامل  ..الفتا �إىل �أن
الهيئة بقيادة �سمو ال�شيخ حمدان
بن زايد �آل نهيان دائما على �أهبة
اال���س��ت��ع��داد ل��ل��ت��دخ��ل ال�����س��ري��ع يف
الأزمات والكوارث الطارئة .
و�أو�����ض����ح �أن ب��رن��ام��ج امل�ساعدات
التي تقدمها ال��دول��ة ملاليزيا يتم

�إعداده بناء على التقارير امليدانية
وي��راع��ي االح��ت��ي��اج��ات العاجلة يف
املرحلة الراهنة.
و�أك�����د ال��ف�لاح��ي �أن ال��ه��ي��ئ��ة على
اط���ل���اع دائ�������م ب���������ش�����أن الأو������ض�����اع
الإن�������س���ان���ي���ة يف م���ال���ي���زي���ا وتعمل
بالتن�سيق م��ع اجل��ه��ات املخت�صة
ه��ن��اك ،لتقدمي �أف�����ض��ل اخلدمات

ل��ل��م��ت���أث��ري��ن وت��خ��ف��ي��ف معاناتهم
الإن�سانية.
م�����ن ج���ه���ت���ه ا����س���ت���ع���ر����ض ال���وف���د
ب��رئ��ا���س��ة ف��ه��د ع��ب��د ال��رح��م��ن بن
�سلطان نائب الأمني العام للتنمية
والتعاون ال��دويل يف هيئة الهالل
الأح��م��ر خ�لال ال��زي��ارة م��ع فريق
غرفة العمليات يف مركز الأزمات

الإمارات ت�شارك يف اجتماع خرباء الإنرتبول
ملراقبة فحو�ص الب�صمة الوراثية
الوراثية حلل الق�ضايا املجهولة.
•• �أبوظبي-وام:
من جهتها �أو�ضحت العميد خبري الدكتورة مرمي �أحمد القحطاين ممثل
���ش��ارك��ت دول���ة الإم�����ارات يف االج��ت��م��اع الأرب���ع�ي�ن ملجموعة خ�ب�راء املنظمة ال��دول��ة يف ال�شرطة الدولية "االنرتبول" رئي�س ق�سم الأح��ي��اء اجلنائية
الدولية لل�شرطة اجلنائية الإن�ترب��ول ملراقبة فحو�ص الب�صمة الوراثية يف �إدارة الأدل��ة اجلنائية ب�شرطة �أبوظبي �أن االجتماع ناق�ش امل�ستجدات
الـ« »DNAوالذي عُقد عن بعد .
العلمية والتقنية والأمنية يف جم��االت الب�صمة الوراثية واال�ستفادة من
وه��ن���أت ���س��وزان هيتا�شي م�����س���ؤول��ة الب�صمة ال��وراث��ي��ة يف االن�ترب��ول دولة جتارب ال��دول الأع�ضاء يف ظل الظروف اال�ستثنائية التي مير بها العامل
الإم��ارات برئا�سة املنظمة الدولية للأربع �سنوات القادمة  ..وثمنت جهود �أجمع ب�سبب جائحة كورونا مبا ي�سهم يف تبادل اخلربات يف املجاالت العلمية
الدولة التطويرية الكبرية كونها من �ضمن ال��دول الع�شر على م�ستوى والتقنية والأمنية .و�أ�ضافت �أنه مت مراجعة ا�ستمارة البحث عن املفقودين
العامل التي ت�ستخدم قاعدة بيانات الب�صمة الوراثية يف االنرتبول.
وجم��ه��ويل الهوية و�ضحايا احل���وادث االره��اب��ي��ة وال��ك��وارث ،والأ�شخا�ص
وحثت �أع�ضاء الفريق على تبادل الرتاكيب الوراثية بني دول العامل املختلفة املتغيبني ومناق�شة ال�شروط الواجب توفرها يف الرتكيب الوراثي لإدخاله
عن طريق ا�ستخدام  Interpol Gatewayبوابة االنرتبول للب�صمة لقاعدة بيانات الإنرتبول.

وال����ط����وارئ ع��ل��ى م�����س��ت��وى والية
ب����ه����اجن مب���ق���ر الأم������ان������ة العامة
ل��ل��ح��ك��وم��ة امل��ال��ي��زي��ة  ..اخلطط
والآل������ي������ات ل���ت���ق���دمي امل�ساعدات
الإن�����س��ان��ي��ة وح�����ص��ر االحتياجات
ل�����ض��م��ان ال��و���ص��ول للمت�ضررين
ب�������ش���ك���ل ع����اج����ل وت�������س���خ�ي�ر كافة
الإم����ك����ان����ي����ات ل���ل���م���ت����أث���ري���ن من

الفي�ضانات.
وبد�أ الوفد جولته التفقدية بزيارة
والي�����ة ب���ه���اجن ووق�����ف ع��ل��ى حجم
ال��دم��ار ال���ذي حل��ق بها  ..واطلع
على الآثار التي خلفتها الفي�ضان
ع���ل���ى امل���ن���اط���ق ال�����س��ك��ن��ي��ة وتفقد
ع��ددا من مناطق التابعة للوالية
ب���ج���ان���ب ال�����وق�����وف ع���ل���ى جتهيز

م�ساعدات �إن�سانية �إغاثية عاجلة
للمت�أثرين م��ن الفي�ضانات التي
اجتاحت ماليزيا نتيجة الأمطار
ال����غ����زي����رة وت�������ش���م���ل م�ستلزمات
الإي���واء وط���روداً غذائية و�صحية
يف املرحلة الأوىل.
و�أكد فهد عبدالرحمن بن �سلطان
اه��ت��م��ام ال��ه��ي��ئ��ة مب��ع��اجل��ة �أو�ضاع

امل���ت����أث���ري���ن م����ن ال��ف��ي�����ض��ان��ات يف
م��ال��ي��زي��ا وال��ع��م��ل ع��ل��ى احل���د من
معاناتهم الناجمة ع��ن تداعيات
الفي�ضانات ال��ت��ي ط��ال��ت خمتلف
الواليات  ..م�شريا �إىل �أن اجلولة
�أت��اح��ت ل��ل��وف��د ال��وق��وف ع��ن كثب
على حقيقة الأو����ض���اع الإن�سانية
وامل���أ���س��اوي��ة ال��ت��ي تعي�شها الأ�سر
امل���ت�������ض���ررة وم���ك���ن���ت���ه م����ن تقييم
الو�ضع امل��ي��داين ور���ص��د الأ�ضرار
التي حلقت بهم .
و�أ�شار �إىل ح��ج��م اخل�����س��ائ��ر التي
عاينها الوفد على الطبيعة والتي
�أ�صابت الأ�سر وامل�ؤ�س�سات وت�أثرت
بها يف جماالت احلياة الأ�سا�سية ..
م�ؤكدا احلاجة �إىل بذل املزيد من
اجلهود حتى تنجلي �آثار الفي�ضان
وتعود احلياة �إىل ما كانت عليه يف
تلك املناطق.
و�أك���د حر�ص دول��ة الإم����ارات على
ت���ق���دمي امل�������س���اع���دات الإن�سانية
واال���س��ت��ج��اب��ة ل��ل��م��ت�����ض��رري��ن من
ال��ك��وارث و�إغاثتهم وال��ذي يعك�س
نهج ال��ق��ي��ادة الر�شيدة يف العطاء
بال حدود.
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امل�صرف املركزي ي�صدر  7م�سكوكات تذكارية حتمل �صور الآباء امل�ؤ�س�سني
•• �أبوظبي -وام:

�أعلن م�صرف الإم���ارات العربية املتحدة امل��رك��زي� ،أام�����س ،عن �إ�صدار
�سبع م�سكوكات تذكارية مـن الف�ضة يف حافظة واح��دة ،وذلك احتفا ًء
بالذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س احت��اد دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة،
ميا للآباء امل�ؤ�س�سني وعلى ر�أ�سهم م�ؤ�س�س االحتاد وباين نه�ضة
وتكر ً
الدولة املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان" ،طيب اهلل ثراه".
و���س��ي��ط��رح امل�����ص��رف امل���رك���زي  3000ح��اف��ظ��ة ت�شمل ك��ل منها �سبع
م�سكوكات من الف�ضة من فئة  50دره ًما ،وبزنة  28غرا ًما لكل منها
حيث �سيحمل ال��وج��ه الأم��ام��ي للم�سكوكة ���ص��ورة باللونني الأبي�ض

والأ�سود لأحد الآباء امل�ؤ�س�سني و�صورة �أخرى ملونة لأ�صحاب ال�سمو
�أع�ضاء املجل�س الأع��ل��ى لالحتاد حكام الإم����ارات� .أم��ا الوجه اخللفي
لكل ه��ذه امل�سكوكات ال�سبع ف�سيحمل �شعار ع��ام اخلم�سني حماطاً
با�سم م�صرف الإم����ارات العربية املتحدة امل��رك��زي باللغتني العربية
والإجنليزية ،بالإ�ضافة اىل القيمة اال�سمية للم�سكوكة  50دره ًما
�إمارات ًيا.
وت�ضم �صور الآباء امل�ؤ�س�سني باللونني الأبي�ض والأ�سود ،املغفور لهم،
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،وال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم،
وال�شيخ خالد بن حممد القا�سمي ،وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي،
وال�شيخ را���ش��د ب��ن �أح��م��د امل��ع�لا ،وال�شيخ �صقر ب��ن حممد القا�سمي،

وال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي " طيب اهلل ثراهم"� .أما ال�صور امللونة
ف�ستكون ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ ال��دك��ت��ور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن
حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �أم القيوين
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى

حاكم ر�أ�س اخليمة  .و�ستكون احلافظة التي ت�شمل امل�سكوكات ال�سبع
التذكارية متاحة للبيع حتى نفاذ الكمية يف مقر امل�صرف املركزي
الرئي�سي وكافة فروعه يف الدولة ،ب�سعر  2000درهم ،وذلك بدءاً من
يوم االثنني املوافق  3يناير .2022
ومبنا�سبة �إط�لاق امل�سكوكات ،ق��ال معايل خالد حممد �سامل بالعمى
التميمي حم��اف��ظ م�����ص��رف الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة امل��رك��زي " :
ميا للدور الكبري الذي قام به الآباء
ي�أتي �إ�صدار هذه امل�سكوكات تكر ً
امل�ؤ�س�سون يف بناء دعائم احتاد الإم��ارات ال�سبع ،ودع ًما مل�سرية القيادة
الر�شيدة التي توا�صل �إرث امل�ؤ�س�سني يف بناء وط��ن نفخر باالنتماء
�إليه".
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درا�سة عاملية  :جامعة خليفة من �أكرث امل�ؤ�س�سات �إ�صدارا للبحوث املتعلقة ببلوك ت�شني
•• �أبوظبي-وام:

ك�شفت درا�سة من�شورة يف موقع "بري برينت�س" العاملي وتغطي جميع
امل�ساهمات البحثية املتعلقة باملن�شورات املتمركزة حول تقنية البلوك ت�شني
�أن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا �ضمن �أك�ثر امل�ؤ�س�سات البحثية
�إ���ص��دارا لتلك ال��ب��ح��وث ،حيث مت �إدراج �أرب��ع��ة باحثني يف قائمة �أف�ضل
الباحثني املتميزين يف هذا املجال يف جميع �أنحاء العامل.
وتوفر تقنية بلوك ت�شني �سجال من البيانات غري القابلة للتغيري �أو العبث،
حيث �أن كل �سجل مكون من �سل�سلة من البيانات وكل �سل�سلة ترتبط بكافة
الأط��راف التي تتعامل معها من خالل من�صة م�شرتكة .وخل�صت نتائج
الدرا�سة �إىل �أنه خالل فرتة � 6سنوات من البحث الأكادميي مت ن�شر ما
جمموعه  111ورقة بحثية ،م�ؤكدة �أن دولة الإمارات هي واحد من �أكرث

الدول �إنتاجية لهذه البحوث ،ال �سيما و�أن  12ورقة بحثية مت ن�شرها من
قبل جامعة خليفة.
وت�ؤكد نتائج هذه الدرا�سة �أهمية دور جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
الفعال كم�ؤ�س�سة تتميز باملعرفة املتقدمة والكفاءة يف جمال حلول البلوك
ت�شني التي ميكن م�شاركتها مع القطاع ال�صناعي لتعزيز عملية التقدم يف
هذا املجال وامل�ساهمة يف بناء اقت�صاد املعرفة يف دولة الإمارات.
وفيما يتعلق بامل�ساهمات البحثية الأك��ادمي��ي��ة يف جم��ال البلوك ت�شني
�أظهرت الدرا�سة �أن جامعة خليفة هي اجلامعة الأكرث �إجنازا وم�ساهمة
يف هذا املجال ،حيث قدمت  12بحثا ،جاء اثنان منها يف قائمة �أف�ضل 10
بحوث يف االقتبا�س عامليا و�أربعة بحوث �ضمن �أف�ضل  20بحثا عامليا.
ويف ظل تركيز جامعة خليفة على �إج��راء البحوث يف ه��ذا املجال ب�شكل
كبري� ،أكدت الدرا�سة كذلك على م�شاركات اجلامعة الفعالة التي متثلت

بتقدمي م�شروع بحثي واحد كحد �أدنى يف كل فئة من فئات تطبيق �أوراكل،
�إ�ضافة لإجراء بحث يعالج حتديات �أوراكل.
�إ�ضافة لذلك مت اختيار �أربعة باحثني من جامعة خليفة �ضمن �أف�ضل 19
باحثا متميزا من بينهم طالبة الدكتوراه حمدة الربيكي التي جاءت يف
املرتبة اخلام�سة ك�أف�ضل كاتبة بحثية يف جمال البحوث املتعلقة ب�أوراكل
وبلوك ت�شني ،يف حني احتل طالب ماج�ستري العلوم عمار بطاح املركز
احلادي ع�شر وجاء حممد مو�سى مدين ،باحث الدرا�سات العليا يف املركز
.13
وقال الدكتور خالد �صالح ،الأ�ستاذ يف ق�سم الهند�سة الكهربائية وعلوم
الكمبيوتر يف جامعة خليفة " تعترب تقنية البلوك ت�شني تقنية حديثة
وتكنولوجيا حتويلية تتميز ب�إمكانية التطور وم��ن ه��ذا املنطلق ميثل
�إدراج���ن���ا يف ق��ائ��م��ة �أف�����ض��ل ال��ب��اح��ث�ين يف ال��ع��امل �إجن�����ازا ك��ب�يرا جلامعة

خليفة".
وعلى �صعيد البحوث التي اجنزتها جامعة خليفة يف هذا املجال فقد ركز
بحثان على قطاع الرعاية ال�صحية مع ت�سليط ال�ضوء على التحكم الآمن
ب�سجالت املر�ضى.
ورك��زت بحوث جامعة خليفة �أي�ضا على منهجية اال�ستفادة من بيانات
�إنرتنت الأ�شياء ب�شكل �سري من خالل منح امل�ستخدمني خمتلف امتيازات
الو�صول للبيانات وعر�ض خطط التطوير يف قطاع �إنرتنت الأ�شياء.
ويف جمال احلو�سبة ال�سحابية يعد بحث جامعة خليفة البحث الوحيد
الذي تطرق مل�شكلة �ضمان م�ستوى مثايل للر�سوم لتحقيق التوازن بني
احتياجات مزودي اخلدمات ال�سحابية وامل�ستخدمني.
وتناولت بحوث جامعة خليفة درا�سة �آلية �إدارة جودة البيانات وحت�سينها
من قبل العديد من الأطراف.

م�سجد ومركز الفاروق بدبي ينظم فعالية دينية تزامنا مع �أعياد امليالد
•• دبي -وام:

نظم م�سجد ومركز الفاروق يف دبي حما�ضرة بعنوان َال ُن َف ِّر ُق ب نْ َ
َي �أَ َحدٍ ِمّن
ُّر ُ�س ِل ِه مبنا�سبة مولد ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم بح�ضور عدد من اجلاليات
امل�سلمة وامل�سيحية.
القى املحا�ضرة ال�شيخ الدكتور فار�س امل�صطفى م�ست�شار ال�ش�ؤون الدينية
والثقافية يف املركز وتطرق خاللها �إىل القوا�سم امل�شرتكة بني �أتباع ال�شرائع
ال�سماوية الثالث وعن العالقة بني الأنبياء وبني ر�سول اهلل �سيدنا حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم يف ت�أكيد على �أهمية التوا�صل ب�ين �أت��ب��اع ال�شرائع
ال�سماوية من حيث �أنها مطلب رباين و�ضرورة �إن�سانية.
و�أ�شار �إىل القوا�سم امل�شرتكة بني �أتباع ال�شرائع ال�سماوية مذكرا بالروابط

الطيبة التي ت�شكل جوهر دع��وة النب ّيني �سيدنا حممد وعي�سى عليهما
ال�صالة وال�سالم �ضمن مفهوم ر�سالة الإل��ه ال��واح��د التي تهدف لإر�ساء
منظومة احلب والت�سامح والإخاء وال�سالم بني الب�شر.
من جانبه �أو�ضح عبد ال�سالم املرزوقي مدير عام م�سجد ومركز الفاروق
عمر بن اخلطاب �أن هذه الفعالية ت�أتي يف �إطار روح املحبة والت�سامح التي
ت�سود بني كل من يعي�ش على �أر���ض دول��ة الإم���ارات و�إن الأدي��ان ال�سماوية
�أديان حتث على الت�سامح واملحبة وتنهر العنف والكراهية.
يذكر �أن هذه الفعالية هي واحدة من جمموعة من الفعاليات التي ينظمها
م�سجد ومركز الفاروق عمر بن اخلطاب بانتظام للتقريب بني الديانات
ال�سماوية حيث يهتم املركز باملنا�سبات الدينية التي تر�سي املعاين ال�صحيحة
للتعاي�ش بني الأديان.

املوارد الب�شرية بعجمان تعلن عن نظام العمل الأ�سبوعي اجلديد يف اجلهات احلكومية بالإمارة نيابة ال�سري واملرور ت�سجل � 11ألف ق�ضية مرورية خالل 2021
•• عجمان-وام:

�أ�صدرت دائرة املوارد الب�شرية بعجمان تعميماً ب�ش�أن نظام العمل
الأ�سبوعي الر�سمي اجل��دي��د يف اجل��ه��ات احلكومية حلكومة
عجمان ا�ستناداً لقرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن العطالت الر�سمية
على �أن يبد�أ تطبيق النظام اعتباراً من  1يناير.2022
و�أو���ض��ح��ت ال��دائ��رة يف تعميمها رق��م "  " 14ل�سنة ،2021
ب���أن �أي���ام العمل الر�سمية يف اجل��ه��ات احلكومية خم�سة �أيام
يف الأ�سبوع من الإث��ن�ين �إىل اجلمعة ،وتحُ��دد مواعيد العمل
الر�سمية ب��واق��ع ث��م��اين ���س��اع��ات ي��وم��ي��اً ،م��ن ال�ساعة 7:30
�صباحاً وحتى ال�ساعة  3:30بعد الظهر ،م��ن الإث��ن�ين �إىل
اخلمي�س وب��واق��ع �أرب���ع �ساعات ون�صف ال�ساعة ،م��ن ال�ساعة
� 7:30صباحاً وحتى ال�ساعة  12:00ظهراً يوم اجلمعة،
و تكون العطلة الأ�سبوعية للجهات احلكومية يومي ال�سبت
والأحد من كل �أ�سبوع.
كما �أو�ضحت الدائرة �أن��ه يجوز للموظف بعد احل�صول على
موافقة م�س�ؤوله املبا�شر �أخ���ذ �إذن �شخ�صي للخروج خالل
���س��اع��ات ال��ع��م��ل ال��ر���س��م��ي ع��ل��ى �أال ي��ت��ج��اوز الإذن ن�صف عدد
�ساعات العمل الر�سمي اليومي يف املرة الواحدة وبحد �أق�صى
ت�سع �ساعات �شهرياً .و�أ�شار التعميم �إىل �أن��ه يتوجب على كل

جهة حكومية و�ضع الئحة داخلية تنظم مبوجبها �آلية منح
الأذون ال�شخ�صية ملوظفيها مبا يتالءم مع طبيعة عملها بحيث
تت�ضمن تلك الالئحة عدد �ساعات الإذن ال�شخ�صي امل�سموح بها
يف املرة الواحدة و�شروط منحها و�أي معايري و�ضوابط تراها
اجل��ه��ة احل��ك��وم��ي��ة منا�سبة  ،ويف ح���ال جت���اوز امل��وظ��ف للحد
الأق�صى امل�سموح به للإذن ال�شخ�صي باخلروج خالل �ساعات
العمل الر�سمية يعترب ذلك التجاوز ت�أخرياً عن العمل ،وتوقع
عليه يف ه��ذه احل��ال��ة اجل���زاءات الإداري����ة املن�صو�ص عليها يف
الالئحة التنفيذية لقانون املوارد الب�شرية .
ك��م��ا ي��ج��وز للجهة احل��ك��وم��ي��ة ب��ق��رار ي�����ص��دره م��دي��ره��ا العام
تطبيق نظام العمل املرن يف اجلهة احلكومية مبا يتالءم مع
طبيعة عملها واحتياجاتها ،ويُ�شرتط يف ذل��ك �أال تقل عدد
�ساعات عمل امل ُ ّ
��وظ��ف اخلا�ضع ل��ل��دوام امل��رن عن ع��دد �ساعات
العمل الر�سمية يف كل يوم من �أيام العمل الأ�سبوعية مع �ضمان
وجود عدد مُنا�سب من امل ُ ّ
وظفني يف الوحدات التنظيمية ذات
االت�صال املُبا�شر مع املُتعاملني .ون�� ًوه التعميم �إىل �أنه يُحدد
بقرار من املدير العام �أيام و�ساعات العمل الر�سمية لل ُم ّ
وظف
املُعني بدوام جزئي ،ويُراعى يف هذا التحديد طبيعة عمل اجلهة
احلكومية وحاجات و ُمتطلبات العمل وطبيعة الوظيفة ،ويف
جميع الأحوال ي�شرتط �أال تقل �أيام عمل امل ُ ّ
وظف املُعني بدوام

جزئي عن يومي عمل ال يدخل من �ضمنها يوم اجلمعة ،و�أال
تزيد على �أربعة �أي��ام عمل �أ�سبوعياً مبا يف ذلك يوم اجلمعة،
و�أال تقل �ساعات عمله عن �أربع ع�شرة �ساعة �أ�سبوعياً ،و�أال تزيد
عن ثمان وع�شرين �ساعة �أ�سبوعياً ،ويجب على امل ُ ّ
وظف املعني
ُ
االلتزام بالعمل ب�شكل متوا�صل خالل �ساعات العمل املقررة
له يف عقد عمله وب���إج��راءات احل�ضور واالن�صراف ال��واردة يف
القانون والالئحة التنفيذية.
كما �سيتم احت�ساب العمل الإ�ضايف مبعدل يوم عمل واحد عن
كل  8ثماين �ساعات عمل �إ�ضايف ،ويعترب يوم اجلمعة لغايات
تطبيق العمل اال�ضايف يوم عمل كامل .
وذكر التعميم �أنه �سيكون يوم اجلمعة يوم عمل ر�سمي كامل
لغايات احت�ساب الإجازة ال�سنوية والرواتب والعالوات والبدالت
ومكاف�أة نهاية اخلدمة وغريها من احلقوق واالمتيازات املالية
النا�شئة عن الوظيفة  ،وال يجوز منح املوظفة �ساعات الر�ضاعة
خالل يوم اجلمعة نظراً لتخفي�ض �ساعات العمل الر�سمية �إىل
�أربع �ساعات ون�صف.
و�ستتوىل وحدات املوارد الب�شرية باجلهات احلكومية متابعة
تنفيذ التعميم مبا يتالءم مع متطلبات العمل ووفقاً لل�ضوابط
الواردة يف هذا التعميم �أو املعتمدة لدى اجلهة احلكومية على
�أن يبد�أ العمل به اعتباراً من  1يناير 2022م .

•• دبي-وام:

ك�شف امل�ست�شار ���ص�لاح ب��وف��رو���ش��ه الفال�سي املحامي
ال��ع��ام الأول رئ��ي�����س ن��ي��اب��ة ال�����س�ير وامل�����رور ب��دب��ي ،عن
�آخ��ر االح�صائيات لنيابة ال�سري وامل��رور مع نهاية عام
 2021حيث �سجلت  11567ق�ضية مرورية وردت
من خمتلف مراكز �شرطة دبي و �سجلت عدد 20201
ب�ش�أن طلبات متعاملي نيابة ال�سري واملرور يف نف�س العام
ومت تقدميها �إما عن طريق مركز االت�صال �أو ا�ستخدام
�أدوات التوا�صل االلكرتونية والذكية للنيابة العامة
املتاحة للمتعاملني لتقليل زيارة مراكز اخلدمة م�ضيفا
�أن��ه مقارنة بعام � 2020سجلت نيابة امل��رور 7371
ق�����ض��ي��ة م���روري���ة وع����دد  10836ط��ل��ب م���ن طلبات
املتعاملني .و�أف���اد امل�ست�شار �صالح بوفرو�شه �أن نيابة
ال�سري واملرور حركت الدعاوى �ضد �سائقني ت�سببوا يف
وفاة �أ�شخا�ص باخلط�أ يف حوادث مرورية �أمام املحاكم
املخت�صة ل�����س��داد ال��دي��ات ال�شرعية و�أ���ص��درت بحقهم
�أحكام نهائية ل�صالح ورثة املتويف فقد بينت الأرقام �أنه
جرى ت�سجيل  70متهم بتهمة الت�سبب باخلط�أ يف وفاة
�شخ�ص نتيجة ا�ستعمال مركبة يف عام  2021مقارنة
بـ  58متهم خالل عام .2020
وك��ر الفال�سي ان حمكمة امل��رور �أ���ص��درت احكاما �ضد

املتهمني امل��ت��ورط�ين يف وف���اة ا�شخا�ص �آخ��ري��ن نتيجة
ا�ستعمال املركبات ب�إلزامهم ب�سداد ال��دي��ات ال�شرعية
امل��ق��ررة قانونا حيث �أ���ص��درت املحكمة ب���إل��زام املتهمني
ب�����س��داد م��ا قيمته  10,700,000يف �سنة 2020
مقابل  6,150,000يف �سنة  2021كما قامت النيابة
بتوريد ما قيمته  10,700,000عن �سنة 2020
ومقابل ما قيمته  4,320,000عن �سنة  2021كما
قامت النيابة بتحويل قيمة الديات ال�شرعية ل�صالح
ورث����ة امل��ت��وف�ين ح��ي��ث مت حت��وي��ل  7,690,000عن
�سنة  2020ومقابل حتويل  1,080,000عن �سنة
 2021ل�صالح الورثة.
و�أظهرت اح�صائيات نيابة ال�سري وامل��رور ت�سجيل 42
ق�ضية بحق �سائقني اتهموا بتعري�ض حياة الآخرين
للخطر يف عام  2021مقابل � 38سائقا بنف�س التهمة
يف  2020كما وجهت اتهام بقيادة املركبة حتت ت�أثري
م����ادة خم����درة �إىل  112متهما يف ح�ين ات��ه��م��ت 94
�شخ�صا يف  .2020و�أو�ضح امل�ست�شار �صالح بوفرو�شه
�أن حمكمة امل��رور �أم��رت ب�إيقاف رخ�ص قيادة لــ 695
متهما يف عام  2021فيما �أوقفت  412يف عام 2020
وتفاوتت التهم بني الت�سبب يف وف��اة �أ�شخا�ص �آخرين
وق��ي��ادة املركبة حت��ت ت���أث�ير امل���واد امل��خ��درة وامل�شروبات
الكحولية وتهم مرورية �أخرى متفاوتة اخلطورة.

ك�شافة دبي تختتم فعاليات عرفاء الطالئع
•• دبي-وام:

اختتمت �أم�س الأول مبقر مفو�ضية ك�شافة دبي
فعاليات دورة عرفاء الطالئع للفرق الك�شفية
امل�سجلة باملفو�ضية وذل���ك يف ال��ف�ترة م��ن 27
وحتى  28دي�سمرب اجلاري مب�شاركة  50ك�شافا
من الفرق الك�شفية امل�سجلة يف املفو�ضية.
وت����أت���ي ه���ذه ال�����دورة يف �إط����ار خطتها لت�أهيل
القادة الطبيعيني من املرحلة العمرية من 14
– � 17سنة ،وذلك من �أجل �أعداد جيل جديد
من القادة ال�صغار القادرين على نقل خربات
ال���ق���ي���ادة يف امل���راح���ل ال��ك�����ش��ف��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة على
م�ستوى الفرق الك�شفية امل�سجلة يف مفو�ضية
ك�����ش��اف��ة دب���ي بال�شكل ال����ذي ي�����س��اه��م يف تنمية

الع�ضوية وتنمية الفتية وال�شباب يف املفو�ضية
ويعمل على ن�شر احلركة الك�شفية يف �إمارة دبي
بني املراحل ال�سنية املختلفة يف احللقة الثانية
واملرحلة الثانوية من التعليم الأ�سا�سي ،والذين
يعد ت�صنيفهم وفقاً للمراحل الك�شفية مرحلة
الك�شاف املتقدم.
و�أكد اللواء عبد الرحمن رفيع – رئي�س جمل�س
�إدارة امل��ف��و���ض��ي��ة ،ب�����أن م��ف��و���ض��ي��ة ك�����ش��اف��ة دبي
حري�صة على �إعداد �أبنائها من الفتية وال�شباب
يف �إم�����ارة دب����ي� ،إع�������داداً ي��ت��واك��ب م���ع توجهات
قيادتنا الر�شيدة يف �ضرورة العناية ب�أبنائنا يف
امل��راح��ل ال�سنية املختلفة وال�سيما يف املراحل
ال�سنية ال�صغرية و�صقلهم باخلربات واملعارف
التي ت�ؤهلهم لأن يكونوا ق��ادة الغد ،ويحملوا

ل���واء ال��ت��ق��دم وي�ساهموا يف ب��ن��اء ر�ؤي���ة الدولة
امل�ستقبلية.
ومن جانبه �صرح خليل رحمة – املدير التنفيذي
للمفو�ضية ،ب����أن مفو�ضية ك�شافة دب��ي لديها
خطة وا�ضح تعمل على تنفيذها لإع��داد وبناء
الفتية وال�شباب يف كافة املراحل ال�سنية داخل
املفو�ضية ،ل�ضمان ا�ستمرار عملية القيادة ونقل
اخلربات واملعارف القيادية على كافة امل�ستويات
داخل الفرقة الك�شفية ،وذلك من خالل ت�أهيل
جمموعة من القادة ال�صغار �أو ما يطلق عليهم
ب��ال��ق��ادة الطبيعيني على ب��امل��ع��ارف واملعلومات
املرتبطة بالطليعة الك�شفية وكيفية �إدارتها،
 .وت�ضمن الربنامج التدريب ال��ذي خ�ضع له
الفتية امل�شاركون يف دورة عرفاء الطالئع مهام

و�صفات عريف الطيلعة ،تنظيم و�إدارة الطيلعة
وال��ت��خ��ط��ي��ط لأن�����ش��ط��ة ال��ط��ل��ي��ع��ة ،التقاليد
الك�شفية  -ح��ف��ل ال��وع��د وال��ق��ب��ول ،ال�سجالت
ال��ك�����ش��ف��ي��ة ،ال���ن���داءت وال��ت�����ش��ك��ي�لات ،التعريف
باملناهج الك�شفية ونظام ال�شارات ،مهارات وفنون
ك�شفية �أ�س�س التخييم  -ال��رح�لات اخللوية -
�أنواع النريان ،واملواقد  -البو�صلة واالجتاهات
– مهارات احلبال ،وقد ا�شرتطت الدورة على
ال��ك�����ش��اف لإج��ت��ي��ازه��ا االل���ت���زام ب��اخل��ل��ق وال���روح
والتقاليد الك�شفية �أثناء ممار�سة الأن�شطة ويف
ح��ال��ة ح���دوث �أي خم��ال��ف��ات مت�س التقاليد �أو
القيم الك�شفية �أو خ��رق ل�سيا�سة احلماية من
الأذى يكون من حق اجلهة املنظمة اتخاذ كافة
الإجراءات حيال ذلك.

مهرجان طريان الإمارات للآداب يعلن عن قائمة ب�أف�ضل
الكتب التي تر�شحها لأندية الكتب
•• دبي  -وام:

�أعلنت م�ؤ�س�سة الإم���ارات للآداب
ع��ن ق��ائ��م��ة ب���أف�����ض��ل ال��ك��ت��ب التي
ت��ر���ش��ح��ه��ا لأن����دي����ة ال���ك���ت���ب التي
ت�شتمل على خمتلف �أنواع الأعمال
الأدب��ي��ة م��ن الكتب احل��ائ��زة على
�إع��ج��اب النقاد �إىل الكتب الأكرث
م��ب��ي��ع��ا وق���ب���وال ل����دى اجلماهري
وج��م��ي��ع��ه��ا ت�����ش��ج��ع ع��ل��ى النقا�ش

الهادف وم�شاركة خمتلف وجهات
النظر حول العامل .و�أكدت �أحالم
ب��ل��وك��ي م��دي��رة م��ه��رج��ان طريان
الإمارات للآداب �أهمية التخطيط
ملهرجان ط�يران الإم��ارات للآداب
باعتباره واحد من �أهم املهرجانات
الأدبية يف العامل .وقالت:نحن يف
ب��ح��ث دائ���م ع��ن ال��ك��ت��ب وامل�ؤلفني
ال��ذي��ن ي�شكلون م�صدرا للرتفيه
وامل��ت��ع��ة ول��ه��م ال���ق���درة ع��ل��ى �أ�سر

ق���ل���وب���ن���ا وحت���ف���ي���ز ع���ق���ول���ن���ا على
التفكر يف العامل من حولنا وكلنا
ث��ق��ة ب����أن ال��ك��ت��ب يف ه���ذه القائمة
ق���ادرة على حتقيق ذل��ك و�أك�ث�ر �إذ
ي��وف��ر م��ه��رج��ان ط�ي�ران الإم����ارات
ل�ل�آداب املقرر �إقامته خالل �شهر
فرباير فر�صة لقاء كافة م�ؤلفي
الأع��م��ال امل��وج��ودة يف القائمة لذا
ب��ا���ش��روا بالقراءة" .وع��م��ل فريق
امل���ؤ���س�����س��ة ع��ل��ى اق��ت��راح وتر�شيح

جمموعة من الكتب بهدف �إن�شاء
ق��ائ��م��ة ت�ضم نخبة م��ن الأعمال
ال����ت����ي حت���ف���ز ال���ف���ك���ر والنقا�ش
وتبادل الآراء حيث ت�ضم القائمة
"قبل �أن ت�برد القهوة" للكاتب
ت��و���ش��ي��ك��ازو ك���واغ���و����ش���ي و "فوق
ج�سر اجلمهورية" لـ �شهد الراوي
و"دفاتر الوراق" لـلكاتب �إبراهيم
ال��وراق و "دل�شاد" للكاتبة ب�شرى
خ��ل��ف��ان و "�صالة �أورفانيللي"

للكاتب �أ���ش��رف الع�شماوي و "يف
�أث������ر ع���ن���اي���ات الزيات" للكاتبة
�إمي��ان مر�سال و "خادمات املقام"
للكاتبة منى ال�شمري .يذكر �أنه
�سيتم ا�ست�ضافة جميع امل�ؤلفني
امل����ذك����وري����ن يف ال���ق���ائ���م���ة خ�ل�ال
مهرجان طريان الإم��ارات للآداب
واملقرر �إقامته يف الفرتة بني 3-
 13ف�ب�راي���ر  2022يف فنادق
احلبتور �سيتي.
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حتقيق ًا ال�ستدامة اخلدمات وتوفري الرعاية الطبية الفائقة

توحيد �أنظمة ال�ضمان ال�صحي حلكومة دبي يف نظام عناية

• النظام املوحد يوفر للم�ستفيدين خدمات طبية عالية اجلودة ورعاية �صحية فائقة امل�ستوى
•• دبي-وام:

04

وحدت �إمارة دبي جميع �أنظمة ال�ضمان ال�صحي احلكومي حتت مظلة واحدة
وهي نظام ال�ضمان ال�صحي املوحد "عناية" ،الذي �شمل ت�أمني "�سعادة"،
وغريه من الت�أمينات احلكومية الأخرى ،فيما ت�ضم قائمة امل�شمولني من
هذا النظام :مواطني �إمارة دبي الذين ال ي�ستفيدون من �أي ت�أمني حكومي
�آخر ،وموظفي حكومة دبي ،من املواطنني واملقيمني وعائالتهم .كما ت�شمل
قائمة امل�ستفيدين من النظام اجلديد املوحد ،بالن�سبة للمواطنني :جميع

الزوجات والأبناء حتى �سن � 24سنة ،بجانب الآباء والأمهات� .أما املقيمني،
في�شمل :زوجة واحدة فقط وثالثة �أبناء دون �سن � 21سنة .وي�ستهدف هذا
التحول� ،إحاطة امل�ستفيدين من الت�أمني بنظام واحد متكامل �أكرث تطوراً،
ومتكينهم من احل�صول على خدمات طبية عالية اجلودة ورعاية �صحية
فائقة امل�ستوى .جاءت عملية �إدراج �أنظمة ال�ضمان ال�صحي يف نظام موحد،
بعد درا�سة م�ستفي�ضة ومت�أنية ،ويف �ضوء تعاون وثيق ومثمر بني هيئة
ال�صحة بدبي ودائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي ،والدائرة املالية مبتابعة
و�إ�شراف الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي ،حيث راعت الدرا�سة واملناق�شات

املف�صلة ،م�صلحة امل�ستفيدين من الت�أمني ،وتوجهات دبي نحو ا�ستدامة
اخلدمات ال�صحية ،وحتقيق الرفاه ال�صحي للجميع .كما راعت املتغريات
وامل�ستجدات على ال�ساحة ال�صحية املحلية والعاملية ،والتي دعت �إىل تعزيز
اجلانب الوقائي للأفراد ،وتوفري كل ما يكفل رعايتهم الطبية على الوجه
الأمثل .ويوفر نظام ال�ضمان ال�صحي احلكومي املوحد "عناية" اخلدمات
الطبية املطلوبة على نطاق وا�سع ،ومن خالل �شركتي "نيورون ،واملظلة".
وفيما يتعلق بنوعية اخلدمات والرعاية ال�صحية ،واالمتيازات الإ�ضافية
وامل�ستحدثة التي يحظى بها امل�ستفيدون ،يف ظل النظام اجلديد ،فهي- :

خدمات الرعاية ال�صحية للأمهات احلوامل و�أطفالهن منذ بداية فرتة
احلمل و�إىل ما بعد الوالدة ،دون وجود فرتة انتظار لهذا اال�ستحقاق.
 الأمرا�ض املوجودة �سابقاً والأمرا�ض املزمنة. الوقاية من الأمرا�ض. تغطية كاملة للفحو�صات الروتينية الدورية واللقاحات.وميكن للم�ستفيدين من النظام املوحد ،مراجعة �إدارة املوارد الب�شرية كل
يف جهة عمله� ،أو عرب التوا�صل املبا�شر مع هيئة ال�صحة بدبي للح�صول
على املزيد من املعلومات.

م�س�ؤولون حكوميون  :اعتماد موزانة ال�شارقة  2022يب�شر بعام جديد من الإجنازات

ق�صارى جهدنا لرتجمة ر�ؤية وتوجيهات �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ،يف
•• ال�شارقة -وام:
حتقيق الرخاء واالزدهار لكافة �سكان الإمارة البا�سمة".
�أكد عدد من ر�ؤ�ساء الدوائر والهيئات احلكومية ب�إمارة ال�شارقة �أن املوازنة من ناحيته قال �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س رئي�س جمل�س �إدارة غرفة
ال��ع��ام��ة ل�ل�إم��ارة  2022ال��ت��ي اعتمدها �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور جت��ارة و�صناعة ال�شارقة� ،إن املوازنة العامة لإم��ارة ال�شارقة  2022التي
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ب�إجمايل اعتمدها �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
نفقات بلغت نحو  34,4مليار درهم تعك�س خطة عمل متكاملة لعام جديد املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة  ،ب�إجمايل نفقات بلغت نحو  34,4مليار
يب�شر مبرحلة جديدة من النمو االقت�صادي يف م�سرية الإمارة مبا حتتويه دره��م وتعترب الأك�ب�ر يف ت��اري��خ الإم����ارة ،جت�سد ال��ر�ؤي��ة الثاقبة ل�سموه يف
من م�شاريع نوعية متطورة.
تعزيز اال�ستدامة املالية ،وحتقيق االزدهار االقت�صادي والدعم اال�ستثنائي
وق��ال ال�شيخ حممد بن حميد بن حممد القا�سمي رئي�س دائ��رة الإح�صاء لتطوير البنية التحتية واخلدمات املجتمعية ،حيث اعتمدت موازنة عام
والتنمية املجتمع ّية يف ال�شارقة�" :إن اعتماد امليزانية اجلديدة للعام  2022 2022على العديد من الأ�س�س والقواعد اال�سرتاتيجية والت�شغيلية،
يب�شر بعام جديد من الإجنازات ،واخلطى املثمرة يف م�سرية نه�ضة الإمارة وتوزعت ب�شكل �صائب معطية الأولوية للمجاالت املهمة التي تلقي بظاللها
وم�شروعها احل�ضاري ،فمعدل الزيادة يف امليزانية ،وتوزع الن�سبة الأعلى منها الإيجابية على خمتلف نواحي احلياة يف �إم��ارة ال�شارقة ،مبا ي�سهم يف دفع
على البنية التحتية ،و امل�شاريع اال�ستثمارية ،والرواتب والأجور ،وامل�صاريف م�سرية التنمية يف الإمارة وي�ضمن حتقيق الرفاهية واخلري للجميع.
الت�شغيلية ،يثبت ر�ؤي��ة �إم��ارة ال�شارقة التي و�ضعها �صاحب ال�سمو ال�شيخ ولفت �إىل �أن املوازنة ركزت على جممل القطاعات واملجاالت اال�سرتاتيجية،
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ومن �ضمنها قطاع التنمية االقت�صادية الذي حظي بـ 27%وقطاع البنية
 ،جتاه تعزيز مقومات العي�ش وال�سكن واال�ستثمار يف الإمارة ،و�ضمان جودة التحتية الذي احتل املرتبة الأوىل باملوازنة بن�سبة  44%من �إجماليها ،مما
حياة ورف��اه عايل للمواطنني واملقيمني ،وهو ما ينعك�س ايجاباً على كافة ينعك�س �إيجابا على املقومات اللوج�ستية واخلدمية التي تتمتع بها الإمارة
القطاعات ويدفع نحو منوها وتطورها على كافة امل�ستويات".
وتطوير بيئتها اال�ستثمارية املتميزة ،ف�ضال عن تعزيز مكانتها كوجهة
و�أ���ض��اف " :نعمل يف ال��دائ��رة لنكون م�ساهمني يف تقدمي قواعد البيانات ف�ضلى للإقامة وال�سياحة وممار�سة الأعمال التجارية وال�صناعية مبختلف
والأرق���ام التي ت�ساعد حكومة ال�شارقة على توزيع امليزانية على خمتلف القطاعات.
ال��ق��ط��اع��ات وف��ق ق����راءات وحتليل ب��ي��ان��ات ي�ضمن جن��اح م�شاريع الإم����ارة ،و�أك��د �أن املوازنة اجلديدة ت�شكل حافزا لبذل اجلهود وح�شدها نحو املزيد
ويحقق ر�ؤيتها اال�سرتاتيجية يف بناء اقت�صاد متوازن ،وجمتمع م�ساهم يف من العطاء ،لدعم توجهات حكومة ال�شارقة ورفع كفاءة الدوائر احلكومية
م�سرية الإمارة التنموية ،و�شريك يف حتقيق طموحاتها".
وك���وادره���ا الوظيفية ب���أك�بر ق���در مم��ك��ن ،لتبقى الإم�����ارة رائ����دة يف جمال
من جهته و�أكد �سعادة عبدالعزيز �أحمد ال�شام�سي مدير عام دائرة الت�سجيل العمل احلكومي ،وه��ذا ما ت�سعى لتنفيذه الغرفة بالتعاون مع �شركائها
العقاري يف �إم��ارة ال�شارقة �أن الإم��ارة مت�ضي بخطى ثابتة نحو ا�ست�شراف اال�سرتاتيجيني من خمتلف اجلهات وال��دوائ��ر يف الإم���ارة وتوفري الدعم
امل�ستقبل بوجود خطط ا�ستباقية لتحقيق �إجنازات نوعية واالرتقاء بامل�سار الكامل للقطاع اخلا�ص يف الإمارة ،لتكتمل منظومة العمل وتوا�صل ال�شارقة
التنموي على كافة امل�ستويات وخمتلف القطاعات ،وهذا ما �أو�ضحته موازنة م�سريتها يف حتقيق �أعلى درجات التميز والنجاح والتنمية امل�ستدامة يف كافة
ال�شارقة لعام  2022التي و�صلت �إىل �أكرث من  34مليار درهم بزيادة  2%القطاعات واملجاالت.
عن موازنة العام املا�ضي لت�ؤكد �أن م�سرية التنمية ما�ضية بقوة نحو املزيد م��ن جانبه ق��ال �سعادة �سعود ���س��امل امل��زروع��ي م��دي��ر هيئة املنطقة احلرة
من التطور بدعم من اقت�صادها القوي ،وبف�ضل الر�ؤى احلكيمة ل�صاحب باحلمرية وهيئة املنطقة احل��رة ملطار ال�شارقة ال��دويل �إن املوازنة العامة
ال�سمو حاكم ال�شارقة ،كما �أنها ت�شكل حافزاً ال�ستقطاب اال�ستثمارات املحلية لإم���ارة ال�شارقة لعام  ،2022والأك�ب�ر يف ت��اري��خ الإم����ارة ،متثل جت�سيداً
والأجنبية بالتوازي مع ا�ستمرار خطط الإن��ف��اق احلكومي على امل�شاريع حقيقياً للنه�ضة االقت�صادية واالجتماعية الكربى التي ت�شهدها الإمارة
والبنى التحتية.
وتعك�س ق��وة ومتانة الو�ضع امل���ايل ال���ذي تتمتع ب��ه وال���ذي مينحنا الثقة
و�أ���ض��اف �أن امل��وازن��ة العامة تعك�س خطة عمل متكاملة لعام جديد يب�شر والفر�صة لتقدمي املزيد من اجلهد والعطاء من �أجل تعزيز الإجنازات التي
مب��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن ال��ن��م��و االق��ت�����ص��ادي يف م�����س�يرة الإم�����ارة مب��ا حتتويه حققتها ال�شارقة على كافة امل�ستويات.
من م�شاريع نوعية متطورة ،حيث �شغلت م�شاريع تطوير البنية التحتية و�أ�شار �إىل �أن املوازنة تت�ضمن كل عام عند �صدورها ثوابت �أ�سا�سية ناجتة من
 44%من املوازنة ،بينما مت تخ�صي�ص  27%من املوازنة لقطاع التنمية ر�ؤية وا�سرتاتيجية �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ،وهي مبادئ عمل �أ�سا�سية
االقت�صادية ،و 21%منها مل�شاريع التنمية االجتماعية ،كما �أظهرت املوازنة متكن الإم��ارة من موا�صلة م�سرية الإجن��ازات وحتقيق الربنامج التنموي
اهتمام �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة بتقدمي الدعم االجتماعي وامل�ساعدات واالجتماعي ال��ذي اختطه �سموه لها ،وال��ذي يتمحور ح��ول م�شروع بناء
مل�ستحقيها بن�سبة  11%م��ن �إج��م��ايل امل��وازن��ة العامة وب��زي��ادة  3%عن الإن�سان وبلوغ رفاهية و�سعادة املجتمع وتوفري كافة املتطلبات التي ت�ضمن
موازنة  ،2021وهو ما يعك�س اهتمام �سموه و�سعيه الدائم جلعل ال�شارقة العي�ش الكرمي واخل��دم��ات املتطورة ،من خ�لال تبني امل��وازن��ة للعديد من
من �أف�ضل املناطق يف العامل لال�ستقرار واال�ستثمار.
امل�ؤ�شرات اال�سرتاتيجية ذات البعد االقت�صادي واالجتماعي.
و�أ���ش��ار �إىل �أن امل��وازن��ة ت��راع��ي دع��م جميع امل�شاريع وامل��ب��ادرات والقطاعات و�أكد �أن املوازنة اجلديدة تعطي مزيداً من الثقة والإيجابية للم�ستثمرين
احليوية يف الإمارة مبا فيها القطاع العقاري الذي بات يلعب دوراً مركزياً املحليني والأج���ان���ب ل��زي��ادة اال���س��ت��ث��م��ارات وال��ت��و���س��ع يف امل�����ش��اري��ع احلالية
ك��ب�يراً يف دع��م م�سرية التنمية االقت�صادية التي ت�شهدها الإم���ارة يف ظل وامل�ستقبلية ،يف ظل تخ�صي�ص  30%من �إجمايل املوازنة العامة ملوازنة
البيئة اال�ستثمارية اجلاذبة والواعدة التي توفرها حكومتنا الر�شيدة لكافة امل�شاريع الر�أ�سمالية وتخ�صي�ص ما ن�سبته  % 44لتطوير وحت�سني البنية
العاملني يف القطاع  ..م�ضيفا " ت�شكل املوازنة حافزاً لنا جميعاً كي نبذل التحتية لتقدمي �أرقى م�ستويات اخلدمات.

يف �إطار فعاليات احلملة الوطنية للتوعية ب�أهمية تطعيم �إنفلونزا

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تنظم يوم ًا للتوعية بتطعيم الإنفلونزا
•• دبي-الفجر:

نظمت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
ي��وم��اً للتوعية بتطعيم الإنفلونزا
���ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات احل��م��ل��ة ال�سنوية
ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ت��وع��ي��ة بالإنفلونزا
املو�سمية ،والتي �أطلقتها يف �سبتمرب
"ح�صن نف�سك..
املا�ضي حتت �شعار ّ
اح ِ��م جمتمعك" ،وذل��ك بهدف رفع
م�ستوى ال��وع��ي املجتمعي وتعزيز
ال���وق���اي���ة ،وحت��ف��ي��ز �أف�����راد املجتمع
على تلقي التطعيم �ضد الإنفلونزا
املو�سمية.
و���ش��ه��دت ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم التوعوي
التي ح�ضرها �سعادة الدكتور ح�سني
عبد الرحمن الرند الوكيل امل�ساعد
لقطاع ال�صحة ال��ع��ام��ة ،وع���دد من
امل�������س����ؤول�ي�ن وامل���وظ���ف�ي�ن ب����ال����وزارة،
و�أف����������راد امل���ج���ت���م���ع م����ن العائالت
والأط����ف����ال ،يف ب����رواز دب����ي� ،شهدت
الفعاليات �إ�ضاءة برواز دبي باللون
الربتقايل ملدة �ساعتني .كما ت�ضمن
ال���ي���وم ال���ت���وع���وي ف��ع��ال��ي��ة الإب������داع
ل��ل�����ص��غ��ار ب��ه��دف ت��ر���س��ي��خ التوعية
ومهارات الع�صف الذهني عن طريق
الر�سم والأل��وان والألعاب احلركية
م����ع ن�������ش���ر امل���ع���ل���وم���ات التوعوية
وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ب���أه��م��ي��ة ال��وق��اي��ة من
م��ر���ض الإن��ف��ل��ون��زا وط���رق الوقاية
و�أن ال��ت��ط��ع��ي��م �أف�����ض��ل التدخالت
الطبية للوقاية من املر�ض و�شملت
الفعالية ن�شر امل���واد التوعوية من
خ�لال ال�شا�شات وبطرق الإبداعية
لإي�������ص���ال ر����س���ال���ة احل���م���ل���ة ح�صن
نف�سك �إحم جمتمعك.

انتهاء ا�ستقبال طلبات املر�شحني للدورة احلالية

خليفة الرتبوية � :إعالن �أ�سماء الفائزين يف �أبريل 2022
�أمل العفيفي � :إقبال كبري على الرت�شح للجائزة حملي ًا وعربي ًا

�أع��ل��ن��ت الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة جلائزة
خليفة الرتبوية انتهاء ا�ستقبال
طلبات املر�شحني للدورة اخلام�سة
ع�شرة  2022-2021للجائزة
على امل�ستويني املحلي والعربي،
وذل�������ك يف  9جم�������االت م���وزع���ة
ع���ل���ى  18ف���ئ���ة ت��غ��ط��ي خمتلف
�أوج��ه العملية التعليمية ب�شقيها
اجلامعي وما قبل اجلامعي .
وت��ب��د�أ الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة للجائزة
اع���ت���ب���اراً م���ن ال���ي���وم ف���رز طلبات
املر�شحني للت�أكد من ا�ستيفائها
للمعايري امل��ح��ددة لكل جم��ال �أو
ف��ئ��ة مت ط��رح��ه��ا خ��ل�ال ال�����دورة
احل���ال���ي���ة ،وي��ت��م ال���ف���رز مبعرفة
جل��������ان خم���ت�������ص���ة وذل����������ك عرب
ا����س���ت���ق���ب���ال ال���ط���ل���ب���ات ال�������ذي مت
�إل���ك�ت�رون���ي���اً ع����ن ط���ري���ق املوقع
الإل��ك�تروين للجائزة بحيث يتم
�إع�لان �أ�سماء الفائزين يف �أبريل

املقبل.
و�أكدت �أمل العفيفي الأمني العام
جل���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة ال�ت�رب���وي���ة على
وجود ا�ستجابة وا�سعة من امليدان
ال��ت�رب����وي والأك������ادمي������ي حملياً
وعربياً للم�شاركة يف هذه الدورة
احلالية ،م�شرية �إىل �أن اجلائزة
اخ��ت��ت��م��ت ال�ب�رن���ام���ج التعريفي
وور�����ش ال��ع��م��ل التطبيقية التي
نظمتها عن بعد لن�شر التميز يف
امل��ي��دان ال�ترب��وي وت��ع��زي��ز تبادل
�أف�ضل التجارب واملمار�سات من
ق���ب���ل امل��ت��خ�����ص�����ص�ين واخل���ب���راء
وال��ف��ائ��زي��ن ب��اجل��ائ��زة يف دوراتها
املختلفة.
و�أو����ض���ح���ت �أن اجل���ائ���زة طرحت
يف دورت���ه���ا احل��ال��ي��ة  9جماالت
م���وزع���ة ع��ل��ى  18ف��ئ��ة ت�ضمنت
جم�����ال ال�����ش��خ�����ص��ي��ة الرتبوية
االعتبارية التي قدمت �إ�سهامات
بارزة لدعم متيز م�سرية التعليم،
وجم�������ال ال��ت��ع��ل��ي��م العام" فئة

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف����ق����دت امل�����دع�����وة  /اينا�س
ب���������ن �������ص������ال������ح  ،ف����رن���������س����ا
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�������واز �سفره
رق������م ()17CF47860
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م
0501067390

فقد املدعو  /يا�سني عرفات
ام����ي���ن اهلل  ،ب���ن���غ�ل�ادي�������ش
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�������واز �سفره
رق����م ()BL0588171
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م
0507628995

•• �أبوظبي  :الفجر

�آل��ي��ات ال�تر���ص��د ،م��ن �أج���ل حت�سني
تغطية �صحية �شاملة
و�أ�شار �سعادة الدكتور ح�سني الرند ،نتائج امل�ؤ�شر اال�سرتاتيجي لن�سبة
�إىل حر�ص ال��وزارة على التنويع يف التغطية بالتطعيمات وفق املعايري
برامج التوعية مبر�ض الإنفلونزا العاملية.
وط���رق ال��وق��اي��ة و�أه��م��ي��ة التطعيم
ل����ل����و�����ص����ول �إىل م���ع���ظ���م ����ش���رائ���ح م�أمونية اللقاح
املجتمع ،بطرق و�أ�ساليب تتنا�سب ولفت �سعادته �إىل �أهمية وم�أمونية
م����ع ك����ل ف���ئ���ة ،وا���س��ت��ه��دف��ن��ا اليوم ل���ق���اح الإن���ف���ل���ون���زا ودوره الفاعل
ج��م��ي��ع ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع ت�����ش��م��ل فئة يف احل���د م��ن امل��ر���ض وم�ضاعفاته
الأط���ف���ال م��ن خ�ل�ال فعالية �إب���داع وخا�صة للفئات الأكرث عر�ضة خلطر
و�أن�شطة متنوعة .و�أك��د �سعادته �أن الإ����ص���اب���ة مب�����ض��اع��ف��ات الإنفلونزا
احلملة ال�سنوية الوطنية للتوعية مثل الأط��ف��ال دون �سن � 5سنوات،
ب��الإن��ف��ل��ون��زا م���ن �أه����م الفعاليات وك���ب���ار ال�����س��ن وال��ن�����س��اء احلوامل،
ال�������س���ن���وي���ة ع���ل���ى �أج�����ن�����دة ال��������وزارة والأ����ش���خ���ا����ص امل�����ص��اب�ين ب�أمرا�ض
انطالقاً من ا�سرتاتيجيتها املرتكزة مزمنة مثل الربو و�أمرا�ض القلب
على �أهمية التوعية بالوقاية من والكلى والكبد وال�سكري وال�ضغط،
الأمرا�ض وتلقي التطعيمات الآمنة والعاملني يف القطاع ال�صحي .وحث
التي ت�سهم بتح�سني �صحة املجتمع� ،أفراد املجتمع على �أخذ اللقاح واتباع
وتطوير ا�ستجابة املنظومة ال�صحية العادات الوقائية ال�سليمة للحد من
ل��ل��أم����را�����ض ال��ت��ن��ف�����س��ي��ة وتعزيز انت�شار الإنفلونزا املو�سمية.

�أم���ا ���س��ع��ادة �أح��م��د �سلطان ال��ظ��ه��وري ن��ائ��ب رئي�س املجل�س ال��ب��ل��دي يف دبا
احل�صن  ..ق��ال �إن اعتماد حاكم ال�شارقة للموازنة العامة ل�ل�إم��ارة لعام
 2022بنفقات قدرها  34ملياراً و  422مليون درهم بزيادة قدرها 2%
عن موازنة العام املا�ضي ،تعك�س قوة ومتانة الو�ضع امل��ايل ال��ذي تتمتع به
الإم��ارة ،كما ت�ؤكد حر�ص حاكم ال�شارقة على ا�ستدامة وتطوير اخلدمات
العامة على �أن تبقى الإمارة البا�سمة منارة ح�ضارية وثقافية هدفها �إ�سعاد
املواطنني واملقيمني يف �إمارة ال�شارقة.
و�أ���ض��اف الظهوري �أن موازنة العام اجلديد ت�شري بو�ضوح �إىل الإمكانات
الهائلة التي متلكها �إمارة ال�شارقة ،كما تعك�س موا�صلة دعم احلكومة مل�سرية
التنمية ال�شاملة ملختلف القطاعات االقت�صادية واال�ستثمارية والثقافية
واالجتماعية وغريها يف الإمارة البا�سمة.
بينما �أكد �سعادة طالب عبداهلل اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا احل�صن
�أن موازنة العام اجلديد  ،2022للإمارة البا�سمة التي اعتمدها �صاحب
ال�سمو حاكم �إمارة ال�شارقة بقيمة قدرها  34ملياراً و  422مليون درهم
وبن�سبة زي��ادة قدرها  2%عن م��وازن��ة العام املا�ضي هي الأك�بر يف تاريخ
الإم����ارة ،حيث ت�شكل قيمة م�ضافة �إىل ك��ل م��ا �سبقها��� ،س��واء على �صعيد
الزيادة والنمو� ،أم على �صعيد �شمولية اخلدمات وتنوعها لتكون حا�ضرة
يف كل حمطة وعنوان وجم��ال ،يف التنمية االقت�صادية ،والبنية التحتية،
والتنمية االجتماعية ،وغريها.
و�أ�ضاف �أن دعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،
جلميع القطاعات املتنوعة العاملة يف الإمارة البا�سمة ،هو دعم كبري وم�ستمر
وبال حدود ،يتجلى يف �أكرث من م�ستوى وجمال ،وما ر�ؤيتنا وا�سرتاتيجيتنا
وجهودنا� ،إال ترجمة لر�ؤية �سموه وتوجيهاته.
من جهته قال �سعادة عبد اهلل مطر املناعي ،رئي�س جمل�س الإدارة الع�ضو
املنتدب للإمارات للمزادات �إن املوازنة العامة لإمارة ال�شارقة التي اعتمدها
�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة لعام  ،2022ك�أكرب موازنة يف تاريخ الإمارة،
يعك�س قوة اخلطط امل�ستقبلية للإمارة وا�ستدامة م�سرية التقدم والتنمية
ال�شاملة ،وجت�سد مدى قدرة ال�شارقة على التقدم بثبات يف تر�سيخ املكت�سبات
والإجن���ازات االجتماعية واالقت�صادية التي حققتها ط��وال العقود املا�ضية
لت�صبح جتربتها التنموية منوذجاً عاملياً .و�أ�شار �إىل �أن املوازنة العامة لعام
 2022ت�ؤكد جمدداً �أن ال�شارقة ما�ضية نحو امل�ستقبل بكل ثقة وا�ضعة
�أ�س�س نه�ضتها على ق��واع��د التنمية امل�ستدامة ،حيث متنح امل��وازن��ة كافة
القطاعات االجتماعية واالقت�صادية �أر�ضية �صلبة ملوا�صلة عملية النمو
واالزده���ار ،منوهاً ب�أهمية املوازنة يف دعم املناخ االقت�صادي يف الإم��ارة من
خالل تخ�صي�ص  27%من �إجمايل املوازنة لقطاع التنمية االقت�صادية،
وتخ�صي�ص  44%من �إجمايل املوازنة بهدف تطوير البنية التحتية ما
يعزز الثقة بني رجال الأعمال وامل�ستثمرين باقت�صاد �إمارة ال�شارقة ويدفعهم
للمزيد من اال�ستثمار وتو�سيع �أعمالهم يف الإمارة.
وب��دوره قال عي�سى عطايا ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة "�ألف" �أن موازنة
ال�شارقة لعام  2022ت�ؤكد على موا�صلة الإمارة ال�سري بخطى ثابتة نحو
تعزيز مكانتها كمدينة حديثة ت�ست�شرف امل�ستقبل ،وتقدم م�شاريع نوعية
متطورة ومبادرات متعددة ،تتوافق مع واقع الع�صر ،ما يجعلها الأف�ضل على
م�ستوى املنطقة للعي�ش والدرا�سة والعمل والزيارة واال�ستثمار ،منطلقة
يف ذل��ك م��ن ر�ؤي���ة قيادتها الر�شيدة وت��ع��اون اجل��ه��ات احلكومية لتحقيق
�أهدافها.
و�أ�شار �إىل �أن ارتفاع املوازنة بن�سبة  3%عن عام  ،2021يعزز ن�شاط خمتلف
القطاعات الرئي�سية يف الإمارة ،من االقت�صاد والتجارة واال�ستثمار و�صو ًال

�إىل ال�صناعات والعقارات واخلدمات ،وهو ما �سيدعم �إيرادات ال�شارقة خالل
ال�سنوات املقبلة ،ويتيح لها مزيداً من التو�سع يف م�شاريعها ومبادراتها ،كما
ي�شجع باملقابل ال�شركات اخلا�صة على �إط�لاق امل�شاريع التي �ستكون قادرة
على ا�ستيعاب النمو امل�ستقبلي يف الإمارة.
من جانبه وجه وليد الها�شمي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة ال�شارقة القاب�ضة،
ال�شكر �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ ال��دك��ت��ور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة على اعتماد املوازنة العامة للإمارة
وال��ت��ي ت��رك��ز على تبني ال��ع��دي��د م��ن الأه����داف وامل���ؤ���ش��رات اال�سرتاتيجية
ذات البعد االقت�صادي واالجتماعي والعلمي والثقايف والبيئي والتعليمي
وال�صحي والإعالمي للإمارة ،مبا فيها تعزيز اال�ستثمار يف املوارد والكوادر
الب�شرية املواطنة ،و�إ�شراكهم ب�شكل �أكرب يف عمليات البناء وحتقيق التنمية
امل�ستدامة.
و�أ���ض��اف من خ�لال امل��وازن��ة العامة للعام اجلديد يف الإم���ارة ،تتجلى ر�ؤية
�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ،وتوجيهاته الرامية �إىل حتقيق التنمية
امل�ستدامة وال�سعادة والرفاهية للإمارة ،حيث تركز موازنة العام اجلديد ،
على كل املجاالت والقطاعات ،والعمل على دعمها واال�ستمرار يف تطويرها،
و�ضمان حتقيق اال�ستقرار املايل للإمارة ،مبا ي�سهم يف تقدمي �أف�ضل و�أرقى
اخلدمات للمواطنني واملقيمني ،يف خمتلف املجاالت وفقاً ملعايري وممار�سات
عاملية امل�ستوى حتقق الرفاهية وال�سعادة للجميع.
م��ن ناحيته ق��ال �سامل �سعيد امل��دف��ع ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة "رافد"
حللول املركبات� ،إن املوازنة العامة حلكومة ال�شارقة لعام  ،2022تعك�س
النمو الإيجابي القت�صاد الإم���ارة وع��ودة الن�شاط القوي �إليها من خالل
زي��ادة الإن��ف��اق احلكومي يف جميع امل��ج��االت ،مبا يحفز خمتلف القطاعات
وي�شجع امل�ستثمرين من الأف��راد وال�شركات على �إطالق وتو�سيع امل�شاريع،
الأم��ر ال��ذي ي�ستفيد منه املواطنون واملقيمون وال��زوار وي�ؤثر �إيجاباً على
جوانب احلياة كافة.
و�أكد املدفع �أن تخ�صي�ص نحو  30%من �إجمايل املوازنة العامة للم�شاريع
ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة لتعزيز دور البنية التحتية و���ض��م��ان تطوير �شبكة الطرق
والأن��ف��اق واملن�ش�آت ال�سياحية وامل��راف��ق اخلدمية الأخ���رى ،ي�سهم يف زيادة
جاذبية اال�ستثمار والن�شاط االقت�صادي بال�شارقة ،التي باتت تتم ّيز بقدرات
تناف�سية متقدمة ،وتوفر لل�سكان من اجلن�سيات كافة �أعلى معايري جودة
احلياة يف بيئة اجتماعية �صحية و�آمنة و�صديقة للعائلة.
من جهتها �أك��دت �سعادة �إمي��ان را�شد �سيف مدير �إدارة التثقيف ال�صحي
باملجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة بال�شارقة� ،أن املوازنة العامة لإمارة ال�شارقة
 ،تعك�س ر�ؤية وا�سرتاتيجية �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة بتنمية الإن�سان
وتعزيز قدراته باعتباره �أعظم ا�ستثمار لبناء الأوط��ان ،من خالل توجيه
امل���وارد املالية لتحقيق �أع��ل��ى درج���ات ال��رخ��اء والرفاهية وال�سعادة لأفراد
املجتمع وتقدمي �أعلى م�ستويات الرعاية االجتماعية و�أف�ضل اخلدمات
ال�صحية والتعليمية.
و�أ�شارت �إىل �أن املوازنة تعزز من مكانة ال�شارقة على خارطة املدن العاملية
الأكرث ا�ستقراراً على �صعيد التنمية االجتماعية� ،إذ ت�ستهدف وفق �أهدافها
واملبادرات املن�ضوية حتتها �إىل رفع م�ستويات املعي�شة وتوفري احلياة الكرمية
لأفراد املجتمع ،وتعك�س مدى اهتمام �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ،بتعزيز
قطاع التنمية االجتماعية وحتقيق الرفاهية والعدالة االجتماعية ،وهذا ما
جت�سده �أرقام املوازنة التي تت�ضمن تخ�صي�ص ما ن�سبته  21%من املوازنة
العامة لقطاع التنمية االجتماعية و % 11من املوازنة للدعم االجتماعي
وامل�ساعدات.

املعلم امل��ب��دع حملياً ،وفئة املعلم
املبدع عربياً ،فئة املعلم الواعد،
ف��ئ��ة الأداء التعليمي امل�ؤ�س�سي
" ،وجم�����ال ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل (
فئة الأ���س��ت��اذ اجل��ام��ع��ي املتميز)،
وجم����ال �أ���ص��ح��اب ال��ه��م��م ( فئة
الأفراد ،وفئة امل�ؤ�س�سات  /املراكز
) ،وجمال الإبداع يف تدري�س اللغة
العربية ( فئة املعلم املتميز ،وفئة
الأ�ستاذ اجلامعي املتميز حملياً،

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /حممد عاملغري
حممد �شاجهان ،بنغالدي�ش
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج������واز �سفره
رق���م ()EB0142266
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت���������ص����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م
0563636426

وف��ئ��ة الأ���س��ت��اذ اجل��ام��ع��ي املتميز
عربياً) ،وجم��ال التعليم وخدمة
املجتمع ( فئة امل�ؤ�س�سات  ،وفئة
الأ����س���رة الإم���ارات���ي���ة امل��ت��م��ي��زة )،
وجمال البحوث الرتبوية ( فئة
البحوث الرتبوية  ،وفئة بحوث
ودرا����س���ات �أدب ال��ط��ف��ل) ،وجمال
الت�أليف ال�ترب��وي للطفل ( فئة
الإب���داع���ات ال�ترب��وي��ة ) ،وجمال
امل�شروعات وال�برام��ج التعليمية
امل��ب��ت��ك��رة ( ف��ئ��ة الأف��������راد ،وفئة
امل�ؤ�س�سات  ،وفئة الطالب).
وق���ال���ت ال��ع��ف��ي��ف��ي � :إن ال�����دورة
احل��ال��ي��ة ���ش��ه��دت ت��ط��وي��راً كبرياً
لآليات التوا�صل الإلكرتوين مع
املر�شحني من داخل الدولة وعلى
م�ستوى الوطن العربي بالإ�ضافة
�إىل ت���د����ش�ي�ن ج��ل�����س��ات ح���واري���ة
وور�ش عمل تطبيقية افرتا�ضية
غطت خمتلف جم��االت اجلائزة
وحتدث فيها م�س�ؤولون وقيادات
تعليمية و�أكادميية وكذلك عدد

م��ن الفائزين وه��و م��ا ي��ع��زز من
ر���س��ال��ة اجل��ائ��زة ودوره����ا يف ن�شر
ثقافة التميز يف امليدان التعليمي
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة والوطن
العربي.
و�أك������دت الأم��ي��ن ال���ع���ام للجائزة
ع��ل��ى �أن م��رح��ل��ة ف����رز الطلبات
ت���ت���م م����ن ق���ب���ل جل�����ان خمت�صة
بحيث يتم ال��ت���أك��د م��ن ا�ستيفاء
ملفات املر�شحني لكل جم��ال �أو
فئة للمعايري املرتبطة بعملية
الرت�شح وطبقاً للخطة الزمنية
ل����ل����دورة احل���ال���ي���ة ف����أن���ه مبجرد
ان���ت���ه���اء ع��م��ل��ي��ة ال����ف����رز ل���ل���دورة
احل��ال��ي��ة تنطلق مرحلة جديدة
م����ن حت��ك��ي��م وت��ق��ي��ي��م الأع����م����ال
امل���ر����ش���ح���ة ،وت���ت���م ه�����ذه املرحلة
ب�شفافية مطلقة من قبل جلان
خم���ت�������ص���ة يف ك�����ل جم������ال وفئة
مطروحة للدورة احلالية متهيداً
لإع�لان �أ�سماء الفائزين يف �شهر
�أبريل من العام . 2022

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف�����ق�����د امل��������دع��������و  /حممد
ن�����������ص��ي��ر ال��������دي��������ن ج�������ش�ي�ر
ال���دي���ن اح��م��د  ،بنغالدي�ش
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )BL0757903من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0507628995

ف���ق���د امل�����دع�����و  /جام�شيد
ال��دي��ن جابيد ن��ظ��ام الدين،
ب�����ن�����غ��ل��ادي�����������ش اجل���ن�������س���ي���ة
 ج���������������واز �������س������ف������ره رق������م( )EB0142266من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0563636426

اخلميس  30ديسمبر  2021م  -العـدد 13430

�أخبـار الإمـارات

30 December 2021 - Issue No 13430

Thursday

بيت اخلري تنفق  7ماليني درهم مل�ساعدة  482مري�ضا
•• دبي-وام:

�أن��ف��ق��ت "بيت اخلري"  7م�لاي�ين و� 200أل���ف و 744دره���م على ع�لاج املر�ضى
املقيمني �ضمن م�شروع "عالج" الذي دعم  482مري�ضا منذ بداية العام اجلاري.
و�أكد عابدين طاهر العو�ضي مدير عام اجلمعية �أن م�ساعدة املر�ضى ت�أتي �ضمن
�أولويات "بيت اخلري وتهدف �إىل تعزيز ون�شر مبد�أ التكافل االجتماعي.
وق��ال :ب��د�أت جمعية بيت اخل�ير م�شروع ع�لاج بالتعاون مع هيئة ال�صحة بدبي
منذ حوايل ع�شر �سنوات لرفع املعاناة عن املر�ضى املقيمني املع�سرين والأقل دخال
والتخفيف من �أوجاعهم وي�شمل امل�شروع خمتلف �أنواع املر�ض والعالج واجلراحة
والدواء وما قد يحتاج �إليه املري�ض ال�ستكمال �أ�سباب ال�شفاء بعون اهلل وقد عززت

اجلمعية امل�شروع ب�شبكة من ال�شراكات الطبية مع عدد من امل�ست�شفيات املهمة يف
الدولة.
و�أ�شار العو�ضي �إىل �أن جمعية بيت اخلري اعتمدت على عدة من�صات للو�صول �إىل
املح�سنني الكرام الذين يرغبون يف امل�ساهمة يف دعم املر�ضى املع�سرين ومنها برنامج
"زايد اخلري" الذي �أطلقته اجلمعية بالتعاون مع "دبي اخلريية" كمن�صة �إعالمية
على �إذاع��ة الأوىل ومتكن من جمع مليونني و� 807آالف و 793درهما �أنفقت
مل�ساعدة  81مري�ضا كما تطلق اجلمعية حملة "فزعة" الإلكرتونية الأ�سبوعية
التي جتمع الدعم حل��االت حتتاج �إىل جراحة عاجلة �أو �إىل ع�لاج باهظ الثمن
ال ميكن ت�أخريه وقد جنحت من خاللها مب�ساعدة  20حالة مببلغ � 474ألف
درهم.

�سلطان القا�سمي ي�صدر مر�سوما �أمرييا ب�ش�أن تنظيم نادي ال�شارقة لل�سيارات القدمية
•• ال�شارقة-وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة املر�سوم الأم�يري رقم  51ل�سنة 2021م ب�ش�أن تنظيم
ن��ادي ال�شارقة لل�سيارات القدمية .ون�ص املر�سوم على �أن يُن�ش�أ يف الإم��ارة ناد
خمت�ص ب�����ش���ؤون ال��ري��ا���ض��ة الثقافية املجتمعية ل��ه��واة ال�����س��ي��ارات والدراجات
القدمية يُ�سمى" :نادي ال�شارقة لل�سيارات القدمية" .ويتمتع بال�شخ�صية
االعتبارية والأهلية الكاملة لإج���راء الت�صرفات القانونية ال�لازم��ة لتحقيق
�أهدافه وممار�سة اخت�صا�صاته ،ويتبع املجل�س الريا�ضي ويعمل حتت �إ�شرافه.
وبح�سب املر�سوم يكون مقر النادي ومركزه الرئي�س يف مدينة ال�شارقة ،ويجوز
بقرار من املجل�س الريا�ضي بنا ًء على طلب الرئي�س �أن يُن�شئ له فروع يف باقي
مدن ومناطق الإمارة.
ويهدف النادي وفقاً للمر�سوم �إىل حتقيق ما يلي:
 .1ن�شر ثقافة ريا�ضة وهواية ال�سيارات والدراجات القدمية وتوعية املجتمع
ب�أهميتها وتعزيز امل�شاركة فيها.
 .2تعزيز مكانة الإمارة يف جمال ريا�ضة وهواية ال�سيارات والدراجات القدمية
على امل�ستوى الداخلي واخلارجي للدولة.
 .3خدمة القطاع الريا�ضي والثقايف واملجتمعي من كافة اجلوانب وتطوير
ريا�ضة وهواية ال�سيارات والدراجات القدمية.
 .4امل�ساهمة يف و�ضع منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة القانونية
والإداري���ة املرتبطة بريا�ضة وهواية ال�سيارات وال��دراج��ات القدمية يف الإمارة
وفق �أف�ضل املمار�سات.
 .5متكني الكفاءات الوطنية وتوفري الإمكانيات ال�لازم��ة ملمار�سة ريا�ضة
وهواية ال�سيارات والدراجات القدمية.
ون�����ص امل���ر����س���وم ع��ل��ى �أن ي��ك��ون ل��ل��ن��ادي يف ���س��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق �أه����داف����ه ممار�سة
االخت�صا�صات الآتية .1 :ر�سم ال�سيا�سة العامة وو�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية
لتنظيم العمل يف النادي.

 .2ت�أهيل القيادات والكفاءات يف جمال ريا�ضة وهواية ال�سيارات والدراجات
القدمية.
 .3متثيل الإمارة على امل�ستويني الداخلي واخلارجي للدولة يف اجلهات ذات
ال�صلة بريا�ضة وهواية ال�سيارات وال��دراج��ات القدمية بالتن�سيق مع املجل�س
الريا�ضي.
� .4إعداد وتنفيذ احلمالت التعريفية والرتويجية التي ت�ستهدف ن�شر ثقافة
ريا�ضة وهواية ال�سيارات والدراجات القدمية.
 .5تنظيم وا�ست�ضافة املهرجانات وامل�سابقات وامل���ؤمت��رات والتجمعات ذات
ال�صلة بريا�ضة وهواية ال�سيارات وال��دراج��ات القدمية وا�ستقطاب امل�شاركني
بالتن�سيق مع املجل�س الريا�ضي.
� .6إتاحة الفر�صة جلميع فئات املجتمع ملمار�سة ريا�ضة وهواية ال�سيارات
وال���دراج���ات ال��ق��دمي��ة لتهيئتهم للم�شاركة يف امل�����س��اب��ق��ات وامل��ع��ار���ض املحلية
والإقليمية والدولية.
 .7توفري كافة الإمكانيات واملتطلبات الالزمة لتمكني وت�شجيع كافة فئات
املجتمع ملمار�سة ري��ا���ض��ة وه��واي��ة ال�����س��ي��ارات وال���دراج���ات ال��ق��دمي��ة والأن�شطة
الثقافية واملجتمعية.
 .8التعاون مع خمتلف الأندية وامل�ؤ�س�سات داخل وخارج الدولة.
� .9إع��داد ورف��ع التو�صيات وم�شاريع الت�شريعات املت�صلة مبمار�سة ريا�ضة
وهواية ال�سيارات والدراجات القدمية يف الإمارة للمجل�س الريا�ضي التخاذ ما
يراه منا�سب ب�ش�أنه.
 .10اقرتاح االيرادات التي يتم حت�صيلها مقابل ما يقدمه النادي من خدمات
بالتن�سيق مع املجل�س الريا�ضي لعر�ضها على املجل�س التنفيذي التخاذ ما يراه
منا�سبا ب�ش�أنها.
 .11تعزيز �سالمة ممار�سي ريا�ضة وهواية ال�سيارات والدراجات القدمية يف
الإم��ارة وذل��ك بالتن�سيق مع اجلهات ذات االخت�صا�ص على امل�ستوى االحتادي
واملحلي.
 .12التن�سيق م��ع اجل��ه��ات املخت�صة ل��ت��وف�ير وت�سهيل خ��دم��ات ترخي�ص

ال�سيارات والدراجات القدمية.
 .13توفري خدمات فح�ص و�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات والدراجات القدمية.
 .14تطبيق �أنظمة اجل��ودة ومتطلبات العمل امل�ؤ�س�سي ومعايري التميز يف
النادي.
 .15ت�أ�سي�س ال�شركات التجارية بكافة �أ�شكالها �سواء للأغرا�ض الريا�ضية �أو
لال�ستثمارات العائدة للنادي بعد موافقة املجل�س الريا�ضي.
� .16أي اخ��ت�����ص��ا���ص��ات �أخ�����رى ُي��ك�� ّل��ف ب��ه��ا ال���ن���ادي م���ن احل���اك���م �أو املجل�س
التنفيذي.
وبح�سب امل��ر���س��وم ي��ت��وىل �إدارة ال��ن��ادي جمل�س �إدارة ي�شكل م��ن رئي�س ونائب
للرئي�س وع��دد من الأع�ضاء ي�صدر بت�سميتهم ق��رار من احلاكم �أو من ينوب
عنه ،على �أن يتم اختيار نائب الرئي�س من بني الأع�ضاء خالل االجتماع الأول
للمجل�س توافقياً �أو عرب االقرتاع ال�سري املبا�شر.
وتكون مدة الع�ضوية يف املجل�س �أربع �سنوات تبد�أ من تاريخ قرار ت�شكيله ،ويجوز
متديدها ملدة �أو مدد مماثلة على �أن ي�ستمر املجل�س يف ت�صريف �أعماله لدى
انتهاء مدته �إىل �أن يتم ت�شكيل جمل�س جديد �أو التجديد للمجل�س املنتهي.
كما ن�ص امل��ر���س��وم على �أن��ه مب��راع��اة الت�شريعات والنظم وال��ل��وائ��ح االحتادية
واملحلية ذات ال�صلة ،يتوىل جمل�س الإدارة مبا�شرة �أعمال النادي وت�صريف
�ش�ؤونه والعمل على حتقيق �أهدافه ،ويعترب ال�سلطة العليا فيه ،وله يف �سبيل
ذلك ممار�سة االخت�صا�صات الآتية:
 .1اعتماد ال�سيا�سة واال�سرتاتيجية العامة للنادي وبراجمه وم�شروعاته بعد
عر�ضها على املجل�س الريا�ضي والإ���ش��راف على تنفيذها وو�ضع اخلطط التي
تكفل تطوير العمل يف النادي والعاملني فيه.
 .2الإ�شراف على �سري العمل يف النادي وفق الت�شريعات والأنظمة ال�سارية
و�إ�صدار القرارات الإدارية والتعاميم الالزمة ومتابعة تنفيذها.
 .3و�ضع اللوائح املالية والإداري���ة ونظم العمل الداخلية للنادي و�شروط
الع�ضوية فيه وعر�ضها على املجل�س الريا�ضي.
 .4ت�شكيل اللجان الدائمة �أو امل�ؤقتة مل�ساعدته يف �أداء مهامه وحتديد م�سمياتها

جلنة ال�شكاوى يف املجل�س الوطني االحتادي تطلع على � 19شكوى
اطلعت جلنة ال�شكاوى يف املجل�س الوطني االحت���ادي خالل
اجتماع عقدته �أم�س الأربعاء املوافق  29دي�سمرب 2021م،
برئا�سة �سعادة �سمية عبداهلل ال�سويدي رئي�سة اللجنة ،على
� 19شكوى واتخذت القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها.
ح�ضر االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة كل من� :صابرين ح�سن
اليماحي مقررة اللجنة ،وحمد �أحمد الرحومي النائب الأول
لرئي�س املجل�س ،وحميد علي ال�شام�سي ،و�ضرار حميد بالهول،
وهند حميد العليلي �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي.
وبحثت اللجنة � 19شكوى مقدمة �إىل املجل�س ،وا�ستعر�ضت
ال����ر�أي ال��ق��ان��وين اخل��ا���ص ب��ه��ا وردود اجل��ه��ات ذات العالقة
بال�شكاوى وات��خ��ذت ب�ش�أنها ال��ق��رارات املنا�سبة ،كما وجهت
مب��خ��اط��ب��ة ب��ع�����ض اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ال�����ش��ك��اوى مل���زي���د من

اال�ستي�ضاح.
وتخت�ص جلنة ال�شكاوى يف املجل�س الوطني االحتادي مبتابعة
وب��ح��ث ال�شكاوى ال����واردة �إىل املجل�س لبيان م��دى �صحتها
وال�سعي ب�ين �أط��راف��ه��ا للو�صول �إىل �أن�سب احل��ل��ول ،وتلقي
الإجابات الالزمة عليها ،و�إعداد تقرير �سنوي عن ال�شكاوى،
لبيان ما اتخذ من �إج���راءات حيالها ،وم�ؤ�شرات االجتاهات
ب�ش�أنها.
م��ن ���ش��روط ت��ق��دمي ال�����ش��ك��وى �أن ت��ك��ون م��وج��ه��ة ���ض��د جهة
احت��ادي��ة ،و�أنْ تكون مكتوبة (ورقية �أو الكرتونية) و�صادرة
عن مقدم �شكوى موجود فع ً
ال وحمدد حتديداً قاطعاً (ا�سمه
وحم���ل �إق��ام��ت��ه وع��م��ل��ه) وم��وق��ع��ة م��ن��ه ،و�أن ي��ك��ون ملقدمها
م�صلحة �شخ�صية ومبا�شرة وقائمة يف تقدميها ،و�أنْ تكون

وا�ضحة وحمددِة للهدف املق�صود منها ،و�أال تت�ضمن عبارات
م�سيئة للجهة امل�شكو �ضدها �أو لأي جهات �أخ��رى ،و�أن يكون
مُقدِ م ال�شكوى قد جل���أ للجهة املن�سوب �إليها ال�شكوى حلل
م��و���ض��وع��ه��ا ،ومل ي��ج��د م��ن��ه��ا ح ً
��ل�ا ،ق��ب��ل �أن ي��ت��ق��دم ب�شكواه
للمجل�س.
وي�����ش�ترط �أي�����ض��ا �أال ي��ك��ون �سبق للجنة ال��ن��ظ��ر يف مو�ضوع
ال�شكوى ،ومل يَج ّد جدي ٌد ي�ستدعي �إع���ادة النظر فيها مرة
�أخرى ،و�أن يقدم ال�شاكي مع �شكواه �صورة من بطاقة الهوية
ال�سارية املفعول� ،أو ما يقوم مقامها من �أدلة ثبوتية مماثلة،
و�أال يكون مو�ضوع ال�شكوى قد �صدر فيه حكم ق�ضائي نهائي
من �إحدى املحاكم بالدولة� ،إال �إذا جدّت وقائع جديدة مل تكن
مطروحة على املحكمة.

قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل مرمي الكعبي
�سفرية دولة االمارات بجمهورية م�صر
•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر:

ا�ستقبل �سعادة ال��ل��واء علي عبد اهلل
بن علوان النعيمي قائد ع��ام �شرطة
ر�أ�����س اخل��ي��م��ة��� ،س��ع��ادة م���رمي خليفة
الكعبي �سفرية دولة الإمارات العربية
امل����ت����ح����دة ،ل������دى ج���م���ه���وري���ة م�صر
العربية ،وذلك مبكتبه مببنى القيادة
 ،يف �إط������ار مت��ت�ين �أوا�����ص����ر التعاون
امل�������ش�ت�رك ب�ي�ن اجل���ان���ب�ي�ن ،وتعميق
العالقات وال�شراكات الإ�سرتاتيجية
وال����دب����ل����وم����ا�����س����ي����ة ب���ي��ن ال���ب���ل���دي���ن
ال�شقيقني.
ح��ي��ث رحّ �����ب ����س���ع���ادة ال���ق���ائ���د العام،
ب�����س��ف�يرة دول������ة االم���������ارات العربية
املتحدة لدى جمهورية م�صر العربية،
متمنياً لها التوفيق وال�سداد يف مهام
عملها اجلديد ،م�شيداً بهذه الزيارة

الكرمية ،مثمناً ال��دور الدبلوما�سي الدولة بجمهورية م�صر العربية ،مما
املميز وال��ب�� ّن��اء ال��ذي تقوم ب��ه �سفارة يعك�س م��دى عُمق العالقات الطيبة

مت خالل اللقاء ،بحث �أوجه التن�سيق
وال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك ،وال��ت���أك��ي��د على
دع��م وت�شجيع الباحثني الإماراتيني
ب��ج��م��ه��وري��ة م�����ص��ر ال�����ش��ق��ي��ق��ة ،على
نهل العلم وامل��ع��رف��ة ،ونيل الدرجات
ال��ع��ل��م��ي��ة املُ���� ّ���ش���رف���ة ،ومت���ث���ي���ل دول����ة
االمارات خري متثيل ،مبا يعزز مكانة
الدولة خارجياً.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ،اع��رب��ت ���س��ع��ادة مرمي
الكعبي ،عن �شكرها وتقديرها ل�سعادة
ال����ل����واء ع���ل���ي ب����ن ع����ل����وان النعيمي،
ن��ظ�ير ال�ترح��ي��ب وال�����ض��ي��اف��ة وحُ �سن
اال�ستقبال ،م�شيدة بدور �شرطة ر�أ�س
اخل��ي��م��ة ،يف ت��ع��زي��ز الأم�����ن والأم�����ان
على ن��ط��اق وا���س��ع ،جلميع املواطنني
واملقيمني يف الإم���ارة ،متمني ًة املزيد
والوطيدة التي تربط بني البلدين ،م���ن ال��ت��م��ي��ز يف دع���م م�����س�يرة الأم���ن
وت�صب يف حتقيق امل�صلحة العامة ،كما الداخلي ،وحتقيق رفعة الوطن

االحتادي للمعلومات اجلغرافية يناق�ش تطوير
الأطل�س الوطني الذكي للدولة
•• �أبوظبي-وام:

نظم املركز االحتادي للمعلومات اجلغرافية ،ور�شة عمل ملناق�شة
م�شروع تطوير الأطل�س الوطني الذكي لدولة الإم���ارات ،وذلك
ال�ستعرا�ض م�ستجدات امل�شروع وبحث اخلطوات امل�ستقبلية على
�صعيد ت�صميم الأطل�س خالل املرحلة املقبلة ،بح�ضور ممثلني
عن الأط��راف املعنية من اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية
والقطاع اخلا�ص.
و�سعت ال��ور���ش��ة �إىل ا�ستعرا�ض امل��دخ�لات الأك�ث�ر قيمة و�آليات
توفري البيانات اجلغرافية املكانية وتن�سيق الإح�صاءات واملحتوى
لت�صميم وتطوير الأطل�س بن�سختيه الرقمية واملطبوعة ،حيث
�سيكون الأط��ل�����س مبثابة ق��اع��دة بيانات للمعلومات اجلغرافية
املكانية والإح�صائية اجلغرافية الر�سمية واملوثوقة ،والتي �ستوفر

معلومات ومعارف مهمة للم�ستخدمني يف خمتلف امل�ؤ�س�سات التي
ت�سعى للو�صول �إىل هذه البيانات واال�ستفادة منها عرب خمتلف
مبادراتها وم�شاريعها اال�سرتاتيجية.
ومن املقرر �أن ي�سرد الأطل�س ق�ص�ص جناح دول��ة الإم���ارات على
مدار اخلم�سني عامًا املا�ضية ،م�سلطاً ال�ضوء على الآفاق امل�ستقبلية
وامل��ب��ادرات اال�سرتاتيجية للدولة ،مع تغطية جميع القطاعات
املهمة مثل التعليم وال�صحة واالقت�صاد والرتاث الثقايف والتاريخ
ومتكني امل��ر�أة ومتكني ال�شباب والبيئة وتطوير البنية التحتية
وغريها .وي�شمل نطاق الأطل�س جمموعة من العنا�صر ،من بينها
اخلرائط الطبوغرافية ،و�صور الأقمار ال�صناعية ،وتاريخ ر�سم
اخلرائط ،وال�سياق الإقليمي والدويل للدولة ،ف�ض ً
ال عن تاريخها
و�إرثها احل�ضاري.
وي�����ش��ار �إىل �أن ت��ط��وي��ر الأط���ل�������س ي����أت���ي يف �إط������ار م�س�ؤوليات

واخت�صا�صات املركز باعتباره املرجع الر�سمي على م�ستوى الدولة
ب�ش�أن املعلومات اجلغرافية وجمعها وتقدمي اخلدمات املرتبطة
بها ،وجهوده لتحقيق م�ستهدفاته اال�سرتاتيجية الرامية لبناء
وتطوير نظام البنية التحتية للبيانات املكانية على م�ستوى دولة
الإم���ارات ،وال��ذي من �ش�أنه دع��م حتقيق خمتلف اال�سرتاتيجية
الوطنية وعملية �صنع القرار.
و يوا�صل املركز منذ ت�أ�سي�سه مبوجب القانون االحت��ادي رقم 5
ل�سنة  2019م�ساعيه لتنظيم وتطوير قطاع البيانات املكانية
مبا ي�ساهم يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،ومبا يت�ضمنه من
�إعداد لل�سيا�سات والت�شريعات و�أطر احلوكمة واللوائح التنفيذية
لقطاع البيانات املكانية على امل�ستوى االحتادي ،وحتديد البيانات
امل�شرتكة و�إع���داد �إج����راءات العمل و�آل��ي��ات تداولها ب�ين اجلهات
املزودة واملركز واجلهات امل�ستفيدة.

05

ومهامها و�صالحياتها ونظام عملها والإ�شراف عليها.
 .5اقرتاح املوازنة ال�سنوية واعتماد احل�ساب اخلتامي للنادي وعر�ضهما على
املجل�س الريا�ضي التخاذ الالزم ب�ش�أنها.
 .6متثيل النادي يف �إبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم وال�شراكات
مع الآخرين بعد اعتمادها من املجل�س الريا�ضي.
 .7فتح و�إدارة احل�سابات امل�صرفية املالية والتجارية للنادي.
 .8تعيني املدير التنفيذي والكوادر الفنية والإدارية.
 .9اال�ستعانة مبن يراه من الفنيني واخلرباء واملتطوعني واجلهات املخت�صة
ملعاونته يف �أداء مهامه وحتقيق �أهدافه.
� .10أي اخت�صا�صات �أخرى يُك ّلف بها من قبل احلاكم �أو املجل�س التنفيذي.
كما ت�ضمن املر�سوم العديد من البنود واملواد القانونية التي تنظم عمل النادي
من حيث االجراءات الإدارية واملالية والهيكل التنظيمي.
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 13976م�ستفيد من فعاليات جمعية �أم امل�ؤمنني البالغ عددها  341فعالية

نفذت جمعية �أم امل�ؤمنني خ�لال ع��ام 2021م ع��دد 341
ف��ع��ال��ي��ة ح�����ض��وري��ة واف�ترا���ض��ي��ة م��ن��وع��ة ب�ي�ن حما�ضرات
وور�ش تدريبية ودورات مهنية وغريها ،وا�ستفاد منها نحو
 13976م�ستفيد من داخل وخارج الدولة.
وقالت �أ�سماء �شهداد املدير التنفيذي للجمعية ب���أن عامي
 2020و 2021م كانا مبثابة حتدي كبري يف مواجهة
كافة امل�ستجدات والت�صدي لها ومنها �أزمة جائحة فريو�س
كورونا امل�ستجد� ،إذ مت حتويل التحديات �إىل فر�ص وخلق
�آف��اق جديدة للعمل يف بيئة �أك�ثر مرونة بف�ضل توجيهات

06

�سمو ال�شيخة فاطمة بنت زاي��د بن �صقر �آل نهيان قرينة
حاكم رئي�سة اجلمعية ،حيث ات�سعت دائرة امل�ستفيدين من
برامج اجلمعية لت�شمل القطر العربي والعاملي.
كما قدم مركز م��ودة الأ�سري التابع للجمعية خالل العام
 162ا�ست�شارة �أ���س��ري��ة هاتفية و�شخ�صية ،تنوعت بني
املجاالت الرتبوية والزوجية واالجتماعية الذاتية ،وقالت
موزة الكتبي مديرة املركز �أننا نعمل وفقاً لتوجيهات قيادة
الدولة الر�شيدة وعلى ر�أ�سها �سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
حفظه اهلل ورع���اه ،من حيث االهتمام بالأ�سرة وبالإن�سان

الذي ُيعد الهدف الأ�سمى لكل تطور وح�ضارة.
و�أ�ضافت �أنه مت تقدمي عدد  14جل�سة حوارية �ضمن برنامج
جل�سات مودة احلوارية الذي امتد طوال العام ليناق�ش عدد
من الق�ضايا وامل�شكالت الأ�سرية الراهنة ،حيث يحقق �أحد
�أه��م الأه����داف اال�سرتاتيجية للجمعية وه��و متكني املر�أة
خلدمة املجتمع ابتدا ًء من �أفراد �أ�سرتها ،من خالل ت�أهيلها
للتعامل مع حميطها يف املنزل وفق حقائق علمية ومهارات
تربوية ،لتن�شئة �أجيال �صاحلة و�سعيدة ،و�صو ًال �إىل جمتمع
�آمن وم�ستقر.

مب�شاركة كافة �أع�ضائها ب�شكل ح�ضوري

جلنة التطوع يف ال�شارقة تعقد اجتماع ًا طارئ ًا ملناق�شة
م�ستجدات العمل التطوعي يف ظل �أو�ضاع �أوميكرون
•• ال�شارقة -الفجر:

ع����ق����دت جل����ن����ة ال����ت����ط����وع يف �إم��������ارة
ال�شارقة التابعة للمجل�س التنفيذي،
اج��ت��م��اع��اً ط���ارئ���اً مل��ن��اق�����ش��ة جاهزية
اللجنة واالط�ل�اع على اال�ستعدادات
وم�����س��ت��ج��دات ال��ت��ع��ام��ل م��ع اجلائحة
فريو�س كورونا "كوفيد  "19الناجم
ع��ن امل��ت��ح��ور اجل��دي��د "�أوميكرون" ،
ح�سب الأو���ض��اع احل��ال��ي��ة ،وذل���ك من
خ�ل�ال التن�سيق م��ع اجل��ه��ات املعنية
لتوفري كافة االحتياجات التي ت�ضمن
�سالمة املجتمع.
كما توا�صل اللجنة يف حتقيق �أهدافها

املتمثلة يف تنظيم وتن�سيق �إطالق
امل���ب���ادرات اخل��ا���ص��ة مبكافحة انت�شار
اجلائحة ،وو�ضع املعايري وال�ضوابط
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ت���ط���وع �أف����������راد املجتمع
وم�ؤ�س�ساته على م�ستوى الإمارة.
وك�شفت اللجنة �إىل �أن �أب����رز نتائج
�أعمال اللجنة التي مت تنفيذها خالل
العام  ،2021حيث �أنها عقدت 12
اجتماعاً نتج عنه  69تو�صية  ،فيما
بلغت الفر�ص التطوعية التي �أ�شرفت
ع��ل��ي��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة ن��ح��و  391فر�صة،
مب�شاركة  3744متطوعاً ،وب�إجمايل
� 258385ساعة تطوعية.
وعقد االجتماع مب�شاركة كافة �أع�ضاء

برئا�سة �سعادة عفاف �إبراهيم املري
ع�����ض��و امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم������ارة
ال�������ش���ارق���ة ،رئ��ي�����س��ة دائ�����رة اخلدمات
االج���ت���م���اع���ي���ة ،وح�������ض���ور ال���دك���ت���ور
ط��ارق �سلطان ب��ن خ��ادم نائب رئي�س
ال��ل��ج��ن��ة ع�����ض��و امل��ج��ل�����س التنفيذي
لإم���ارة ال�شارقة رئي�س دائ���رة املوارد
الب�شرية ،و�سعادة علي بن �سامل املدفع
رئي�س هيئة مطار ال�شارقة الدويل،
ع�ضو املجل�س التنفيذي ،وامل�ست�شار
�سلطان علي ب��ن بطي امل��ه�يري �أمني
عام املجل�س التنفيذي ،و�إمي��ان را�شد
اللجنة "ح�ضوريا" يف جممع ال�شارقة �سيف م��دي��ر �إدارة التثقيف ال�صحي
ل��ل��ب��ح��وث وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واالبتكار؛ يف املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ���س��رة يف

ال�����ش��ارق��ة ،وح�����ص��ة حم��م��د احلمادي
مدير �إدارة التالحم املجتمعي بدائرة
اخلدمات االجتماعية.
وثمنت �سعادة عفاف �إبراهيم املري،
ج���ه���ود �أع�������ض���اء ال��ل��ج��ن��ة وحر�صهم
و�سعيهم الد�ؤوب يف تعزيز جهود دولة
الإمارات العربية املتحدة على حماية
���ص��ح��ة �أف�����راد امل��ج��ت��م��ع وم�ؤ�س�ساته؛
م����ؤك���دة �أن جل��ن��ة ال��ت��ط��وع يف �إم����ارة
ال�����ش��ارق��ة ت��ع��د جت�����س��ي��داً لتوجيهات
ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،بن�شر
وتعزيز قيم العمل التطوعي كواجب

�إن�ساين ووط��ن��ي ،خا�صة و�أن اللجنة
تعقد هذا االجتماع يف وقت ا�ستثنائي
وظروف غري عادية مبا يعزز مالمح
التالحم املجتمعي وحتقيق التكاتف
وال���ت���ع���اون ب�ي�ن ج��م��ي��ع �أف������راد وفئات
املجتمع من مواطنني ومقيمني من
خمتلف اجلن�سيات لتجاوز حتديات
الظروف الراهنة الناجمة عن املتحور
اجلديد "�أوميكرون".

و�أ���ش��ارت �إىل �أن اللجنة تتيح املجال
�أم��ام كافة موظفي حكومة ال�شارقة
وغريهم من �أفراد املجتمع للم�شاركة
يف الأن�شطة التطوعية ك ٌ��ل يف جمال
خ�ب�رات���ه وم���ع���ارف���ه ،م�����ش�يرة �إىل �أن
اللجنة حتر�ص على توفري خمتلف
الفر�ص التطوعية وتر�سيخ مفهوم
امل�س�ؤولية املجتمعية� ،إىل جانب العمل
على تفعيل منظومة العمل التطوعي

والت�أكيد على �أهميتها خا�صة خالل
ف�ت�رة الأزم������ات وال����ك����وارث ،وتوعية
كافة �أف��راد املجتمع وت�شجيعهم على
امل�شاركة الفاعلة.
و�أو�����ض����ح����ت �إىل �أن ال��ل��ج��ن��ة تعمل
بالتكامل مع كافة اجلهات وال�شركاء
واجلهات االحتادية املخت�صة يف �سبيل
ا���س��ت��دام��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وتعزيز
فوائده جمتمعياً وم�ؤ�س�سياً.

بالتعاون مع مركز ال�شارقة ل�صعوبات التعلم

الإح�صاء والتنمية املجتمعية جتري ً
م�سحا لقيا�س وعي �أولياء الأمور واملعلمني واملتخ�ص�صني بذوي �صعوبات التعلم
•• ال�شارقة-الفجر:

ب������د�أت دائ������رة الإح�������ص���اء والتنمية
املجتمعية يف ال�شارقة ،بتنفيذ م�سح
����ص���ع���وب���ات ال���ت���ع���ل���م ،ل��ل��ت��ع��رف على
التحديات التي تواجه عملية التعلم
يف املرحلة الأ�سا�سية ب�إمارة ال�شارقة
بالن�سبة للطالب الذين يواجهون
م�������ش���ك�ل�ات يف اك����ت���������س����اب امل����ع����ارف
وذل��ك بالتعاون مع مركز ال�شارقة
ل�صعوبات التعلم.
وي���أت��ي امل�سح لت�سليط ال�ضوء على
م��دى وع��ي �أف���راد العائلة واملعلمني
بامل�شكالت التي يواجهها الأطفال
ذوو �صعوبات التعلم ،وفيما �إذا كانوا
ع��ل��ى اط��ل��اع مب����ؤ����ش���رات �صعوبات
ال���ت���ع���ل���م ك���ظ���ه���ور ا�����ض����ط����راب����ات يف املبكر وت�أثريه على تطوير الأطفال
العمليات النف�سية الأ�سا�سية التي ال��ذي��ن لديهم �صعوبات يف التعلم،
ت�شمل االن��ت��ب��اه والإدراك والتذكر وع��ل��ى ن��وع��ي��ة اخل��دم��ات الت�أهيلية
وال��ف��ه��م وال��ل��غ��ة� ،إىل ج��ان��ب معرفة ال���ت���ي ي��ح��ت��اج��ه��ا الأط�����ف�����ال لعالج
ال���ع�ل�اق���ة ب��ي�ن ال���ب���ي���ئ���ة ال�ت�رب���وي���ة امل�����ه�����ارات الإدراك�������ي�������ة وال���وظ���ائ���ف
واالج���ت���م���اع���ي���ة امل��ح��ي��ط��ة بالطفل احل�����س��ي��ة واحل���رك���ي���ة وال�سلوكية
واحتمالية وجود �صعوبات يف عملية وعالج النطق.
وي�����س��ت��ه��دف امل�����س��ح ت���وف�ي�ر بيانات
التعلم.
ك��م��ا ي��رك��ز امل�����س��ح ع��ل��ى دور التدخل وم��ع��ل��وم��ات �إح�����ص��ائ��ي��ة ر���س��م��ي��ة من

خالل قيا�س مدى وعي �أولياء الأمور
مب��اه��ي��ة ���ص��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��م ،وقيا�س
مدى املعرفة الالزمة لدى املعلمني
والأخ�صائيني يف املدار�س احلكومية
واخل��ا���ص��ة يف �إم����ارة ال�����ش��ارق��ة بهذه
ال�صعوبات ،للعمل على و�ضع خطط
تطويرية م�ستقبلية ملركز �صعوبات
التعلم.
وي���ن���ف���ذ امل�������س���ح ،م����ن خ��ل��ال توزيع

ا�ستمارات خا�صة على �أول��ي��اء �أمور
ال��ط�لاب ،واملعلمني والأخ�صائيني
املعنيني بعملية التعليم يف خمتلف
امل������دار�������س احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����ص���ة
ب���الإم���ارة ،حيث ت�شمل عينة امل�سح
 1496من �أولياء الأم��ور و363
معلماً � 157أخ�صائياً.
و�أكد ال�شيخ �سلطان بن عبد اهلل بن
�سامل القا�سمي مدير دائرة الإح�صاء

والتنمية املجتمعية �أن �أهمية امل�سح
ت��ك��م��ن يف ت��ن��اول��ه م��و���ض��وع��اً حيوياً
يتعلق ب��ح��ق ذوي ���ص��ع��وب��ات التعلم
يف ت����أم�ي�ن ب��ي��ئ��ة تعليمية وتربوية
ج���ي���دة ،م�����ش�يراً �إىل �أن خمرجات
امل�سح �ست�شكل خطوة مهمة يف �إيجاد
الآليات الالزمة املبنية على بيانات
دقيقة لو�ضع خطة م�ستقبلية لعمل
مركز �صعوبات التعليم.

و�أ�شاد ال�شيخ �سلطان بن عبد اهلل بن
�سامل القا�سمي بالتعاون وال�شراكة
ب�ين ال���دائ���رة وامل���ؤ���س�����س��ات املخت�صة
يف الإم����ارة وال��ف��ئ��ات امل�ستهدفة من
امل�����س��وح ال��ت��ي تنفذها ،الف��ت��اً �إىل �أن
ه��ذا التعاون ي�سهم يف دع��م م�سرية
التنمية املجتمعية يف الإم����ارة من
خ���ل��ال و�����ض����ع خم���ت���ل���ف البيانات
والإح�صاءات الالزمة �أمام متخذي

هيئة املعا�شات تكرم فائزة بو�سام خدمة املتعاملني
•• �أبوظبي -وام:

ك��������رم م�����ع�����ايل حم����م����د ب������ن ه������ادي
احل�سيني وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة
للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية
���س��ل��م��ى ال���ن���ع���ي���م���ي م����وظ����ف �سعادة
املتعاملني بالهيئة حل�صولها على
و�سام خدمة املتعاملني للدورة الثالثة
عن عام  2021وذلك �ضمن برنامج
الإمارات للخدمة احلكومية املتميزة
وه��و الربنامج ال��ذي �أطلقه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم��م��د ب��ن را���ش��د �آل
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي "رعاه
اهلل" ب��ه��دف تعزيز ك��ف��اءة اخلدمات احل�سيني بجهود �سلمى النعيمي وقال دع��م م�سرية التنمية بالدولة ،حيث
احلكومية �إىل م�ستوى الـ  7جنوم" .متنحنا النعيمي الفر�صة للحديث لعبت املر�أة مبا متثله من قوة ناعمة
و�أ����ش���اد م��ع��ايل ال��وزي��ر حم��م��د هادي عن الدور الهام الذي جت�سده املر�أة يف قادرة على �أداء �أكرث من دور يف وقت

الكثري من ذلك �إىل اجلهود الكبرية
التي بذلتها الدولة للتمكني للمر�أة
يف ���ش��ت��ى امل���ج���االت مب���ا ف��ي��ه��ا توفري
الأط����ر الت�شريعية ال��ت��ي ع���ززت من
حقوقها يف املجتمع ،وايجاد املبادرات
التي �ساهمت يف حتقيق التوازن بني
اجل��ن�����س�ين ،وت��ه��ي��ئ��ة امل���ن���اخ الفكري
وال��ث��ق��ايف امل��ع��زز حل�����ض��وره��ا يف كافة
الأو���س��اط االجتماعية واالقت�صادية
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة وم�����ش��ارك��ت��ه��ا يف �صنع
ال���ق���رار ك�����ش��ري��ك جم��ت��م��ع��ي ال غنى
عنه عند و�ضع ال�سيا�سات والأجندات
الوطنية.
و�أ�ضاف معاليه " فخورين مبا حققته
"�سلمى" ون��ث��ق ب����أن جتربتها وبقية
واحد دوراً حمورياً يف تعزيز تناف�سية �أخ��وات��ه��ا و�إخ��وان��ه��ا الفائزين �ضمن
دول���ة الإم�����ارات وحت��ق��ي��ق ري��ادت��ه��ا يف فئات اجلائزة �ست�سهم يف �إثراء البيئة
الكثري من املجاالت ،ويعود الف�ضل يف التناف�سية وخلق روح التميز والريادة

يف ك���اف���ة م���راك���ز ت���ق���دمي اخلدمات
و�صو ًال �إىل امل�ستوى الذي تطمح �إليه
الدولة من برنامج الإمارات للخدمة
احلكومية املتميزة ال��ذي يهدف �إىل
�أن ت��ك��ون دول���ة الإم����ارات واح���دة من
�أف�ضل خم�س دول يف تقدمي اخلدمات
احلكومية على م�ستوى العامل بحلول
نهاية عام ."2025
وق����ال����ت ���س��ل��م��ى ال��ن��ع��ي��م��ي الفائزة
باجلائزة �إن الفوز بهذه اجلائزة هو
�شرف �أع��ت��ز و�أف��ت��خ��ر ب��ه يف م�سريتي
املهنية ،وه��ي داف��ع مل�ضاعفة اجلهود
م���ن �أج����ل ت��ق��دمي خ���دم���ات تتما�شى
مع ر�ؤي��ة برنامج الإم���ارات للخدمة
احلكومية املتميزة ال��ذي يهدف �إىل
االرت��ق��اء مب�ستوى تقدمي اخلدمات
ب�����ش��ك��ل ي���ف���وق ت���وق���ع���ات املتعاملني
ويحقق الكفاءة احلكومية املرجوة.

مهرجان حممد بن �سعود الرتاثي ..ملتقى الهوية والإبداع
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�شهد مهرجان �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود القا�سمي الرتاثي على كورني�ش
منطقة الرم�س بدورته العا�شرة ح�ضورا الفتا من املواطنني واملقيمني والطلبة
م��ن جميع �أن��ح��اء ال��دول��ة لال�ستمتاع بالعرو�ض ال�تراث��ي��ة وال��ف��ن��ون ال�شعبية
وحمتوياته املتعددة و�أجوائه ال�ساحرة التي متثل نقطة التقاء جميع الثقافات
املحلية.
وت�ساهم فعاليات امل��ه��رج��ان يف ال�تروي��ج ال�سياحي وال��ث��ق��ايف وال�تراث��ي لدولة
الإم����ارات ب�شكل ع��ام ولإم���ارة ر�أ����س اخليمة ب�شكل خا�ص حيث يقام املهرجان
بالتزامن مع العطلة املدر�سية خالل الفرتة من � 9إىل  30دي�سمرب احلايل.

وج����ذب امل��ه��رج��ان ال�ت�راث���ي ال�����س��ن��وي ال����ذي تنظمه جمعية ال��رم�����س للفنون
والتجديف الأ�سر لال�ستمتاع بالربامج املتنوعة التي متثل مزيجا بني املا�ضي
واحلا�ضر للحفاظ على ت��راث الأب��اء والأج��داد ال��ذي ميثل قيمة وطنية يجب
احلفاظ عليه �إىل جانب الألعاب ال�شعبية وامل�سابقات الرتاثية وال�شعرية املختلفة
والأكالت ال�شعبية الإماراتية املوروثة وفقرات العيالة واحلربية واليولة وفرقة
املزيود بقيادة �سعيد املزيود وال�شحوح وم�شاركة جمعيات �شمل ور�أ���س اخليمة
واملطاف و�أم القيوين وبن ماجد وغريها من الفقرات التي حظيت باالهتمام
والتقدير واال�ستح�سان .وق��ال حممد �إب��راه��ي��م كا�سني رئي�س اللجنة العليا
املنظمة� ..إن املهرجان الرتاثي العا�شر يحظى بالدعم والرعاية من �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة

ومتابعة واهتمام وتوجيهات �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي
ويل عهد ر�أ�س اخليمة حيث تعزز القرية الرتاثية التم�سك بالهوية واحلفاظ
على تراث الأباء والأجداد .و�أو�ضح �أن القرية الرتاثية التي بد�أت بحلم �صغري
وحب كبري للرتاث حتولت �إىل واقع رائع يج�سد عبق الرتاث واملا�ضي اجلميل
والأ�صيل الذي يحمل يف طياته كنزا من الذكريات والعادات والتقاليد الأ�صيلة
التي عا�شها الآب���اء والأج���داد وبجهود جمل�س �إدارة اجلمعية حيث باتت �إرثا
ح�ضاريا ووطنيا يربط بني املا�ضي واحلا�ضر والأ�صالة واحل�ضارة �إىل جانب
جذب اجلاليات املقيمة يف الدولة لعك�س ثقافاتها مع تطبيق الإحرتازات املقررة
من اجلهات املخت�صة بالوعي واالر�شادات والتعقيم اليدوي يف �أب��واب الدخول
و�سط �أجواء ممتعة و�آمنة.

القرار والباحثني واملخت�صني.
ودع���������ا م�����دي�����ر دائ����������رة الإح���������ص����اء
وال��ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة امل�ستهدفني
م��ن امل�سح للتعاون م��ع ف��ري��ق عمل
ال��دائ��رة وت�سهيل مهمته يف تقدمي
املعلومات املطلوبة ،م���ؤك��داً �أن هذه
املعلومات م�صانة مبوجب القانون
ولن يتم ا�ستخدامها �إال للأغرا�ض
الإح�����ص��ائ��ي��ة .وت��ت�����ض��م��ن ا�ستمارة

امل�����س��ح جم��م��وع��ة م��ن الأ���س��ئ��ل��ة التي
ت��ت��ن��اول خم��ت��ل��ف ال�����ص��ع��وب��ات التي
ي���واج���ه���ه���ا ذوو ����ص���ع���وب���ات التعلم
����س���واء امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ب��ي��ئ��ة الرتبوية
واالجتماعية واالقت�صادية املحيطة
ب���ال���ط�ل�اب �أو امل��ت��ع��ل��ق��ة بالربامج
التعليمية والو�سائل امل�ستخدمة يف
عملية التعليم� ،أو التي لها عالقة
بالقدرات العقلية والإدراكية للطفل
وكيفية التعامل معها.
ي�شار �إىل �أن مركز ال�شارقة ل�صعوبات
التعلم يعمل على �ضمان حياة كرمية
للأ�شخا�ص ذوي �صعوبات التعلم
م���ن خ��ل�ال ال��ت�����ش��خ��ي�����ص والتدخل
املبكرين وب��رام��ج الإر���ش��اد الأ�سري
وال����وظ����ي����ف����ي ،واق�����ت����راح ال��ب�رام����ج
التعليمية املتخ�ص�صة ،بالإ�ضافة
�إىل تقدمي التدريب واال�ست�شارات
ال�ترب��وي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة والنف�سية
للأ�شخا�ص ذوي �صعوبات التعلم،
وم�����س��ان��دة امل���ؤ���س�����س��ات التعليمية،
وت��دري��ب ال��ك��وادر العاملة يف جمال
ال��ت��ع��ل��ي��م ،ومت���ك�ي�ن امل��ت��م��ي��زي��ن من
الأ�شخا�ص ذوي �صعوبات التعلم من
الو�صول �إىل �أق�صى درجات النجاح.

حملة البكالوريو�س من املواطنني ي�ستحوذون
على  % 35.7من القوى العاملة
•• �أبوظبي-وام:

�أظ��ه��ر م�سح ال��ق��وي ال��ع��ام��ل��ة يف ال��دول��ة  - 2020ال���ذي ن��ف��ذه املركز
االحتادي للتناف�سية والإح�صاء ..ا�ستحواذ احلالة التعليمية بكالوريو�س
�أو ما يعادلها على احل�صة الأك�بر من �إجمايل القوى العاملة بالدولة
بن�سبة  ،33.1%فيما بلغت ن�سبة ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة م��ن امل��واط��ن�ين "
ذكور و�إناث" حملة البكالوريو�س �أو ما يعادلها  ،35.7%وبلغت ن�سبة
املواطنات حملة البكالوريو�س من �إجمايل املواطنات بالقوى العاملة يف
الدولة  2020نحو  ،% 48مقابل  23.8%للذكور من املواطنني من
حملة البكالوريو�س.
و�شكلت الفئة العمرية من  34-30عاماً ن�سبة  % 20.4من �إجمايل
القوى العاملة من املواطنني ،مقابل  20.1من �إجمايل القوى العاملة
من غري املواطنني لنف�س الفئة ،وجاءت الفئة العمرية من  29-25يف
املركز الثاين بن�سبة  18.2%من القوى العاملة من املواطنني ،مقابل
 13.1%من القوى العاملة من غري املواطنني.
وتناول تقرير م�سح القوى العاملة  2020عدة م�ؤ�شرات منها توزيع
القوى العاملة ح�سب " اجلن�سية ،والنوع االجتماعي ،والفئة العمرية"
ومعدل امل�شاركة االقت�صادية ،وامل�شتغلون ،وتوزيع امل�شتغلني ،واملتعطلون،
وتوزيع املتعطلني ،وتوزيع ال�سكان خارج القوى العاملة.
و�أو�ضح التقرير �أن القوى العاملة هم االف��راد والبالغني من عمر 15
�سنة ف�أكرث �سواء كانوا م�شتغلني �أو متعطلني ،م�شريا �إىل �أن امل�شتغل هو
الفرد البالغ � 15سنة ف�أكرث وعمل خالل الأ�سبوع ال�سابق ليوم املقابلة
ولو ل�ساعة واح��دة مقابل �أج��ر �أو �أرب��اح ،و�أم��ا املتعطل فهو الفرد البالغ
� 15سنة ف�أكرث ومل يعمل خالل الأ�سبوع ال�سابق ليوم املقابلة ولو ل�ساعة
واحدة ويبحث عن عمل ب�شكل جدي ومتاح للعمل وقادر عليه ،و�أما خارج
القوى العاملة فهو الفرد البالغ من العمر � 15سنة ف�أكرث وال يعمل
وال يبحث عن عمل �إم��ا للتفرغ للأعمال املنزلية �أو متفرغ للدرا�سة �أو
متقاعد.
وبح�سب توزيع امل�شتغلني خالل  ،2020ا�ستحوذت الفئة العمرية من
 34-30عاماً على  20.3%من �إجمايل القوى العاملة ،وتلتها الفئة
العمرية من  39-35بن�سبة  ،20.2%والفئة العمرية من 29-25
بن�سبة  ،% 13ويف املركز الأخ�ير ج��اءت الفئة العمرية من 19-15
بن�سبة .% 0.2
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•• العني-الفجر:

ف��ازت ال��دك��ت��ورة نعيمة احلو�سني ،م��ن كلية العلوم الإن�سانية
واالج��ت��م��اع��ي��ة بجامعة الإم������ارات ،ب��ج��ائ��زة اب���ن ب��ط��وط��ة لأدب
الرحالت  ،2021-2020فئة «الرحلة املرتجمة» عن كتاب
«خرائط ورحالت ال�سفر يف �أعماق �إفريقيا »1797 – 1795
للكاتب وامل�ستك�شف الأ�سكتلندي منغو ب���ارك ،وذل���ك بح�سب
ما �أعلنه املركز العربي ل�ل�أدب اجلغرايف« ،ارتياد الآف��اق يف �أبو
ظبي ولندن» ..وتبنت اجلائزة �إ�صدار الكتاب يف طبعة جديدة،
بالتعاون مع «دار املتو�سط» يف ميالنو الإيطالية ،ومينح املركز
ج��وائ��ز اب��ن بطوطة �سنوياً منذ ع��ام  2003لأف�ضل الأعمال
املحققة واملكتوبة يف �أدب الرحلة عربياً ،يف ف��روع خمتلفة من

�أوج���ه الإب����داع ،ومنها ف��رع الرتجمة .و�أك���دت ال��دك��ت��ورة نعيمة
احلو�سني على �أن هذا الفوز هو �إجن��از جديد للثقافة والإبداع
الإم��ارات��ي ،ال��ذي بات يت�صدر خارطة فن الرتجمة ،عرب نخبة
من امل�شاريع التي ت�ساهم اليوم يف نقل ثقافات العامل ،ونقل ما يف
خزانة �أدب الرحلة �إىل لغات خمتلفة ،فيما يذكرنا �أدب الرحالت
بديهياً بالرحالة ال�شهري ابن بطوطة� ،أحد �أقدم الأمناط الأدبية،
التي مت �ضبط مفهومها مبكرا ،و�أ�صبحت فر�صة للتوا�صل بني
كاتب ي�سرد رحلة مثرية لالنتباه وب�ين ق��ارئ يبحث عن �سبل
الكت�شاف الآخر ،ما يدفعنا للقول �إننا يف �أم�س احلاجة اليوم �إىل
ذلك الفكر املتمدن ،والعمل �أي�ضاً على نقل ما يف �أدب الرحلة
العربية التي متتد على مدى قرون� ،إىل لغات �أخرى ليتعرف
القارئ الغربي عن ق��رب على طبيعة نظرة العربي �إىل الآخر

Thursday

ونظرته �إىل نف�سه  ،منوهة �إىل �أن الإمارات من�صة عاملية للبحث
والرتجمة وبناء ج�سور متينة مع ثقافات العامل بوجه خا�ص،
والإبداع الإن�ساين بوجه عام .وتعترب الدكتورة نعيمة احلو�سني،
احلائزة �شهادة الدكتوراه من جامعة كن�سا�س بالواليات املتحدة
الأمريكية ،باحثة يف علم وممار�سة ر�سم اخلرائط ،واهتمامها
بنقل املعرفة واخلربة التي اكت�سبتها لطلبة اجلامعة� ،سواء يف
جمال نظم املعلومات اجلغرافية �أو اال�ست�شعار عن بُعد والبيئة
وال�����س��ي��اح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م� ،إىل ج��ان��ب �إ���س��ه��ام��ات��ه��ا ال��ن��وع��ي��ة يف نقل
الأب��ح��اث العلمية �إىل اجلمهور العربي والباحثني م��ن خالل
ترجمتها لعدد من الكتب املهمة عاملياً يف جمال تخ�ص�صها ،وقد
�أ�سهم ذل��ك يف ح�صولها على العديد م��ن اجل��وائ��ز وال�شهادات
التقديرية من م�ؤ�س�سات عربية ودولية مرموقة.
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حرا�س معبد انغكوروات الكبري يرحبون بزوار جناح كمبوديا يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

ج��ن��اح مم��ل��ك��ة ك��م��ب��ودي��ا ي��دع��و زوار
�أك�سبو � 2020إىل جولة يف املعابد
القدمية املذهلة وم�شاهدة الطبيعة
ال���زراع���ي���ة اخل��ل�اب����ة ،واال�ستمتاع
با�ستقبال حافل بابت�سامات ال�شعب
وكرم ال�ضيافة ،بالإ�ضافة الكت�شاف
ت���ق���اف���ت���ه���ا وح�������ض���ارت���ه���ا وامن������اط
احل���ي���اة ع��ل��ى �أر����ض���ه���ا ،م���ع معرفة
العادات والتقاليد واملوروث الثقايف
وال���ت���اري���خ���ي ل��ل��م��م��ل��ك��ة ،ك��م��ا يقدم
اجل���ن���اح ب��ا���س��ت��م��رار ع���رو����ض���اً فنية
ب�صفة يومية يقدمها جمموعة من
الفنانية امل��ح��ل��ي�ين ،و�أه��ت��م اجلناح
ب��ع��ر���ض م��ن��ظ��وم��ة طبيعية ور�ؤي����ة
للتنمية ال��زراع��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ،مبا
يحقق النمو االقت�صادي لكمبوديا
يف �شتى مناحي احلياة.
جذبت مملكة كمبوديا زوار اك�سبو
 2020بت�صميم جناحها املتميز،
ت�صميم على هيئة املعابد القدمية
ال���دال���ة ع��ل��ى احل�������ض���ارة والتاريخ

وال�تراث ،فعند دخ��ول اجلناح يرى
ال��زائ��ر ب��واب��ة م��ن احلجر الرمادي
املزخرف بنقو�ش تعك�س روح �شعب
اململكة ،وتتو�سط ال��ب��واب��ة �أ�سدين
م��ن��ح��وت�ين م���ن ال�����ص��خ��ر ولونهما
�أب��ي�����ض ي���رم���زا حل�����ض��ارة كمبوديا
ال��ق��دمي��ة ،ويف اجل��ن��اح م��ن الداخل

جمموعة م��ن التماثيل امل�صنوعة
م���ن ال����رخ����ام واحل����ج����ارة الرملية
ف�ضال عن املالب�س اخلا�صة باملعبد
ال��ن��غ��ك��وروات ال��ك��ب�ير ال����ذي يعترب
ع��دد من املعابد ملختلف �أحجامها،
حيث �أ�صبحت حاليا وجهة �سياحية
ل�سياح العامل.

ات��خ��ذ ج��ن��اح ك��م��ب��ودي��ا ���ش��ع��ار "من
ال��ت��راث �إىل امل�����س��ت��ق��ب��ل امل�ستدام"
ل����ي����واك����ب ال���ع�������ص���ر وي����ت����زام����ن مع
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال���ت���ق���دم يف جمال
ال��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي ،ل��ك��ن اجلناح
�أه���ت���م ب��ع��ر���ض احل�����ض��ارة القدمية
ال��ت��ى غ��ال��ب��اً ي�ستمد منها التطور

واحلداثة والتنمية امل�ستدامة ،و�أن
مملكة كمبوديا متتلك م��ن الإرث
ال��ت��اري��خ��ي م���ا ي���ؤه��ل��ه��ا ب�����أن ترتبع
على عر�ش التقدم لأن لها خلفية
ح�������ض���اري���ة ق���دمي���ة ت�������ض���رب بعمق
ال��ت��اري��خ ،وم���ا �أت����ت ب��ه م��ن متاثيل
طبيعية خري دليل على انها تر�سم
���ص��ورة ذه��ن��ي��ة ع��ن��د ال����زوار وتر�سخ
يف ع���ق���ول���ه���م ال���������ص����ورة النمطية
ال��ق��دمي��ة ل��ك��م��ب��ودي��ا وم����دى ت�أثري
ه��ذه احل�ضارة على التقدم والنمو
وال���ت���ط���ور ال������ذي مت���ار����س���ه حاليا
وتتاو�صل مع جميع دول العامل يف
موع من الندية واملعرفة واخلربة.
يف املمر الثاين بعد البوابة مبا�شرة
ي��ق��ف ع���دد م��ن اجل��ن��ود ع��ل��ى هيئة
مت���اث���ي���ل م����ن ال����رخ����ام واحل����ج����ارة
الرملية ،وخلفهم نقو�ش مما يذهل
ال����زائ����ر ،وجم�����س��م ي����أخ���ذ ح��ي��ز من
امل��م��ر مل��ع��ب��د " ان���غ���ك���وروات الكبري"
بامل�ساحات اخل�ضراء التى حتيطه،
كما ي�ستقبل اجلزء الثاين من جناح
كمبوديا ال���زوار برحلة افرتا�ضية

على ال�شاطئ ،حيث �أم���واج بحرية
عند �أق���دام ال���زوار م��ع �سماع �صوت
الطبيعة التى تعزفها مياه البحر،
ويف املمر امل�ؤدي للحياة الزراعية التى
يعتمد عليها �سكان اململكة ،ويتعرف
الزائر على �أنواع املنتجات الزراعية
والأدوات امل�ستخدمة يف هذا الوقت
للحرث وال���زراع���ة وج��ن��ي املنتجات
الزراعبة ،ومن �أهم املحا�صيل التى
تنتجها كمبوديا وت�����ص��دره��ا لدول
ال��ع��امل وع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال القمح،
الفلفل ،الذرة ،احلم�ص ،ومل تكتفي
كمبوديا بالزراعة كدخل قومي بل
عر�ض اجلناح حماوالت ال�شعب ب�أن
يتوجه للعمل يف ال�سفن مما �أدخل
ه����ذه امل��ه��ن��ة ل��ل��ب�لاد ،ومل تقت�صر
معرو�ضات كمبوديا على هذا القطاع
ف��ق��ط وامن����ا ���س��ل��ط اجل��ن��اح ال�ضوء
ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ة وامل��و���س��ي��ق��ى والفنون
وال�صناعات احلرفية التقليدية من
مالب�س املحلية.
ويف واح���د م��ن �أرك����ان اجل��ن��اح جند
جم�����س��م ل��ه��ي��ك��ل م��ع��ب��د ف����وق ر�أ�����س

ت�شكلت بكل ال�ضلوع الأربعة بنف�س
ال�����ش��ك��ل وامل�ل�ام���ح وال��ت��ع��ب�ير ،وهذا
امل��ج�����س��م ال��ت��ح��ف��ة ال��ف��ن��ي��ة ال���دال���ة
ع��ل��ى ح��رف��ي��ة ال��ن��ح��ات يف كمبوديا
واهتمامه ب��الإب��داع واالب��ت��ك��ار ،و�أن
ف���ن ال��ن��ح��ت م�����وروث يف احل�ضارة
ال��ق��دمي��ة للملكة ،وج���اءت ك��ل هذه
التماثيل واملج�سمات ب�صورة مبهرة
ومتميزة للغاية ،فكل هذه النماذج
�سوف ت�سهم يف جذب ال�سياح ور�ؤ�س

الأموال �إىل اململكة.
وي�أتي الهدق من م�شاركة كمبوديا
يف �أك�����س��ب��و �إىل ت��ع��ري��ف احل�ضارة
وال��ت��اري��خ ال��ق��دمي لها جلميع زوار
�أك�����س��ب��و دب����ي ،وال�ت�روي���ج ال�سياحي
ل��ل��ج��م��ه��ور ال���ك���ب�ي�ر ال������ذي ي�سعى
للمعرفة وال��وق��وف على الثقافات
املتنوعة ور�ؤية ما هو قدمي وحديث
ومراحل التطور والتنمية امل�ستدامة
يف جميع الدول امل�شاركة.

الفريق املري ي�شهد جل�سة �أر�ض الالم�ستحيل يف من�صة ليت�س توك ب�إك�سبو  2020دبي
•• دبي -وام:

�شهد معايل الفريق ع��ب��داهلل خليفة
امل�����ري ،ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����ش��رط��ة دبي،
يف م�����س��رح ج��ن��اح  DP worldيف
�إك�����س��ب��و  2020دب���ي ،ث��ال��ث جل�سات
مبادرة "ليت�س توك" بعنوان "�أر�ض
الال م�ستحيل" قدمها �سعادة حممد
العبار ،م�ؤ�س�س �شركة �إعمار العقارية
ون���ون دوت ك���وم ،بح�ضور م�ساعدي
ال���ق���ائ���د ال����ع����ام ،وم����دي����ري الإدارات
العامة وم��راك��ز ال�شرطة ،وموظفي
�شرطة دب��ي وجمهور م�شارك ،و�أدار
اجلل�سة الإعالمي مروان احلل.
ورحب معايل الفريق عبداهلل خليفة
امل���ري ،ب�سعادة حممد ال��ع��ب��ار ،مثم ًنا
م�شاركته يف م��ب��ادرة "ليت�س توك"،
التي �أطلقتها �شرطة دبي تزام ًنا مع
احلدث العاملي الكبري �إك�سبو 2020
دب����ي ،ب��ه��دف ن�����ش��ر امل��ع��رف��ة وتوا�صل
ال����ع����ق����ول ،م����ن خ���ل��ال ا�ستعرا�ضه
لتجربته ال�شخ�صية وم�سريته امللهمة
واحلافلة بالنجاحات.
و�أك���د معاليه �أن دول���ة الإم�����ارات هي
ف ً
���ع�ل�ا �أر��������ض ال��ل��ا م�����س��ت��ح��ي��ل ،و�أن
�إجنازاتها العاملية التي حتققت خري
برهان ،و ُترتجم ب�شكل وا�ضح وجلي
م��ا و���ص��ل��ت �إل��ي��ه ال���دول���ة وم���ا ت�سعى
ل���ه ،ف��ه��ي �أر�����ض ال��ف��ر���ص وامل�ستقبل
ال�����واع�����د ،وف���ي���ه���ا ت��ت��ح��ق��ق الأح���ل��ام
وال���ط���م���وح���ات ����س���واء ع��ل��ى م�ستوى

احل��ك��وم��ات �أو ال�����ش��رك��ات وامل�ؤ�س�سات
اخلا�صة �أو الأ�شخا�ص ،فمنها وفيها
انطلقت وت�أ�س�ست الكثري من امل�شاريع
والأعمال ال�ضخمة والعاملية.
وق����ال " ن��ح��ن يف ���ش��رط��ة دب���ي لدينا
تعاون كبري وتن�سيق دائم يف الفعاليات
ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي ت���ؤم��ن��ه��ا ���ش��رط��ة دبي
و����ش���رك���ا�ؤه���ا يف ال��ل��ج��ن��ة الأم���ن���ي���ة يف
خمتلف املواقع البارزة يف دبي ،والتابعة
لإعمار وغريها من ال�شركات" الفتا
�إىل �أن "�إعمار" �شريك مهم وداعم
يف ه��ذه العملية ،ومتتلك نخبة من
امل��وارد الب�شرية التي تعمل مع جلان
الت�أمني وفق �أعلى م�ستوى وب�أف�ضل
امل��م��ار���س��ات ،وه����ذه م��ن الأم�����ور التي
نفخر بها جميعًا وتفخر بها دبي التي
اعتاد العامل على فعالياتها النوعية

وال�ضخمة والرائعة.
من جانبه ،عرب �سعادة حممد العبار
ع����ن ����س���ع���ادت���ه ب���ه���ذه اال�ست�ضافة،
متقدمًا بال�شكر ملعايل القائد العام
ل�شرطة دب��ي وف��ري��ق عمله ،وم�ؤكدًا
يف ح��دي��ث��ه ب�����أن الأم����ن والأم�����ان هما
ركيزة االقت�صاد والتجارة واال�ستثمار،
وبدونهما ال ميكن لهذه القطاعات �أن
تنمو ،منوهاً ب�أن �شرطة دبي م�ؤ�س�سة
���ش��رط��ي��ة ���ض��خ��م��ة ذات ���س��م��ع��ة عاملية
ح�صدتها م��ن العمل اجل��اد وحرفية
موظفيها وكفاءة مواردها املتعددة.
وا���س��ت��ع��ر���ض ����س���ع���ادة حم��م��د العبار
جت��رب��ت��ه ال�شخ�صية م��ن��ذ البدايات
وقال �إن النجاح الذي حققته �أتى من
مبد�أين �أ�سا�سيني� ،أولهم �أن التوفيق
وال���ن���ج���اح ه���و م���ن اهلل رب العاملني،

وث��ان��ي��ه��م �أن ال��ن��ج��اح ال ي��ت��ح��ق��ق �إال
عندما يكون الإن�����س��ان �صاحب �شغف
ورغ���ب���ة ،وجم��ت��ه��د وم��ث��اب��ر ،وينطلق
ويحاول دون تردد.
و�أ�ضاف " الرغبة الداخلية موجودة
ل����دى ك���ل �إن�������س���ان ،ول���ك���ن ه���ن���اك من
يقرر �أن يجرب وي�ستمر مهما كانت
ال��ظ��روف ،و�إن �سقط وف�شل عليه �أن
ينه�ض ويعمل بجد و�ستمر باملحاولة
دون كلل �أو ملل ،و�أن يتبع الإن�سان
الأمر الذي يحبه ويجد نف�سه و�شغفه
فيه".
وق����ال " �أك��رم��ن��ا اهلل ب��ق��ي��ادة مباركة
�أ�س�ست وبنت وطنا رائعا ،وا�ستثمرت
م��وارده��ا الطبيعية مثل النفط من
�أج���ل منفعة ال��ن��ا���س ،والتعليم وبناء
الإن�سان ال��ق��ادر على العطاء والبذل

لنف�سه ولوطنه وللعامل ،وقد �أكرمنا
اهلل اي�����ض��اً ب��ق��ائ��د ا�ستثنائي و�شجاع
ومقدام وداع��م ومدر�سة حقيقية "يف
العمل اجلاد والد�ؤوب وامل�ستمر الذي
يو�صلك للنجاح" ،وهو �صاحب ال�سمو
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د �آل مكتوم
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ".
وحتدث �سعادته عن بداياته كموظف،
م�شريا �إىل �أن ع��وام��ل مثل التعليم
والأ�صدقاء واملوظفني حول ال�شخ�ص
ل��ه��ا ت���أث�ير ع��ل��ى �شخ�صية الإن�سان،
و�إن هناك �شخ�صيات لها �أثر �إيجابي
وف�����ض��ل يف دف��ع��ه ل�ل��أم���ام يف العمل،
و�إن ان��ت��ق��ال��ه ل��ل��ع��م��ل يف �سنغافورة
والتعرف على القطاع العقاري �أكرث،
وحبه لهذا امل��ج��ال خلق فيه الرغبة

�شرطة �أبوظبي ت�شارك يف فعاليات مهرجان ال�شيخ زايد 2021
•• �أبوظبي-الفجر:

�شهدت م�شاركة �شرطة �أب��وظ��ب��ي يف م��ه��رج��ان ال�شيخ زايد
 2021يف منطقة الوثبة �إقباال كبريا من اجلمهور على
العرو�ض املتميزة التي ركزت على تقدمي اخلدمات والتوعية
والتثقيف والتعريف ب��الإرث التاريخي وعك�ست التطورات
التي حققتها يف م�سرية الدولة التطويرية.
وا�ستعر�ضت املديريات والإدارات امل�شاركة عرب جناح �شرطة
�أبوظبي اخلدمات واالبتكارات الذكية للجمهور كما قدمت
فرقة مو�سيقى �شرطة �أبوظبي جمموعة من مقطوعاتها
الرتاثية والوطنية و�سط اعجاب ال��زوار وعر�ضت مديرية
امل��رور والدوريات فيديوهات توعوية عن ال�سالمة املرورية

للجمهور وتوعيتهم حول القيادة الآمنة يف ال�ضباب وترك
م�سافة �أمان كافية والتعريف بالقانون رقم  5ل�سنة 2020
ب�ش�أن حجز املركبات يف �إم��ارة �أبوظبي والتعريف ب�أهداف
دوري�����ة الأط���ف���ال يف ت��ق��دمي ال��ت��وع��ي��ة امل���روري���ة وال�سالمة
ل�ل�أط��ف��ال ،وع��ق��د ور���ش��ة تثقيفية وم�سابقات م��روري��ة على
م�����س��رح ال��ط��ف��ل ،وت��وزي��ع ال��ه��داي��ا ع��ل��ى امل�����ش��ارك�ين م��ن زوار
املهرجان.
و ع��ر���ض��ت م��دي��ري��ة ت��رخ��ي�����ص الآل���ي���ات وال�����س��ائ��ق�ين بقطاع
العمليات املركزية خدماتها عرب التطبيقات الذكية امل�صممة
مبا يتنا�سب مع احتياجات املتعاملني ،وتعرف اجلمهور �إىل
اخلدمات واملراكز وم�سارات الفح�ص و�أوقات العمل وم�شروع
منظومة الفح�ص الذكي من خالل ال�سيارة الذكية وخدمات

ال�سائقني ورحلة املتعامل يف خدمة فتح ملف رخ�ص قيادة
ومواعيد الفح�ص ،فيما مت عر�ض رخ�ص الأطفال للتوعية
.وعر�ض ق�سم املوروث ال�شرطي يف املهرجان �سيارة ال�شرطة
القدمية التي ا�ستخدمتها يف عام  1979وتعد اول �سيارة
ريا�ضية من نوع بور�ش م�ستخدمة لديها و�صور قدمية جت�سد
م�سرية تطور �شرطة �أبوظبي منذ ت�أ�سي�سها  ،وقدمت �إدارة
التفتي�ش الأمني  k9عرو�ضا متنوعة للكالب البولي�سية
بينت مهاراتها الكبرية يف جماالت العمل ال�شرطي والأمني
كما �شارك عدد من �أع�ضاء مبادرة كلنا �شرطة مب�ساعدة
اجلمهور و�إر�شادهم عند الدخول واخلروج
و�شاركت فرق دعم �أمن الفعاليات والدوريات املرورية واملهام
اخلا�صة بت�أمني موقع املهرجان وتعزيز �سالمة امل�شاركني.

لت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة عقارية �ضخمة يف
دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة ،كون
القطاع العقاري مهم وبدرجة عالية
يف كل دولة يف العامل.
وح��ول التحديات التي واجهته ،بني
�سعادته ب�أن املناف�سة التي حدثت بعد
فتح احلكومة �شركات مناف�سة دفعته
لتحويل التحدي �إىل فر�صة للتو�سع
نحو الأف�����ض��ل حمليا وخ��ارج�� ًي��ا ،و�إن
املناف�سة �أمر �صعب لكنه جيد ،ويحتاج
�إدارة ذكية وجيدة ،وهو ما عملوا عليه
يف �إع��م��ار ،م��ن خ�لال التنفيذ اجليد
والنوعية املمتازة يف البناء والتطوير،
واخل�������دم�������ات ال����ن����وع����ي����ة للعمالء،
ف��ال��ت��ح��دي��ات م�����س��ت��م��رة يف ح���ي���اة كل
�شخ�ص ول��ك��ن عليه اال���س��ت��م��رار بجد
واجتهاد لتحقيق النجاحات.

ويف هذا ال�ش�أن قال �سعادته " يف يوم
م���ن الأي������ام ق����ال يل ���س��ي��دي �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد "ب�أن
االقت�صاد والعمل مثل الليل والنهار
وم��ث��ل ال�صيف وال�����ش��ت��اء ،ف��ك��ن دائما
حري�صا وجاهزا لتحوالت االقت�صاد"،
فكنا يف �إع��م��ار م�ستعدين وجاهزين
ب�����ش��ك��ل ج��ي��د ،ف��ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال يف
الأزم���ة االقت�صادية الكبرية مل نكن
م��ق�تر���ض�ين ك��ث�يرا ،وه����ذا ك���ان جيدا
بالن�سبة ل�سيا�سة �إع��م��ار ،وفيِ الأزمة
ال�صحية العاملية الأخ�يرة يف 2020
والإغ�لاق��ات التي حدثت وانخفا�ض
ال��ق��وة ال�����ش��رائ��ي��ة وع���دم ق���درة بع�ض
امل�ست�أجرين على دفع الإيجار ،تعاملنا
معهم وم��ع ال��و���ض��ع مب��رون��ة دون �أن
من���ار����س ���ض��غ��وط��ات ع��ل��ي��ه��م ،فكانت
ال���ق���رارات ال��ت��ي ات��خ��ذن��اه��ا ت�����ص��ب يف
م�صلحة الإن�سان والعمل.
وفيِ ه����ذا اجل���ان���ب� ،أك����د ���س��ع��ادت��ه �أن
ال�����ش��خ�����ص ال���ن���اج���ح ي��ع��م��ل ب�أ�سلوب
خم��ت��ل��ف ،وع��ل��ى �أه�����داف ال�����ش��رك��ة �أن
تكون غري عادية ،حتى تكون النتائج
والإجنازات فريدة ونوعية ،و�أن �أ�صعب
م��ه��م��ة يف ال��ع��م��ل ه��ي اخ��ت��ي��ار �أف�ضل
را �إىل �أن املوظف
امل���وظ���ف�ي�ن ،م�����ش�ي ً
يجب �أن يكون مثابرا وجمتهدا دون
ت��وق��ف ،و�أن �إع��م��ار تفخر ب����أن لديها
نخبة م��ن امل����وارد ال��ب�����ش��ري��ة املتميزة
التي يتم تقديرهم ومكاف�أتهم ب�شكل
كبري.

و�أو�ضح �أن �شركة "نون" تنمو ب�شكل
كبري وهائل ،وحتقق �إجن���ازات كبرية
و�أ���ص��ب��ح��ت متقدمة يف ك��ل م��ن دولة
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة واململكة
العربية ال�سعودية وجمهورية م�صر،
مبي ًنا �أن ق��رارات احلكومة يف حتويل
العديد من امل�ؤ�س�سات �إىل م�ؤ�س�سات
و���ش��رك��ات م�����س��اه��م��ة��� ،س��وف ي��ك��ون له
نتائج جيدة ،كون ال�شفافية يف العمل
جيدة ،و�أن "نون" رمبا بعد � 4سنوات
�سوف تتحول �إىل �شركة م�ساهمة.
وع�بر �سعادته ع��ن ان��ب��ه��اره و�إعجابه
ب���الأرق���ام وال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي يحققها
�أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية املنزلية،
م����ؤك���دًا ب����أن ه���ذا دل��ي��ل ع��ل��ى الرغبة
وال�شغف احلقيقي لأ���ص��ح��اب��ه��ا ،و�أن
املحاوالت املتكررة تخلق النجاح ،و�أن
�أعظم تغري جت��اري يجري يف العامل
هو امل�شاريع ال�صغرية يف املنازل.
واختتم �سعادة حممد العبار حديثه
مب��ج��م��وع��ة م���ن ال��ن�����ص��ائ��ح لل�شباب
وال���ت���ي مت���ح���ورت ح����ول ال��ع��م��ل بجد
واجتهاد متوا�صل ،وعدم اال�ستعجال
على الراحة يف بداية امل�شوار والعمل،
وح���ب ال��ع��م��ل واحل���ف���اظ ع��ل��ى �سمعة
امل�ؤ�س�سة من خالل العمل الد�ؤوب.
ويف ختام اجلل�سة كرم معايل الفريق
ع��ب��داهلل خليفة امل���ري� ،سعادة حممد
العبار بدرع تذكارية تقدي ًرا جلهوده
وم���������ش����ارك����ة ����س�ي�رت���ه ال���ع���م���ل���ي���ة مع
اجلمهور.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/منظر املحيط
للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 2194444:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبدالرحمن احمد ح�سن عبداهلل املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خلف ا�سماعيل خلف حممد احلو�سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز ريالك�س
الفندر للتدليك والعناية باجل�سم  -رجال
رخ�صة رقم CN 1384999:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة مطر �ضحى جمعه فايل الظاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد مطر �سامل بن م�سيعد النيادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ويبكو الهند�سية
الدارة امل�شاريع
رخ�صة رقم CN 3724767:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سلطان را�شد �سعيد �سلطان ال علي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف روز كمال ا�سماعيل الكبي�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شيكر للع�صائر ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ال�سابع واالربعون ق  - 1وحدة مركز مكاين زاخر
للت�سوق  - F2نعمه مركز جتاري نعمه  2متجر
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2272483 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الدره للمراجعة والتدقيق (�سليمان احمد �سامل) ,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/12/26:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2105040967:تاريخ التعديل2021/12/29:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/إيفنت�س
باي كري�ستينا
رخ�صة رقم CN 1699142: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 دائرة التنمية الإقت�صادية  -مكتب تنمية ال�صناعة ب�أن  /ال�سادة
:داميوند �ستار ل�صناعة املفرو�شات
رخ�صة رقم IN 2003074:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خليل عبد اهلل مبارك حممد املريخي 100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /
حذف حممد عبداهلل مبارك حممد املريخي
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/الباين للنقليات
العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1058511:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة مفرج �سعيد علي �صالح املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل مبخوت عبداهلل �صالح املن�صوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة1033310/

للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 4247786:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيرت �سكيل لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2775205:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نويون مونى حممد خور�شيد عالم %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد �شوهيل حممد جالفو مياه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خليل عبدالرحمن حممد عمر
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف بابلو حممد �سليم
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 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 /بيرت �سكيل لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م
BETTER SKILL FOODSTUFF TRADING L.L.C

�إىل /بيرت �سكيل لل�صيانة العامه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

BLUE PALACE GENERAL MAINTENANCE

�إىل /وندو كلني لل�صيانة العامة

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة املباين ( 4329901
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الفواكه واخل�ضروات الطازجة  -بالتجزئة 4721001
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الأ�سماك و الأغذية البحرية املجمدة  -بالتجزئة 4721007
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الأرز  -بالتجزئة 4721031
تعديل ن�شاط  /حذف بيع التوابل و البهارات  -بالتجزئة 4721030
تعديل ن�شاط  /حذف بيع املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة  -بالتجزئة 4721032
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  13430بتاريخ 2021/12/30

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة الفوار لتوزيع املياه املعدنية
الطبيعية  -ذ م م رخ�صة رقم CN 1123138:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ادى ندمي عمارى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ادى ندمي عمارى من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد عبداهلل عي�سى اجلابرى
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� /شركة الفوار لتوزيع املياه املعدنية الطبيعية  -ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سوجنو ثري � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 4166645:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �ألفا ظبي بارترنز القاب�ضة ذ.م.م

AL FAWWAR MINERAL WATER DISTRIBUTION COMPANY L. L.C

�إىل� /شركة الفوار لتوزيع املياه املعدنية الطبيعية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL FAWWAR MINERAL WATER DISTRIBUTION COMPANY - 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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بلو بلي�س لل�صيانة
العامة رخ�صة رقم CN 2687910:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /بلو بلي�س لل�صيانة العامة

BETTER SKILL GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شركة الهولندية
لال�سا�سات ومعاجلة اخلر�سانة  -ذ م م
رخ�صة رقم CN 1037356:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سردار داود �سلمان البياتى من � % 30إىل %62
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ا�سعد عفيف زعرب %38
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ا�سعد عفيف زعرب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان حممد �سلطان حارب الفالحى
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

WINDOW CLEAN GENERAL MAINTENANCE

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

ALPHA DHABI PARTNERS HOLDING L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شيمريا لال�ستثمار  -ذ .م .م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 3821890:باال�سم التجاري:فري�ش بايت
بابريكا خلدمات التموين 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)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم وم�شاوي �أرزة لبنان ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 4136298:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عامر عبداهلل مبارك عبداهلل الكندى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عامر عبداهلل مبارك عبداهلل الكندى من � % 51إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مومينول ا�سالم عبداملنان �سوردير
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 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 /مطعم وم�شاوي �أرزة لبنان ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ابوظبي الند للمقاوالت العامة
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1085433:قد تقدموا الينا بطلبتعديل مدير � /إ�ضافة كايد على دروي�ش خرما
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اي ات�ش �سي كابيتال القاب�ضة ذ.م.م

�إعــــــــــالن

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 /مطعم وم�شاوي �أرزة لبنان � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
ARZET LEBANON RESTAURANT AND GRILLS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم
بينوي ب�ست
رخ�صة رقم CN 1433560: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/ربوع
طوبا�س لنقل الركاب باحلافالت
رخ�صة رقم CN 1126579: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 2962982:باال�سم التجاري:عمار
اخلاجه للمعامالت 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)

�إعــــــــــالن

�إلغاء اعالن �سابق
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CHIMERA INVESTMENT L L C

�إعــــــــــالن
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ARZET LEBANON RESTAURANT AND GRILLS L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إلغاء اعالن �سابق

�إعــــــــــالن

IHC CAPITAL HOLDING L.L.C

تعديل ن�سب ال�شركاء  /جمموعة ايه ا�س جي �ستاليونز االمارات �ش.م.خ
 EGS EMIRATES STALLIONS GROUP P.J.S.Cمن � % 99إىل %99.99
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف اي ات�ش �سي ريل �ستيت القاب�ضة ذ.م.م
IHC Real Estate Holding L.L.C

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/طوفان العمال البال�سرت والبالط
رخ�صة رقم CN 1148928:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /طوفان العمال البال�سرت والبالط
TOFAN PLASTERING & TILING WORKS

�إىل � /شري بنو للنقليات واملقاوالت العامة

SHER BANNU TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING

تعديل عنوان  /من منطقة الظفرة ليوا اجلبانة  478510ال�سيد �سيف ثامر خلفان �سيف و اخرين �إىل
�أبوظبي امل�صفح م  508409 508409 26ال�سيد حممد نخريه جمعه و اخرين
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة املباين ( 4329901
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة نقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة 4923009
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة 4923010
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �سحب ونقل ال�سيارات املعطلة (بدون �إ�صالح) 5221001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ت�أجري الآليات واملعدات الثقيلة 7730004
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال تبليط الأر�ضيات واجلدران 4330019
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال التطيني للمباين (البال�سرت) 4330009
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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برعاية �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان

حملة للتوعوية �ضمن برنامج �شما بنت حممد للتثقيف البيئي مبنا�سبة «اليوم العاملي للت�أهب للأوبئة»
•• العني  -الفجر

نظمت م�ؤ�س�سات ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان الثقافية والتعليمية برعاية
ال�شيخة د� .شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان رئي�س جمل�س الإدارة احلملة
التوعوية " بيئتنا تتحدى " �ضمن برنامج �شما حممد للتثقيف البيئي مبنا�سبة
" اليوم العاملي للت�أهب للأوبئة " يف حممية البطحاء مبدينة العني مب�شاركة
فريق الوطن التطوعي الذي يرت�أ�سه �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن خالد
�آل نهيان  -حفظه اهلل – ومكتبة �أجيال امل�ستقبل يف جمعية ال�شيخ حممد بن
خالد �آل نهيان لأجيال امل�ستقبل ومدر�سة القهوة وال�سنع واملطبخ التدريبي يف
مركز ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان الثقايف  .وقد �شارك يف احلملة التوعوية

البيئية كل م��ن� :إدارة حممية البطحاء ،ومركز �أب��و ظبي لإدارة النفايات "
تدوير" ،ق�سم الطوارئ وال�سالمة العامة بهيئة الدفاع املدين ومركز ترو اليف
الطبي .وا�ستهلت احلملة بكلمة �إدارة امل�ؤ�س�سات تخللتها توجيهات ال�شيخة
الدكتورة �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان يف احلر�ص ال�شديد على اال�ستجابة
لر�ؤية القيادة الر�شيدة ب�أن تظل جاهزية الإمارات الأوىل على م�ستوى العامل
يف اال�ستعداد والت�أهب ملواجهة وحتدي الأوبئة ،و�أهمية رفع وعي املجتمع الذي
ي�ساهم بدوره يف التح�سن البيئي واملناخي ب�صورة �إيجابية
كما حتدثت ال�سيدة نورة العامري ع�ضو جمل�س �إدارة مبركز ال�شيخ حممد بن
خالد �آل نهيان الثقايف عن دور الغذاء ال�صحي يف جمابهة الإن�سان للأوبئة التي
تظهر يف العامل .يف الوقت ذاته �شاركت اجلهات الداعمة للحملة بكلمات عربوا

فيها عن دور الدفاع املدين يف حتقيق �أمن و�سالمة املواطنني ودعم العيادات
وامل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية خالل �أزمة كوفيد  19والدور الهام الذي يقوم
به مركز �أبو ظبي لإدارة النفايات " تدوير" يف املحافظة على البيئة ونظافتها
وخلوها من النفايات ال�ضارة.
وتخللت فعاليات احلملة �أن�شطة متنوعة كان �أبرزها م�شاركة الدفاع املدين
مب�سابقات توعوية لرواد املحمية وعر�ض �سيارة دورية امل�سعف ال�صغري وتعريف
الأطفال على طرق الإ�سعافات الأولية.
كما �شارك يف طرح امل�سابقات التوعوية للأطفال مركز �أبو ظبي لإدارة النفايات
" تدوير" .وقدمت املكتبة املتنقلة مبكتبة �أجيال امل�ستقبل ور�شا فنية متعددة
للأطفال وور�ش �إعادة تدوير تهدف للتوعية البيئية و�أهميتها.

09

�إك�سبو  2020دبي � 3 ..أ�شهر من الإجنازات والأحداث العاملية مل�ستقبل �أكرث �إ�شراقا
•• دبي-وام:

�شهدت الأ���ش��ه��ر ال��ث�لاث��ة الأوىل من
�إك�������س���ب���و  2020دب�����ي ع�������دداً كبريا
م��ن ف��ع��ال��ي��ات ت��وط��ي��د ال��ع�لاق��ات بني
ال���ب���ل���دان ،وامل���ن���ظ���م���ات ،والفنانني،
ت���ن���وع���ت م����ا ب��ي�ن �إب���������رام ال�صفقات
اال���س��ت��ث��م��اري��ة �إىل ال��ف��ع��ال��ي��ات املعنية
ب����الأه����داف امل��ن��اخ��ي��ة ،وم���ن التعاون
عرب احل��دود �إىل املهرجانات متعددة
اجلن�سيات ،ما يج�سد مبعنى الكلمة
�شعار احلدث الدويل "توا�صل العقول
و�صنع امل�ستقبل".
ويف مطلع �شهر �أكتوبر� ،أبرمت �أوغندا
�صفقات جتارية بقيمة  650مليون
دوالر �أمريكي ،بينما �أبرمت ماليزيا
اتفاقيات جتاوزت قيمتها  1.7مليار
دوالر �أمريكي يف الأ�سبوعني الأوّلني
م��ن �إك�����س��ب��و  2020دب���ي .ك��م��ا �شهد
ال�شهر ذات��ه �إع�ل�ان والي��ة �ساو باولو
ال�برازي��ل��ي��ة �إب������رام ���ص��ف��ق��ات جتارية
جديدة بلغت قيمتها  1.1مليار دوالر
�أم��ري��ك��ي ،ك��م��ا وق��ع��ت دول���ة الإم����ارات
و�سان مارينو والربازيل مذكرة تفاهم
يف جمال التعاون ال�سياحي.
ع��ل��ى �صعيد �آخ����ر� ،أث��ب��ت��ت احتفاالت
اليوبيل الذهبي للدولة �أنها فر�صة
ذه��ب��ي��ة لإب������رام ال�����ص��ف��ق��ات .ويف هذا
ال�������س���ي���اق ،زار ال���رئ���ي�������س الفرن�سي
�إمي��ان��وي��ل م���اك���رون �إك�����س��ب��و 2020

دب���ي يف  3دي�����س��م�بر اجل�����اري ،التقى
فيها ب�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
و����ش���ه���دت ال����زي����ارة ت��وق��ي��ع ع����دد من
االتفاقيات مل�صلحة فرن�سا والإمارات
 ..بينما ج��ذب��ت والي���ة ماهارا�شرتا
الهندية ا���س��ت��ث��م��ارات بقيمة ملياري
دوالر �أم��ري��ك��ي خ�ل�ال �أ���س��ب��وع والية
ماهارا�شرتا يف �إك�سبو  2020دبي.
وا���س��ت��م��ر ب��رن��ام��ج الإن�����س��ان وكوكب
الأر����ض يف �إك�سبو  2020يف تنظيم
ل��ق��اءات جتمع الأط����راف املعنية من
�شتى �أرجاء العامل للإ�سهام باخلربات،
وامل��ح��ت��وى ،و�أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات التي
م��ن �ش�أنها ت�شجيع ال��ت��ع��اون الدويل
مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات الأك�ث�ر �إحلاحاً.
ون���ظ���م ال�ب�رن���ام���ج ف��ع��ال��ي��ات خم�سة
�أ�سابيع� ،أف�ضت �إىل �إب���رام جمموعة
ك��ب�يرة م���ن الإت��ف��اق��ي��ات والتعهدات
امل��دف��وع��ة بالتحرك اجل����اد .وقالت
ن���ادي���ة ف�ي�رج���ي ،رئ��ي�����س��ة املوظفني،
رئي�سة ب��رن��ام��ج ال��ن��ا���س وال��ك��وك��ب يف
�إك�����س��ب��و  2020دب����ي" :لطاملا كان
ه����دف �إك�����س��ب��و ه���و ت���وا����ص���ل العقول
ل�صنع م�ستقبل �أك�ثر �إ�شراقاً – وهو
ال���ه���دف ال���ق���ائ���م ع��ل��ى الإمي�������ان ب����أن
احللول االبتكارية والتقدم هما نتاج
التقاء الأ�شخا�ص والأف��ك��ار معاً عرب
�سُ بُل جديدة وملهمة".

و�أ����ض���اف���ت" :جمع �إك�����س��ب��و 2020
دب��ي ���ص�� ّن��اع التغيري م��ن �شتى �أرجاء
ال���ع���امل� ،أف������راداً وم��ن��ظ��م��ات ،يعملون
ي�����داً ب���ي���دٍ لإح������داث ت����أث�ي�ر �إيجابي.
�أن����ه مل��ن دواع����ي ���س��رورن��ا ر�ؤي����ة �إب����رام
العديد من االتفاقيات امللمو�سة حتى
الآن ،ونتطلع �إىل املزيد من عالقات
ال��ت��ع��اون ،و�إب����رام ال�صفقات ،و�إقامة
التحالفات يف الثالثة �أ�شهر التالية".
و�ضمن فعاليات �أ�سبوع املناخ والتنوع
احل���ي���وي ،ال���ذي ع��ق��د يف ال��ف�ترة من
 3حتى � 9أكتوبر� ،أطلقت الإمارات
"املبادرة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة لتحقيق
احل���ي���اد امل���ن���اخ���ي ب��ح��ل��ول ،"2050

وال��ت��ي �ست�شهد ا���س��ت��ث��م��ارات تتجاوز
 163مليار دوالر �أمريكي يجري
�ضخها يف جم��االت الطاقة النظيفة
واملتجددة ،لتحقيق م�ستهدف الدولة
بحلول منت�صف القرن.
وا���س��ت��ك��م��اال ل��ه��ذا امل���و����ض���وع ،و ّقعت
كل من حكومات الأردن ،و�إ�سرائيل،
والإم��ارات ،يوم  22نوفمرب املا�ضي ،
�إعالنا مهما ،تلتزم فيه ب�إن�شاء طاقة
كهربائية متجددة ،وحتلية للمياه يف
املنطقة ملواجهة التحديات الناجمة
عن التغري املناخي وندرة املياه.
و�أ�شاد جون كريي ،املبعوث الرئا�سي
الأمريكي اخلا�ص للمناخ الذي �شهد

ال��ت��وق��ي��ع ،ب��الإت��ف��اق��ي��ة ،حيث و�صفها
قائال�" :إنها منوذج يحتذى به يُظهر
ك��ي��ف مي��ك��ن ل��ل��ت��ع��اون �أن ي�����س��اه��م يف
ت�سريع نقل الطاقة ،و�إن�����ش��اء مرونة
�أك��ث��ر ل��ل��ت�����ص��دي ل���ت����أث�ي�رات التغري
املناخي" .و���ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات �أ�سبوع
الف�ضاء ،املنعقد يف ال��ف�ترة م��ن 17
ح���ت���ى � 23أك����ت����وب����ر� ،أع���ل���ن���ت وكالة
الإم������ارات للف�ضاء �أن��ه��ا �ستعمل مع
ال�����ش��رك��اء اال���س�ترات��ي��ج��ي�ين لتطوير
برامج تتيح الفر�صة للقطاع اخلا�ص
اال�ستثمار يف جمال الف�ضاء .ويف 20
�أكتوبر ،و ّقعت وكالة الإمارات للف�ضاء
م����ع وك����ال����ة ال���ف�������ض���اء الإ�سرائيلية

م����ذك����رة ت���ف���اه���م ،ق����د ت�����ش��ه��د و�ضع
علمَي ال��دول��ت�ين على القمر بحلول
ع����ام  ،2024وت���وف���ر �إط������ارا لعقد
�شراكة ا�سرتاتيجية نافعة ومتبادلة
لتعزيز اجلهود جلمع بيانات الف�ضاء
العلمية ،وحتليلها .كما ك�شفت جامعة
ك�يرت��ن وج��ام��ع��ة الإم������ارات العربية
امل��ت��ح��دة ،يف � 19أك��ت��وب��ر ،ع��ن خطط
م�شرتكة لتطوير �أول مر�صد ال�سلكي
م�صفوف يف مدينة العني ،وذلك من
خ�لال التعاون اال�سرتاتيجي القائم
ب�ين �أ���س�ترال��ي��ا والإم�����ارات يف جمايل
البحث والتطوير .و�ضمن فعاليات
�أ�سبوع التنمية احل�ضرية والريفية،
الذي عقد يف الفرتة من � 31أكتوبر
ح��ت��ى  6ن��وف��م�بر امل���ا����ض���ي�ي�ن ،ك�شف
برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات
ال��ب�����ش��ري��ة م��وئ��ل الأمم امل��ت��ح��دة عن
"خارطة ط��ري��ق امل��رح��ل��ة الأخرية"؛
وهو خمطط يهدف �إىل حتقيق نهج
�شامل ومتمركز جلعل امل�ستوطنات
الع�شوائية �آم��ن��ة وم�����س��ت��دام��ة .ويف
نوفمرب املا�ضي� ،أثناء �أ�سبوع الت�سامح
وال��ت��ع��اي�����ش يف �إك�����س��ب��و  ،2020مت
ا�ست�ضافة م��ه��رج��ان �أف��ك��ار ال�شعوب
الأ���ص��ل��ي��ة وال��ق��ب��ل��ي��ة "تي �أراتيني"،
وه������و الأول م�����ن ن����وع����ه يف ت���اري���خ
م��ع��ار���ض �إك�����س��ب��و ال��دول��ي��ة .و�شهدت
ال��ف��ع��ال��ي��ة املُ��ق��ام��ة ع��ل��ى م���دى ثالثة
�أي���ام ال��ت��ع��اون ب�ين �أوت��ي��ارا نيوزيلندا

وك��ل من دول��ة الإم����ارات ،و�أ�سرتاليا،
وكندا ،والواليات املتحدة الأمريكية،
وم��ال��ي��زي��ا ،وب����اراغ����واي ،وب��ن��م��ا لبناء
ع��ل�اق����ات ج����دي����دة ،وع���ق���د �شراكات
ملعاجلة الق�ضايا ال��ت��ي ت��واج��ه عاملنا
ال���ي���وم .و���ش��ه��د �إك�����س��ب��و  2020دبي
�أي�ضا افتتاح القمة العاملية امل�شرتكة
ل��ل��أدي����ان يف ج���ن���اح �إي���ط���ال���ي���ا ،حيث
جمعت علماء ورج��ال دي��ن ومفكرين
لتعزيز احلوار بني خمتلف الأديان.
و���ش��ه��د �أح������دث �أ����س���ب���وع م���ن �أ�سابيع
امل��و���ض��وع��ات يف �إك�سبو  2020دبي،
ال�����ذي رك����ز ع��ل��ى امل���ع���رف���ة والتع ّلم،
و�أُق������ي������م يف ال�����ف��ت��رة م�����ن � 12إىل
 18دي�����س��م�بر اجل�������اري ،ع�����ددا من
االتفاقيات التعليمية .وجرى االتفاق
يف قمة"ريوارد" ال��ت��ي ا�ست�ضافتها
م����ؤ����س�������س���ة دب������ي ال����ع����ط����اء ي������وم 14
دي�سمرب ،على متويل التعليم يف 37
دول��ة من ال��دول الأع�ضاء يف منظمة
ال���ت���ع���اون الإ����س�ل�ام���ي ،ب��ق��ي��م��ة ن�صف
مليار دوالر .ويهدف الربنامج املُ�سمى
بـ "مبادرة متويل التعليم الذكي" �إىل
م�ساعدة  28مليون طفل ال يذهبون
�إىل املدر�سة على التعلم.
و�أع��ل��ن��ت ك���ل م���ن ���ش��رك��ة �أك�سنت�شر،
���ش��ري��ك �إك�����س��ب��و  2020للخدمات
ال��رق��م��ي��ة ،وم���ؤ���س�����س��ة دب����ي العطاء،
و�شركة مايكرو�سوفت ،ومنظمة الأمم
املتحدة للطفولة "اليوني�سف" يوم

 12دي�سمرب عن �إطالق من�صة تع ّلم
رقمية عاملية لل�شباب الذين ترتاوح
�أع��م��اره��م م��ن � 15إىل  24ع��ام��ا يف
جميع �أنحاء العامل ،حيث تقدم تعليما
جمانيا مُعتمدا ،وتدريبا للمهارات.
و�شهد �إك�سبو � 2020أي�ضا جمموعة
من �أوج��ه التعاون الفنية والثقافية،
م��ن بينها معر�ض فني ع�بر القارات
بني مالطا ودول��ة الإم��ارات  ،و�أ�سبوع
امل��و���ض��ة ،ال���ذي ّ
نظمه ج��ن��اح املك�سيك
وعر�ض ت�صميمات من جميع �أنحاء
العامل على ممرات العر�ض يف �أجنحة
�إ����س���رائ���ي���ل ،و����س���وي�������س���را ،وتايالند،
وال������والي������ات امل����ت����ح����دة الأم���ري���ك���ي���ة،
وم��ه��رج��ان ال��ل��غ��ة ال�برت��غ��ال��ي��ة الذي
جمع م���ؤ ّدي��ن وفنانني من الربتغال،
و�أنغوال ،والربازيل ،وموزمبيق ،و�ساو
تومي وبرين�سيب ،و تيمور – لي�شتي.
وم�� ّث��ل ال��ت��ع��اون ب�ين امل��خ��رج امل�شهور
ع��امل��ي��ا ���ش��ي��خ��ار ك����اب����ور ،واملو�سيقار
وامل���ل���ح���ن احل����ائ����ز ك����ل م����ن جائزتي
�أو����س���ك���ار وغ���رام���ي �إي�����ه� .آر .رحمان
لإن�����ش��اء امل�سرحية املو�سيقية مل���اذا؟،
التي �ستعر�ض للمرة الأوىل يف �ساحة
الو�صل يف يناير  ،2022واح��دا من
�أهم �أوجه التعاون املُعلن عنها.
وم��ن املتوقع �إق��ام��ة امل��زي��د م��ن �أوجه
التعاون املُثمرة قبل انتهاء فعاليات
احل�������دث ال��������دويل ي�����وم  31م���ار����س
.2022

�ضمن �سل�سلة زيارات تقوم بها وزيرة الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب

�شما املزروعي تزور جناحي دومينيكا و�ساو تومي وبرين�سيب وتطلع على جتارب البلدين يف جمال اال�ستدامة والتغري املناخي
•• دبي-الفجر:

زارت معايل �شما بنت �سهيل فار�س امل��زروع��ي ،وزي��رة دول��ة ل�ش�ؤون ال�شباب ،
نائب رئي�س مركز ال�شباب العربي ،جناح دولة دومينيكا يف اك�سبو  2020دبي،
واطلعت على الدور الذي تلعبه دومينيكا يف خف�ض االنبعاثات على �أر�ضها من
ثاين �أك�سيد الكربون مبعدل الن�صف تقريبا بحلول عام .2030
واطلعت معايل امل��زروع��ي على ثقافة �شعب كاليناغو وتقاليده التي تدفع
النا�س وال�سياح للقدوم �إىل دومينيكا من خمتلف �أنحاء العامل للتعرف على
هذا الإقليم الذي يعي�ش �أف��راده على �إيقاع احلياة اال�ستوائية ،كما يحر�ص

�شعب كاليناغو على �أن يعامل �ضيوفه مببد�أ العي�ش مبا توفره الأر�ض والبحر يعي�ش وي��ت��وا���ص��ل م��ع ال��ع��امل بكل ح��ب وتقبل م��ن �أر����ض دومينيكا الرثية
وال�سماء.
بتنوعها واختالفها.
جت�سيد �شعار اك�سبو بتوا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل
وقالت �شما امل��زروع��ي" :اك�سبو  2020دبي يجمع العامل لتوا�صل العقول
و�صنع امل�ستقبل ،وه��ذا ما ج�سدته جتربة جناح دومينيكا التي تعمل على
تعريف زواره���ا بجهود ه��ذا البلد يف احل��د من االنبعاثات الكربونية لأجل
م�ستقبل �أف�ضل ،وكذلك عر�ض التنوع الثقايف لهذا البلد باحت�ضانه �إحدى
فئات �شعوب العامل القدمية �شعب كاليناغو ،ال��ذي ال ي��زال �إىل ه��ذا اليوم

جناح �ساو تومي وبرين�سيب
وزارت معايل �شما املزروعي ،جناح جمهورية �ساو تومي وبرين�سيب – هذه
اجلمهورية اجلزرية التي تقع يف خليج غينيا ،حيث يعر�ض اجلناح ما تربز
به هذه الدولة من مناظر جغرافية خالبة بتجربة ريفية تتميز بال�شواطئ
املليئة ب���أ���ش��ج��ار النخيل وال��ت��ن��وع احل��ي��وي امل��ذه��ل ال���ذي ي�ستقطب فر�ص
ا�ستثمارية عديدة يف قطاعات مثل ال�سياحة واملجال البحري واالت�صاالت

وتقنية املعلومات والبنية التحتية ،حيث ا�ستعر�ض ال�سيد جوزي �أنطونيو،
مدير جناح �ساو تومي وبرين�سيب يف اجلولة املهارات التقليدية واحلرفية
امل�ستدامة التي ي�شتهر بها �سكان ه��ذه ال��دول��ة با�ستخدام امل���واد الع�ضوية
والطبيعية .وقالت معايل �شما عن جناح �ساو تومي وبرين�سيب" :ر�أينا يف
جناح جمهورية �ساو تومي وبرين�سيب جتربة عمل ه��ذا البلد على حتقيق
التنمية واالزده���ار االجتماعي واالقت�صادي امل�ستدام ل�شعبها ،وتعمل على
حماية بيئتها وتقاليدها ،وت�ستقطب املهتمني مبجاالت خمتلفة كال�سياحة
والتكنلوجيا واالت�صاالت وتعر�ض لهم تاريخا ب�أ�سلوب يجذب الزائر لال�ستماع
لكافة تفا�صيل تاريخ هذه الأر�ض وال�شعب".

ختام الدورة ال�شتوية وح�صاد جوائز نادي الإمارات العلمي
•• دبي-د.حممود علياء

اخ���ت���ت���م ن������ادي الإم����������ارات العلمي
يف ن���دوة ال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم ال���دورة
ال�شتوية ال��ت��ي اجتذبت م�شاركات
ط�ل�اب���ي���ة م�����ن خم���ت���ل���ف امل����راح����ل
ال���ع���م���ري���ة ،ورك������زت ع��ل��ى توظيف
الطاقات الإبداعية وتوجيه الأفكار
وال����ر�ؤى العلمية لتلك الفئة من
الطلبة لال�ستفادة منها م�ستقب ً
ال
يف تنمية قدراتهم ،وا�ستغالل �أوقات
فراغهم يف تعلم واكت�ساب معلومات
ومهارات جديدة يف جماالت �شتى.
وذك����ر د .ع��ي�����س��ى ال��ب�����س��ت��ك��ي رئي�س
جم���ل�������س �إدارة ن�������ادي الإم����������ارات
العلمي �أن ال��ن��ادي ل��ه �أه���داف عدة
�أه���م���ه���ا ت��ن�����ش��ي��ط ال����وع����ي العلمي
والإل��������ك����ت���روين يف امل���ج���ت���م���ع من
خالل ال��دورات والأن�شطة العلمية
واك����ت���������ش����اف امل������واه������ب و�صقلها
وم�شاركة املتميزين يف الفعاليات
واملحافل العلمية الدولية للو�صول

�إىل االب��ت��ك��ار ،وال���ذي ميثل �أهمية
رئي�سية يف الدولة ملا له من �إ�سهام يف
التطور التقني والعلمي واملعريف.
و�أك���د الب�ستكي �أن الور�شة �شهدت
 60حما�ضرة و 12ور�شة مب�شاركة
 98ط���ال���ب���ا م���ن���ه���م  57طالب
و 41ط��ال��ب��ة يف جم����االت الواقع
االف�ترا���ض��ي وال��ذك��اء اال�صطناعي
والكهرباء والإلكرتونيات وت�صميم
امل�����واق�����ع الإل����ك��ت�رون����ي����ة وبرجمة
بايثون والأمن ال�سيرباين.
و�أ�ضاف الب�ستكي �أن ور�شة "الأمن
ال�سيرباين"حظيت ب�إقبال كبري من
امل�شاركني لدورها يف تثقيف الطلبة
ب��ال��وع��ي الأم��ن��ي واخل�صو�صية يف
ال��ف�����ض��اء االل���ك�ت�روين ،والتدريب
على �أ�سرار هذا العامل ،والتعريف
مب���خ���اط���ر و�أ�����س����ال����ي����ب االخ���ت���راق
واالب������ت������زاز يف م����واق����ع التوا�صل
االجتماعي والتدريب علم الت�شفري
وحتليل البيانات.
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ور���ش��ات والكهرباء

والإل��ك�ترون��ي��ات ال��ت��ي ت���درب فيها
امل�������ش���ارك�ي�ن ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ت�صميم
امل�����ش��اري��ع االب���ت���ك���اري���ة ع���ن طريق
ت�����ص��م��ي��م ال����دوائ����ر االلكرتونية،
وب���رجم���ة ال���رق���ائ���ق الإلكرتونية
وانرتنت الأ�شياء ،وقد مت ت�صميم
وت���ط���ب���ي���ق  10اف�����ك�����ار اب���داع���ي���ة
وحت��وي��ل��ه��ا اىل اب��ت��ك��ارات ذات �أثر
وقيمة للمجتمع.
�أما ور�شة الواقع االفرتا�ضي التي

ل��ف��ت��ت ان��ت��ب��اه امل�����ش��ارك�ين رغ��ب��ة يف
م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور ال��ع��ل��م��ي واملعريف
والتعرف على كيفية ت�صميم بيئة
ثالثية الأب���ع���اد ،و�إ���ض��اف��ة وتعديل
املج�سمات وال�شخ�صيات ،و�إ�ضافة
خ�������ص���ائ�������ص احل�����������وار واحل�����رك�����ة
لل�شخ�صيات ،وب��رجم��ة املج�سمات
وال�����ش��خ�����ص��ي��ات جل��ع��ل��ه��ا تفاعلية
�أك��ث�ر م��ث��ال ت�صميم ب��ي��ئ��ة البحار
وامل���ح���ي���ط���ات وال���ف�������ض���اء ،وال���ع���اب
اف�ترا���ض��ي��ة وغ�ي�ره���ا وق����د حر�ص
امل�شاركني على التواجد والتفاعل
طوال مدة الور�شة التي تتجاوز 9
�ساعات يومية مبعدل �ساعة ون�صف
لكل جمال.
وكان لت�صميم املواقع الإلكرتونية،
وب��ن��اء ال�صفحات اخلا�صة و�إعداد
حم���ت���واه���ا ح�������ض���وره ال�ل�اف���ت من
ال��ط�لاب ،كما اجت��ه البع�ض الآخر
منهم �إىل برجمة بايثون ،وور�شة
الذكاء اال�صطناعي والتي تت�ضمن
«م��ع��اجل��ة ال�����ص��ور وال���ت���ع���رف على

الوجوه والتطبيقات العملية».
وق�����د ع���رف���ت ور�����ش����ة ب���رجم���ة لغة
ب����اي����ث����ون امل���������ش����ارك��ي�ن ع����ل����ى �أه�����م
مميزاتها وا�ستخداماتها يف خمتلف
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات م��ث��ل ت�صميم املواقع
الإل���ك�ت�رون���ي���ة وت�����ص��م��ي��م الأل���ع���اب
االل����ك��ت�رون����ي����ة وت�������ص���م���ي���م ن���واف���ذ
ر�سومية .وكيفية كتابة كود برجمي
با�ستخدام لغة بايثون مع التعامل
م��ع امل��ت��غ�يرات الن�صية واملتغريات
ال��ع��ددي��ة .ك��م��ا مت ع��م��ل تطبيقات
عن كيفية ت�صميم �شعارات و�إعداد
ت�صاميم خمتلفة با�ستخدام لغة
بايثون ومنها ت�صميم علم الإمارات
احلبيب و�إ���ض��اف��ة ن�صو�ص و�صور
و�صوت الن�شيد الوطني الإماراتي
ع��ل��ى ال��ت�����ص��م��ي��م .و�أن�����ش��ط��ة �أخ���رى
حتت �إ�شراف نخبة من املتخ�ص�صني
ينقلون خ�برات��ه��م وم��ه��ارات��ه��م �إىل
اجليل اجلديد ،الأم��ر الذي ي�سهم
يف �إف����ادت����ه����م ب�����ش��ك��ل ك���ب�ي�ر خالل
الإجازة ال�شتوية.

وي���ح���ر����ص ال����ن����ادي ال��ع��ل��م��ي على
توفري الأ�سا�سيات املطلوبة يف كل
ن�شاط �سعياً منه لإط�لاق مواهب
الطالب يف عامل االبتكار ،خ�صو�صاً
يف ق�سم الكهرباء والإلكرتونيات،
حيث تعمل �أن�شطته على التعريف
على املبادئ الأ�سا�سية والتو�صيالت
الكهربائية ب��الإ���ض��اف��ة �إىل عر�ض
�أن������������واع امل������دخ���ل��ات وامل����خ����رج����ات
والتطبيقات العملية وذلك للو�صول
�إىل الأف��ك��ار املبتكرة ،وخ�لال دورة

الواقع االفرتا�ضي ي�ستطيع الهواة
ت�صميم بيئة ثالثية الأبعاد حتتوي
على جم�سمات و�شخ�صيات لت�صبح
بيئة تفاعلية.
وجدير بالذكر �أن ال��ن��ادي العلمي
ح�����ص��د خ��ل��ال ع�����ام 26 2021
ج��ائ��زة حملية و�إق��ل��ي��م��ي��ة وعربية
ودولية منها  6جوائز يف امل�سابقة
االفرتا�ضية لالبتكار والت�صميم
ب�ت�رك���ي���ا ،و 3ج����وائ����ز يف امللتقى
ال��ع��رب��ي ال�سابع للطالئع مب�صر،

و 7ج���وائ���ز يف امل�����س��اب��ق��ة الدولية
االفرتا�ضية للعلوم التي نظمتها
انتوك جلوبال الرتكية ،و 3جوائز
يف م�����س��اب��ق��ة ال���ع���وي�������س ل��ل��إب����داع،
وجائزة يف امل�سابقة العاملية للعلوم
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ه�����وجن ك����وجن،
وج��ائ��زة يف امل�سابقة االفرتا�ضية
ل���ل���اخ���ت���راع�������ات واالب�������ت�������ك�������ارات
ب�إندوني�سيا و 5جوائز يف املعر�ض
االف�ت�را����ض���ي ل��ل��ه��ن��د���س��ة والعلوم
والفنون برتكيا.
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هل تدفع ال�سيا�سة الأمريكية �إىل حتالف بني رو�سيا وال�صني؟
•• وا�شنطن-وكاالت

10

كتب وزير الدولة ال�سابق يف وزارة اخلارجية الدامناركية يورغن �أور�سرتومي
موللر يف جملة “نا�شونال �إنرت�ست” الأمريكية� ،أن��ه منذ  ،1972كانت
م�س�ألة �إثارة االنق�سام بني ال�صني ورو�سيا ،حجر زاوية يف ال�سيا�سة اخلارجية
الأمريكية ،و�أي حماولة لت�شكيل تفاهم �أو حتى �أ�سو�أ من ذلك ،حتالف �ضمني
�أو مكتوب �أو على �شكل جنيني� ،ضد الواليات املتحدة ،كان يتعني �إحباطه.
وزار الرئي�س الراحل ريت�شارد نيك�سون ووزير اخلارجية الأ�سبق هرني كي�سنجر
ال�صني يف  ،1972ملنع ما كان يعتقد حتالفاً �صينياً رو�سياً حمتم ًال.
اليوم ،اختفت هذه ال�سيا�سة .ويبدو �أن ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية تويل
�أهمية ق�صوى لق�ضايا من �ش�أنها لي�س فقط دفع ال�صني ورو�سيا �إىل �أح�ضان
بع�ضهما،رغم النزاعات الثنائية املعروفة وحتى املواجهات بينهما.

ومل يكن البلدان ينظران �إىل بع�ضهما على �أنهما �صديقان طبيعيان .واندلعت
مناو�شات ع�سكرية ب�سبب خالفات حدودية .وت�ستفيد رو�سيا من �أنها البلد
الأكرث ت�صديراً للنفط الأحفوري ،ومن ارتفاع �أ�سعار النفط� .أما ال�صني فهي
امل�ستورد الأكرب للنفط ،وت�ستفيد من الأ�سعار املتدنية.
ويختلف البلدان يف م�س�ألة التغري املناخي ،ويف  13دي�سمرب -كانون الأول
 ،2021ا�ستخدمت رو�سيا حق الفيتو لإ�سقاط م�شروع قرار يف جمل�س الأمن
يعترب �أزمة املناخ ،تهديداً لل�سالم والأمن الدوليني.
�أما ال�صني فامتنعت عن الت�صويت .ومنذ �شهر ويف م�ؤمتر املناخ الذي عقدته
الأمم املتحدة ،وقعت ال�صني مع املبعوث الرئا�سي الأمريكي اخلا�ص ل�ش�ؤون
املناخ جون كريي ،اتفاقاً �أطلق عليه “خريطة طريق للتعاون يف امل�ستقبل”
ملخف�ض انبعاثات الغاز التي ت���ؤدي �إىل االحتبا�س احل���راري .لكن يف قمة
عرب الفيديو يف  15دي�سمرب-كانون الأول اجل��اري� ،أكد الرئي�سان الرو�سي

فالدميري بوتني وال�صيني �شي جني بينغ الدعم املتبادل ،و�أبلغا العامل ب�أنهما
ميلكان نظرة م�شرتكة للق�ضايا اجليو�سيا�سية الرئي�سية.
لكن هذه ال�صداقة مل ت�صل �إىل حد التحالف ،وكانت الر�سالة وا�ضحة ب�أن
الزعيمني م�ستاءان من �أفعال الواليات املتحدة يف اخلارج ،و�أنهما يقفان معاً
يف �سبيل و�ضع حد لع�صر الهيمنة الأمريكية.
ل��ك��ن ه��ل يف �إم��ك��ان��ه��م��ا االت��ف��اق ع��ل��ى م�����س��ار م�����ش�ترك ب��دي ً
�لا للنظام العاملي
ال��ذي تقوده الواليات املتحدة ،تلك م�س�ألة خمتلفة متاماً ويتعني االنتظار
ملعرفتها.
وعندما دخل الرئي�س جو بايدن البيت الأبي�ض ،كان الباب مفتوحاً �أمامه
لإعادة توجيه ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية .وهو يواجه �سل�سلة من التحديات
من بينها ،ال�صني ،ورو�سيا ،وتايوان ،و�أوكرانيا ،و�إيران وكوريا ال�شمالية.
وميكنه ح��ل ه��ذه الق�ضايا فقط �إذا ك��ان ق���ادراً وراغ��ب��اً يف حتديد �أي جانب

ماتاريال يرف�ض والية ثانية

انطالق معركة االنتخابات الرئا�سية الإيطالية!...

•• الفجر -خرية ال�شيباين

تنتهي والية �سريجيو ماتاريال
يف ف�ب�راي���ر ،وي�ستبعد الرئي�س
الإيطايل الرت�شح لوالية ثانية.
ومي��ك��ن مل���اري���و دراج�����ي �أن يحل
حمله ،لكن الأو�ساط االقت�صادية
تخ�شى �أن تعود البالد �إىل حالة
م���ن ع����دم اال����س���ت���ق���رار� .سيلفيو
يرت�صد.
برل�سكوين على اخلط
ّ
من ق�صر �إىل �آخر :هل �سيغادر
م�����اري�����و دراج���������ي ق�������ص���ر �شيغي
للذهاب �إىل �أب���واب كويرينال يف
فرباير املقبل؟ ه��ذا هو ال�س�ؤال
الذي ي�ؤ ّرق ال�صحافة االيطالية
ح���ي���ث �أن�������ه يف �أق�������ل م����ن �شهر،
�سيعينّ الربملان خليفة �سريجيو
ماتاريال.
لكن �ألي�س من الأف�ضل �أن يظل
رئي�سا للحكومة
م��اري��و دراج���ي ً
لإدارة ت��ن��ف��ي��ذ خ���ط���ة التعايف
الأوروب��ي��ة و�إط�ل�اق الإ�صالحات
الهيكلية ال��ت��ي حتتاجها البالد
ب�شدة؟
ه�����ذا ه����و ر�أي اال�ستبل�شمنت
الإي����������������ط����������������ايل ،ال������������������������وارد يف
���ص��ح��ي��ف��ت��ي ف��اي��ن��ان�����ش��ي��ال تاميز
والإيكونيمي�ست ،الذين يعتقدون
رئي�سا
�أن��ه �إذا مت انتخاب دراج��ي ً
للجمهورية ،ف����إن ال��ب�لاد �ستقع
يف حالة من عدم اال�ستقرار .وال
ت���رى الأ���س��ب��وع��ي��ة الربيطانية،
ال��ت��ي �صنّفت �إي��ط��ال��ي��ا على �أنها
دول������ة ال����ع����ام  2021و�أ�����ش����ادت
ب��رئ��ي�����س ح��ك��وم��ت��ه��ا� ،أي �شخ�ص
يتمتّع ب��ال��ك��ف��اءة ال��ك��اف��ي��ة ليحل
حمله.
�سريجيو ماتاريال يرف�ض
الرت�شح لوالية ثانية
معاينة م ّرة للم�ستوى الرديء
للطبقة ال�سيا�سية الإيطالية،
يتم و�ضعها � ً
أي�ضا عندما يتع ّلق
الأمر مبعرفة من �سيجل�س على
كر�سي �سريجيو ماتاريال الذي
�سي�صبح �شاغ ًرا قري ًبا.
ا�ستُقبل بحفاوة كبرية وت�صفيق
طويل بداية ال�شهر يف ال �سكاال دي
ميالنو م��ع �صيحات “�إنكورا”،
يرف�ض رئي�س اجلمهورية رف�ضا
قاطعا توليّ فرتة والية ثانية.
وكذلك فر�ضية البقاء يف املن�صب
ل�����س��ن��ة �إ���ض��اف��ي��ة الن��ت��ظ��ار نهاية
املجل�س الت�شريعي عام .2023
وخ�ل�ال م���ؤمت��ره ال�صحفي يف
نهاية ال��ع��ام ،مل ي�ستبعد ماريو

رئي�س الوزراء ال�صومايل
يتباحث مع م�س�ؤولة �أمريكية

•• مقدي�شو-رويرتز

ق�����ال م���ت���ح���دث ب���ا����س���م احلكومة
ال�����ص��وم��ال��ي��ة �أم�������س الأرب����ع����اء �إن
رئ���ي�������س ال���������وزراء حم���م���د ح�سني
روبلي حتدث هاتفيا مع م�س�ؤولة
�أم��ري��ك��ي��ة ك���ب�ي�رة ب�������ش����أن الو�ضع
ال�سيا�سي يف ال��ب�لاد وذل���ك و�سط
ت�صاعد اخل�لاف بني روبلي وبني
الرئي�س ال�صومال.
ومت��رك��زت ق���وات م��وال��ي��ة لرئي�س
ال�����وزراء يف منطقة ق���رب الق�صر
ال��رئ��ا���س��ي ث�ل�اث���اء مم���ا زاد حدة
التوتر يف العا�صمة مقدي�شو.
وق������ال حم���م���د �إب����راه����ي����م معلمو
املتحدث با�سم احلكومة االحتادية
على تويرت �إن رئي�س الوزراء �أجرى
ات�����ص��اال ه��ات��ف��ي��ا ال��ل��ي��ل��ة املا�ضية
م����ع م�������س���اع���دة وزي������ر اخلارجية
الأم��ري��ك��ي��ة ل��ل�����ش���ؤون الأفريقية
م��ويل يف وبحثا الو�ضع ال�سيا�سي
يف ال�صومال والأمن واالنتخابات.
ويوم االثنني علق الرئي�س حممد
عبد اهلل حممد �صالحيات رئي�س
الوزراء لال�شتباه بتورطه يف ف�ساد،
يف خ���ط���وة و���ص��ف��ه��ا روب���ل���ي ب�أنها
“حماولة انقالب».

الرئي�س الإيطايل �سريجيو ماتاريال مع رئي�س احلكومة ماريو دراجي

�سيلفيو برل�سكوين
ي������������رغ������������ب يف
ال�������ك�������ر��������س�������ي
الكويرينال ،ويحلم
ب����إن���ه���اء م�سريته
ب����أ����س���ل���وب �أن���ي���ق

دراج���ي �أي���ا م��ن ال��ف��ر���ض��ي��ات ،وال
ح��ت��ى ان��ت��خ��اب��ه امل��ح��ت��م��ل لأعلى
م���ن�������ص���ب دون ك�������ش���ف ن�����واي�����اه
احلقيقية.
ح����ي����اء ال ي����ع����رف����ه �سيلفيو
ب��رل�����س��ك��وين �أب������دًا .يف اخلام�سة
وال���ث���م���ان�ي�ن م����ن ع����م����ره ،يحلم
ال��ك��ف��ال�يري ،ال����ذي ت���راج���ع عن
احلياة ال�سيا�سية دون االن�سحاب
م��ن��ه��ا مت���ا ًم���ا ،ب����إن���ه���اء م�سريته
ب����أ����س���ل���وب �أن����ي����ق .خ����ار ًق����ا جميع
القواعد يف هذا الأمر ،عينّ نف�سه
منذ عدة �أ�سابيع كمر�شح طبيعي
لليمني ،منتزعا دعما �صور ّيا من

زع��ي��م ال��راب��ط��ة ماتيو �سالفيني
وم���ا ب��ع��د ال��ف��ا���ش��ي��ة ف��رات��ي��ل��ي دي
�إيطاليا من جيورجيا ميلوين.
اقوياء با�ستطالعات الر�أي التي
ت��ع��زز ه��ي��م��ن��ة ال��ي��م�ين املتطرف
على الطيف ال�سيا�سي ،فانهما
مييالن � ً
أي�ضا �إىل اختيار ماريو
دراج����ي ل��ي��ك��ون ال��رئ��ي�����س القادم
ل���ل���دول���ة دف���ع���ا ب����اجت����اه �إج������راء
انتخابات ت�شريعية مبكرة.
ال�سرعة والإتقان
وي��������ذ ّك��������ر زع�����ي�����م�����ا احل�������زب
ال����دمي����ق����راط����ي �إن����ري����ك����و ليتا،

برل�سكوين يخطب و ّد الكر�سي
وحركة  5جنوم جوزيبي كونتي،
من جانبهما� ،أهمية “�شخ�صية
وموحدة وذات �أخالقية
حمايدة
ّ
عالية جدا” .خ�صائ�ص يفتقر
�إليها �سيلفيو برل�سكوين املو ّرط
يف ق�ضيتني ق�ضائيتني تتعلقان
بتلك الأم�سيات “بونغا بونغا”،
والتي برجمت جل�سات اال�ستماع
ب�����ش���أن��ه��ا يف ن��ه��اي��ة ���ش��ه��ر يناير.
ف��ف��ي ذل����ك ال����وق����ت ،ويف موعد
���س��ي��ت��م حت����دي����ده يف  4يناير،
�سيجتمع الربملان النتخاب رئي�س
اجلمهورية.
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ه���ذه الوالية

ك��������ث����ي���رون م���ع
بقاء �سوبر ماريو
رئ��ي��� ً��س��ا للحكومة
ح�����ت�����ى ال ت���ق���ع
ال���ب�ل�اد يف حالة
من عدم اال�ستقرار

ب�سبع ���س��ن��وات ،يجب �أن يح�صل
املر�شح على ثلثي �أ�صوات املج ّمع
االن����ت����خ����اب����ي .وان�����ط��ل��اق�����ا من
االق�تراع الرابع ،تكون الأغلبية
الب�سيطة ك��اف��ي��ة“ .لنفعل ذلك
ب�����س��رع��ة وب�����ش��ك��ل جيد” ،ي�صر
م��ات��ي��و ���س��ال��ف��ي��ن��ي .وق����د خطط
ق����ادة ج��م��ي��ع الأح������زاب الت�شاور
ب��ع��د العطلة م��ب��ا���ش��رة ،مدركني
�أن����ه رغ����م ت��ع��ل��ي��م��ات الت�صويت،
ي��ح��ت��ف��ظ امل���ت���م���ردون القنا�صة
دائ ًما مبفاج�آت يف كل انتخابات
رئا�سية.
عن ليزكو

�ستتخذ الواليات املتحدة ،وكيف �ستت�صرف مع الأزم��ات اخلارجية ،وما هي
خطته الكربى بالن�سبة للواليات املتحدة والعامل .و�إذا كان ق��ادراً على فعل
ذلك ،ف�إن بالإمكان العثور على حل لكل �أزمة.
و�إذا مل يتمكن من ذل��ك ،ف�إنه �سيقع يف ورط��ة� .إن ال�س�ؤال الأ�سا�سي هو هل
كانت الطريقة التي ترى بها الواليات املتحدة نف�سها ،متطابقة مع الطريقة
التي ينظر بها الآخرون �إليها ،وكيف �سيكون ميزان القوى يف 2022؟
لكن ال�سيا�سة الأمريكية دفعت رو�سيا وال�صني �إىل الوقوف معاً يف ق�ضايا ال
تتطابق وجهة نظرهما فيها .وجتاهلت ال��والي��ات املتحدة فر�صة ا�ستغالل
تناق�ض امل�صالح الرو�سية وال�صينية.
ويف امل�ستقبل ،ويف ال��وق��ت ال���ذي تعمل فيه رو���س��ي��ا وال�����ص�ين بطريقة �أكرث
ان�سجاماً ملواجهة املوقع الدويل للواليات املتحدة� ،سيكون على �أمريكا العمل
بطريقة �أف�ضل.

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

�سنة �أوىل جو بايدن !...
•• جون باري�سيال

يف ن��وف��م�بر  ،2020ح��ق��ق ال��دمي��ق��راط��ي جو
ب��اي��دن ف����و ًزا ح��ا���س�� ًم��ا يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة على
الرئي�س املنتهية واليته دونالد ترامب .هذا رغم
عدم تقدمي الرئي�س ترامب تنازالت ،وما بذله من
جهود للت�شكيك يف نتائج الت�صويت �أمام الق�ضاء.
البقية معروفة� ...شجع ترامب �أك�ثر م�ؤيديه
تطرفا على حتدي هذه االنتخابات داخ��ل �أ�سوار
ال��ك��وجن��ر���س يف وا���ش��ن��ط��ن يف  6ي��ن��اي��ر .و�أطلق
ع��ل��ى �أع��م��ال ال��ع��ن��ف ال��ت��ي ت��ل��ت ذل���ك ا���س��م “مترد
مفرو�ض” ...وال��ت��ح��ق��ي��ق يف ه�����ذه الأح�������داث
م�ستمر.
يف الأ���ش��ه��ر الأوىل م��ن والي��ت��ه��ا ،جن��ح��ت �إدارة
ب��اي��دن-ه��اري�����س يف ف��ر���ض �أج��ن��دت��ه��ا ال�سيا�سية.
ت�سارع التطعيم �ضد كوفيد ،19-واكت�سب النمو
االقت�صادي زخ ًما ،وواف��ق الكوجنر�س على خطة
التعايف بعد الوباء (ما يقرب من  2تريليون دوالر
�أمريكي).
على ال�صعيد ال��دويل� ،أع��ادت الإدارة الأمريكية
ت��ر���س��ي��خ ل��ه��ج��ة امل�������ص���احل���ة م����ع ح��ل��ف��ائ��ه��ا ومع
امل�ؤ�س�سات.
�إىل درجة �أنه بعد �ستة �أ�شهر من دخوله البيت
الأبي�ض ،ظلت الرياح جتري مبا ت�شتهيه �سفينة
الرئي�س بايدن .بلغت ن�سبة الر�ضا عنه  55باملائة،
وم�ؤ�شرات الوباء م�شجعة .باخت�صار ،كانت بداية
جيدة ،رغم �أن ا�ستمرار مناخ االنق�سام ال�سيا�سي
بني الدميقراطيني واجلمهوريني.
انقلب املد على �إدارة بايدن -هاري�س يف �أغ�سط�س.
ك����ان االن�����س��ح��اب امل��ت�����س��رع -وال���ف���ا����ش���ل -للقوات
الأمريكية من �أفغان�ستان مبثابة تغيري لقواعد
ال��ل��ع��ب��ة .ف��وج��ئ احل��ل��ف��اء وال�لاج��ئ��ون املحتملون
ب��ق��رار الرئي�س ب��اي��دن ال���ذي دخ��ل حيز التنفيذ
يف � 31أغ�����س��ط�����س .ق����رار اىل ال���ي���وم ،تداعياته
حم�سو�سة.
م��ن��ذئ��ذ ،ظ��ه��رت حت��دي��ات �أخ����رى� :أدى و�صول
متحور دلتا ثم �أوم��ي��ك��رون �إىل �إع���ادة ال��وب��اء �إىل
قمة الأولويات ...ال�شتاء يلوح �صع ًبا ...
معدّل الت�ضخم ،وه��و الأعلى منذ الت�سعينات،
ت���رك ب�صماته �أي��� ً��ض��ا داخ����ل الأ����س���ر الأمريكية.
ونتيجة لذلك� ،أ�صبح لإدارة بايدن -هاري�س الآن
معدل ر�ضا يبلغ  45باملائة .وحده دونالد ترامب
ح�صل على مثل هذه النتيجة املنخف�ضة يف فرتة
واليته الأوىل ع�شية انتخابات التجديد الن�صفي.
وه���و م��ا ال يب�شر ب��خ�ير جل��و ب��اي��دن م��ع اقرتاب
موعد االنتخابات يف نوفمرب املقبل.

توقعات 2022
يف االثناء ،ف�إن النمو االقت�صادي ثابت ،ومعدل
ال��ب��ط��ال��ة ع��ن��د �أدن�����ى م�����س��ت��وي��ات��ه ( 4.2باملائة)
وت�ستمر �أ�سواق الأ�سهم يف �أداء ح�سن .ومع ذلك،
ال يبدو �أنّ الت�ضخم يتباط�أ على املدى الق�صري،
وال ت����زال م�����ش��ك�لات ���س�لا���س��ل ال��ت��زوي��د دون ح ّل
امل�شجعة .وي��ه��دد االرتفاع
رغ��م كلمات الرئي�س
ّ
ال�����ص��اروخ��ي مل��ت��غ�ّيررّ �أوم��ي��ك��رون �أي���ً��ض��ا االنتعا�ش
االقت�صادي.
كما يلقى ال�برن��ام��ج الت�شريعي ال��ط��م��وح جلو
ب��اي��دن م��ع��ار���ض��ة ح��ت��ى م��ن داخ���ل ح��زب��ه .يواجه
م�شروع �إع���ادة البناء ب�شكل �أف�ضل ذي الأولوية
(خطة بنية حتتية اجتماعية واقت�صادية تت�ضمن
تدابري �صحية وبيئية) مقاومة من ال�سناتور جو
مان�شني من و�ست فرجينيا وكري�ستني �سينيما من
والية �أريزونا.
و�سي�ستمر ه��ذا االنق�سام ب�ين الدميقراطيني
املعتدلني والتقدميني خالل عام .2022
على جبهة ال�سيا�سة اخلارجية ،ال يبدو امل�ستقبل
�أك�ث�ر �إ���ش��را ًق��ا� .سي�ستمر م�ستنقع �أفغان�ستان يف
ال�سيطرة على الأخبار حيث تث ّبت حكومة طالبان
نف�سها بوح�شية على الأر���ض ،وي�سود عدم اليقني
ب�ش�أن م�صري الالجئني م�ستقبال .وم��ن املرجح
�أي��� ً��ض��ا �أن ت��ت�����ص��در الأزم�����ة الإن�����س��ان��ي��ة املتفاقمة
عناوين الأخبار يف الأ�شهر املقبلة.
وتوا�صل رو�سيا يف عهد بوتني زيادة التهديدات
على احلدود مع �أوكرانيا ،و�سيمثل الغزو املحتمل
للمنطقة ،بال �شك ،حتد ًيا حللف �شمال الأطل�سي
وحلفاء �أمريكا .و�سيزيد تهديد ال�صني لتايوان،
وال��ف�����ش��ل الأم���ري���ك���ي الأخ��ي��ر يف �إح���ي���اء االتفاق
النووي الإي��راين ،من املخاوف التي تواجه �إدارة
بايدن-هاري�س.
ول��ك��ن الأ���ش��ه��ر القليلة املقبلة لي�ست مظلمة
متامًا للرئي�س بايدن .فمن املتوقع ت�سجيل نتائج
�إيجابية يف برنامج البنية التحتية ،الذي مت تبنيه
يف ن��وف��م�بر ب��دع��م م��ن ع�����ش��رات �أع�����ض��اء جمل�س
ال�شيوخ اجلمهوريني .كما �سيوا�صل جو جهوده
لطرح مبادرات ناجتة عن قمم عاملية ،منها م�ؤمتر
كوب  26حول التغيرّ املناخي.
ومن املتوقع � ً
يتو�صل الرئي�س بايدن
أي�ضا� ،أن ّ
وال�سيناتور مان�شني �إىل �أر�ضية م�شرتكة ب�ش�أن
خطة �إعادة البناء ب�شكل �أف�ضل.
لكن علينا �أن ن��ع�ترف ب����أن ال�سنة الثانية من
رئا�سة جو بايدن لن تكون �أ�سهل من �سنته الأوىل
يف البيت الأبي�ض.

ترجمة خرية ال�شيباين

رئي�سا للحكومة حتى ال تقع البالد يف حالة من عدم اال�ستقرار
 كثريون مع بقاء �سوبر ماريو ً� -سيلفيو برل�سكوين يرغب يف الكر�سي الكويرينال ،ويحلم ب�إنهاء م�سريته ب�أ�سلوب �أنيق

ّ
املتوقع �أن ي�شكّل امللف الأوكراين حمور املباحثات

�أمن �أوروبا يت�صدر املحادثات الأمريكية الرو�سية املرتقبة
•• مو�سكو�-أ ف ب

جتري الواليات املتّحدة ورو�سيا
يف ك���ان���ون ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر املقبل
يف جنيف حمادثات تتناول �أمن
�أوروبا والأزمة الأوكرانية ،بعدما
ق�� ّدم��ت م��و���س��ك��و الئ��ح��ة مطالب
ت�شمل و���ض��ع ح��د ل��ت��و���س��ع حلف
�شمال الأطل�سي.
وق��ال ناطق با�سم جمل�س الأمن
القومي الأمريكي لوكالة فران�س
بر�س �إنّ الواليات املتّحدة �ستعقد
حم��ادث��ات م��ع رو�سيا يف العا�شر
من كانون الثاين-يناير.
و�أك��������د ن���ائ���ب وزي������ر اخلارجية
الرو�سي �سريغي ريابكوف �أم�س
ال��ث�لاث��اء امل��وع��د م�����ش�يرا �إىل �أن
امل���ح���ادث���ات ���س��ت��ج��ري يف جنيف،
ح��ي��ث ع��ق��د ال��رئ��ي�����س الأمريكي
ج����و ب����اي����دن ون����ظ��ي�ره الرو�سي
فالدميري بوتني �أول قمة بينهما
يف حزيران/يونيو.
وي�صر الكرملني على �أن الغرب
وحلف الأطل�سي يقرتبان بدرجة
خ����ط��ي�رة م�����ن ح��������دود رو����س���ي���ا.

وق�� ّدم��ت مو�سكو ال�شهر اجلاري
ق��ائ��م��ة م��ط��ال��ب �أم���ن���ي���ة وا�سعة
�إىل ال��غ��رب تفيد ب���أن على حلف
الأطل�سي �أال ي�ضم �أع�ضاء جدد
وعليه �أن ي�سعى �إىل منع الواليات
املتحدة من �إقامة قواعد جديدة
يف اجل���م���ه���وري���ات ال�سوفياتية
ال�����س��اب��ق��ة .وق����ال ال��ن��اط��ق با�سم
جمل�س الأم��ن القومي “تتطلع
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة لالنخراط
م��ع رو�سيا” ،م�ضيفا “عندما
�سنجل�س لنتحاور ،ميكن لرو�سيا
�أن تطرح خماوفها على الطاولة
و�سن�ضع خماوفنا على الطاولة،
خ�صو�صا ن�شاطات رو�سيا».
و�أو�ضح الناطق �أنّ هذا االجتماع
الأول املقرر عقده يف  10كانون
الثاين/يناير قد يليه يف  12من
ال�شهر نف�سه اجتماع ثانٍ �سيعقد
هذه املرة بني رو�سيا وحلف �شمال
الأطل�سي ،ويف اليوم ال��ت��ايل� ،أي
يف  13ك���ان���ون الثاين/يناير،
اجتماع ثالث �سيعقد بني رو�سيا
و”منظمة الأم����ن وال��ت��ع��اون يف
�أوروبا” التي ت�ض ّم يف ع�ضويتها

الواليات املتّحدة.
و�أ�ضاف �أنّ االجتماع الأمريكي-
ال��رو���س��ي ي��ن��درج يف �إط���ار احلوار
الأم����ن����ي اال����س�ت�رات���ي���ج���ي ال����ذي
�أطلقه الرئي�سان الأم�يرك��ي جو
بايدن والرو�سي فالدميري بوتني
يف الق ّمة التي جمعتهما يف جنيف
يف حزيران/يونيو املا�ضي.
من جهته ،قال م�س�ؤول كبري يف
الإدارة الأم�يرك��ي��ة طلب بدوره
عدم ن�شر ا�سمه �إ ّن��ه رغم �أنّ هذا
احل�����وار الأم���ن���ي اال�سرتاتيجي
خم�ص�ص ب�شكل �أ�سا�سي لإعادة
ّ
ال��ت��ف��او���ض على م��ع��اه��دات احل ّد
م���ن ان��ت�����ش��ار الأ���س��ل��ح��ة النووية
بعد احلرب الباردة ،ف�إن النقا�ش
���س��ي��ت��ن��اول �أي�������ض���اً ال���و����ض���ع على
احل�����دود الرو�سية-الأوكرانية
ح��ي��ث ن�����ش��رت م��و���س��ك��و ع�شرات
�آالف الع�سكريني.
وم����ن امل���ت���و ّق���ع �أن ي�����ش�� ّك��ل امللف
الأوك�����������راين حم�����ور امل���ح���ادث���ات
امل��رت��ق��ب��ة ب�ي�ن رو���س��ي��ا وك ّ
�����ل من
حلف �شمال الأطل�سي ومنظمة
الأمن والتعاون يف �أوروبا.

م���ن ج���ان���ب���ه� ،أك�����د ري���اب���ك���وف �أن
مو�سكو تتوقع ب�أن تر ّكز املحادثات
على مطالب رو�سيا الأمنية.
وق��ال لوكالة “تا�س” الرو�سية
ل�ل�أن��ب��اء �إن  10ك��ان��ون ال��ث��اين/
ي��ن��اي��ر ���س��ي��ك��ون ال��ي��وم الرئي�سي
ل��ل��م�����ش��اورات ال��ث��ن��ائ��ي��ة الرو�سية
الأمريكية ،م�ضيفا �أنه ال يتوقع
ال���ت���و����ص���ل �إىل ات����ف����اق يف “يوم
واحد».
وت����ت����ه����م دول غ����رب����ي����ة ب���وت�ي�ن
باال�ستعداد لغزو �أوكرانيا ،وهي
دول����ة ���س��وف��ي��ات��ي��ة ���س��اب��ق��ة ت�سعى
�إىل االن��ف�����ص��ال ع��ن دائ����رة نفوذ
م��و���س��ك��و واالن�����ض��م��ام �إىل حلف
�شمال الأطل�سي .وحتتل رو�سيا
م�ساحة كبرية م��ن �أوك��ران��ي��ا مع
�ضمها �شبه جزيرة القرم ،و ُتتهم
ب�����إث����ارة مت����رد ان��ف�����ص��ايل م�ؤيد
ملو�سكو يف املنطقة ال�صناعية يف
�شرق البالد.
و�أثار ن�شر رو�سيا ع�شرات الآالف
م����ن ال�����ق�����وات الإ�����ض����اف����ي����ة على
حدودها مع �أوكرانيا خماوف يف
كييف ول��دى حلفائها الغربيني

من اندالع حرب على نطاق �أو�سع
قد ت�شمل ا�ستيالء مو�سكو على
�أرا�ض �أوكرانية جديدة.
وينفي بوتني التخطيط لهجوم
على �أوكرانيا قائال �إن حتركات
ال����ق����وات ال���رو����س���ي���ة ت���ه���دف �إىل
الدفاع عن رو�سيا �ضد �أي تدخل
ع�سكري غربي.
وق������دّم ال��رئ��ي�����س ال���رو����س���ي هذا
ال�����ش��ه��ر �سل�سلة م��ن املقرتحات
الأمنية للدول الغربية ت�ضمنت
منع �أوكرانيا من االن�ضمام �إىل
حلف �شمال الأطل�سي.

وردا على ذل��ك ،ه��ددت الواليات
املتحدة و���ش��رك��ا�ؤه��ا الأوروبيون
بفر�ض عقوبات اقت�صادية قا�سية
�إذا غ���زت رو���س��ي��ا �أوك��ران��ي��ا فيما
عر�ضت �أي�ضا �إطالق مفاو�ضات.
وقال الناطق با�سم جمل�س الأمن
القومي �إن م�صالح �أوكرانيا لن
يتم جتاهلها يف �أي اتفاق يجري
التو�صل �إليه مع رو�سيا.
و�أ�������ض������اف �أن امل����ف����او�����ض����ات لن
ت�شمل “�أي �أم��ر يتعلق بحلفائنا
و�����ش����رك����ائ����ن����ا ب���������دون حلفائنا
و�شركائنا ،مبن فيهم �أوكرانيا».

وت���اب���ع ال��ن��اط��ق “كانت مقاربة
ال��رئ��ي�����س ب��اي��دن ح���ول �أوكرانيا
وا�ضحة وثابتة :توحيد التحالف
خ���ل���ف م�������س���اري���ن ،ت����داب��ي�ر ردع
موحدون
والدبلوما�سية .نحن
ّ
ب�ش�أن العواقب التي قد تواجهها
رو�سيا �إذا حتركت نحو �أوكرانيا
لكننا موحدون �أي�ضا يف رغبتنا يف
االن��خ��راط يف دبلوما�سية قائمة
على مبادئ مع رو�سيا».
ومل ي�� ّت�����ض��ح ب���ع���د م����ن �سيمثل
اجلانبني يف اجتماع العا�شر من
كانون الثاين-يناير.
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غوتريي�ش يدعو جلعل �شعار عام « 2022حتقيق التعايف ال�شامل للجميع»
•• نيويورك-وام:

دعا الأمني العام للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش ،املجتمع
الدويل �إىل جعل �شعار عام “ 2022حتقيق التعايف ال�شامل
للجميع” .ج��اء ذل��ك خ�لال ر�سالته امل�����ص��ورة التي وجهها
غوتريي�ش الليلة قبل املا�ضية� ،إىل املجتمع الدويل مبنا�سبة
قرب حلول العام اجلديد.
و�شدد الأم�ين العام على حاجة العامل �إىل التعايف من �آثار
اجل��ائ��ح��ة ،و�إىل ت��ع��ايف االق��ت�����ص��ادات ،وال��ت��ع��ايف م��ن الريبة
واالنق�سام وال�صراعات.
وق���ال “ ي�ستقبل ال��ع��امل ع���ام  2022يف ظ���روف تتعر�ض

فيها �آمالنا يف امل�ستقبل الختبارات �شتى” ..وعزا ذلك �إىل
تفاقم الفقر وا�ستفحال عدم امل�ساواة ،والتوزيع غري املن�صف
للقاحات كوفيد ،19-وب�سبب ق�صور االل��ت��زام��ات املناخية
ع��ن امل�ستوى امل��ط��ل��وب ،وا���س��ت��م��رار ال��ن��زاع��ات واالنق�سامات
وانت�شار املعلومات امل�ضللة ،م�ؤكدا �أن جملة االختبارات ميكن
للب�شرية �أن جتتازها.
و�أو�ضح الأمني العام �أن التعايف من �آثار اجلائحة يكون عن
طريق “و�ضع خطة جريئة لتطعيم كل �شخ�ص يف كل مكان،
وحتقيق التعايف لالقت�صادات بحيث تدعم البلدان الأغنى
بلدان العامل النامي بالتمويل واال�ستثمار وتخفيف عبء
الديون» .كما �شدد على �أهمية التعايف من الريبة واالنق�سام

بالرتكيز على املعطيات العلمية واحلقائق وحتكيم العقل
والتعايف من وقع النزاعات بتجديد روح احل��وار والت�سوية
وامل�����ص��احل��ة .ودع���ا �إىل حتقيق ال��ت��ع��ايف للكوكب ع��ن طريق
التعهد بالتزامات مناخية تتنا�سب وحجم الأزمة و�صبغتها
اال�ستعجالية .و�أك��د غوتريي�ش �أن “الظروف التي تنطوي
ع��ل��ى �أع��ظ��م امل��ح��ن ه��ي �أي�����ض��ا ال���ظ���روف ال��ت��ي ت��ت��ي��ح �أعظم
الفر�ص» .ودعا لو�ضع اليد يف اليد بروح الت�ضامن وااللتفاف
حول احللول التي ميكن �أن تعود بالنفع على النا�س قاطبة
و�أي�ضا �إىل احلر�ص على جعل التعايف هدفنا املن�شود يف عام
 ،2022مبا يخدم م�صلحة النا�س والكوكب ويحقق الرخاء
للجميع.

باري�س :حل منظمة ميموريال
«خ�سارة رهيبة» لل�شعب الرو�سي

•• باري�س-وكاالت

�أع���رب وزي��ر اخلارجية الفرن�سي ج��ان اي��ف ل��ودري��ان عن
ا�ستيائه وقلقه بعد ق��رار الق�ضاء الرو�سي بحل منظمة
ميموريال غري احلكومية.
وقـــــال لودريـــان يف بيــــــان �إن “حل ميموريال الدولية
ي�شكل خ�����س��ـ��ارة ره��ي��ب��ة لل�شعب ال��رو���س��ي ال���ذي م��ن حقه
الإف���ادة م��ن معرفــــــة �صحيحة ملا�ضيــــه وم��ن جمتمــــــع
يقوم على القيــــم الأ�سا�سية التي يحمل جمل�س �أوروبـــــا
لواءها».

�شرحت ما فر�ضته من �ضغوط على امل�سار االنتقايل يف ال�سودان

«مركز تريندز » ي�صدر درا�سة حتت عنوان« :احتجاجات �شرق ال�سودان
وما بعـد قـرارات � 25أكتوبـر  ...الأ�ســباب وحـدود التفاعل وامل�آالت»
•• �أبوظبي-الفجر:

�أ������ص�����در م����رك����ز ت����ري����ن����دز للبحوث
واال���س��ت�����ش��ارات درا����س���ة ح��دي��ث��ة حتت
عنوان“ :احتجاجات �شرق ال�سودان
وما بعد قرارات � 25أكتوبر ..الأ�سباب
وح���دود التفاعل وامل�آالت” ،تناولت
بال�شرح والتحليل احتجاجات �شرق
ال�����س��ودان وم���ا فر�ضته م��ن �ضغوط
�سيا�سية واق��ت�����ص��ادي��ة ع��ل��ى الو�ضع
وامل�سار االنتقايل يف ال�سودان.
ون��اق�����ش��ت ال���درا����س���ة ،ال���ت���ي �أعدتها
الباحثة يف مركز الأه��رام للدرا�سات
اال�سرتاتيجية ب�سمة �سعد ،العوامل
والأ�����س����ب����اب ال���ت���ي دف���ع���ت �إىل هذه
االحتجاجات خا�صة يف �شرق ال�سودان.
ك��م��ا ع��ر���ض��ت م���ا ق����ام ب���ه املحتجون
ل�ضمان الت�أثري الفاعل� ،إ�ضافة �إىل
امل�سارات املحتملة لأزم��ة �إقليم �شرق
ال�سودان بعد االحتجاجات.
كما حاولت ب�سمة �سعد يف درا�ستها الإجابة على �أ�سباب
اجت��اه – املجل�س الأعلى لنظارات البجا والعموديات
امل�ستقلة بزعامة حممد الأمني ترك – نحو الت�صعيد
�شرق ال�سودان ،و�آليات املجل�س لالحتجاج� ،إ�ضافة �إىل
امل�سارات املحتملة لأزم��ة �إقليم �شرق ال�سودان ما بني
الت�صعيد والتهدئة.
ور�أت ال��درا���س��ة �أن���ه ن��ظ��راً ل��ط��ول م��دة االح��ت��ج��اج ،ويف
ظ��ل م��ا يتمتع ب��ه �إق��ل��ي��م ���ش��رق ال�����س��ودان م��ن �أهمية
ا�سرتاتيجية ،فر�ضت االحتجاجات �ضغوطاً �سيا�سية
واقت�صادية على البالد ه��ددت وم��ا ت��زال تهدد امل�سار
االن��ت��ق��ايل لل�سودان .كما ك�شفت االحتجاجات حجم
الفجوة ال�سيا�سية بني �شركاء احلكم االنتقايل ب�شقيه

امل���دين وال��ع�����س��ك��ري .وق���د ان��ت��ه��ى ه���ذا ال��و���ض��ع باتخاذ
رئي�س جمل�س ال�سيادة االنتقايل يف ال�سودان الفريق
�أول رك��ن عبدالفتاح ال�بره��ان ق���رارات ال��ـ � 25أكتوبر
 ،2021والتي متثلت يف حل جمل�سي ال�سيادة والوزراء
االنتقاليني حل جمل�سي ال�سيادة والوزراء االنتقاليني،
و�إع��ل�ان ح��ال��ة ال���ط���وارئ يف خ��ط��وة و�صفها الربهان
باعتبارها “ت�صحيحاً للم�سار االنتقايل”.
كما تبع هذا �إعالن حمتجي �شرق ال�سودان على ل�سان
زعيمهم حممد الأم�ين ت��رك دعمهم ل��ق��رارات ال��ـ 25
�أكتوبر ،وجتميدهم لالحتجاجات و�إع��ادة فتح املوانئ
والطرقات يف  1نوفمرب  2021ملدة �شهر واحد ،حتى
يتم ت�شكيل حكومة ج��دي��دة ،وذل��ك تقديراً للظروف

ال�صعبة واال�ستثنائية التي متر بها البالد.
وت��ط��رق��ت ال���درا����س���ة يف ف�����ص��ول��ه��ا �إىل ح����دود تفاعل
حمتجي ���ش��رق ال�����س��ودان بزعامة حممد ت��رك م��ع ما
ت�����ش��ه��ده ال�����س��ودان م��ن ت���ط���ورات �سيا�سية ب��داي��ة من
ق��رارات � 25أكتوبر بحل املجل�س االنتقايل �إىل اتفاق
ا�ستعادة امل�سار ال�سيا�سي االنتقايل املوقع بني الربهان
وح���م���دوك ون��اق�����ش��ت ال���درا����س���ة ال��ع��وام��ل ال��ت��ي دفعت
حمتجي ال�شرق ال�سوداين لالحتجاج.
ر�أت الدرا�سة كذلك �أن هناك عوامل وراء اتخاذ املجل�س
الأع��ل��ى ل��ن��ظ��ارات البجا وال��ع��م��ودي��ات امل�ستقلة قراراً
بت�صعيد االح��ت��ج��اج��ات؛ منها �ضعف االرت���ب���اط بني
املركز والأطراف والتهمي�ش املرتتب عليه� ،إ�ضافة �إىل

عامل التنوع العرقي ،مبينة �أن �أزمة
�شرق ال�سودان تعترب �صورة م�صغرة
لأح�����د ت���داع���ي���ات ع��ج��ز احلكومات
ال�سودانية املتوالية عن �إدارة التنوع
العرقي ال�سوداين.
وت����ط����رق����ت ال����درا�����س����ة �إىل �آل����ي����ات
جمل�س �شرق ال�سودان يف االحتجاج،
وق��ال��ت �إن��ه متكن م��ن حتويل �إقليم
�شرق ال�����س��ودان �إىل ق��وة �ضغط عرب
ال�ضغوط ال�سيا�سية واالقت�صادية
وال���ع�������ص���ي���ان امل�������دين ،و����ش���ل حركة
االق����ت���������ص����اد ،وع�������زل الإق����ل����ي����م عن
ال��ع��ا���ص��م��ة اخل����رط����وم ث���م حماولة
االنقالب الفا�شلة التي ت�شري �أ�صابع
االت���ه���ام ف��ي��ه��ا �إىل م�����ش��ارك��ة �أن�صار
حممد ترك يف تنفيذها.
وا�ستعر�ضت الباحثة ب�سمة �سعد يف
ال��درا���س��ة امل�����س��ارات املحتملة الزمة
اقليم �شرق ال�سودان والتي تلخ�صت
يف ع���ودة االح��ت��ج��اج��ات �إىل ال�صفر
ور�أت �أن الظرف ال�سيا�سي هو ال��ذي فر�ض على ترك
و�أن�����ص��اره ال��ق��ب��ول ب��ع��ودة ح��م��دوك لرئا�سة احلكومة
االنتقالية .وخل�صت ال��درا���س��ة �إىل �أن��ه يف ظ��ل ترقب
حمتجي ال�شرق ملا �سيقدمه االتفاق ال�سيا�سي املوقع بني
رئي�س املجل�س الع�سكري الربهان ،ورئي�س وزراء الفرتة
االنتقالية عبد اهلل ح��م��دوك م��ن مكا�سب للإقليم،
ين�شغل �شركاء احلكم االنتقايل برت�سيخ مرتكزات امل�سار
االنتقايل ،و�إع��ادة ترتيب البيت ال�سيا�سي ال�سوداين،
وهو ما يتطلب اتخاذ �شركاء احلكم االنتقايل خطوات
متهيدية لبدء م�سار التفاو�ض مع حمتجي ال�شرق،
مبا يُ�شري �إىل رغبة احلكومة يف التو�صل �إىل ت�سوية
مر�ضية للأزمة ب�شكل نهائي.

انفجار «النبي �شيت» ..حزب اهلل يتهرب  ..ومل يتهم �إ�سرائيل
•• بريوت-وكاالت

ف��ج���أة ينفي ح��زب اهلل وق���وع غارة
ج��وي��ة �أو ان��ف��ج��ار يف �أح���د مواقعه
ال��ع�����س��ك��ري��ة ،يف ب��ل��دة ال��ن��ب��ي �شيت
ب��ال��ب��ق��اع ال��ل��ب��ن��اين ،ق���رب احل���دود
ال�سورية ،نفي �سريع يقول فيه �إن
ما ح�صل هو تفجري القوى الأمنية
اللبنانية لـ “ذخائر قدمية” ،نفي
امليلي�شيات ا�ستغربه م�صدر �أمني
يف بريوت م�شرياً �إىل �أن ما ح�صل
يبدو �أكرب مما يقال يف ظل الطوق
الأم��ن��ي امليلي�شياوي ال���ذي فر�ض
على املنطقة.

و�أك��د �سكان مناطق بالبقاع �سماع
دوي ان��ف��ج��ار يف ج��ب��ال ب��ل��دة النبي
�شيت� ،شرقي بعلبك ،و�صل �صوته
�إىل قرى بعيدة عن املنطقة.
يف ال��ب��داي��ة �أ����ش���ارت و���س��ائ��ل �إعالم
ل��ب��ن��ان��ي��ة وع��رب��ي��ة وح���ت���ى م�صادر
�أم��ن��ي��ة ل��ب��ن��ان��ي��ة �إىل �أن الطريان
الإ����س���رائ���ي���ل���ي �أغ������ار ع��ل��ى منطقة
النبي �شيت يف البقاع التي حتتوي
على مراكز وخم��ازن “حزب اهلل”،
ومواقع للتدريب الع�سكري.
ل���ك���ن ح������زب اهلل �����س����رب ع��ب��ر ما
ي���ع���رف بـ”جي�شه الإلكرتوين”
�أن م��ا ح�صل ه��و تفجري لذخائر

و�صفها بالقدمية ،وه��و �أم��ر يقوم
ب��ه ع���ادة اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين ،ولكن
امل�صدر الأم��ن��ي �أك���د مل��وق��ع � 24أن
ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة لي�ست ع��ل��ى علم
ب�����أي ت��ف��ج�ير ،وه���ي ع����ادة م���ا تبلغ
امل���واط���ن�ي�ن ع�ب�ر و����س���ائ���ل الإع��ل��ام
ومن�صات التوا�صل االجتماعي قبل
ي��وم وقبل �ساعات من قيامها ب�أي
تفجري لذخائر قدمية.
وق��ال امل�صدر �إن ا�ستعمال الإعالم
ال��ت��اب��ع حل���زب اهلل تعبري “ذخائر
قدمية” يدل على �أن التربير هو
�إ�شاعة لتخبئة ما ح�صل فع ً
ال.
ويربط امل�صدر الأمني بني التفجري

يف بلدة النبي �شيت وبني ال�صواريخ
التي �أ�صابت حاويات ميلكها حزب
اهلل قبل �ساعات يف مرف�أ الالذقية
يف �سوريا .وي�شري امل�صدر الأمني
�إىل �أن غارة الفجر يف �سوريا �أوقعت
خ�����س��ائ��ر ���ض��خ��م��ة ب���ح���اوي���ات ينقل
فيها حزب اهلل معدات ي�ستخدمها
لت�صنيع ال�صواريخ الدقيقة ،وهي
�ضربة �إ�سرائيلية ا�ستباقية ،بعدما
زاد ال��ت��وت��ر �إث�����ر ف�����ش��ل “املجتمع
الدويل” مبنع ط��ه��ران م��ن زيادة
التخ�صيب النووي.
وي�����ش�ير امل�����ص��در �إىل �أن ح���زب اهلل
و�ضع عنا�صره بحالة ا�ستنفار يف

م��ن��ط��ق��ة ال��ن��ب��ي ���ش��ي��ت ق��ب��ل فرتة
���ص��غ�يرة ج�����داً ،ب��ع��د ع��م��ل��ي��ة �إن����زال
�إ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ،وي�ؤكد
�أن امليلي�شيات ا���س��ت��دع��ت ع�شرات
العنا�صر �إىل املنطقة� ،إثر اكت�شاف
�أن “الكوماندو�س الإ�سرائيلي”
و�صل وان�سحب من نقاط ح�سا�سة
داخ��ل م��واق��ع ح��زب اهلل يف اجلبال
القريبة لبلدة النبي �شيت.
وي�شري امل�صدر الأمني �إىل �أنه بعد
ر����ص���د االت�������ص���االت ال���ت���ي جتريها
امليلي�شيات ،تبني �أن االنفجار طال
�صاروخاً بال�ستياً واحداً على الأقل،
م�����ش�يراً �إىل �أن م���ا ح�����ص��ل ي�شبه

م��ا وق��ع قبل ف�ترة مب��وق��ع حلركة
ح��م��ا���س ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف خميم
الربج ال�شمايل يف مدينة �صور.
وي�ستغرب �إ���س��راع ح��زب اهلل بنفي
وق���وع ان��ف��ج��ار يف م��واق��ع��ه �أو قيام
�إ�سرائيل ب��الإغ��ارة عليها ،وي�سخر
م��ن �أن امليلي�شيات دائ��م��اً م��ا تهدد
ب����إ����ش���ع���ال احل������رب ،و�أن����ه����ا تنتظر
الفر�صة ،ولكنها حينما تتعر�ض
لل�ضربات ،ت��ب��د�أ بنفي �أي عالقة
للإ�سرائيليني ب��ه��ا ،وه���و م��ا يدل
ع��ل��ى اخل���وف م��ن ا���ش��ت��ع��ال احلرب
ب��ع��دم��ا ت��ب�ين ان��ك�����ش��اف امليلي�شيات
بالكامل لأجهزة املخابرات.

�إ�صابات كورونا يف الواليات املتحدة تبلغ م�ستوى قيا�سيا

�آراء متباينة ب�ش�أن قرار �إدارة بايدن تقلي�ص ّ
مدة احلجر ال�صحي
•• نيويورك�-أ ف ب

تتباين �آراء الأو�ساط االقت�صادية ب�ش�أن قرار �إدارة الرئي�س
ج���و ب���اي���دن تخفي�ض م����دّة احل��ج��ر ال�����ص��ح��ي ،ع��ل��ى �أمل
احتواء حاالت التغ ّيب عن العمل يف ظ ّل ازدي��اد الإ�صابات
بكوفيد 19-الذي تنعك�س تداعياته على رحالت الطريان
واملطاعم والعرو�ض امل�سرحية .ولقي هذا التدبري ترحيبا
م��ن ال�شركات ،ال �س ّيما تلك العاملة يف جم��ال الطريان
وامل��ط��اع��م ال��ت��ي ت���أم��ل تن�شيط ط��واق��م��ه��ا ب��ف�����ض��ل��ه ،غري
�أن النقابات مل تنظر �إل��ي��ه بعني الر�ضى خ�شية م��ن �أن
ي�ؤدي �إىل �ضغوطات على ّ
املوظفني .وبالن�سبة �إىل خرباء
االقت�صاد ،لن يكون لهذا القرار �سوى �أث��ر هام�شي على
ن�شاط البلد عموما .ويعك�س خ�صو�صا فكرة �أن اجلائحة
باتت عامال ينبغي للم�ؤ�س�سات مراعاته يوما بيوم.
و�ص ّرح دمييرتي فيتوكاكي�س الذي ميلك ثالثة مطاعم
يف هيو�سنت (تك�سا�س) يعمل فيها نحو � 120شخ�صا “مل
ال� ،إذا ما انعدمت املخاطر؟ فهذا قد ي�ساعدنا ،خ�صو�صا
�أنه ي�صعب علينا �إيجاد ّ
موظفني».
وم��ا ان��ف ّ��ك يتك ّيف م��ع الو�ضع منذ ب��داي��ة اجل��ائ��ح��ة ،مبا
يف ذلك مع التو�صيات املتق ّلبة لل�سلطات ال�صحية .وقال
“ينبغي ل��ن��ا امل�����ض��ي ق��دم��ا وحت���ري���ك ع��ج��ل��ة الأعمال”.
وخ ّف�ضت ال�سلطات ال�صحية الأمريكية �إىل الن�صف فرتة
احلجر ال�صحي املو�صى بها من � 10إىل � 5أيام للم�صابني
بكوفيد 19-الذين ال تظهر عليهم �أيّ �أعرا�ض ،ومن 14
�إىل � 5أيام ملن خالطوا م�صابني وهم من غري املل ّقحني.
وحت��دث �أغلبية الإ���ص��اب��ات يف اليومني ال�سابقني لظهور
الأع���را����ض �أو الأي����ام ال��ث�لاث��ة التالية ل��ه ،وف��ق م��ا �أفادت
ال�����س��ل��ط��ات ال�����ص��ح��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ع��ى ج���اه���دة �إىل املوازنة

ب�ين االع��ت��ب��ارات ال�صحية وت��ل��ك االق��ت�����ص��ادي��ة .و�أ�شادت
�شركة ال��ط�يران العامة “دلتا” التي طالبت علنا بهذا
التغيري ب��ق��رار �إدارة ب��اي��دن ال��ذي يتيح بنظرها “مزيدا
م��ن امل��رون��ة لتنظيم دوام����ات عمل ال��ط��واق��م واملوظ ّفني
يف ه��ذه ال��ف�ترة احل��اف��ل��ة ب��ال��رح�لات خ�لال مو�سم �أعياد
نهاية ال�سنة» .و�ألغيت �آالف الرحالت يف العامل يف الأيام
الأخ�ي�رة ب�سبب االنت�شار ال�سريع للمتحورة �أوميكرون
���ش��دي��دة ال��ع��دوى ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع ب�ين ط��واق��م املالحة
اجلوية ،ممن �أ�صيبوا بها �أو تع ّر�ضوا لها .ورحّ ��ب احتاد

نقابات التجّ ار (ان ار اف) ب��دوره بهذا التدبري ،ال �سيما
�أن��ه ي�ضفي “مزيدا من الو�ضوح» .ومن �ش�أن هذا القرار
�أن ينعك�س �إيجابا على املطاعم يف نيويورك حيث �ألغيت
ع��دّة فعاليات ك��ان م��ن املفرت�ض �إقامتها مبنا�سبة ر�أ�س
ال�سنة وا�ضطرت م�ؤ�س�سات كثرية �إىل �إغ�لاق �أبوابها �إثر
دخ��ول طهاتها و ُندُلها يف حجر �صحي ،بح�سب ما �ص ّرح
�أندرو ريجي من احتاد نقابات الفنادق واملطاعم .وقال يف
ت�صريحات لوكالة فران�س بر�س “ينبغي للحياة �أن ت�ستم ّر
لكن يجدر بنا ّ
توخي احلذر وال ميكننا �أن نكبح االقت�صاد

يف ك�� ّل م�� ّرة» .لكن نقابات �أخ��رى �أب��دت حت ّفظها .فعندما
ق��� ّررت �إدارة ب��اي��دن الأ���س��ب��وع املا�ضي خف�ض ف�ترات عزل
املعاجلني امل�صابني بكوفيد 19-ورفع احلجر ال�صحي عن
املمر�ضني املل ّقحني بالكامل واملع ّر�ضني للفريو�س ،تو ّقعت
نقابة املمر�ضني “ان ان يو” انت�شار “العدوى والأمرا�ض
والوفيات على نطاق �أو�سع».
وتخ�شى نقابة م�ضيفي وم�ضيفات الطريان (ايه اف ايه)
�أن ت�ضغط ال�شركات على ّ
املوظفني كي يعودوا �إىل العمل
بعد خم�سة �أيام ،ح ّتى لو مل ي�ستعيدوا عافيتهم بالكامل.
وجاء يف بيان �صادر عن النقابة “ال ميكننا �أن نرتك الكلل
من اجلائحة يدفعنا �إىل قرارات تطيل مدّة الوباء العاملي
�أو تلقي م�س�ؤوليات على عاتق الع ّمال».
ويرى جوزيف الفورنا كبري االقت�صاديني يف “ناتيك�سي�س”
�أن التو�صيات ال�صحية اجلديدة لن يكون لها “�أثر كبري
على االقت�صاد” ،لكنها قد ت�ؤدي �إىل “�أثر نف�سي” �إيجابي.
و�أو�ضح لوكالة فران�س بر�س �أن “النا�س كانوا يخ�شون قبل
ب�ضعة �أ�سابيع �أن تفر�ض عليهم تدابري �إغ�لاق جديدة.
وقد ب��دّدت القواعد اجلديدة تلك املخاوف ،دافعة النا�س
�إىل ا�ستئناف �أن�شطتهم بوترية �أ�سرع».
ّ
وال ي��زال من املبكر تقييم تداعيات �أوم��ي��ك��رون ب��دق��ة ،ال
�س ّيما �أن فرتة الأعياد تخف�ض من دقة امل� ّؤ�شرات ،بح�سب
�أورين كالت�شكني من “�أك�سفورد �إيكونوميك�س».
ويعترب �أن خف�ض مدّة احلجر ال�صحي “�سيح ّد �أق ّله لفرتة
من الوقت من م�شاكل نق�ص اليد العاملة».
غري �أن هذا القرار لن يق�ضي على امل�شاكل القائمة مثل
ا���ض��ط��راب��ات �سال�سل الإم�����دادات خ���ارج ال��والي��ات املتحدة
و���ض��ي��ق امل�����ش��ارك��ة يف ���س��وق ال��ع��م��ل وان��ق�����ض��اء امل�ساعدات
احلكومية ،بح�سب خبري االقت�صاد جويل ناروف.

Thursday

11

عوا�صم
طرابل�س
ح ّمل رئي�س املفو�ضية العليا لالنتخابات يف ليبيا ،عماد ال�سايح،
م�ؤ�س�سات ر�سمية ،من بينها الق�ضاء ،م�س�ؤولية ت�أجيل االنتخابات
ع��ن م��وع��ده��ا ال���ذي ك��ان م��ق��ررا  24دي�سمرب اجل����اري ،م���ؤك��دا �أن
املفو�ضية جنحت فيما �أ�سند �إليها من اخت�صا�صات .و�أو�ضح ال�سايح
يف ت�صريحات �إع�لام��ي��ة� ،أن ال��ق��ان��ون “حدد ال��رد على الطعون يف
املر�شحني بـ� 72ساعة ،ويف �أول يوم ُقدم  25طعنا ،ومت الف�صل بها يف
نف�س اليوم” ،م�شريا �إىل �أن “كل الطعون نظرت من حيث ال�شكل ال
املو�ضوع ،ولو نظرت يف املو�ضوع لوافقت املفو�ضية يف قرارها» .وتابع
�أنه “وجد  11حالة تزوير بقوائم تزكية املر�شحني للرئا�سة ،ومع
ذلك �أن�صفهم الق�ضاء ،لأنه نظر يف ال�شكل ولي�س املو�ضوع� ،إ�ضافة
لوجود مرتكبي جرائم” مبينا �أن “املفو�ضية لن تتحمل م�س�ؤولية
�أن تقدم �أ�شخا�صا مزورين ليرت�شحوا ملن�صب رئي�س الدولة».وتعليقا
على ت�صريحات ال�سايح� ،أو�ضح �أ�ستاذ القانون عمر بوا�سعيدة� ،أن
رئي�س املفو�ضية العليا لالنتخابات “يتعر�ض ل�ضغوط حملية
ودولية ،فمحليا ركز تيار الإخوان الإرهابي على ت�شويه الرجل بعدة
ط��رق ،منها الت�شكيك يف �أ�صوله الليبية ،حتى يزرعوا ال�شك لدى
املواطن يف عمل املفو�ضية والنتائج» .و�أ�شار احلقوقي جربيل خليفة
�إىل �أن احلملة التي ت�ستهدف ال�سايح “ترجع �إىل خمطط قدمي منذ
 ،2015وتوا�صل لتغيري ال�سايح قبل االنتخابات”.

اخلرطوم
قال حزب الأمة القومي يف ال�سودان� ،إن ا�ستقالة رئي�س الوزراء عبد
اهلل ح��م��دوك “كارثة يف ال��داخ��ل واخلارج” ،محُ����ذراً م��ن خطورة
الأو�ضاع يف البالد جراء الأزمة الراهنة.
ونقلت �صحيفة “ال�شرق الأو�سط” عن رئي�س احلزب املُكلف ف�ضل
اهلل برمة نا�صر ،يف م�ؤمتر �صحايف �أم�س الأول الثالثاء “ذهبنا
�إىل عبد اهلل حمدوك لنثنيه عن اال�ستقالة ،وطلبنا منه �أن ي�صمد
ونت�شارك يف ت�صحيح الأو���ض��اع احلالية» .و�أ�ضاف “وقفنا على كل
الآثار التي ميكن �أن ترتتب عليها ا�ستقالة رئي�س الوزراء” ،م�شرياً
�إىل �أن االت��ف��اق ال�سيا�سي بني قائد اجلي�ش عبد الفتاح الربهان،
ورئي�س الوزراء عبد اهلل حمدوك ،مل يوفر خمرجاً �آمناً من الأزمة.
وتقدم حزب الأمة القومي يف ال�سودان �أم�س الأول ر�سمياً بخريطة
طريق ال�ستعادة ال�شرعية وا�ستكمال الفرتة االنتقالية يف البالد.

وا�شنطن
حذر رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�سون �أم�س الأربعاء من
�أن الغالبية العظمى من املر�ضى الذين ينتهي بهم الأم��ر يف غرف
الرعاية امل��رك��زة ب�سبب الإ���ص��اب��ة بكوفيد 19-مل يتلقوا اجلرعة
التن�شيطية من اللقاحات وحث النا�س على احل�صول عليها.
وقال جون�سون يف زيارة ملركز تطعيم �إن بع�ض الأطباء �أخربوه ب�أن
نحو  90باملئة من املر�ضى بكوفيد 19-يف وحدات الرعاية املركزة مل
يتلقوا اجلرعة التن�شيطية .وت�سجل بريطانيا حاليا �إ�صابات يومية
قيا�سية بكوفيد 19-بلغت � 129471إ�صابة الثالثاء مدفوعة
بانت�شار املتحور �أوميكرون �شديد العدوى من فريو�س كورونا.
وقال جون�سون “ما زال املتحور �أوميكرون ي�سبب م�شاكل حقيقية،
احل���االت ت��زي��د بامل�ست�شفيات لكن م��ن ال��وا���ض��ح �أن���ه �أق���ل ح��دة من
املتحور دلتا» .ودعا النا�س لتوخي احلر�ص �أثناء احتفالهم ببداية
ال�سنة اجلديدة بعد �أن قرر عدم فر�ض قيود �أكرث �صرامة يف �إجنلرتا
للحد من انت�شار الفريو�س.
طوكيو

ت�أهبت اليابان الرتفاع يف عدد حاالت الإ�صابة بفريو�س كورونا ،مع
امتالء الطرق ال�سريعة واملطارات بامل�سافرين يف بداية عطلة ر�أ�س
ال�سنة �أم�س الأربعاء.
وحثت حاكمة طوكيو كما حث حاكم �أو�ساكا على احلد من جتمعات
ر�أ�س ال�سنة ب�سبب زيادة عدد حاالت الإ�صابة باملتحور �أوميكرون.
و�أو�صى م�س�ؤولو ال�صحة امل�سافرين باال�ستفادة من فحو�ص الك�شف
املجانية عن فريو�س كورونا قبل املغادرة ،يف ظل خماوف من امتداد
العدوى �إىل الريف مع تدفق �سكان املدن.
وقال نوريو �أوماجاري مدير مركز مكافحة الأمرا�ض والوقاية منها
وكبري م�ست�شاري ال�صحة ب���إدارة طوكيو “اخلطر الأك�بر يكمن يف
اللقاء دون اتخاذ التدابري الكافية ملنع العدوى».

ال�صني حتذر تايوان من «�إجراءات
�صارمة» �إذا حتركت نحو اال�ستقالل

•• بكني :رويرتز

حذر م�س�ؤول �صيني �أم�س الأربعاء من �أن بكني �ستتخذ «�إج��راءات �صارمة»
�إذا حتركت تايوان نحو اال�ستقالل ،م�ضيفا �أن العام املقبل قد ي�شهد زيادة يف
التدخل اخلارجي ويف الأعمال اال�ستفزازية من جانب تايوان.
وتعترب ال�صني تايوان ج��زءا ال يتجز�أ من �أرا�ضيها وكثفت خالل العامني
املا�ضيني ال�ضغوط الع�سكرية والدبلوما�سية لت�أكيد مطالبها بال�سيادة
على اجلزيرة مما �أثار غ�ضبا يف تايبه وقلقا يف وا�شنطن ،كما �أوردت وكالة
«رويرتز» للأنباء .وقال املتحدث با�سم مكتب �ش�ؤون تايوان ما �شياو غوانغ
�إن ال�صني م�ستعدة لبذل ك��ل اجل��ه��ود لإع���ادة التوحيد م��ع ت��اي��وان ب�شكل
�سلمي ،لكنها �ستتحرك �إذا مت جتاوز �أي خطوط حمر يف ما يتعلق با�ستقالل
اجلزيرة .و�أ�ضاف�« :إذا �أقدمت القوى االنف�صالية يف تايوان ال�ساعية �إىل
اال�ستقالل على عمل ا�ستفزازي �أو جل�أت �إىل القوة �أو حتى جتاوزت �أي خط
�أحمر ف�سن�ضطر التخاذ �إجراءات �صارمة» .و�أ�صبحت تايوان �سببا رئي�سيا
للعالقات املتوترة بني ال�صني وال��والي��ات املتحدة� ،أك�بر داع��م دويل ومورد
للأ�سلحة للجزيرة على الرغم من عدم وجود عالقات دبلوما�سية ر�سمية
بينهما .وق��ال م��ا �شياو غ��وان��غ �إن الأ�شهر املقبلة ق��د ت�شهد زي���ادة يف حدة
ا�ستفزازات القوى امل�ؤيدة لال�ستقالل وكذلك يف «التدخل اخلارجي» .وتوقع
�أن «ي�صبح الو�ضع يف م�ضيق تايوان �أكرث تعقيدا وخطورة يف العام املقبل».
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0005975أمر �أداء

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0009363أمر اداء

�إىل  :املحكوم عليه  /حممود علي احلاج علي  -العنوان 9314760 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /علي حممد حجي القبي�سي بالتايل :
ن�ص احلكم
بعد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليه �أن ي�ؤدي للمدعي مبلغا  :خم�سة ع�شر الف درهم
والزمته بامل�صروفات.
حكما غري قابال لال�ستئناف.

املحكمة االبتدائية املدنية
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اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0009546أمر اداء

اىل املدعي عليه  :جويالن البيتا دياز فيليبيني  /اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�سي الإمارات العربية املتحدة  /اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
احلكم  -انه بتاريخ 2021/11/28
بعد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املقدم �ضده بان ي�ؤدي للطالب مبلغ  6250درهم (�ستة �آالف ومائتان
وخم�سون درهم) والر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت ما عدا ذلك.
حرر بتاريخ  - 2021/12/19حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

اىل املدعي عليه  :اق�صى اعجاز احمد اعجاز احمد باك�ستاين اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�سي الإمارات العربية املتحدة /
اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
بعد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليها ان ي�ؤدي للمدعي مبلغ :
ت�سعة ع�شر الف و�سبعمائة درهم والزمتها بامل�صروفات
حرر بتاريخ  - 2021/11/1حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/أ�صول االعمار للديكور ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1169543:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /جميل �صالح احمد نا�صر احلارثى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /جميل �صالح احمد نا�صر احلارثى من � % 51إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد عمار احمد �سرور مالح
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /أ�صول االعمار للديكور ذ.م.م
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اىل املدعي عليه  :مطر نايف مطر ال�سبع
نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�سي الإمارات العربية املتحدة  /اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
احلكم  -انه بتاريخ 2021/11/22
بعد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعي مبلغ  :ع�شرون الف درهم والزمته
بامل�صروفات .حكما غري قابال للإ�ستئناف.
حرر بتاريخ  - 2021/12/8حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

اىل املدعي عليه �:سامانثا نون رانويرا �سنغي �سري النكي  /اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�سي الإمارات العربية املتحدة  /اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
احلكم  -انه بتاريخ 2021/11/28
بعد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعي مبلغ � :سبعة االف ومائتان درهم والزمته
بامل�صروفات  ،حكما غري قابال للإ�ستئناف.
حرر بتاريخ  - 2021/12/8حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

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

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30
انذار عديل بالن�شر
رقم ()1011/2021

�إنذار عديل بالن�شر
تنذر املنذرة/عائ�شة عبدالعزيز حممد بن فار�س  -متحرك رقم 0555745645 :
وميثلها ال�سيد  /حممد �أحمد �أبواليزيد زغربان  ،مبوجب وكالة قانونية م�صدقة ح�سب الأ�صول
املنذر �إليه  /حممد عثمان حممد �صربي
ب�صفته حمرر ال�شيكات ب�سداد بدل الإيجار امل�ستحق عليه عن املكتب رقم ( )306يف بناية بن فار�س ()2
يف دبي الرباحة مبلغ وقدره ( 68,800درهم) ثمانية و�ستون �ألف وثمامنائة درهم ،بالإ�ضافة �إىل
ما ي�ستجد من �إيجار حتى متام ال�سداد �أو الإخالء ،وذلك خالل مهلة �أق�صاها ثالثون يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإن��ذار .وخالف ذلك �ست�ضطر املنذرة �إىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية التي حتفظ لها
حقوقها طبقاً لن�ص املادة (�/1/25أ) من قانون الإيجارات رقم ( )33ل�سنة 2007م 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

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30
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املحكمة االبتدائية املدنية

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/باي فايف كافيه
رخ�صة رقم CN 4138825:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /باي فايف كافيه

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70197

�إعــــــــــالن

�إىل� /أ�صول االعمار للديكور �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0009359أمر اداء

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

OSOL EMAR DECOR L.L.C

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0009547أمر اداء

املحكمة االبتدائية املدنية

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

املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
70533

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

70533

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0008211أمر اداء

املحكمة االبتدائية املدنية

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل امل�شهور لكوى
املالب�س رخ�صة رقم CN 1149205:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سوكومار دا�س انيل كانتى دا�س %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة �سعيد على ربيع هالل املزروعى
تعديل وكيل خدمات
حذف خمي�س �سامل عبداهلل اخلن�صورى اخلن�صورى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سوبان كانتى دا�س برافوال كومار دا�س
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

املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
70533
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اىل املدعي عليه  :علي ادم احمد �صهيوين لبناين اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�سي الإمارات العربية املتحدة  /اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة 0,0
لذا يجب عليكم احل�ضور امام حمكمة ال�شارقة الإحتادية  ،املحكمة الإبتدائية املدنية املوافق ال�ساعة
لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم عدم ح�ضوركم او �إر�سال وكيل معتمد ينوب
عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
احلكم  -انه بتاريخ 2021/11/21
بعد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغا وقدره ( )7750درهم والزمته بالر�سوم
وامل�صروفات.
حرر بتاريخ  - 2021/12/5حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

االمارات العربية املتحدة

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

BAY FIVE CAFE

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30
انذار عديل بالن�شر
رقم ()10109/2021

�إىل /وي�ست كافيه اند بي�سرتو

70197

WEST CAFE & BISTRO

انذار عديل بالن�شر
تنذر املنذرة  /عائ�شة عبدالعزيز حممد بن فار�س  -متحرك رقم 555745645 :
وميثلها ال�سيد /حممد �أحمد �أبواليزيد زغربان  ،مبوجب وكالة قانونية م�صدقة ح�سب الأ�صول
املنذر �إليه /كانان جياراج كومارغوفيندا راجولو
ب�صفته امل�ست�أجر ب�سداد بدل الإيجار امل�ستحق عليه عن املكتب رقم ( )306يف بناية بن فار�س ()2
يف دب��ي ال�براح��ة مبلغ وق��دره ( 68,800دره��م) ثمانية و�ستون �أل��ف وثمامنائة دره��م ،بالإ�ضافة
�إىل ما ي�ستجد من �إيجارحتى متام ال�سداد �أو الإخ�لاء  ،وذل��ك خالل مهلة �أق�صاها ثالثون يوماً
من تاريخ ن�شر هذا الإنذار .وخالف ذلك �ست�ضطر املنذرة �إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي
حتفظ لها حقوقها طبقاً لن�ص املادة (�/1/25أ) من قانون الإيجارات رقم ( )33ل�سنة 2007م
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

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
العدد  13430بتاريخ 2021/12/30
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Notification By Publication
Date 30/ 12/ 2021 Issue No : 13430

70522

Lawsuit to attend the Accounting Expert meeting
Defendant : Irfan Ahmed Nazir Ahmed
In Lawsuit No. 8243 of 2021 Civil Partial - Sharjah Based on our assignment
by the Honorable Sharjah Court of First Instance for the work of Accounting
Expert in the above lawsuit, we have set Monday, January 03, 2022 at ten
in the morning, to hold the meeting for the Accounting Expert, on Zoom
(social networking program), and we will send the means of entering the
electronic meeting room (Link) to the phones of the parties mentioned above.
If you have any inquiry, please contact the expert directly on the following
number 0503199484. Therefore, your presence or your legal representative
is necessary to attend the aforementioned meeting with all documents related
to the lawsuit.
Accounting Expert
Magdy Mohamed Aly Loksha
0503199484

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و ��� /ش��اه��د عامل
حممد ازهر على  ،بنغالدي�ش
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج������واز �سفره
رق�����م ()af7601621
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت���������ص����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م
0545639344

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و ��� /س��ت��ار مياه
ف��ي�روز م��ي��اه  ،بنغالدي�ش
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رق���م ()bx0576664
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0507811050

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د امل�����دع�����و  /مو�سماد
ري���ن���ا اخ��ت��ر اب�����و احل�سني،
ب����ن����غ��ل�ادي���������ش اجل���ن�������س���ي���ة
 ج�������������واز �������س������ف������ره رق������م( )af6742804من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0507811050

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و  /رح��ي��م ليت
اب����و ال���ك�ل�ام  ،بنغالدي�ش
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رق��م ()BE0265709
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0562805839

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 30/ 12/ 2021 Issue No : 13430
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Defendant's notification by publication
Case Management Office of Ajman Federal Court,
Federal Civil Court of First Instance
)Case No. AJCFICIREA2021/0002668 - Civil (Partial
To the defendant: Shadullah Khan Saadullah Khan
Unknown Place of residence: Ajman, New Industrial, Building No. A, in front of the
Industrial Police Station, ground floor, Apartment No. 10, Makani No. 4801607363,
Phone No. 0552217275
)(in both English and Arabic Language
You are assigned to attend the hearing 13/01/2022 in front of the Case Management
Office of Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First Instance - Office No.
(Case Manager Office 2 - One Day Circuit) in person or authorized agent/ attorney,
and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents,
within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to hear
and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Abdulmalek Khalfan Al Naqbi

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  30دي�سمرب  2021العدد 13430

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/أي �إ�س �أي �إيه �إ�س بي �إيه � -أبو ظبي
رخ�صة رقم CN 3853436:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عادل حممد عبداملق�صود مبارك
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة دي نورا �أي ا�س �أي ايه ا�س ار ال
DE NORA ISIA S.R.L

تعديل مدير  /حذف �سوميت �ساركار �سانتيموى �ساركار
تعديل مدير  /حذف حممد عمر فائز
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �أي �إ�س �أي �إيه �إ�س بي �إيه
ISIA S.P.A

تعديل �إ�سم جتاري من� /أي �إ�س �أي �إيه �إ�س بي �إيه
ISIA S.P.A

�إىل /دي نورا �أي ا�س �أي ايه ا�س ار ال �أبوظبي

DE NORA ISIA S.R.L- ABUDHABI

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
العدد  13430بتاريخ 2021/12/30
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تراك تك للقطارات� -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 2683646:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة �ستيفن جوردون كوزين�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ام تي اي جمموعة اخلدمات االدارية املحدودة
MTI Group Management Services Ltd

تعديل مدير  /حذف عبداهلل بن حممد بن عبدالرحمن العثمان
تعديل مدير  /حذف خالد بن �سليمان بن �صالح الغنيم
تعديل مدير  /حذف يا�سر فهد �صالح الراجح
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �ستار االوىل
FIRST STAR

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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تنتمي لالحتاد الأوروبي:

ليتوانيا ،الدولة ال�صغرية التي تقلق ال ّتنني ال�صيني!...
•• الفجر -ريت�شارد �أرزت -ترجمة خرية ال�شيباين
من خ�لال قطعها مع الإج��م��اع على �سيا�سة “�صني
واحدة”� ،أثارت فيلنيو�س غ�ضب القوة العاملية الثانية
على اجلبهتني الدبلوما�سية واالقت�صادية.
قررت ليتوانيا تعزيز عالقاتها مع تايوان .يف 18

نوفمرب ،مت افتتاح مكتب متثيلي للجزيرة يف فيلنيو�س،
عا�صمة البالد البلطيقية ،حتت ا�سم تايوان .وهكذا
ك�سرت الدولة تقليد �إحلاق “تايبيه” با�سم هذه املكاتب
التمثيلية التي ميكن مقارنتها بال�سفارات ،ولكنها ال
تتمتع بتلك املكانة .واعتربت وزارة اخلارجية ال�صينية،
�أن “هذا القرار يخلق عن ق�صد انطباعا خاطئا ب�أن

هناك يف العامل �صني وتايوان” ،بينما “تايوان جزء
ال يتجز�أ من الأرا���ض��ي ال�صينية»� .إن مبد�أ “�صني
واحدة” (وت�سمى � ً
أي�ضا “ال�صني الواحدة”) معرتف
به من قبل غالبية دول العامل والتي ،بالنتيجة ،ال
ميكنها �إقامة عالقات دبلوما�سية حقيقية مع تايوان.
لذلك ،ف�إن املبادرة امل�شرتكة لليتوانيا وتايوان ،اثارت

ا�ستياء القادة ال�صينيني ،الذين يحر�صون على عزل
اجلزيرة على ال�ساحة الدولية .فبالن�سبة لل�سلطة ،ال
توجد �سوى �صني واحدة يف العامل ،وهي ال ترى تايوان
كجزيرة م�ستقلة ،بل مقاطعة متمردة .كما تعترب
حكومة ال�صني ال�شعبية نف�سها املمثل ال�شرعي الوحيد
جلميع �أرا�ضيها.

13
اخلوف من ت�أثري الدومينو
�إذا ن��ظ��رن��ا �إل��ي��ه��ا م��ن ال�صني
و���س��ك��ان��ه��ا ال��ب��ال��غ ع���دده���م 1.4
م��ل��ي��ون ن�����س��م��ة ،ف������إن ليتوانيا،
ال���ت���ي ي��ب��ل��غ ع����دد ���س��ك��ان��ه��ا 2.8
م��ل��ي��ون ن�سمة ف��ق��طُ ،ت��ع��ت�بر من
وزن ال��ري�����ش��ة .وم���ع ذل����ك ،منذ
عام � ،2004أ�صبحت جمهورية
البلطيق ه��ذه ج��ز ًء م��ن االحتاد
الأوروب�����������ي ب���ع���د ان���ت���م���ائ���ه���ا �إىل
ال��ك��ت��ل��ة ال�����س��وف��ي��ات��ي��ة م���ن نهاية
احلرب العاملية الثانية حتى عام
.1989
ال تت�سامح جمهورية ال�صني
ال�����ش��ع��ب��ي��ة م����ع ت����ق����ارب ال������دول
الأج��ن��ب��ي��ة م��ع ت��اي��وان .ومم��ا زاد
ال��ط�ين ب��ل��ة� ،أن بكني تخ�شى �أن
تتبنى دول �أخرى يف �أوروبا نف�س
موقف احلكومة الليتوانية جتاه
اجل��زي��رة .ع��ام � ،2004سبق ان
فتحت تايوان مكتبا متثيليا لها يف
�سلوفاكيا ،لكن يف ذلك الوقت ،مل
تكن ال�صني القوة التي هي عليها
اليوم ،وال �أحد يتحدث اليوم عن
هذا املكتب يف براتي�سالفا ،مع انه
ال يزال ين�شط.
ت�صاعدت ال��ت��وت��رات ب�ين دولة
ال��ب��ل��ط��ي��ق وج���م���ه���وري���ة ال�صني
ال�شعبية منذ �أغ�سط�س املا�ضي
عندما �أعلنت ليتوانيا وتايوان
�أنهما �ستفتتحان مكاتب متثيلية
م�شرتكة .وه��ذا التمييز مقبول
من قبل جميع الدول التي �أقامت
عالقات دبلوما�سية مع جمهورية
ال�صني ال�شعبية .ومن خالل رفع
متثيل تايوان يف فيلنيو�س ،قررت
ليتوانيا جت��اه��ل ه���ذا الإجماع.
ومع ذل��ك ،مل تذهب ح ّد متكني
اجلزيرة من �سفارة.
تعد ليتوانيا مركزًا مال ًيا رئي�س ًيا
ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،وت����رى م�صلحة
م�ؤكدة ب�إقامة روابط مع تايوان،
وه����ي امل������ز ّود ال��رئ��ي�����س��ي لأ�شباه
امل��و���ص�لات وال��ل��ي��زر وغ�يره��ا من
ال�صناعات ذات تقنية عالية .ويف
مقابلة مع “بي بي �سي” ،يعتقد
نائب الوزير الليتواين مانتا�س
�أدوم���ي���ن���ا����س� ،أن ب��ل��اده “ت�ؤكد
على دعم الدميقراطية وحقوق
الإن�������س���ان يف العامل” ،وتعترب
ت���اي���وان “معقلاً م��ه�� ًم��ا للغاية
وي�ضيف:
الدميقراطية”.
“تايوان ب���ل���د ت���ق���دم���ي ج�����دا،
وديناميكي للغاية ،ويظهر �أف�ضل
مزايا نظام ال�سوق احلرة والنظام
ال�سيا�سي الدميقراطي».
مواجهة دبلوما�سية
ردت ال�������س���ل���ط���ات ال�صينية
ب�سرعة على الإع�لان ال�صادر يف
فيلنيو�س .ومت ّثل الإج��راء الأول
يف ا�ستدعاء �شني زيفي ،ال�سفري
ال�صيني لدى ليتوانيا� ،إىل بكني.
يف � 7أغ�����س��ط�����س ،ق��ب��ل مغادرته،
ن�شر اً
مقال يف �صحافة فيلنيو�س
امل���ح���ل���ي���ة اع����ت��ب�ر ف���ي���ه �أن�������ه من
امل�ؤ�سف �أن احلكومة الليتوانية
“انتهكت بوقاحة مبد�أ “ال�صني
الواحدة” ،واملعايري التي حتكم
العالقات الدولية مع تايوان».
م���ب���ا����ش���رة ،ح���ث ال�سيا�سيون
ال�صينيون دي��ان��ا ميكيفي�سيني،
���س��ف�يرة ل��ي��ت��وان��ي��ا ل���دى ال�صني،
على مغادرة البالد.
وكانت هذه الأخ�يرة قد و�صلت
لتوها �إىل بكني ،ومثل �أي �شخ�ص
ي�سافر من بلد �إىل �آخر يف ع�صر
ك����وف����ي����د ،ك����ان����ت حت�����ت احلجر
ال�����ص��ح��ي الإل����زام����ي ط��ي��ل��ة 21
يو ًما وفقًا للقواعد املعمول بها
يف ال�صني �آنذاك.
و�أب���ل���غ���ت ال�����س��ل��ط��ات يف البالد
انها “�س�أغادر حاملا ينتهي الأمر
و�أ�ستطيع التّنقّل».
يف ف���ي���ل���ن���ي���و����س ،مت التعبري
ع�����ن “الأ�سف” ل�������رد الفعل
ال�صيني .وقالت وزارة اخلارجية
الليتوانية �إن��ه��ا “م�صممة على
تطوير عالقات تقوم على املنافع
املتبادلة مع تايوان ،ومع احرتام
مبد�أ “�صني واحدة”.

فتح مكتب متثيلي يف فيلنيو�س با�سم تايوان بد ًال من تايبيه يزعج النظام ال�صيني

املتحدث با�سم وزارة اخلارجية ال�صينية ت�شاو ليجيان

يعار�ض قادة ليتوانيا ال�صني على �أمل جذب امل�ستثمرين الذين يرغبون يف نقل �إنتاجهم �إىل �أوروبا
غ�ي�ر ان ال��������وزارة ال�����ص��ي��ن��ي��ة مل
تقبل وجهة النظر املتوازنة هذه
وردت“ :ال ميكن م��ن ناحية �أن
ن��ق��ول �إن��ن��ا ن��ح�ترم م��ب��د�أ “�صني
واحدة” ،وم���ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى،
تربطنا عالقات ر�سمية مك�شوفة
مع ال�سلطات التايوانية».
ومع ذلك ،مل مينع غ�ضب بكني
امت����ام ال��ع��م��ل��ي��ة امل��ع��ل��ن��ة .يف 18
نوفمرب ،افتتحت ت��اي��وان مكت ًبا
متثيل ًيا يف فيلنيو�س ،و�أعربت
ال�صني على الفور عن “�سخطها
ال�شديد” ،و�أخربت �أنها لن تكون
ممثلة يف فيلنيو�س �إال م��ن قبل
“قائم بالأعمال” ولي�س �سفريا.
ب���������ال���������ت���������وازي ،مت �إخ�������ب�������ار
ال���دب���ل���وم���ا����س���ي�ي�ن الليتوانيني
امل��ت��م��رك��زي��ن يف ب��ك�ين �أن����ه �سيتم
�إل���غ���اء ت���أ���ش�يرات��ه��م ،و�أنّ عليهم
�إعادة اعتمادهم .وهو الأمر الذي
ردت عليه احل��ك��وم��ة الليتوانية
ب���ال���ط���ل���ب م�����ن ال���ت�������س���ع���ة ع�شر
دب��ل��وم��ا���س�� ًي��ا م���غ���ادرة جمهورية
ال�صني ال�شعبية ب�سبب “خطر
على �أمنهم”.
ويف  15دي�������س���م�ب�ر ،ا�ستقلوا
الطائرة برفقة عائالتهم وعادوا
�إىل فيلنيو�س.
ب��ب�����س��اط��ة ،ح��ر���ص��ت احلكومة
ال��ل��ي��ت��وان��ي��ة ع���ل���ى �إع���ل���ان �أنها
“م�ستعدة مل��وا���ص��ل��ة احل����وار مع
ال�صني و�إع���ادة وظائف �سفارتها
كاملة مبجرد التو�صل �إىل اتفاق
م��ف��ي��د للطرفني”� .أم����ا �سفارة
ليتوانيا يف ال�صني فهي مل تغلق
وامن�����ا ،ا����ش���ارت ف��ي��ل��ن��ي��و���س“ ،مت
حتييدها».
ال�صني تل ّوح بالعقوبات
االقت�صادية
ل��ك��ن الأزم�������ة امل��ف��ت��وح��ة بني
ال���ب���ل���دي���ن مل ت���ق���ف ع���ن���د ه���ذا
احل��د .يف  22نوفمرب� ،أ�صدرت

احلكومة ال�صينية بيانًا طوي ً
ال:
“نحث اجل��ان��ب ال��ل��ي��ت��واين على
ت�����ص��ح��ي��ح �أخ���ط���ائ���ه ع��ل��ى الفور
وعدم التقليل من �إ�صرار ال�شعب
ال�صيني و�إرادت������ه وق���درت���ه على
ال���دف���اع ع���ن ال�����س��ي��ادة الوطنية
و�سالمة �أرا�ضي بالده” .و�أ�ضاف
البيان� ،أن “احلكومة الليتوانية
ي��ج��ب �أن ت��ت��ح��م��ل ك���ل العواقب
امل�ت�رت���ب���ة عليها” ،م�����ض��ي��ف��ا �أن
�أفعالها “�شكلت �سابقة �سيئة على
امل�سرح الدويل».
وار�����س����ل����ت ب���ك�ي�ن ان���������ذارا �إىل
تايوان“ :نحن ن�صدر � ً
أي�ضا هذا
ال��ت��ح��ذي��ر ال��ر���س��م��ي لل�سلطات
التايوانية :تايوان لن تكون �أبدًا
دولة .وبغ�ض النظر عن الكيفية
التي حتاول بها قوى “ا�ستقالل
تايوان” ت�شويه احلقائق وخلط
الأب���ي�������ض والأ������س�����ود ،ف�ل�ا ميكن
تغيري احلقيقة التاريخية املتمثلة
يف �أن ال��ب�ر ال��رئ��ي�����س��ي وتايوان

ل��ي�����س ه���ن���اك ما
ي�����ش�ير �إىل �أن
�سيا�سة ليتوانيا
جت�������اه ال�������ص�ي�ن
�ستك�سبها دع ًما
�إي����ج����اب���� ًي����ا بني
احل������ك������وم������ات
الأوروب���������ي���������ة

ينتميان �إىل نف�س ال�صني ،وان
�أيّ حماولة للح�صول على دعم
�أج��ن��ب��ي للتالعب ال�سيا�سي لن
تف�ضي اىل نتيجة».
مل تقت�صر ال�����ص�ين ع��ل��ى هذه
الت�صريحات ال�صارمة واحلادة.
ويف ح���رك���ة ان���ت���ق���ام���ي���ة ،فتحت
املعركة مبهاجمة خ�صمها على
اجل���ب���ه���ة االق����ت���������ص����ادي����ة .يف 2
دي�����س��م�بر� ،أف�����ادت و���س��ي��ل��ة �إع�ل�ام
ليتوانية� ،أن ليتوانيا �أعلنت �أن
الإدارة ال�صينية قامت مب�سحها
م��ن ���س��ج�لات��ه��ا اجل��م��رك��ي��ة ،مما
م���ن���ع ب��ح��ك��م االم������ر ال����واق����ع كل
جتارة بني البلدين.
غ�ير ان ال��ق��وة العاملية الثانية
اخ���ت���ارت حل��ظ��ت��ه��ا ب�����ش��ك��ل �سيئ:
ات�ضح �أن االحت��اد الأوروب���ي على
ب��ع��د خ��م�����س��ة �أي�����ام م���ن الك�شف،
يف  8دي�سمرب ،ع��ن تر�سانة من
الإج��������راءات ت��ه��دف �إىل تثبيط
احلروب التجارية .فهل تراجعت

ال�صني خوفا من �أن تكون جتارتها
مع �أوروبا م�ستهدفة مبا�شرة من
قبل املفو�ضية الأوروب��ي��ة؟ يف كل
االح�����وال ،يف  7دي�����س��م�بر ،عادت
م��ن��ت��ج��ات ال��ت�����ص��دي��ر الليتوانية
�إىل الظهور على قوائم اجلمارك
ال�صينية ،و�أعلنت �سلطات بكني
وق���وع “خلل فني” .يف ي���وم ،8
ا�ستخدمت املفو�ضية الأوروبية
م���ث���ال دول�����ة ال��ب��ل��ط��ي��ق للت�أكيد
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة االحت�����اد الأوروب������ي
ل��ل��دف��اع ع��ن م�����ص��احل��ه ،و�أعلنت
�أن���ه���ا “م�ستعدة ل��ل��وق��وف �ضد
جميع �أنواع ال�ضغوط ال�سيا�سية
والإجراءات القهرية املتخذة �ضد
دولة ع�ضو».
ان ل��ي��ت��وان��ي��ا �أق����ل ارت��ه��ان��ا من
ال���������دول الأوروب��������ي��������ة الأخ��������رى
ل�لا���س��ت��ث��م��ار ال�صيني والتجارة
م��ع جمهورية ال�صني ال�شعبية.
لكن من املحتمل جدًا ،يف الأ�شهر
امل��ق��ب��ل��ة� ،أن ي��ت��م تعليق ا�سترياد

وزير اخلارجية الليتواين  ،غابريليو�س الند�سبريغي�س

املنتجات الغذائية الليتوانية �إىل
ال�صني ،وا�سا�سا منتجات الألبان.
خا�صة �أن بكني قررت قطع خط
ال�شحن بال�سكك احلديدية بني
ال�صني واالحتاد الأوروبي باجتاه
ل��ي��ت��وان��ي��ا .ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ذلك،
يبدو �أن ال�شركات الأوروبية التي
تتعامل م��ع م��زودي��ن ليتوانيني
ي���ت���م �إب�����ع�����اده�����ا ت����دري����ج����ي����اً عن
امل�شرتيات العامة ال�صينية.
ليتوانيا تهاجم ال�صني
يف نقاط �ضعفها
ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م ه����زات ارت���دادي���ة
م���ت���ن���وع���ة يف ف���ي���ل���ن���ي���و����س منذ
�أغ�سط�س .فقد �أ���ص��در الربملان
ل��ي��ت��وان��ي��ا ق�����را ًرا ل�����ص��ال��ح الدفاع
ع��ن الأوي���غ���ور و�آخ����ر للمطالبة
باحرتام حقوق الإن�سان يف هونغ
كونغ.
ً
وت�ضرب ليتوانيا �أي�ضا يف جمال
التكنولوجيا .منذ يناير ،2021

م��ب��ادرة ليتوانيا
وت�����اي�����وان تثري
ا�ستياء القيادة
ال�صينية ،التي
حت�����ر������ص ع��ل��ى
ع����زل اجل���زي���رة
ع���ل���ى ال�����س��اح��ة
ال��������دول��������ي��������ة

حظرت املعدات الأمنية ال�صينية
يف م����ط����ارات����ه����ا .ويف �سبتمرب،
�أو���ص��ى مركز الأم���ن ال�سيرباين
الوطني الليتواين ،وهو منظمة
ح��ك��وم��ي��ة ت��ع��د ج�����ز ًء ال يتجز�أ
م��ن وزارة ال��دف��اع ،امل�ستخدمني
بالتخلي عن الهواتف امل�صنوعة
يف ال�����ص�ين ،لأن��ه��ا م����زودة بنظام
جل���م���ع ال���ب���ي���ان���ات ال�شخ�صية
وم����راق����ب����ة ب���ع�������ض امل���ح���ت���وي���ات.
ت��ن��ف��ي ���ش��رك��ت��ا ���ش��اوم��ى وه����واوي
ال�صينيتان ذلك .وتتمتع النماذج
ال�صينية مبيزة كونها الأرخ�ص،
فهي ت��زود ح��وايل � 200إدارة �أو
ك��ي��ان ع���ام يف ل��ي��ت��وان��ي��ا .ل���ذا ف�إن
�أي تعديل على قانون امل�شرتيات
العامة �سيمنعهم قري ًبا من �شراء
معدات تعترب غري �آمنة.
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل ذل������ك ،منذ
�إن�����ش��ائ��ه��ا ع���ام � ،2012شاركت
ل��ي��ت��وان��ي��ا يف جم��م��وع��ة “+ 17
 ”1التي جتمع دول و�سط و�شرق
�أوروب������ا �إىل ج��ان��ب ال�����ص�ين من
�أجل تطوير م�شاريع م�شرتكة يف
�إطار “طرق احلرير اجلديدة”.
وم�����ن “� ،”1 + 17أ�صبحت
“ :”1 + 16يف مايو ،ان�سحبت
فيلنيو�س م��ن املجموعة .وقبل
����ش���ه���ري���ن��� ،ش��ك��ك غابريليو�س
الند�سبريجي�س ،وزي��ر خارجية
ليتوانيا ،يف امل�صلحة من امل�شاركة
يف ه��ذه امل��ج��م��وع��ة ،م��ع��ت�براً �أنها
“لي�ست مفيدة لأوروبا” ،ولي�ست
�سوى عامل “انق�سام».
ل��ي��ت��وان��ي��ا ،وه���ي دول���ة �صغرية
ع��ل��ى ب��ح��ر ال��ب��ل��ط��ي��ق ،م�صممة
ع��ل��ى �إظ���ه���ار م��ع��ار���ض��ة �شديدة
ل��ل�����ص��ع��ود ال�����ص��اروخ��ي لل�صني.
ح��ت��ى �أن�����ه ي���وج���د ل����دى قادتها
�أمل يف جذب امل�ستثمرين الذين
ي��رغ��ب��ون يف ن��ق��ل �إن��ت��اج��ه��م �إىل
�أوروب������ا ب��ع��د تثبيته يف ال�صني.
وكتبت “�أخبار الأعمال”� ،إحدى

اعتربت ال�صني �أن �أفعال فيلنيو�س ت�شكل �سابقة �سيئة على امل�سرح الدويل

مقاطعة العاب بكني االوملبية ليتوانيا معزولة اوروبيا

مكتب متثيلية تايوان يف فيلنيو�س

ال�صحف االقت�صادية ال��ب��ارزة يف
فيلنيو�س ،يف  20مايو� ،أنه “من
خالل اال�ستعداد ب�شكل �صحيح،
وال���ت���ح���رك يف ال���وق���ت املنا�سب،
مي���ك���ن ل���ل���ي���ت���وان���ي���ا �أن جتتذب
ا���س��ت��ث��م��ارات ك��ب�يرة ،ب��ل وت�صبح
ال�����ص�ين ال�����ص��غ�يرة يف �أوروبا”.
وزي�������ر اخل����ارج����ي����ة ال���ل���ي���ت���واين،
غ��اب��ري��ل��ي��و���س الند�سبريجي�س،
او�����ض����ح يف م���ق���اب���ل���ة م����ع وكالة
ف��ران�����س ب��ر���س يف  24نوفمرب،
�إن “�أحد �أك��ب�ر ال���درو����س التي
ميكن لليتوانيا تقدميها ،هو �أن
التخويف االق��ت�����ص��ادي ال يجرب
ب��ال�����ض��رورة ب��ل��دًا ع��ل��ى الرتاجع
ع��ن ات��خ��اذ ق��رارات��ه يف ال�سيا�سة
اخلارجية ب�شكل م�ستقل».
رغبة يف املقاومة ال
حتظى بالإجماع يف �أوروبا
و�إذا ك�����ان م���وق���ف احلكومة
الليتوانية يتمتع ب�صدى جيد،
خا�صة يف ال��دول اال�سكندنافية،
ف��ل��ي�����س ه��ن��اك م���ا ي�����ش�ير �إىل �أن
�سيا�ستها جتاه ال�صني �ستك�سبها
دع��� ًم���ا �إي��ج��اب�� ًي��ا ب�ي�ن احلكومات
الأوروب�����ي�����ة .يف ق�����ض��ي��ة �أخ�����رى،
دورة الأل��ع��اب الأوملبية ال�شتوية
يف بكني ،التي �ستقام يف الفرتة
م��ن � 4إىل  20ف�براي��ر ،وجدت
ليتوانيا نف�سها وحيدة يف الدفاع
ع����ن امل���ق���اط���ع���ة الدبلوما�سية.
وهكذا ان�ضمت �إىل املوقف الذي
�أطلقته الواليات املتحدة وبدعم
من عدة دول �أجنلو �ساك�سونية،
لكنها مل جتد حلفاء يف االحتاد
الأوروبي.
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى ،م��ن��ذ يونيو
املا�ضي ،تواجه ليتوانيا �صعوبة
كبرية :على غ��رار بولندا ،يجب
�أن حت��ت��وي ت��د ّف��ق��ا غ�ير م�سبوق
ل�لاج��ئ�ين م���ن ال���ع���راق و�سوريا
ار���س��ل��ه��م �إىل ح���دوده���ا الرئي�س
البيالرو�سي املتهم بقيادة “حرب
هجينة”.
فبالن�سبة لألك�سندر لوكا�شينكو،
يتعلق الأم��ر بالرد على حكومة
ف��ي��ل��ن��ي��و���س ،ال��ت��ي ت���واف���ق ب�شكل
منهجي على العقوبات الأوروبية
�ضد مين�سك وال��ت��ي ،بالإ�ضافة
�إىل ذل��ك ،ا�ستقبلت العديد من
املعار�ضني للنظام البيالرو�سي.
منذ  9نوفمرب ،فر�ضت ليتوانيا
ح��ال��ة ال���ط���وارئ لأول م���رة منذ
ا���س��ت��ق�لال��ه��ا ع���ل���ى ط�����ول 670
ك����ي����ل����وم��ت�رًا م�����ن ح�����دوده�����ا مع
بيالرو�سيا.
�أم��ا بالن�سبة للنظام ال�صيني،
ويف �سياق تراجع �شعبيته الدولية
�إىل �أدنى م�ستوياتها ،فهو يوا�صل
غ�����ض��ب��ه ،وي��خ�����ش��ى اخل��ط��ر الذي
ميثله يف ن��ظ��ره م��وق��ف حكومة
فيلنيو�س ال��ذي ميكن �أن ي�صبح
منوذجا تقدمه ليتوانيا لبلدان
اخرى.
من املحتمل �أال تتوقف الدعاية
ال�����ص��ي��ن��ي��ة يف الأ����ش���ه���ر املقبلة،
تنديدا ب�سلوك ه��ذا البلد املطل
على بحر البلطيق مع املخاطرة
ب���رف���ع �أ����س���ه���م ل��ي��ت��وان��ي��ا ومزيد
ت�سليط الأ�ضواء عليها.
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االمارات العربية املتحدة
حكومة ال�شارقة
بلدية مدينة خورفكان

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

70535

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIRECON2021 /0009557التما�س اعادة نظر

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0009436مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :م�ؤ�س�سة الغالية للعقارات  -ذ م م  -جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان  -الرو�ضة
 - 3متحرك  0564293932 /هاتف  067407727وميثلها  /احمد ح�سن �شنا�سي� .أوال :
قبول االلتما�س �شكال لتوافر حاالته القانونية
ثانيا  :يف مو�ضوع الإلتما�س التكرم بعد الإطالع على املرفقات الأمر بوقف التنفيذ و�إعادة النظر
يف مو�ضوع الدعوى وتغيري احلكم �أو �إلغائه و�إعادة الدعوى للخربة للتحرى وبحث احلقيقة التي
اوردناها .ثالثا  :الزام امللتم�س �ضدهم مت�ضامنون بالر�سوم وامل�صروفات.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/1/10أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )9شخ�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  2022/12/28م

�إىل املدعي عليه � :صيدلية النجاح  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة ال�صناعية رقم � 10شارع الثالث ال�صناعي حمل رقم  18ملك
�شركة القد�س العربية لتجارة املعدات  -ذ م م
نعلمكم بان املدعي  /م�ستودع جي جي لالدوية ذ م م وميثله ال�سيد م�سعود قري�شي حممد
حممود يف الدعوى رقم  2021/9436دائرة اليوم الواحد املدنية والتجارية الثانية
الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره  20,131,58درهم بالإ�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/1/11أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية يف متام ال�ساعة � 8.30صباحا مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم
� )5شخ�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  2022/12/29م

مكتب اخلدمات الق�ضائية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

70349

اعالن ن�شرا
�إىل املدعي عليه /التالل لت�صليح الإطارات وميزان ال�سيارات ومقره مدينة
خور فكان  -الزبارة وذلك حيث �أن املدعي /هيثم ابراهيم حممد عبداهلل
النقبي قد �أقام �ضدكم دعوى تنفيذية بالرقم  2021/168لدى جلنة ف�ض
املنازعات االيجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�ضي ح�ضوركم �شخ�صيا
�أو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ احلكم ال�صادر يف مدة  15يوم من
تاريخ الإعالن للمثول �أمامها يف مقر بلدية خورفكان .ويف حالة تخلفكم عن
احل�ضور �أو عدم �إر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد ف�إن اللجنة �سوف تقوم
بنظر الدعوى يف غيابكم.

جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
قلم التنفيذ

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

�إعالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة� /شركة دو بونت برودكت�س ا�س ايه (اجلن�سية :
�سوي�سرا) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف ام��ارة ابوظبي (العنوان
 :امل�صفح م  25رقم الق�سيمة  P1مكتب  ، B1-115املوجر انرتنا�شيونال كابيتال
تريدنغ ذ م م � ،ص ب  )95245واملقيدة حتت رقم ( )576يف �سجل ال�شركات الأجنبية
بالوزارة .وتنفيذاً لأحكام القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن ال�شركات
التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم ( )377ل�سنة 2010م يف �شان اعتماد دليل
�إج����راءات الرتخي�ص ل��ف��روع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة ب��اخل��ارج وامل��ن��اط��ق احلرة
بالدولة .يرجى من ال�سادة �أ�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  -ادارة الت�سجيل التجاري
�ص.ب ( )901ابوظبي

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -إيهاب الدين الفا�ضل �إبراهيم عبدالرحمن
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0005166مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه � :إيهاب الدين الفا�ضل �إبراهيم عبدالرحمن
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ يا�سر حممد حمد الطيب  -اجلن�سية �سوداين
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 50785
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

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13430بتاريخ 2021/12/30
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025206

�إخطار عديل للوفاء مببلغ  8994.50درهم
املخطر  :حممد علي جاكري ح�سني  -وكيال عن عزيز اخميدوف  -بنغالدي�شي اجلن�سية مبوجب وكالة م�صدقة من الكاتب العدل برقم
بدبي برقم 2021/1/181714
وعنوانه  :دبي  -جممع دبي لال�ستثمار اول
هاتف 0561777476 :
املخطر اليه  :خمبز القابل
عنوانه  :املنطقة ال�صناعية رقم  - 37ابوظبي
ال�شرح
املخطر اليه حرر فواتري للمخطر مببلغ �إجمايل  8994.50درهم مو�ضوع الفواتري املحررة من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي
عليه حيث انه مل يتم �سداد الفواتري
وحيث �أن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى.
لذلك
ف�إننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم و�إال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا �إخطار منا بذلك.

الكاتب العدل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

70197

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون
ال��ع��ن��وان  :م��ك��ت��ب  1502م��ل��ك راج����و م��ي��ن��ون  -اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري ه��ات��ف :
 04-2762233فاك�س  04-4221680 :مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أع�لاه لت�صفية
مات�شينج للتجارة العامة � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2020/1/29واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/1/29
وعلى من لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه
الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عبداهلل را�شد يليه الكعبي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCICPL2021 /0002599امر اداء
�إىل املحكوم عليه  :عبداهلل را�شد يليه الكعبي
العنوان  :ال�شارقة  -مدينة الإمارات  -بناء رقم بي � - 5شقة رقم  1208هاتف 0508010851
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ف�ضل ح�سني حممد الهيا�شى  -اجلن�سية ميني
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 19774.0 :
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.

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

70608

�إخطار عديل بالوفاء

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025184

�إخطار عديل للوفاء مببلغ  4357.75درهم
املخطر  :حممد علي جاكري ح�سني  -وكيال عن عزيز اخميدوف  -بنغالدي�شي اجلن�سية مبوجب وكالة م�صدقة من الكاتب العدل برقم
بدبي برقم 2021/1/181714
وعنوانه  :دبي  -جممع دبي لال�ستثمار اول
هاتف 0561777476 :
املخطر اليه  :خمبز املطر
عنوانه  :املنطقة ال�صناعية رقم  - 40م�صفح  -ابوظبي
ال�شرح
املخطر اليه حرر فواتري للمخطر مببلغ �إجمايل  4357.75درهم مو�ضوع الفواتري املحررة من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي
عليه حيث انه مل يتم �سداد الفواتري
وحيث �أن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى.
لذلك
ف�إننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم و�إال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا �إخطار منا بذلك.

الكاتب العدل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

70197

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :مات�شينج للتجارة العامة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رق��م  201- 11ملك �صندوق دب��ي للدعم امل��ايل  -ام ال�شيف  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  810546 :رقم القيد بال�سجل التجاري
 1354140 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف
ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي
بتاريخ  2021/1/29وامل��وث��ق ل��دى كاتب ال��ع��دل حماكم دب��ي بتاريخ 2020/1/29
وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة ال��ت��ق��دم �إىل امل�صفي امل��ع�ين كري�ستون مينون
حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب  1502ملك راجو مينون  -اخلليج التجاري هاتف
 04-2762233 :فاك�س  04-4221680 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

تنازل /بيع

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد� /شفيق ندامل ,اجلن�سية الهند ,يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته
البالغة  %50وذلك اىل ال�سيد  /ا�شرف نامتال مامو نامتال – اجلن�سية :الهند ,ويرغب ال�سيد� /شهزاد
كوفوكال بن جميد كوفوكال اجلن�سية  :الهند ,يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %50وذلك اىل
ال�سيد  /ا�شرف نامتال مامو نامتال – اجلن�سية  :الهند ,بالرخ�صة امل�سماه (كافترييا �شجرة املوز) ت�أ�س�ست
ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )570939ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه،
تعديالت اخرى :تغيري اال�سم التجاري من (كافترييا �شجرة املوز) اىل (مطعم �شجرة املوز)
تغيري الن�شاط من (بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا)) اىل (مطعم).
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
العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد � :شافيقول علم منزر احمد  -اجلن�سية :بنغالدي�ش ،
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد  :جومت
میرتا مريدول میرتا  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماه (الطريق الذهبي
لكي املالب�س) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )730917ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،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

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سادة � /شركة ليربتي لال�ستثمار (ذ،م،م) رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية يف امارة دبي بالرقم  513088يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتهم البالغة
 %100وذلك اىل ال�سادة  /فروندز لال�ستثمار ذ،م،م ,رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
يف �إمارة دبي بالرقم  ,999730بالرخ�صة امل�سماه (بدجت لت�أجري احلافالت) ت�أ�س�ست ب�أمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )612092ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه.
تعديالت اخرى :تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ،م،م  -تغيري
اال�سم التجاري من(بدجت لت�أجري احلافالت) اىل (بدجت لت�أجري احلافالت ذ م م �شركة ال�شخ�ص
الواحد) .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

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0004866جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :الن�سمة ال�ستقدام االيدي العاملة
جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان ليواره  2بناية الهاجري ليوارة 2.6
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/1/5أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم
� )6شخ�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  2022/12/27م.

�إىل املدعي عليه � :شاداهلل خان �سعد اهلل خان
جمهول حمل الإقامة  :عجمان ال�صناعية اجلديدة  -بناية رقم  3مقابل مركز �شرطة
ال�صناعية الطابق االر�ضي �شقة رقم  10رقم مكاين  4801607363رقم الهاتف :
0552217275
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/1/13أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى  - 2دائرة اليوم الواحد)
�شخ�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  2022/12/28م

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

70535

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

70535

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -روبريتو انطون جروج
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0005175جتاري (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -سراي الدين للتجارة العامة � -ش ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0005175جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :روبريتو انطون جروج
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة القد�س العربية لتجارة املعدات  -ذ م م
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 34667
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 � :سراي الدين للتجارة العامة � -ش ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة القد�س العربية لتجارة املعدات  -ذ م م
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 34667
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

حمكمة التنفيذ املدنية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

70535

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ال�شركة العاملية للرخام واجلرانيت � -ش م ح
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0004613عمايل (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :ال�شركة العاملية للرخام واجلرانيت � -ش م ح
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ر�سول كل حممد باباين اقجه كند  ،اجلن�سية ايراين
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 89810
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.

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

70608

�إخطار عديل بالوفاء

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025200

�إخطار عديل للوفاء مببلغ  7980درهم
املخطر  :حممد علي جاكري ح�سني  -وكيال عن عزيز اخميدوف  -بنغالدي�شي اجلن�سية مبوجب وكالة م�صدقة من الكاتب العدل برقم
بدبي برقم 2021/1/181714
وعنوانه  :دبي  -جممع دبي لال�ستثمار اول
هاتف 0561777476 :
املخطر اليه  :خمبز خاور
عنوانه  :املنطقة ال�صناعية رقم  - 40م�صفح  -ابوظبي
ال�شرح
املخطر اليه حرر فواتري للمخطر مببلغ �إجمايل 7980درهم مو�ضوع الفواتري املحررة من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه
حيث انه مل يتم �سداد الفواتري
وحيث �أن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى.
لذلك
ف�إننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم و�إال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا �إخطار منا بذلك.

الكاتب العدل

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد � :شاهني برودان �صديق برودان  -اجلن�سية:
بنغالدي�ش  ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل
ال�سيد  :حممد ر�ضوان �شودهري حممد ابو جعفر  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش يف الرخ�صة
امل�سماه (بقالة الرفاهية) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()17630
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة  -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

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

مدير اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

70522

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0002668مدين (جزئي)

حمكمة التنفيذ املدنية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
70608

�إخطار عديل بالوفاء

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

70608

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

70392

70021

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

70555

تنازل /بيع
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن :ال�سيد/علي ها�شم علي �سيف البدواوي  -اجلن�سية :الإمارات – يرغب يف البيع
والتنازل عن ( )%25من كامل ح�صته البالغة ( )%51وذلك �إىل ال�سيد /احمد عبداحلميد احلريري
– اجلن�سية�:سوريا - ،ال�سيد /علي ها�شم علي �سيف البدواوي – اجلن�سية :الإمارات – يرغب يف البيع
والتنازل عن ( )%26من كامل ح�صته البالغة ( )%51وذلك �إىل ال�سيد /زياد حممد احلريري –
اجلن�سية�:سوريا - ،يف الرخ�صة امل�سماه (ال�ست موديل لزينة ال�سيارات ذ م م  -فرع ال�شارقة – فرع ) 2
ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( .)746887تعديالت �أخرى :تغيري
اال�سم التجاري للرخ�صة من (ال�ست موديل لزينة ال�سيارات ذ م م – فرع ال�شارقة  -فرع � )2إىل (ال�ست
موديل لزينة ال�سيارات ذ م م – فرع ال�شارقة) ،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
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�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :جرب عبداهلل علي ال�سري  -اجلن�سية :الإمارات العربية املتحدة،
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :في�صل منجارات
 اجلن�سية :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (بقالة املهاجر اجلديدة) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجبرخ�صة رقم ( )616257ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى :
تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (وكيل 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

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :جرب عبداهلل علي ال�سري  -اجلن�سية :الإمارات العربية
املتحدة ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :في�صل
منجارت  -اجلن�سية  :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (�سوبر ماركت النا�س) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم ( )110731ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت
اخرى :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (وكيل 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

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /حممد يو�سف او�س  -اجلن�سية �سوريا  -يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (حممد او�س
لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة
برخ�صة جتارية رقم (� )538881إىل ال�سيد  /يو�سف حممد او�س  -اجلن�سية �سوريا ،
تعديالت اخرى  :اليوجد
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
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حترك �إيجابي لتجني�س �أطفال العراقيات الناجيات من فظائع «داع�ش»
•• بغداد-وكاالت

�أث��ار تعامل ال�سلطات العراقية مع ق�ضية الطفلة التي ول��دت لأم عراقية
خمتلة عقليا تعر�ضت لالغت�صاب من قبل داع�شي ،النقا�ش حول �ضرورة
التعامل م��ع ملف الأط��ف��ال امل��ول��ودي��ن م��ن ع��راق��ي��ات تعر�ضن الغت�صاب
ال��دواع�����ش خ�لال اح��ت�لال التنظيم الإره��اب��ي لبع�ض املناطق العراقية يف
الفرتة الواقعة بني عامي  2014و.2017
وقالت ال�شرطة املجتمعية العراقية يف بيان حول ق�ضية هذه الطفلة ”:بعد
ورود معلومات لل�شرطة املجتمعية يف دائ���رة ال��ع�لاق��ات والإع��ل�ام بوزارة
الداخلية عن وجود طفلة بعمر � 7سنوات ال متلك جن�سية عراقية من �أم
متخلفة عقليا يف حمافظة دياىل� ،أجرى مدير ال�شرطة املجتمعية العميد
غالب العطية بتوجيه من مدير دائرة العالقات والإعالم اللواء �سعد معن،

وب�صحبته مدير اجلن�سية واجل���وازات والإق��ام��ة العميد جا�سم املهداوي،
ومنظمة مينا ومنتدى ال�شرطة املجتمعية يف املنطقة ،زيارة تفقدية ملنزل
الطفلة لتدقيق املعلومات والتحري عن الطفلة ،حيث تبني �أن والدتها التي
تعاين من ا�ضطرابات عقلية قد تعر�ضت لالغت�صاب من قبل الإرهابيني
�إبان �سيطرة ع�صابات داع�ش على حمافظة دياىل عام  ،2014الأمر الذي
نتج عنه والدة هذه الطفلة» .وجاءت الزيارة وفق البيان بغية تقدمي الدعم
النف�سي واملجتمعي لها وللوقوف على �أو�ضاعها واحتياجاتها ،م�ضيفا �أن
الطفلة “عربت عن رغبتها بااللتحاق باملدر�سة �أ�سوة ب�أقرانها».
و�أ���ض��اف ال��ب��ي��ان �أن ال��زي��ارة “لأجل ت���أه��ي��ل الطفلة ودجم��ه��ا م��ع املجتمع
و�إنقاذها من ال�ضياع وال��ذه��اب �إىل املجهول ،والتهيئة لإ���ص��دار اجلن�سية
العراقية للطفلة بالتن�سيق مع الق�ضاء العراقي ومديرية اجلن�سية و�ضمن
ال�ضوابط والقوانني العراقية النافذة».

وتعليقا على �أه��م��ي��ة ه��ذه اخل��ط��وة االي��ج��اب��ي��ة وم���دى �إ�سهامها يف بلورة
معاجلات حقوقية من�صفة لق�ضية الأط��ف��ال املولودين لأمهات عراقيات
وقعت �ضحية االغت�صاب من دواع�ش ،قالت بنني اليا�س ،نائب عام م�ؤ�س�سة
�أل��ق الندى ،وهي �إح��دى منظمات املجتمع امل��دين العراقية ،يف حديث مع
موقع “�سكاي نيوز عربية” ”:هذه امل��ب��ادرة من قبل احلكومة العراقية
مهمة جدا ،وهي حمط الرتحيب والإ�شادة ،كون بقاء الأطفال املولودين يف
العراق نتيجة اغت�صاب �إرهابيني دواع�ش لفتيات ون�ساء عراقيات ،كمهم�شني
بال جن�سيات وال هويات ثبوتية� ،سي�سهم يف ت�أجيج خماطر ج�سيمة حتيق
بالعراق خالل ال�سنوات املقبلة ،عندما يكرب ه�ؤالء ال�صغار وهم منبوذون
بهذا ال�شكل» .وتابعت النا�شطة العراقية يف جمال الدفاع عن حقوق الطفل
واملر�أة ،قائلة ”:نحن ن�شد على يد الدولة العراقية حلل هذه امل�شكلة املعقدة
بهذه الطريقة الإن�سانية واحلكيمة ،وندعمها ون�شجعها على اتخاذ هكذا

قرارات �شجاعة ،ونحن ن�سعى كنا�شطات دوما لت�سليط ال�ضوء على ق�ضية
ه�ؤالء الأطفال امل�شابهني حلالة هذه الطفلة ،وطاملا �أن �أمهاتهم على قيد
احلياة ،ميكن ت�سجيلهم ون�سبهم لوالداتهم ،وبهذا نكون قد احت�ضنا ه�ؤالء
الأط��ف��ال الأب��ري��اء ،و�أن��ق��ذن��اه��م م��ن ب��راث��ن م�ستقبل جمهول يحيق بهم،
و�أبعدناهم عن خطر حتولهم لإرهابيني حمتملني م�ستقبال ،كون بقاء هذا
امللف الإن�ساين امللح معلقا هكذا ،يحولهم لقنابل موقوتة ،قد تنفجر يف �أية
حلظة خالل ال�سنوات القادمة ويتطاير �شررها حتى خارج العراق».
وال توجد �إح�صائيات دقيقة لعدد الأط��ف��ال املولودين لعراقيات تعر�ضن
لالغت�صاب م��ن �إره��اب��ي��ي داع�����ش .وم��ا ي�صعب م��ن مهمة ح�صر �أعدادهم
ح�سب م��راق��ب�ين� ،أن ه��ذا امل��ل��ف ح�سا�س للغاية ك��ون ن��ظ��رة املجتمع عامة
للأطفال املولودين جراء جرائم اغت�صاب عادة ما تكون �سلبية ،فكيف �إذا
كان االغت�صاب ّ
مت على يد عنا�صر تنظيم داع�ش الإرهابي.

لهذه ال�ضغوط ،ما يزيد خطورة
انحراف الإدارة عن م�سارها ب�سبب
الأح������داث امل��ف��اج��ئ��ة .و�إذا حدث،
ف�ستن�ضم �إىل ال��ق��ائ��م��ة الطويلة
م��ن لإدارات احلديثة التي بذلت
ال��ك��ث�ير م���ن امل�����ح�����اوالت ،ولكنها
�أجنزت معظمها ب�شكل �سيئ.

•• وا�شنطن-وكاالت

و�ضعت جملة “فورين بولي�سي”
الأمريكية قائمة التحديات التي
على الرئي�س الأمريكي اال�ستعداد
لها يف العام املقبل.
وا�ستهل الكاتب �ستيفن م والت،
�أ�ستاذ العالقات الدولية يف جامعة
ه��ارف��ارد ،مقاله ب��الإ���ش��ادة ببع�ض
ال��ن��ج��اح��ات للرئي�س احل����ايل جو
ب��اي��دن ،م��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع اقتحام
الكونغر�س ،وجائحة كورونا� ،إىل
�إنهاء �أطول حرب يف تاريخ الواليات
امل��ت��ح��دة .ل��ك��ن��ه يف ال��وق��ت نف�سه،
اع��ت�بر �أن���ه رغ��م بع�ض النجاحات
احلقيقية يف ال�سيا�سة اخلارجية،
ف������إن  2022ل���ن ي���ك���ون مريحاً
للرئي�س� ،إذ ال تزال اجلائحة متثل
م�شكلة خ��ط�يرة ،كما يتزايد قلق
وا�شنطن من �أع��دائ��ه��ا ،بالتزامن
م��ع ت�ش ّتت حلفائها .ويف غ�ضون
ذل������ك ،ت��ع��ي�����ش ن�����س��ب��ة ك���ب�ي�رة من
الأمريكيني يف عوامل بديلة مليئة
ب��ال��رواي��ات ال��ك��اذب��ة و”احلقائق”
امل���خ���ت���ل���ق���ة .وق�������ال ال����ك����ات����ب �إن�����ه
ورغ��م �أن ق�ضية ت��اي��وان �ست�ستمر
يف ت��ع��ق��ي��د ال���ع�ل�اق���ات ال�صينية
الأم����ري����ك����ي����ة� ،إال ال���������ص����راع لن
يتطور �إىل مواجهة ع�سكرية بني
البلدين ب�سببها يف  .2022و�إذ
ر�أى �أن فريق بايدن �سي�ستمر يف
الرتكيزعلى املناف�سة طويلة الأمد
مع ال�صني� ،أم��ل وال��ت �أن يُرتجم
الإج����م����اع ال��ن��ا���ش��ئ ب�ي�ن احلزبني
ال��دمي��ق��راط��ي واجل��م��ه��وري على
هذه الق�ضية� ،إىل �سيا�سات فعالة
لتقوية الواليات املتحدة داخلياً.
وا�ستبعد الكاتب �أن ت�شن رو�سيا
هجوماً ك��ب�يراً لإخ�����ض��اع �أوكرانيا
ب�أكملها ،ور�أى �أن بايدن لن يكون
الرابح يف ه��ذه الق�ضية .فالإدارة
الأمريكية ال ترغب يف حرب على
�أر����ض بعيدة عنها ،كما ُت���درك �أن
�إر����س���ال امل��زي��د م��ن الأ���س��ل��ح��ة �إىل
كييف ،لن يقلب ميزان القوة مبا

وا�شنطن تبقي على
حاملة طائرات يف املتو�سط

•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أم������رت ال����والي����ات امل���ت���ح���دة حاملة
طائرات بالبقاء يف البحر املتو�سط
يف حم�����اول�����ة ل���ط���م����أن���ة حلفائها
الأوروبيني و�سط خماوف من غزو
رو�سي لأوكرانيا.
و�أم��ر وزي��ر الدفاع الأم�يرك��ي لويد
�أو�سنت حاملة الطائرات الأمريكية
“يو ا���س ا���س ه���اري ا���س ترومان”
بالبقاء يف املنطقة و�إرج���اء رحلتها
امل��ق��ررة �إىل ال�شرق الأو���س��ط .وقال
م�����س���ؤول يف البنتاغون �إن “تغيري
الربنامج يعك�س احلاجة �إىل وجود
دائم يف �أوروبا ،وهو �ضروري لطم�أنة
حلفائنا و�شركائنا بالتزامنا بالدفاع
امل�شرتك».
وت�أتي هذه اخلطوة على الرغم من
اتفاق الواليات امل ّتحدة ورو�سيا على
�إجراء حمادثات تتناول �أمن �أوروبا
والأزم��������ة الأوك����ران����ي����ة يف العا�شر
م��ن ك��ان��ون الثاين/يناير املقبل يف
جنيف .وت�شدد �إدارة الرئي�س جو
بايدن على العمل ب�شكل وثيق مع
احل��ل��ف��اء الأوروب����ي��ي�ن ،وم���ن املقرر
�أي�ضا �أن يلتقي ممثلون ع��ن حلف
���ش��م��ال الأط���ل�������س���ي م���ع م�س�ؤولني
رو���س .ويقول م�س�ؤولون �أوروبيون
�أن مو�سكو ح�����ش��دت ع�����ش��رات �آالف
ال���ع�������س���ك���ري�ي�ن ع���ن���د ح�����دوده�����ا مع
اوكرانيا حت�ضريا لغزو حمتمل.
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قوة اللوبي الإ�سرائيلي دفعته �إىل الرتدد حتى فات الأوان

فورين بولي�سي :هذه هي التحديات التي ُتواجه بايدن يف 2022
يكفي لردع غزو رو�سي حمدود.
و�أو������ض�����ح ال���ك���ات���ب� ،أن التحدي
ال������ذي ي���واج���ه���ه ب�����اي�����دن ،وحلف
�شمال الأطل�سي ،الآن هو معرفة
كيفية احل��ف��اظ ع��ل��ى اال�ستقالل
الأوك��راين دون اخل�ضوع لالبتزاز
ال���رو����س���ي .و�إذا ���س��ه��ل التو�صل
�إىل ات��ف��اق على حياد �أوك��ران��ي��ا يف
 2014؛ ف����إن ذل��ك �أ���ص��ب��ح �أكرث
�صعوبة اليوم.
�إ�سرائيل و�إيران
واع���ت�ب�ر وال����ت �أن ق����رار الرئي�س
ال�سابق دونالد ترامب باالن�سحاب
م���ن االت���ف���اق ال���ن���ووي م���ع �إي����ران
ك�����ان واح��������داً م����ن �أك���ث��ر ق������رارات
ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة ���ص��ع��وب��ة يف

الأع������وام الـ 50امل��ا���ض��ي��ة .و�أ�شار
�إىل �أن بايدن تعهد ب�إعادة العمل
بخطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة
مب��ج��رد توليه من�صبه ،لكن قوة
ال��ل��وب��ي الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف الواليات
امل��ت��ح��دة دفعته �إىل ال��ت�ردد ،حتى
ف���ات الأوان .و�أ����ض���اف �أن���ه ب�سبب
خط�أ ترامب الفادح ،ف���إن خيارات
اليوم غري جذابة ،و�أن الرهان يف
امل�ستقبل ،يتم ّثل يف م�ضي �إ�سرائيل
وحلفائها يف ال��والي��ات املتحدة يف
 2022يف التلميح �إىل احتمال
توجيه �ضربة وق��ائ��ي��ة ،وحماولة
دفع الإدارة الأمريكية �إىل حتمل
العبء بد ًال عنها .و�أمل والت �أن ال
ي�ستمع بايدن لهذا التوجه ،لكنه
يف الوقت نف�سه �أك��د �أن��ه ال يمُ كن

ت�سريع مداوالت ق�ضية
ماك�سويل ب�سبب كوفيد19-

•• نيويورك�-أ ف ب

ّ
ح�ضت قا�ضية يف حمكمة يف نيويورك متثل �أمامها منذ �شهر غيالين
ماك�سويل معاونة امللياردير الأمريكي الراحل جيفري �إب�ستني يف ق�ضية
اجت��ار باجلن�س ،هيئة املحلفني على االت��ف��اق على حكم خ�شية �أن تدفع
جائحة كوفيد� 19-إىل ت�أجيل �إ�ضايف للمحاكمة.
ويف ظل خ�شيتها من “االزدياد الهائل” يف الإ�صابات باملتحورة �أوميكرون
خالل الأي��ام الأخ�يرة يف نيويورك ،ل ّوحت القا�ضية �ألي�سون ناثان ب�إعادة
الأع�ضاء الـ 12يف هيئة املحلفني لاللتئام يومي اخلمي�س واجلمعة رغم
عطلة نهاية ال�سنة يف حال مل ينهوا الأربعاء مداوالتهم املطولة.
وبعد يوم كامل من املداوالت املغلقة� ،أخفقت الهيئة يف التو�صل �إىل قرار
بالإجماع ب�ش�أن �إدان��ة ماك�سويل �أو تربئتها .وقالت القا�ضية �إن الأع�ضاء
حت��دث��وا ع��ن حتقيق “تقدم” يف امل��ح��ادث��ات ال��ت��ي ب���د�ؤوه���ا ق��ب��ل �أ�سبوع
و�سيعودون �إىل االجتماع الأربعاء عند ال�ساعة التا�سعة �صباحا بالتوقيت
امل��ح��ل��ي ( 14,00ت غ) .وح����ذرت ال��ق��ا���ض��ي��ة ن��اث��ان ال��ث�لاث��اء م��ن وجود
“خطر متزايد” ب�أن ي�صاب امل�شاركون يف املحاكمة باملتحورة �أوميكرون ما
�س ُي�ضطرهم �إىل التزام فرتة حجر �صحي ،و�سي�ؤدي ذلك تالياً �إىل �إطالة
�أمد املحاكمة ب�شكل �إ�ضايف.
تقبع ماك�سويل ال��ت��ي بلغت ال�ستني يف ي��وم عيد امل��ي�لاد يف �أح���د �سجون
نيويورك منذ توقيفها �صيف العام  ،2020وحتاكم اليوم بتهم عدة من
بينها ت�شكيلها بني العامني  1994و� 2004شبكة من الفتيات القا�صرات
ك���ان امل��ل��ي��ادي��ر �إب�����س��ت�ين ال���ذي ان��ت��ح��ر يف ال�سجن ق��ب��ل ع��ام�ين ،ي�ستغلهنّ
جن�سياً.
بد�أت جل�سات حماكمتها �أمام املحكمة الفدرالية يف مانهاتن يف  29ت�شرين
الثاين-نوفمرب وانتهت قبل �أ�سبوع .وتعكف هيئة املحلفني ال�شعبية التي
ت�ضم �ست ن�ساء و�ستة رج��ال م�� ّذاك ،وبعد ا�سرتاحة يف عيد امليالد ،على
�إج���راء م��داوالت��ه��ا ،لكنها مل تتو�صل �إىل االت��ف��اق على حكم يف حق املر�أة
ال�ستينية الأنيقة التي ن�ش�أت ثم عملت بني �أوروب��ا وال��والي��ات املتحدة يف
و�سط يتمتع املنتمون �إليه بدرجة عالية من االمتيازات.

ل��ل��رئ��ي�����س جت��اه��ل��ه ح��ت��ى ل���و �أراد
الرتكيز على �آ�سيا ،وت��غ�ّيررّ املناخ،
وجائحة كورونا مع تخ�صي�ص وقت
واهتمام �أقل لل�شرق الأو�سط.
خماوف على امل�صداقية
يتعينّ على ب��اي��دن معرفة كيفية
م����ع����اجل����ة م�������ش���ك���ل���ة م�صداقية
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،كما عليه �أو ًال
فهم ماهية هذه امل�شكلة.
ووف������ق وال�������تُ ،ت����واج����ه ال����والي����ات
املتحدة ال��ي��وم م�شكلة م�صداقية
ل�سببني رئي�سيني� ،أو ًال ،املبالغة يف
االلتزامات ،و�صعوبة الوفاء بجميع
�ضماناتها الأمنية يف وقت واحد.
ومب������رور ال����وق����ت ،ي�����س��ت��ن��زف هذا
النهج امل���وارد والإرادة ال�سيا�سية.

ولهذا ال�سبب ،تراجعت م�صداقية
الواليات املتحدة �إىل حد ما اليوم،
ال لأن بايدن م�تردّد بل لأن البلد
ككل �سئم احل���روب التي ال طائل
منها .وثانياً ،اال�ستقطاب املحلي
واخللل ال�سيا�سي �إ�ضافة �إىل ردود
ف��ع��ل الإدارة الأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى �أي
و�ضع دويل.
و�����س�����أل وال�����ت “ملاذا ي��ت��ع نّ�ّين على
ال��دول الأخ���رى تعديل �سيا�ساتها
مبا يتما�شى مع �سيا�سات الواليات
املتحدة؟” ،م���������ش��ي�راً �إىل �أن
ت�����ض��ا�ؤل الإمي���ان ب��ق��درة الواليات
امل���ت���ح���دة الأ���س��ا���س��ي��ة ع��ل��ى �إجن����از
الأم���ور بفاعلية ،ي���ؤدي حتماً �إىل
ت���آك��ل م�صداقيتها ،وحتى عندما
تكون الإرادة م��وج��ودة ،ف���إن �إقناع

الآخ����ري����ن ب���ال���ق���درة ع��ل��ى الوفاء
بالوعود �أمر مهم� ،أي�ضاً.
الأزمة الإن�سانية املقبلة
ق�����ال وال�������ت“ :ال مي���ك���ن معرفة
م��ك��ان الأزم����ة الإن�����س��ان��ي��ة املقبلة،
يف �أف��غ��ان�����س��ت��ان� ،أم ف���ن���زوي�ل�ا� ،أم
م��ي��امن��ار� ،أم ل��ب��ن��ان� ،أم �أفريقيا
جنوب ال�صحراء ،لكن من املرجح
�أن ي���������ؤدي م���زي���ج م����ن ال�ضغط
البيئي ،والعنف امل�ستمر ،واالنهيار
االقت�صادي �إىل تداعيات جديدة
على املجتمع العاملي املنهك بامل�آ�سي
املا�ضية والوباء امل�ستمر.
ومب���ا �أن الأزم����ة �ست�ستهلك على
ال��ف��ور امل���وارد ال��ن��ادرة� ،أي الوقت،
ن�صح والت بايدن بالتح ّلي باملرونة

يف التعامل مع املفاجئ.
�أولويات والتزام
وع����ن امل��ك�� ّل��ف�ين ب��������إدارة ال�سيا�سة
اخلارجية للواليات املتحدة ،قال
ال��ك��ات��ب �إن ال��ت��ح��دي الأخ��ي��ر يف
� ،2022سيكون مقاومة ال�ضغوط
لالنخراط يف الأزمة احلالية.
وق������ال وال�������ت“ :عندما تنفجر
الأزمة االن�سانية املقبلة� ،س ُيواجه
ب��اي��دن وف��ري��ق��ه ���ض��غ��وط��اً حملية
ك��ب��رى ،م���ن ج���م���اع���ات ال�ضغط،
وال�����ص��ح��اف��ي�ين ،ون�����ش��ط��اء حقوق
الإن�سان ،وم�صالح ال�شركات».
و�أ�ضاف �أن رغبة الإدارة يف �إثبات
���ش��ع��ار “�أمريكا عادت” ،ميكن
�أن جتعلها ع��ر���ض��ة ب�شكل خا�ص

احلرب الأهلية
واعترب والت �أن م�ستقبل الواليات
امل����ت����ح����دة ،وح����ي����اة الأم���ري���ك���ي�ي�ن،
�أك�ثر �أهمية ،حم��ذراً من مواجهة
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة خ��ط��ر احلرب
الأه���ل���ي���ة ،وح���ت���ى �إن مل يتج�سد
ال��ع��ن��ف ع��ل��ى ن���ط���اق وا����س���ع ،فمن
ال�����س��ه��ل ت��خ��ي��ل ���س��ل�����س��ل��ة �أح�����داث
مزعزعة مثل ،االنتخابات املتنازع
ع��ل��ي��ه��ا ،وح���ك���وم���ات م��ن��ت��خ��ب��ة ال
متثل الإرادة ال�شعبية وتفتقر �إىل
���ش��رع��ي��ة وا���س��ع��ة ال��ن��ط��اق ،وعجز
امل�ؤ�س�سات احلكومية املتزايد عن
�أداء الوظائف الأ�سا�سية بفعالية.
وب��الإ���ض��اف��ة �إىل تهديد احلريات
الأ������س�����ا������س�����ي�����ة ،ون�����وع�����ي�����ة ح���ي���اة
الأم���ري���ك���ي�ي�ن ،ف������إن االنق�سامات
امل��ح��ل��ي��ة م���ن ه���ذا ال���ن���وع �ستجعل
م����ن امل�����س��ت��ح��ي��ل ت���ق���ري���ب���اً� ،إدارة
�سيا�سة خارجية فعالة ،م��ا ي�ؤدي
�إىل ت�سريع التدهور يف الواليات
امل��ت��ح��دة .وختم وال��ت بالقول �إنه
لهذه الأ�سباب ،مل تتغيرّ التحديات
الرئي�سية ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا بايدن
يف  2022م��ن��ذ �أن �أدى اليمني
الد�ستورية .وحتى تنجح الواليات
املتحدة على امل�سرح العاملي ،يجب
�أن ينتهي اجل��ن��ون احل��زب��ي الذي
يق�ضي على �أ�س�س دميقراطيتها،
م�ؤكداً �أن الإ�صالحات الد�ستورية
ب���ع���ي���دة امل��������دى ف���ق���ط ه�����ي التي
���س��ت��وق��ف ال���ت���ده���ور ،ل��ك��ن جهود
الإ����ص�ل�اح ال��رئ��ي�����س��ي��ة �ستتعر�ض
لرف�ض بع�ض املجموعات ،خا�صة
احلزب اجلمهوري ،الذي ي�ستفيد
ح��ال��ي��اً م���ن ال�����س��ي��ا���س��ة املناه�ضة
للدميقراطية القائمة.

«عمالقة اجلنوب» تنع�ش �آمال اليمنيني يف اخلال�ص من احلوثي

يف امل���ح���اف���ظ���ة ال���ن���ف���ط���ي���ة بقب�ضة
احلوثيني.
وفتح ت�سليم “الإخوان” بوابة �شبوة
ال��غ��رب��ي��ة ،ال��ط��ري��ق �أم����ام احلوثيني
للتوغل �إىل قلب م�أرب ،وك�سر قبائل
م���راد ،كما مهد لإ���س��ق��اط مديريات
ح��ري��ب وال��ع��ب��دي��ة واجل���وب���ة وجبل
مراد يف غ�ضون �أ�سابيع قليلة.

•• اليمن-وكاالت

����ض���رب���ت �أل����وي����ة ال��ع��م��ال��ق��ة موعدا
لتحرير حمافظة �شبوة ،يف �أعقاب
دف��ع��ه��ا ب��ق��وة ع�سكرية �ضخمة� ،إىل
مدينة عتق عا�صمة املحافظة املطلة
على بحر العرب ،بينما �أحيت يف ذات
الوقت� ،آمال اليمنيني باخلال�ص من
ملي�شيا احلوثي.
وب����د�أت العمليات الع�سكرية عمليا
مع �إع���ادة متو�ضع ال��ق��وات امل�شرتكة
يف ال�ساحل ال��غ��رب��ي نهاية �سبتمرب
امل��ا���ض��ي ب���إ���ش��راف م��ن ق��ي��ادة حتالف
دعم ال�شرعية يف اليمن الذي تقوده
ال�����س��ع��ودي��ة ،ومت ال��دف��ع بكتائب من
�أل��وي��ة العمالقة ل��دع��م جبهة م�أرب
ب��ي��ن��م��ا مت ن�����ش��ر ب��ق��ي��ة الأل�����وي�����ة يف
مواقعها مبحيط مدينة عدن.
وو����ص���ل���ت ق�����وات ن��وع��ي��ة م���ن �ألوية
العمالقة ،معززة ب�أ�سلحة حديثة� ،إىل
�شبوة ،ومتكنت من ط��رد ميلي�شيات
حزب الإ�صالح الإخ��واين من عزان،
فيما توا�صل تقدمها لتحرير كامل
املحافظة .وحظيت القوات با�ستقبال
�شعبي كبري ،حيث احت�شد امل��ئ��ات يف
�شوارع مدينة عزان وطرقاتها العامة،
م�ستقبلني العربات الع�سكرية وجنود
�ألوية العمالقة القادمة من ال�ساحل
الغربي �إىل ال�ساحل ال�شرقي ،لتحرير
املديريات من الإخ���وان واحلوثيني.
و�أحكمت تلك القوات ،قب�ضتها على
مديريتني ،وانت�شرت يف مدينة عزان

م��رك��ز مديرية ميفعة القريبة من
حمافظة �أبني ،ومدينة عتق عا�صمة
امل��ح��اف��ظ��ة ،م��ا ي��ن��ذر بتقلي�ص نفوذ
حزب الإ�صالح ،الفرع املحلي لتنظيم
الإخوان .ومن املقرر �أن تتوىل القوة
ال��ت��ي ت�����ض��م �آالف امل��ق��ات��ل�ين و�آليات
ع�����س��ك��ري��ة خم��ت��ل��ف��ة ،م��ه��م��ة ت�أمني
ال�����س��اح��ل ال�����ش��رق��ي مل��ح��اف��ظ��ة �شبوة،
امل���ط���ل ع��ل��ى ب��ح��ر ال���ع���رب ،وحترير
املديريات الغربية (بيحان وع�سيالن
وعني) من قب�ضة ملي�شيات احلوثي.

قوات االحتياط �إىل �شبوة
وق���ال���ت ق���ي���ادة ال��ع��م��ال��ق��ة ،يف بيان
م���ق���ت�������ض���ب� ،إن “عديد الأل�����وي�����ة
القتالية من قوات االحتياط توجهت
م��ن ال�����س��اح��ل ال��غ��رب��ي �إىل ال�ساحل
ال�شرقي يف �شبوة” ،م�شرية �إىل �أن
ال��ق��وة الأ���ص��ل��ي��ة ال ت���زال يف جبهات
القتال بال�ساحل الغربي.
ك��م��ا ت�ستعد �أل���وي���ة ال��ع��م��ال��ق��ة لفك
احل�صار عن م�أرب بتحرير حمافظة
�شبوة بالكامل ،وت�ضييق اخلناق على

احل��وث��ي�ين يف م��دي��ري��ة ح��ري��ب التي
تعد �أهم خطوط �إمداد امللي�شيات نحو
م��دي��ري��ات ج��ن��وب��ي م�����أرب ،والتوغل
يف حمافظة البي�ضاء� ،ضمن عملية
ع�سكرية وا�سعة ،بدعم من التحالف
العربي بقيادة ال�سعودية.
وك���ان���ت ق�����وات �إخ���وان���ي���ة ���س��ل��م��ت يف
�سبتمرب املا�ضي 3 ،مديريات ب�شبوة
مللي�شيات احلوثي دون قتال ،ما �سبب
طعنة م�ؤملة لقبائل م��راد يف جبهات
م�������أرب� ،أدت ل�����س��ق��وط  5مديريات

ت�صحيح م�سار املعركة
دف��ع��ت ال��ت��ط��ورات امليدانية يف �شبوة
وم�أرب ،التحالف العربي� ،إىل �إجراء
ترتيبات �سيا�سية وع�سكرية يف م�سعى
لت�صحيح م�سار املعركة التي يقودها
�ضد ملي�شيا احل��وث��ي ،و�إح��ب��اط �أي
حم�����اوالت ل��ت�����س��ل��ي��م م��ن��اط��ق �أخ����رى
ل��ل��ح��وث��ي�ين� ،إم�����ا ن��ت��ي��ج��ة ح�سابات
خا�صة لبع�ض ال��ق��ي��ادات الإخوانية
يف املحافظتني �أو نكاية بالتحالف
ب��ق��ي��ادة ال�����س��ع��ودي��ة .وي����أت���ي حترك
ق���وات العمالقة يف �شبوة ،يف �أعقاب
�إق����ال����ة امل���ح���اف���ظ الإخ��������واين حممد
�صالح بن عديو املتهم بالتواط�ؤ مع
احل��وث��ي�ين ،وامل��ت��ورط بق�ضايا ف�ساد
وان��ت��ه��اك��ات ،وتعيني الزعيم القبلي
وال��ب�رمل����اين ال����ب����ارز ع���و����ض الوزير
ال��ع��ول��ق��ي حم��اف��ظ��ا ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ،يف
�إطار ترتيب �سيا�سي وع�سكري وقبلي
وا�سع ،ي�ستهدف �إجها�ض خمططات
الإخ���������وان واحل����وث����ي��ي�ن ،وا�ستعادة
مبادرة الهجوم يف جبهات القتال مع
ذراع �إيران يف اليمن.

بولندا ت�سجل �أعلى عدد وفيات وفاة زعيم الغالبية ال�سابق يف جمل�س ال�شيوخ ريد
بكورونا يف املوجة الرابعة

•• وار�سو-رويرتز

قال نائب وزير ال�صحة البولندي �أم�س الأربعاء �إن بولندا �سجلت 794
وف��اة جديدة مرتبطة بفريو�س ك��ورون��ا ،وه��و �أعلى ع��دد وفيات يف املوجة
الرابعة م��ن ال��وب��اء ،م�ضيفا �أن ه��ذا ق��د يكون نتيجة للت�أخر يف ت�سجيل
الأعداد ب�سبب عطالت عيد امليالد.
و�أ�ضاف فالدميار كرا�سكا �أن �أك�ثر من  75باملئة من املتوفني مل يتلقوا
تطعيما .وت�شهد بولندا ارتفاعا م�ستمرا يف عدد الإ�صابات اليومية ،على
الرغم من عدم تف�شي متحور �أوميكرون ب�شكل كبري بها.
وق��ال كرا�سكا �إن بولندا �سجلت �أم�س الأرب��ع��اء � 15571إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا ،وهو �أقل بن�سبة  13باملئة عن العدد يف الأ�سبوع املا�ضي.
و�سجلت البالد حتى �أم�س الأول الثالثاء � 25إ�صابة باملتحور �أوميكرون.

•• وا�شنطن�-أ ف ب

تويف هاري ريد الزعيم ال�سابق للغالبية الدميوقراطية
يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي خالل واليتي جورج دبليو
بو�ش وب��اراك �أوباما عن عمر ناهز  82عاما ،وفق ما
�أفاد بيان �صادر عن عائلته .
وق��ال��ت زوج��ت��ه الن����درا يف ب��ي��ان ن�شرته و���س��ائ��ل �إعالم
امريكية “�أعلن بقلب منفطر رحيل زوجي” ،م�ضيفة
�أنه تويف “ب�سالم وحماطا ب�أفراد عائلتنا».
وري���د ال���ذي ا�ستخدم خ�برات��ه يف الكونغر�س مل�ساعدة
�أوب��ام��ا على مترير ق��ان��ون الرعاية ال�صحية “�أوباما
كري” يف جمل�س ال�شيوخ� ،أ�صيب ب�سرطان البنكريا�س
عام  .2018ولد ال�سيا�سي املعروف ب�إيجازه يف الكالم
ع��ام  1939يف بلدة “�سريت�ش اليت” يف نيفادا التي

عمل والده يف �أحد مناجمها ،وعا�ش طفولته يف منزل
يفتقر �إىل مرحا�ض ومياه �ساخنة و�أقرب مدر�سة تبعد
عنه  65كيلومرتا.
ا�ستخدم ريد الذي مار�س املالكمة يف �شبابه لي�صطاد
جوائزها غريزته يف القتال لي�شق طريقه نحو القمة
ولي�صبح واح���دا م��ن �أط���ول زع��م��اء الغالبية خدمة يف
تاريخ جمل�س ال�شيوخ ،حتى �إنه عنون مذكراته “املنازلة
اجليدة».
ويف ت���غ���ري���دة ع���ل���ى ت����وي��ت�ر اع����ت��ب�ر زع����ي����م الغالبية
ال��دمي��وق��راط��ي��ة احل����ايل يف جم��ل�����س ال�����ش��ي��وخ ت�شاك
�شومر �أن ريد “�أحد �أكرث الأ�شخا�ص املده�شني الذين
قابلتهم يف حياتي” ،م�ضيفا “مل ين�س �أبدا من �أين جاء
وا�ستخدم غريزته يف املالكمة ليواجه بال خوف �أولئك
الذين ي�ضرون بالفقراء والطبقة الو�سطى».
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حمكمةاال�ستئناف

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 2140/2021/300:ا�ستئناف مدين

70197

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف املدنية الثالثة رقم 83
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم يف الدعوى رق����م 2586/2021:مدين جزئي  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:ميديكلينيك م�ست�شفى املدينة منطقة حرة ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -املركزية �شرق  -ابوظبي � -شارع حمدان  -مبنى االوقاف -
�شقة االول  - 101مقابل مها ارجان
وميثله:خالد عتيق علي م�شوط املري
املطلوب �إعالنه  -1 :جاجنا ريدى كاتال راجاياه � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2586/2021:مدين جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2022/1/6ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

حمكمةاال�ستئناف

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

70221

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9345/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/6073امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )32343درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :مدر�سة االحتاد اخلا�صة  -فرع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد مركز دبي املايل العاملي  -بوابة رقم  - 3الطابق
ال�ساد�س  -مكتب رقم  - 605رقم مكاين2682589680:
وميثله:خالد حممد �سعيد بوج�سيم
املطلوب �إعالنه  -1 :غرام احمد ظاهر عالونة � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )32343.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9733/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/2812جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )393202درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :عبدالعزيز بن يعقوب بن يو�سف ال�سركال  -واخرون
عنوانه:امارة دب��ي  -دي��رة  -بور�سعيد  -بناية ال�سركال  - 2بجوار البيت االخ�ضر ووك��ال��ة تويوتا
 ال��ط��اب��ق العا�شر  -مكتب رق��م  -1003ه��ات��ف رق�������م - 0508888640:م��ك��اين رق�������م- 3210594419:امييلinfo@alserkallawfirm.ae:
املطلوب �إعالنهما  -1 :حممد ال�سيد احمد العو�ضي  -2وان فارما لتجارة االدوات وامل�ستلزمات
الطبية ذ.م.م � -صفتهما :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )393202درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة
املحكمة ,وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج���راءات التنفيذية بحقكم يف حالة ع��دم االل��ت��زام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4004/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/2023امر اداء  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )109667درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :مايا خالد عالء الدين
عنوانه:امارة دبي  -الروية  -واحة دبي لل�سيليكون � -شارع ند ح�صة  -مبنى اي تي بالزا -
مكتب  - 313مكاين3852679379:
املطلوب �إعالنه  -1 :طارق مدحت حممد ال�شال � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )109667درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1414/2019/16:جتاري جزئي

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجاريه االوىل رقم 11
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )80.500درهم والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:اي تي ايه و�سرتن اوتو �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -املركز التجاري االوىل  -دبي � -شارع برج خليفة  -مبنى ا�سبكت تاور � -شقة 1606-16
 وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي �آل علياملطلوب �إعالنهما  -1 :بي�س  2روف للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه  -2 ,جو�س �شيبو بيو�س جوزيف
 �صفته  :اخل�صم املدخلمو�ضوع الإع�ل�ان  :نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب��ت��اري��خ 2019/9/18:يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح/اي تي ايه و�سرتن اوتو ���ش.ذ.م.م اوال:ب��ال��زام املدعي عليها واخل�صم املدخل بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية
مبلغ ( )26.500درهم �ستة وع�شرين الف وخم�سمائة درهم والفائدة القانونية بواقع  %9اعتبارا من تاريخ املطالبة
يف  - 2019/3/18ثانيا:بالزام اخل�صم املدخل بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )54.000درهم اربعة وخم�سون الف درهم ,
والفائدة  %9اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى يف  2019/3/18وحتى متام ال�سداد مع الزامه مب�صاريف الدعوى ومبلغ
ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

اعالن بالن�شر
 8837/2021/209تنفيذ عمايل
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة �سيدكو للمقاوالت العامة �ش.ذ.م.م  -فرع دبي
جمهول حمل االقامة  -مبا ان الطالب التنفيذ/عماد �سعد يو�سف بر�سوم -
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )79975.00درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�ضافة
اىل مبلغ  4140.00درهم ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االج���راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االل��ت��زام بالقرار املذكور خ�لال 0
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1059/2021/18:عقاري جزئي

70510

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها بت�سليم الوحدة العقارية رقم  700والزام املدعي عليها مببلغ
وقدره ( )1713888درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة وحتى ال�سداد التام .
املدعي:راجيفوابواليتي
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -املجاز  -ال�شارقة � -شارع كورني�ش  -مبنى مركز الفردان � -شقة 108
بجوار �شرطه البحريه
املطلوب �إعالنه  -1 :ن�شمي ديفلومبنت �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/11/28:يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح/راجيفوابواليتي بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعي
مبلغ ( )856.945دره��م ثمامنائة �ستة وخم�سون ال��ف ت�سعمائة خم�سة وارب��ع��ون دره��م والزمتها الر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ماعدا ذل��ك من طلبات  ,حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 4455/2021/16:جتاري جزئي

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم 402
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ وق��دره ( )1171959.18درهم
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة .%12
املدعي�:شركة االمارات العامة للنقل واخلدمات (موا�صالت االمارات)
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دب��ي  -بردبي  -دب��ي � -شارع �شارع حممد بن را�شد بوليفارد  -مبنى ب��رج بوليفارد
بالزا � - 2شقة 1903
املطلوب �إعالنه  -1 :فيمو�س �ستار للنقليات �ش.ذ.م.م  -حاليا فيمو�س �ستار للنقليات � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم
مببلغ وق��دره ( )1171959.18درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  - %12وح��ددت لها جل�سة
يوم االثنني املوافق  2022/1/10ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام
على الأقل.
رئي�س الق�سم

اعالن بقطع عالقة
العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

70020

تعلن �شركة عامل يو بي يف �سي لرتكيب الأبواب والنوافد � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم  CN-3781970عن قطع
عالقتها مع حممد خري خالد العبدالت  -اردين اجلن�سية  -الذي
كان ميثل ال�شركة املدونة �أعاله( .و�أنه ال يجوز له انه ميثل
ال�شركة داخل الدولة وخارجها كما تعلن ال�شركة انه لي�س لديها
اي فروع اخرى .وعليه ف�إن ال�شركة غري م�س�ؤولة عن اي تعامل
مع هذا ال�شخ�ص با�سمها او �صفتها

(ن�شر هذا الإعالن على م�س�ؤولية املعلن)

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

70608

اعالن بالن�شر
 9211/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/الروعه العاملية �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/فينيكو فا�شني �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )107254درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

اعالن بالن�شر
 299/2014/211تنفيذ عقاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/بي�ست هومز االمارات العقارية لالن�شاءات �ش.م.ح  -2كليف دويلنجز
انرتبراي�س ال تي دي  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/مكرم امللويل
وميثله:ابراهيم حممد عبداهلل را�شد اليمازي الطنيجي
نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/980عقاري كلي يوم االحد بتاريخ2013/6/30:
باعتباره �سندا تنفيذيا وذل���ك -1:ف�سخ العقد امل����ؤرخ  2008/4/13مو�ضوع ال��دع��وى -2
بالزامكم ب�سداد مبلغ وق���دره ( )242573دره��م وال��ف��وائ��د ب��واق��ع  %9ت�سليمه اىل طالب
التنفيذ او خزينة املحكمة خالل  15يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 3285/2021/465:نزاع جتاري

70197

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات احلادية ع�شر رقم 760
مو�ضوع املنازعة  :الئحة نزاع مطالبة مببلغ وقدره ( )125.291.25درهم والفائدة القانونية %5
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد .
املتنازع�:سيكا ا.ع.م � -ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي مبنى باي �سكوير بناية � - 6شقة 201
وميثله:نا�صر يو�سف علي نا�صر اخلمي�س
املطلوب �إعالنه  -1 :بيفر جلف للخر�سانة اجلاهزة م.م.ح � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق���ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها الئحة ن��زاع مطالبة مببلغ وقدره
( )125.291.25درهم والفائدة القانونية  %5من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد  -وحددت
لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2022/1/12ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�شر رقم 854
مو�ضوع الدعوى  :اوال:الت�صريح بقيد الدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظرها واعالن املدعي عليهم ب�صورة منها  -ثانيا:الق�ضاء
بالزام املدعي عليها االوىل واملدعي عليه الثاين والثالث والرابع واخلام�س وال�ساد�س وال�سابع والثامن والتا�سع بالت�ضامن
واالنفراد بان ي���ؤدوا جمتمعني او منفردين للمدعي مبلغ ( )3.375.437.07درهم ثالثة ماليني وخم�سة و�سبعون الف درهم
و�سبعة فل�س  -مع  %9فائدة قانونية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  -ثالثا:الزام املدعي عليهم بكافة الر�سوم
وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة
املدعي:بنك االمارات دي الوطني �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -دي��رة  -دبي � -شارع �شارع بور�سعيد  -مبنى �سيتي افينيو � -شقة الطابق ال�سابع  -مول ديرة
�سيتي �سنرت
املطلوب �إعالنهم � -1 :صيدلية جنمة �أطل�س ���ش.ذ.م.م  -2مركز الوافر الطبي ذ.م.م � -3صيدليه �أطل�س هيلث كري �ش.ذ.م.م
 -4ميديد للت�شخي�ص الطبي �ش.ذ.م.م � -صفتهم  :مدعي عليهم
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها اوال:الت�صريح بقيد الدعوى وحتديد اق��رب جل�سة لنظرها واعالن
املدعي عليهم ب�صورة منها  -ثانيا:الق�ضاء بالزام املدعي عليها االوىل واملدعي عليه الثاين والثالث والرابع واخلام�س وال�ساد�س
وال�سابع والثامن والتا�سع بالت�ضامن واالنفراد بان ي�ؤدوا جمتمعني او منفردين للمدعي مبلغ ( )3.375.437.07درهم ثالثة
ماليني وخم�سة و�سبعون الف درهم و�سبعة فل�س  -مع  %9فائدة قانونية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  -ثالثا:الزام
املدعي عليهم بكافة الر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة  -وحددت لها جل�سة
يوم الثالثاء املوافق  2022/1/4ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

70197

IBAN:AE090500000000020106942

وميثله:عبداهلل رحمة عبداهلل رحمه العوي�س ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  -1 :مرمي جمعة خمي�س اخلييلي � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م 2019/1442:جتاري كلي.
وحددت لها جل�سة يوم الأربعاء املوافق  2022/1/12ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد ,
وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

اعالن بالن�شر
 2007/2021/208تنفيذ مدين
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/اربيه جلوبال للتطوير �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ح�سن بن علي بن عبداهلل الرا�شد
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )216420.00درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبياالبتدائية
70197

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام امل�ستدعي �ضدها ب��ان ت���ؤدي للم�ستدعية مبلغ وق��دره ( )38665درهم
اماراتي ثمانية وثالثون الفا و�ستمائة وخم�سة و�ستون درهم والفوائد بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق
احلا�صل يف  2021/2/24وحتى متام ال�سداد و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة مع الزامها بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي�:سنرتون لاللكرتونيات  -م�ؤ�س�سة فردية
عنوانه:امارة دب��ي  -دي��ره �شارع ابوبكر ال�صديق  -بناية القرن  - 21مكتب  - 403ه���ات���ف- 042388763:
متحرك - 0501659169:رقم مكاين - 3182695395:بريد الكرتوينm.fahmy@shaikhalaw.com:
املطلوب �إعالنه  -1 :العنود �صالح حممد عبداهلل الفال�سي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/12/13:بالزام
املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )38665درهم اماراتي ثمانية وثالثون الفا و�ستمائة وخم�سة
و�ستون درهم  -والقانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والزامها بالر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ ( )1000درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت النفاذ املعجل .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر
خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

70197

حماكم دبي

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 7723/2021/60:امر اداء

وزارة العدل

مكتب اخلدمات الق�ضائية

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم يف الدعوى رقم 1442:ل�سنة  2019جتاري كلي  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف�:شركة جولدي لوك�س لال�ستثمار املحدودة  -واخرون
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رقم
 - 9هاتف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين - 3244594826

رئي�س ال�شعبة

وزارة العدل

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0009875مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه � :سرمد عبد الوهاب عبد الكرمي
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة احلزانه �شارع  1Aفيال رقم  1-72مقابل م�ست�شفى الكويتي
نعلمكم �أن املدعي وليد مزعل حمدان  -عراقي اجلن�سية قد �أق��ام الدعوى املذكورة �أع�لاه ويطالب فيها
باالتي  - 1 :احلكم ب�إلزام املتنازع �ضده ب�سداد مبلغ مبلغ  156405مائة و�سته وخم�سني الف وربعمائة
وخم�سة درهم والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة و حتى ال�سداد التام.
 -2الزام املتنازع �ضده بدفع الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة.
� -3شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة طبقا الحكام امل��ادة  229الفقرة ( )5من قانون االجراءات
املدنية .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/1/5أم��ام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�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  2022/12/27م

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 3287/2021/305:ا�ستئناف جتاري

70472

حمكمة التنفيذ

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/244جتاري كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )25041642.04درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :البنك العربي املتحد �ش.م.ع
عنوانه:دبي  -ديرة � -شارع بن يا�س امتداد �شارع املكتوم  -مبنى ال�ساملية  -بجوار دوار ال�ساعة  -خلف
فندق مو�سكو  -الطابق االر�ضي رقم مكاين2925992399:
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة كو�شي التجارية � -شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان :املنفذ �ضدهم:حممد عاطف ابراهيم حممد ابراهيم  -حممد كا�شف ابراهيم
حممد ابراهيم  -حممد ابراهيم �شودري حو�شي � -شركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م نعلنكم
بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن موجودات �شركتكم (�شركة كو�شي التجارية -
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة) واملوجودة يف جممع دبي لال�ستثمار وفاء للمبلغ املطالب به هذا للعلم
وذلك ملا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.

االمارات العربية املتحدة
العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

االمارات العربية املتحدة
70392

�إىل املطعون �ضدهما  -1 :ريجن�سي بال�س للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  -2فادي
عون ابراهيم ال�شامي  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان الطاعن :حممد ا�سماعيل ع�سكر
وميثله  :حممد ابراهيم حممد عبداهلل احلمادي
نبلغكم بن�سخة من �صحيفة الطعن املقدمة من الطاعن ولكم احلق يف تقدمي
مذكرة بالدفاع خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن.

رئي�س الق�سم

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 887/2021/38:جتاري م�صارف جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

حمكمةاال�ستئناف

حماكم دبي
70197

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30
اعالن �صحيفة طعن بالن�شر
 1330/2021/445طعن جتاري

70197

حماكم دبي

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2835/2019/207تنفيذ جتاري

حمكمة دبي االبتدائية
70545

اعالن بالن�شر
 9313/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/الأحمدية للمقاوالت والتجارة ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ايه ار جيه الهند�سية �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )392590.85درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبياالبتدائية
70197

70392

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

رئي�س الق�سم

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ
70392

IBAN:AE090500000000020106942

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه � -1 :شوزان حممد ح�سني حممد الغنام � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/1014:عقاري جزئي.
وحددت لها جل�سة يوم الأربعاء املوافق  2022/1/26ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد ,
وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم يف الدعوى رق����م 1014/2021:عقاري جزئي  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رقم
 - 9هاتف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين - 3244594826

رئي�س ال�شعبة

حمكمة دبي االبتدائية
70021

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1335/2021/322:ا�ستئناف عقاري

70530

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70608

حماكم دبي

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30

70197

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  984/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/755عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )1.886.226درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�صرف االمارات اال�سالمي �ش.م.ع
عنوانه:امارة دب��ي  -بردبي  -مدينة دب��ي الطبية  -مبنى رق��م  - 16الطابق الثالث  -هاتف
رقم - 042227008:موبايل رقم - 0557016552:مكاين3135291835:
املطلوب �إعالنه  -1 :مارجان تربيزي فرد � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة نوع العقار وحدة
 رقم االر�ض  - 356ا�سم املبنى  GARDEN APARTMENTS EAST Cرقمالوحدة  - 2207حق املنفعة ح�سب حم�ضر احلجز  -وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك
للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
70608

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0008938جتاري (جزئي)
�إلـى املدعي عليه  :باب اجلزيرة لتجارة عدد وادوات البناء ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة �:إمارة ال�شارقة ال�صجعة ال�صناعية �شارع الإمارات
بناء على طلب املدعية  :الربج الذهبي لتجارة مواد البناء ذ م م
قد اقام عليك الدعوى املاثلة وتطالبك فيها :
 -1الت�صريح بقيد الدعوى وحتديد �أقرب جل�سة ممكنة لنظرها و�إعالن املدعى عليها ب�صحيفتها ومرفقاتها.
� -2إل��زام املدعى عليها ب�أن ت���ؤدي للمدعية مبلغ  17,803.15درهم والفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد.
� -3إلزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/1/4أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية يف متام
ال�ساعة � 8.30صباحا مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )5شخ�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  2021/12/21م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13430بتاريخ 2021/12/30
اعالن حكم بالن�شر
 3957 / 2021جتاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه _1/ايه ايه كومري�شال جروب �ش .م .ح .ذ م م  -جمهول حمل الإقامة
مبا �أن حمكوم له:دايامانت جوالري م .د .م� .س
و ميثله �:أحمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021-12-27يف الدعوى املذكورة
�أعاله ل�صالح /دايامانت ج��والري م .د .م� .س بلجل�سة � 2022-01-19صرحت باالعالن
مدعي عليها الثاين بالن�شر حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن� .صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علن.
70197
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�سامل عبدالرحمن ي�شارك يف بطولة العامل لل�شطرجن
ال�سريع واخلاطف 2021
•• ال�شارقة-الفجر

ي�شارك الع��ب منتخب الإم����ارات الوطني الأ���س��ت��اذ ال���دويل الكبري �سامل
ع��ب��دال��رح��م��ن يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل��ل�����ش��ط��رجن ال�����س��ري��ع واخل���اط���ف خالل
الفرتة من  31 25-دي�سمرب  2021يف العا�صمة البولندية وار�سو مع
نخبة العبي العامل يتقدمهم بطل العامل الرنويجي ماغنو�س كارل�سن
والفرن�سي علي ر�ضا فريوزجا امل�صتف الثاين عامل ًيا والأمريكي فابيانو
كروانا امل�صنف الرابع عامل ًيا والرو�سي �أيان نيبومنيات�شي امل�صنف اخلام�س

عامل ًيا والأمريكي هيكارو ناكامورا والرو�سي �سريجي كارياكني ويحتل
الع��ب املنتخب الوطني لل�شطرجن �سامل عبدالرحمن الرتتيب املبدئي
الثالث ع�شر على البطولة.
ووجه عبداملجيد حممد الهرمودي الأمني العام الحتاد الإمارات لل�شطرجن
ال�شكر �إىل جمل�س ال�شارقة الريا�ضي برئا�سة �سعادة عي�سى هالل احلزامي
والهيئة العامة للريا�ضة و�أمينها ال��ع��ام �سعادة �سعيد عبدالغفار و�إىل
جمل�س �إدارة نادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن برئا�سة �سعادة ال�شيخ �سعود
بن عبدالعزيز املعال ،ال�شركاء اال�سرتاتيجيون يف دعم م�شاركات الأ�ستاذ

الدويل الكبري �سامل عبدالرحمن والذي كان له الأثر يف حتقيق الإجنازات
خ�لال الفرتة املا�ضية ومنها ح�صول �سامل على بطولة العرب الفردية
للرجال لل�شطرجن اخلاطف وك�أ�س حمدان بن را�شد وبطولة مهرجان بيل
الدويل يف �سوي�سرا  ،وكذلك زيادة الت�صنيف العاملي لالعب �سامل وو�صوله
للمرتبة ( )44على م�ستوى العامل لأول مرة مما جعله امل�صنف الأول على
امل�ستوى اخلليجي والعربي ،و�أكد الهرمودي ب�أن امل�شاركة يف بطولة العامل
ت�أتي �ضمن اخلطط والربامج الفنية املعدة لالعب بالتعاون والتن�سيق مع
اجلهاز الفني لنادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن .
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�سلطان القا�سمي ي�صدر مر�سوما �أمرييا ب�ش�أن �إعادة تنظيم نادي ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س
•• ال�شارقة-وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة املر�سوم الأمريي رقم  /50/ل�سنة 2021م ب�ش�أن �إعادة
تنظيم نادي ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س .ون�ص املر�سوم على �أن يتمتع
النادي بال�شخ�صية االعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء الت�صرفات القانونية
ال�لازم��ة لتحقيق �أه��داف��ه ومم��ار���س��ة اخت�صا�صاته ،ويتبع املجل�س الريا�ضي
ويعمل حتت �إ�شرافه .وبح�سب املر�سوم يكون مقر النادي ومركزه الرئي�س يف
مدينة ال�شارقة ،ويجوز بقرار من املجل�س الريا�ضي بنا ًء على طلب الرئي�س �أن
يُن�شئ له فروع يف باقي مدن ومناطق الإمارة.
ون�ص املر�سوم على �أن يهدف النادي �إىل حتقيق ما يلي .1 :ن�شر ثقافة ممار�سة
ريا�ضات الدفاع عن النف�س وتوعية املجتمع ب�أهميتها وتعزيز امل�شاركة فيها.
 .2تعزيز مكانة الإمارة يف جمال ريا�ضات الدفاع عن النف�س على امل�ستوى
الداخلي واخلارجي للدولة.
 .3خدمة القطاع الريا�ضي والثقايف واملجتمعي من كافة اجلوانب وتطوير
ريا�ضات الدفاع عن النف�س.
 .4امل�ساهمة يف و�ضع منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة القانونية
والإدارية املرتبطة مبمار�سة ريا�ضات الدفاع عن النف�س يف الإمارة وفق �أف�ضل
املمار�سات.
 .5متكني الكفاءات الوطنية وتوفري الإمكانيات الالزمة ملمار�سة ريا�ضات

الدفاع عن النف�س.
ويكون للنادي يف �سبيل حتقيق �أهدافه ممار�سة االخت�صا�صات الآتية .1 :ر�سم
ال�سيا�سة العامة وو�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية لتنظيم العمل يف النادي.
 .2ت�أهيل جيل من القيادات والكفاءات الريا�ضية يف جمال ريا�ضات الدفاع
عن النف�س.
 .3متثيل الإم��ارة على امل�ستويني الداخلي واخلارجي للدولة يف اجلهات ذات
ال�صلة بريا�ضات الدفاع عن النف�س بالتن�سيق مع املجل�س الريا�ضي.
� .4إعداد وتنفيذ احلمالت التعريفية والرتويجية التي ت�ستهدف ن�شر ثقافة
ريا�ضات الدفاع عن النف�س.
 .5تنظيم وا�ست�ضافة املهرجانات وامل�سابقات وامل���ؤمت��رات والتجمعات ذات
ال�صلة ب��ري��ا���ض��ات ال��دف��اع ع��ن النف�س وامل�����ش��ارك��ة ب��ه��ا بالتن�سيق م��ع املجل�س
الريا�ضي.
� .6إتاحة الفر�صة جلميع فئات املجتمع ملمار�سة �أن�شطة ريا�ضات الدفاع عن
النف�س و�صقل مواهب املتميزين لتهيئتهم للم�شاركة يف البطوالت وامل�سابقات
املحلية والإقليمية والدولية.
 .7توفري كافة الإمكانيات واملتطلبات الالزمة لتمكني وت�شجيع كافة فئات
املجتمع ملمار�سة ريا�ضات الدفاع عن النف�س والأن�شطة الريا�ضية والثقافية
واملجتمعية.
 .8التعاون مع خمتلف الأندية وامل�ؤ�س�سات داخل وخارج الدولة.
� .9إعداد ورفع التو�صيات وم�شاريع الت�شريعات املت�صلة مبمار�سة ريا�ضات

ال��دف��اع ع��ن النف�س يف الإم����ارة للمجل�س ال��ري��ا���ض��ي الت��خ��اذ م��ا ي���راه منا�سب
ب�ش�أنه.
 .10تطبيق �أنظمة اجل��ودة ومتطلبات العمل امل�ؤ�س�سي ومعايري التميز يف
النادي.
 .11ت�أ�سي�س ال�شركات التجارية بكافة �أ�شكالها �سواء للأغرا�ض الريا�ضية �أو
لال�ستثمارات العائدة للنادي بعد موافقة املجل�س الريا�ضي.
� .12أي اخ��ت�����ص��ا���ص��ات �أخ����رى ُي��ك�� ّل��ف ب��ه��ا ال���ن���ادي م��ن احل��اك��م �أو املجل�س
التنفيذي.
وبح�سب املر�سوم يتوىل �إدارة ال��ن��ادي جمل�س �إدارة ي�شكل م��ن رئي�س ونائب
للرئي�س وع��دد من الأع�ضاء ي�صدر بت�سميتهم ق��رار من احلاكم �أو من ينوب
ع��ن��ه ،وي��ت��م اخ��ت��ي��ار ن��ائ��ب الرئي�س م��ن ب�ين الأع�����ض��اء خ�لال االج��ت��م��اع الأول
للمجل�س توافقياً �أو عرب االقرتاع ال�سري املبا�شر.
وتكون مدة الع�ضوية يف املجل�س �أربع �سنوات تبد�أ من تاريخ قرار ت�شكيله ،ويجوز
متديدها ملدة �أو مدد مماثلة على �أن ي�ستمر املجل�س يف ت�صريف �أعماله لدى
انتهاء مدته �إىل �أن يتم ت�شكيل جمل�س جديد �أو التجديد للمجل�س املنتهي.
كما ن�ص املر�سوم على �أن��ه مب��راع��اة الت�شريعات والنظم وال��ل��وائ��ح االحتادية
واملحلية ذات ال�صلة ،يتوىل جمل�س الإدارة مبا�شرة �أعمال النادي وت�صريف
�ش�ؤونه والعمل على حتقيق �أهدافه ،ويعترب ال�سلطة العليا فيه ،وله يف �سبيل
ذلك ممار�سة االخت�صا�صات االتية .1 :اعتماد ال�سيا�سة واال�سرتاتيجية العامة
للنادي وبراجمه وم�شروعاته بعد عر�ضها على املجل�س الريا�ضي والإ�شراف

على تنفيذها وو�ضع اخلطط التي تكفل تطوير العمل يف النادي والعاملني
فيه.
 .2الإ�شراف على �سري العمل يف النادي وفق الت�شريعات والأنظمة ال�سارية
و�إ�صدار القرارات الإدارية والتعاميم الالزمة ومتابعة تنفيذها.
 .3و�ضع اللوائح املالية والإداري���ة ونظم العمل الداخلية للنادي و�شروط
الع�ضوية فيه وعر�ضها على املجل�س الريا�ضي.
 .4ت�شكيل اللجان الدائمة �أو امل�ؤقتة مل�ساعدته يف �أداء مهامه وحتديد م�سمياتها
ومهامها و�صالحياتها ونظام عملها والإ�شراف عليها.
 .5اقرتاح املوازنة ال�سنوية واعتماد احل�ساب اخلتامي للنادي وعر�ضهما على
املجل�س الريا�ضي التخاذ الالزم ب�ش�أنها.
 .6متثيل النادي يف �إبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم وال�شراكات
مع الآخرين بعد اعتمادها من املجل�س الريا�ضي.
 .7فتح و�إدارة احل�سابات امل�صرفية املالية والتجارية للنادي.
 .8تعيني املدير التنفيذي والكوادر الفنية والإدارية.
 .9اال�ستعانة مبن يراه من الفنيني واخلرباء واملتطوعني واجلهات املخت�صة
ملعاونته يف �أداء مهامه وحتقيق �أهدافه.
� .10أي اخت�صا�صات �أخرى يكلف بها من قبل احلاكم �أو املجل�س التنفيذي
للإمارة.
كما ت�ضمن املر�سوم العديد من البنود واملواد القانونية التي تنظم عمل النادي
من حيث الإجراءات الإدارية واملالية والهيكل التنظيمي.

ريا�ضة الإمارات  ..تعايف و�إجنازات عاملية
و�أرقام قيا�سية غري م�سبوقة
•• �أبوظبي  -وام:

ح���ف���ل ع������ام  2021ب���ال���ع���دي���د من
الإجن������ازات ال��ت��ي حققتها الريا�ضة
الإم��ارات��ي��ة ،بعد جناحها يف �أ�سبقية
التعايف من العار�ض ال�صحي العاملي
ال������ذي �أل����ق����ى ب���ظ�ل�ال���ه ع���ل���ى امل�شهد
ال����ري����ا�����ض����ي ال���������دويل ع���ل���ى خلفية
جائحة ك��ورون��ا .و�أث��ب��ت الريا�ضيون
الإماراتيون جدارتهم يف العديد من
املحافل الإقليمية والقارية والدولية
م��ن خ�لال �صعود من�صات التتويج،
وحت���ق���ي���ق ال���ع���دي���د م����ن الإجن���������ازات
وامليداليات والأرق��ام منها ما هو غري
م�سبوق وميثل قيمة م�ضافة لقطاع
الريا�ضة يف الدولة.
 �أ�صحاب الهمم ..ويت�صدر امل�شهديف �إجن���ازات  2021ما حققه �أبطال
�أ���ص��ح��اب ال��ه��م��م يف ب��ارامل��ب��ي��ة طوكيو
ب��ح�����ص��ده��م  3م���ي���دال���ي���ات للثنائي
امل���ت����أل���ق ع���ب���داهلل ���س��ل��ط��ان العرياين
وحممد القايد ،حيث متكن العرياين
من ح�صد ذهبية البندقية ال�سكتون
مل�����س��اف��ة ال����ـ  50م��ت��راً يف مناف�سات
الرماية ،و�أ�ضاف زميله حممد القايد
ف�����ض��ي��ة ال���ـ  800م�ت�ر يف مناف�سات
ال���ك���را����س���ي امل���ت���ح���رك���ة ،ع���ل��اوة على
ميدالية برونزية ل��ه �أي�ضا يف �سباق
 100مرت للفئة نف�سها.
ومل تتوقف �إجن���ازات �أ�صحاب الهمم
يف ع���ام  2021ع��ن��د ح��د امليداليات
الأومل���ب���ي���ة ال���ث�ل�اث يف دورة الألعاب
الباراملبية بطوكيو ،ولكن �صاحبتها
ال���ع���دي���د م����ن الإجن����������ازات الأخ�������رى،
مثل فوز منتخب الإم��ارات لأ�صحاب
ال���ه���م���م ب��ذه��ب��ي��ة ال����ف����رق يف بطولة
ال���ع���امل ل���رم���اي���ة ال�������ش���وزن ،ك��م��ا فاز
الالعب حممد احلب�سي بالربونزية
يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي �أق��ي��م��ت يف مدينة
لوناتو الإيطالية يف �سبتمرب .2021
وفاز العب منتخب الإم��ارات لرماية
�أ���ص��ح��اب ال��ه��م��م ع���ب���داهلل الأحبابي
بامليدالية الذهبية مل�سابقة البندقية
مل�����س��اف��ة  50م��ت�راً ���س��ك��ت��ون /ن����اري/

و�ضعية الراقد رج��ال �إعاقة ج�سدية يف ال��رم��اي��ة بالبندقية ،ون���ال زميله
لإح��دى اليدين حمققاً رقماً �آ�سيوياً �سلطان �صالح املركز الثاين وامليدالية
جديداً يف بطولة ك�أ�س العامل للرماية الف�ضية.
الباراملبية التي اقيمت مبدينة العني
يف مار�س .2021
 الدراجات الهوائية..وجن�����ح�����ت ب���ع���ث���ة �����ش����ب����اب املنتخب ويف ري���ا����ض���ة ال�����دراج�����ات الهوائية،
الباراملبي يف التتويج بـ  12ميدالية حقق فريق الإم��ارات �إجن��ازاً تاريخياً
�آ�سيوية بواقع  4ذهبيات و 5ف�ضيات باحلفاظ على لقب ط��واف فرن�سا "
و 3ب����رون����زي����ات ،يف دورة الأل����ع����اب ت��ور دي فران�س" للمرة الثانية على
الباراملبية الآ�سيوية مبملكة البحرين ال���ت���وايل يف ي��ول��ي��و  ،2021بعدما
يف دي�سمرب .2021
جنح ال�سلوفيني تادي بوجات�شار ،دراج
فريق الإم��ارات ،يف الو�صول �إىل خط
النهاية متقدماً على جميع املناف�سني
 الرماية ..ووا�صلت "رماية الإمارات" �إجنازاتها للعام الثاين على التوايل ،وقبلها كان
خالل عام  ، 2021حيث توج رماتنا ب��وج��ات�����ش��ار ،ق��د جن��ح يف ال��ف��وز بلقب
ب��ال��ع��دي��د م���ن امل���ي���دال���ي���ات و�أب���رزه���م ط��واف الإم���ارات للدراجات الهوائية
�سيف بن فطي�س الذي توج بامليدالية للمرة الأول يف فرباير .2021
الف�ضية يف "اال�سكيت" ببطولة ك�أ�س وع����ل����ى ���ص��ع��ي��د م��ن��ت��خ��ب الإم���������ارات
العامل التي �أقيمت يف الهند يف مار�س ل�����ل�����دراج�����ات ت������أل�����ق ال��ل��اع�����ب�����ون يف
 ،2021كما توج بذهبية اال�سكيت ،م��ن��اف�����س��ات ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��رب��ي��ة التي
يف ب��ط��ول��ة اجل��ائ��زة ال��ك�برى باملغرب �أق��ي��م��ت يف جمهورية م�صر العربية
يف فرباير  ،وبذهبية امل�سابقة نف�سها يف ن��وف��م�بر  ،2021وح�����ص��دوا 44
يف البطولة العربية التي ا�ست�ضافتها م��ي��دال��ي��ة م��ل��ون��ة وامل���رك���ز ال��ث��ال��ث يف
م�صر يف يونيو امل��ا���ض��ي ..فيما حقق الرتتيب العام للمنتخبات امل�شاركة،
جنم منتخبنا �سلطان �صالح حممد يف مناف�سات �أ�صحاب الهمم والطريق
ح�سن امليدالية الذهبية ،يف مناف�سات وامل�ضمار والدراجات اجلبلية موزعني
فئة البندقية � 10أمتار يف البطولة على 11/ميدالية ذهبية و 19ف�ضية
الآ���س��ي��وي��ة ال��ت��ي �أق��ي��م��ت بكازاخ�ستان و 14ب����رون����زي����ة /م����ن ب��ي��ن��ه��م 21
ميدالية ملنتخب الإناث.
�سبتمرب .2021
ووا�صل باقي رماتنا حتقيق الإجنازات
خالل هذا العام يف البطولة العربية  -الفرو�سية..
مب�صر ال��ت��ي �أق��ي��م��ت يف �شهر يونيو ،ويف ريا�ضة الفرو�سية حقق منتخب
حيث ح�صل حممد كامل على املركز الإم�����ارات ل��ل��ق��درة وال��ت��ح��م��ل� ،إجن����ازاً
الأول وامليدالية الذهبية يف مناف�سات ك��ب�يرا بالتتويج بامليدالية الذهبية
الرماية بامل�سد�س ،كما حققت جنمة يف بطولة العامل لل�شباب والنا�شئني
امل��ن��ت��خ��ب ف��اط��م��ة حم��م��د ف�����ض��ي��ة يف ل�����س��ب��اق��ات ال���ق���درة وال��ت��ح��م��ل مل�سافة
�أول �إجناز على �صعيد رماية الأطباق  120كم ،التي �أقيمت يف �إيطاليا ب�شهر
لل�سيدات يف البطولة نف�سها .و�أثبت مايو  ،2021كما ح�صل منتخبنا على
منتخب الإمارات للنا�شئني جدارتهم ميداليتني ذهبية وف�ضية يف مونديال
و�أن��ه��م ي�����س�يرون على ال���درب نف�سه  ،ال�شباب والنا�شئني للقدرة الذي �أقيم
بعدما ح�صد املركز الأول يف مناف�سات يف مملكة هولندا مل�سافة  120كلم يف
ال��ب��ن��دق��ي��ة وامل�������س���د����س ���ض��غ��ط ه���واء �شهر �سبتمرب املا�ضي.
للنا�شئني ،يف البطولة نف�سها ،حيث
فاز �إبراهيم خليل بامليدالية الذهبية  -اجلوجيت�سو ..

ويف ري��ا���ض��ة اجل��وج��ي��ت�����س��و املعروفة
ب���إجن��ازات��ه��ا العاملية ،ح��اف��ظ منتخب
الإم�������ارات ع��ل��ى ل��ق��ب ب��ط��ول��ة العامل
ال��ت��ي �أق��ي��م��ت يف ال��ع��ا���ص��م��ة �أبوظبي
يف ن��وف��م�بر  ، 2021ب��ح�����ص��ده 53
ميدالية ملونة يف مناف�سات الرجال
وال�����س��ي��دات ،ب��واق��ع  18ذهبية و16
ف�ضية و 19برونزية ،و�أ�صبح بطلنا
عمر الف�ضلي �أ�صغر العب يف منطقة
ال�����ش��رق الأو�سط"  21عاما" يتم
ت��رق��ي��ت��ه ل��ل��ح��زام الأ�����س����ود وه����و على
من�صة التتويج يف بطولة العامل التي
�أقيمت حت��ت مظلة الإحت���اد الدويل،
ك��م��ا ح��اف��ظ امل��ن��ت��خ��ب ع��ل��ى �صدارته
ل��ق��ارة �آ���س��ي��ا ع�بر الن�سخة اخلام�سة
التي �أقيمت ب�أبوظبي يف �شهر �سبتمرب،
وكانت �سيدات الإمارات رقما �صعبا يف
احلدثني حيث لفتت �إجنازاتهن �أنظار
العامل من خالل ح�صد  25ميدالية
ملونة يف بطولة العامل موزعة على 9
ذهبيات ،و 8ف�ضيات ،و 8برونزيات،
ف�����ض�لا ع���ن  11م��ي��دال��ي��ة م��ل��ون��ة يف
بطولة �آ�سيا بواقع ذهبيني ،وف�ضيتني،
و 7برونزيات.
 املبارزة..ويف ري��ا���ض��ة امل����ب����ارزة ،ح��ق��ق��ت �أندية
ال��دول��ة �إجن�����ازاً قيا�سياً يف البطولة
العربية للمبارزة التي �أقيمت ب�صالة
ن����ادي ال��ث��ق��ة ل��ل��م��ع��اق�ين يف ال�شارقة
يف ���ش��ه��ر ���س��ب��ت��م�بر  ،2021لفئتي
العمومي وال�شباب حتت الـ � 20سنة
ل��ل��رج��ال وال�����س��ي��دات ،وح�����ص��د �أبطال
وب���ط�ل�ات ف����رق �أن����دي����ة ال����دول����ة 50
م��ي��دال��ي��ة م��ل��ون��ة ،يف ح�ين ُت���وج نادي
ال�����ش��ارق��ة ب ً
���ط�ل�ا ل�ل��أن���دي���ة العربية
يف ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة ،وجن���ح الع��ب��وه يف
احل�����ص��ول ع��ل��ى  17م��ي��دال��ي��ة ملونة
منها  5ميداليات ذهبية ،و 4ف�ضيات
و 8برونزيات.
ك��م��ا جن���ح م���ب���ارزو �أن���دي���ة ال���دول���ة يف
ال��ت��ت��وي��ج ب���ـ  8م��ي��دال��ي��ات م��ل��ون��ة يف
ب��ط��ول��ة «�إم ك���ي ال��دول��ي��ة للمبارزة»
التي ا�ست�ضافتها الإمارات يف دي�سمرب

 ،2021ب���واق���ع م��ي��دال��ي��ة ذهبية الريا�ضي واالحتاد الدويل للرتايثلون
واح��دة و�أخ���رى ف�ضية و 6ميداليات يف �أبوظبي خالل �شهر نوفمرب �أي�ضا.
برونزية.
 املالكمة..ويف ريا�ضة املالكمة ،حققت املالكمة
 الكاراتيه..ويف ريا�ضة الكاراتيه ،توجت الإمارات ح���ن���ان ال�����زي�����ودي �إجن���������ازاً تاريخياً
ب��ـ  7م��ي��دال��ي��ات /ذه��ب��ي��ة و 4ف�ضيات باحل�صول على �أول ميدالية برونزية
وبرونزيتان /يف بطولة �آ�سيا للرجال �آ�سيوية يف تاريخ املالكمة الإماراتية،
وال�شباب والنا�شئني ،التي �أقيمت يف وذل�������ك يف ب���ط���ول���ة �آ�����س����ي����ا للرجال
مدينة �آمل��ات��ي ب��ك��ازاخ�����س��ت��ان ،يف �شهر وال�سيدات التي �أقيمت يف دبي خالل
دي�����س��م�بر  ،2021وك����ان م���ن بينها �شهر مايو .2021
ذهبية ه��ي الأوىل يف ت��اري��خ كاراتيه ك��م��ا ح��ق��ق منتخب الإم�����ارات �إجن����ازاً
الإم���������ارات يف ف��ئ��ة ف�����ردي ال�سيدات كبرياً من خالل ح�صده  7ميداليات
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ق��اري ل�لاع��ب��ة �سارة م��ل��ون��ة  /ف�����ض��ي��ت��ان و 5برونزيات/
العامري يف م�سابقة فردي الكوميتيه يف بطولة �آ���س��ي��ا لل�شباب والنا�شئني
للمالكمة ،التي ا�ست�ضافتها دب��ي يف
لل�سيدات لوزن  61كجم.
�شهر �أغ�سط�س .2021
 اجلودو..ويف ريا�ضة اجل��ودو ،حققت الإمارات  -ال�سباحة..
 6ميداليات ملونة ،بواقع ميدالية ويف ال�سباحة ،حققت �سباحة الإمارات
ذهبية واحدة و 3ف�ضيات وبرونزيتني� ،إجن�������ازاً ك���ب�ي�را لأول م����رة يف تاريخ
م����ن خ��ل��ال امل�������ش���ارك���ة يف البطولة م�������ش���ارك���ت���ه���ا ب���ال���ب���ط���والت العربية
ال��ع��رب��ي��ة ل���ل���ج���ودو ال���ت���ي �أق���ي���م���ت يف لل�سباحة بعدما ح�صدت  17ميدالية
القاهرة يف �سبتمرب  ،2021وح�صل م��ل��ون��ة ،يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي �أق��ي��م��ت يف
عليها العبو منتخب الأم���ل للجودو املركز الريا�ضي ملدينة حممد بن زايد
ون���ادي الفجرية للفنون القتالية يف ب�أبوظبي يف �أكتوبر  ،2021بواقع 6
مناف�سات الفرق.
ميداليات ذهبية ومثلهم ف�ضية ،و5
برونزيات.
و�أ�صبح يو�سف املطرو�شي �أول �سباح
 الرتايثلون..ويف ريا�ضة ال�تراي��ث��ل��ون ،حقق العب �إم���ارات���ي يك�سر ح��اج��ز ال���ـ  50ثانية
منتخبنا �سعود الزعابي �إجن��ازاً عاملياً يف ال��ـ  100م�تر ح��رة ،برقم 49.5
للإمارات ونال و�صافة بطولة العامل ث��ان��ي��ة ،و�أول ���س��ب��اح �إم����ارات����ي يك�سر
ل��ل��دواث��ل��ون ال��ت��ي �أق��ي��م��ت يف �إ�سبانيا حاجز الـ  1.50دقيقة يف  200مرت
خ�ل�ال ���ش��ه��ر ن��وف��م�بر  ، 2021كما ح���رة ،م��ن خ�ل�ال حتقيقه 1.49.7
ح��ق��ق ف��ري��ق ���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي املراكز دق��ي��ق��ة .وك���ان ال�سباح الإم���ارات���ي قد
الأوىل يف بطولة العامل للرتايثلون ح��ق��ق �أرق���ام���ا قيا�سية غ�ير م�سبوقة
وال�����ت�����ي ن���ظ���م���ه���ا جم���ل�������س �أب���وظ���ب���ي م��ن قبل ع��ب��ارة ع��ن � 5أرق����ام حملية

هي  29.54ثانية يف  50مرت �صدر،
و 51.49ثانية يف  100مرت حرة،
و 51.49ثانية يف  100مرت عمودي،
و  1.55.8دقيقة يف  200مرت حرة،
و 200مرت ع��م��ودي ..ف�ضال عن  - 3بناء الأج�سام..
�أرق����ام خليجية ه��ي  29.45يف  50ويف بناء االج�سام �أحرز العبو منتخب
مرت �صدر ،و 51.49يف  100مرت الإمارات  6ميداليات ملونة ،يف بطولة
ح���رة ،و 1.53.84دقيقة يف  200العامل التي �أقيمت يف مدينة بر�شلونة
مرت حرة.
الإ�سبانية يف نوفمرب  ،2021بواقع
ذهبيتني وف�ضية وث�لاث برونزيات،
وه���و م��ا �أه��ل��ه��م ل��ل��و���ص��ول �إىل املركز
 التزلج على الثلج.ويف ري���ا����ض���ة ال���ت���زل���ج ع���ل���ى الثلج ،اخلام�س يف الرتتيب العام للبطولة.
حققت الإم��ارات امليدالية الذهبية يف
البطولة الآ�سيوية الباراملبية للتزلج  -الرجبي..
على املنحدرات الثلجية «فئة التزلج ويف ري��ا���ض��ة ال��رج��ب��ي ،ح��ق��ق منتخب
املتعرج» ،املعتمدة من االحتاد الدويل الإم���������ارات ل��ل��رج��ب��ي �إجن��������ازاً كبرياً
ل��ل��ت��زل��ج ع���ن ط���ري���ق الع����ب منتخب ب���ال���ف���وز ب��ل��ق��ب��ي ك����أ����س���ي غ�����رب �آ�سيا
الإم���ارات ذي��اب املهريي ،يف املناف�سات للرجال وال�سيدات يف البطولة التي
التي نظمها احتاد الإمارات للريا�ضات ا�ست�ضافتها مالعب �أ�سباير بالعا�صمة
ال�����ش��ت��وي��ة يف نوفمرب .2021ويف القطرية الدوحة يف �أكتوبر .2021
ال���ب���ط���ول���ة ن��ف�����س��ه��ا ،ح�����ص��ل �أب���ط���ال
الإمارات على ذهبية فئة الرجال عن  -ال�شراع والتجديف..
طريق عبد اهلل البلو�شي ،وذهبية فئة ويف ال�شراع والتجديف ،ح�صد العبو
ال�سيدات للم�سابقة ذاتها عن طريق منتخبنا  6م��ي��دال��ي��ات ب��رون��زي��ة يف
حمدة ال�سويدي.
البطولة العربية للتجديف ال�شاطئي
التي ا�ست�ضافها �شاطئ احلمرية يف
ال�شارقة يف نوفمرب .2021
 البلياردو وال�سنوكر..ويف ال���ب���ل���ي���اردو وال�����س��ن��وك��ر �أح�����رزت
الإم����������ارات  6م���ي���دال���ي���ات م���ل���ون���ة يف  -زوارق ال�سرعة..
البطولة العربية للبلياردو وال�سنوكر وع��ل��ى ���ص��ع��ي��د الأن���دي���ة ح��ق��ق دراج���و
ال���ت���ي �أق���ي���م���ت يف دب������ي ،يف نوفمرب نادي �أبوظبي البحري ذهبية بطولة
 ،2021عبارة عن ذهبيتني وف�ضيتني العامل ل��زوارق الفورموال  ،2وف�ضية
وبرونزيتني.
وبرونزية العامل لزوارق الفورموال ،1
وقبلها كان العبو املنتخب قد �أحرزوا وذهبية فئة املحركات اال�ستعرا�ضية
 7ميداليات متنوعة �أي�ضا يف بطولة يف بطولة ال��ع��امل ل��ل��دراج��ات املائية،
اخلليج املجمعة للبلياردو وال�سنوكر ،وف�����ض��ي��ة وب���رون���زي���ة ب��ط��ول��ة العامل
التي نظمها االحتاد القطري للعبة يف لزوارق الإك�س كات.
الدوحة ،يف �سبتمرب  ،2021وتنوعت
امل���ي���دال���ي���ات ب�ي�ن ذه��ب��ي��ة واح������دة و4
ف�ضيات وبرونزيتني.
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رئي�س االحتاد الدويل للجودو ي�شيد بجهود الإمارات يف قيادة امل�شهد الريا�ضي العاملي للتعايف

•• �أبوظبي-وام:

�أ���ش��اد م��اري��و���س ف��اي��زر رئ��ي�����س االحت����اد ال����دويل ل��ل��ج��ودو ب��ج��ه��ود دولة
الإم��ارات الرائدة يف قيادة امل�شهد الريا�ضي العاملي للتعايف ،من خالل
ا�ست�ضافة ك�برى الأح����داث العاملية يف خمتلف ال��ري��ا���ض��ات ،وقدرتها
الفائقة يف تطبيق الإج�����راءات االح�ت�رازي���ة مبنتهى ال��دق��ة على كل

الوفود التي تزور الدولة وت�شارك يف البطوالت الكربى التي تقام على
مالعبها و�صاالتها.
وق��ال فايزر  -خ�لال ات�صال هاتفي له �أم�س الأول مع �سعادة حممد
بن ثعلوب الدرعي رئي�س احت��اد الإم���ارات للم�صارعة واجل��ودو �سفري
االحت��اد ال��دويل للجودو لل�صداقة وال�سالم والإن�سانية � -إن �أبوظبي
�أبدعت يف ا�ست�ضافتها لبطولة �أبوظبي اخلم�سني جراند �سالم للجودو

يف نوفمرب املا�ضي مب�شاركة ما يزيد عن  40دولة من خمتلف قارات
العامل ،وقدمت منوذجا ا�ستثنائيا يف تطبيق كافة التدابري الوقائية
حلماية الالعبني واملدربني والإداريني واحلكام وكل �أع�ضاء املنظومة.
من جهته قال ابن ثعلوب �إن فايزر �أكد له تقدير االحتاد الدويل للجودو
ل��دور الإم���ارات الكبري يف ا�ست�ضافة باتوجلا خالتمي رئي�س االحتاد
املنغويل يف نوفمرب املا�ضي خالل فعاليات بطولة �أبوظبي اخلم�سني

جراند �سالم ،وما ترتب على ذلك من عودة منغوليا ال�ست�ضافة �إحدى
ب��ط��والت االحت���اد الأرب���ع ال��ك�برى ،امل��ق��ررة �سنو ًيا على م��دار ال�سنوات
الأرب���ع املقبلة ،وذل��ك اع��ت��ب��ارا م��ن �شهر يونيو  ،2022ال��ذي ي�شهد
ا�ست�ضافة مدينة اوالن باتور لإح��دى بطوالت النخبة للجودو على
�ضوء مذكرة التفاهم التي مت توقيعها يف �أبوظبي بني االحتاد الدويل
و املنغويل للجودو.

«دبي البحري» يتلقى �شكر االحتاد الدويل على جناح «�إك�س كات»
•• دبي –الفجر:

تلقى ن��ادي دب��ي ال���دويل للريا�ضات البحرية ر�سالة �شكر
و�إ�شادة من االحتاد الدويل -يو �أي �إم -على النجاح الفني
والتنظيمي الكبريين حلدث جائزة دبي الكربى للزوارق
ال�سريعة �-إك�س كات -اجلولة اخلتامية من بطولة العامل
 2021والتي ا�ست�ضافتها ل�ؤل�ؤة اخلليج خالل الفرتة من
 11-9دي�سمرب  2021يف �شواطئ جمريا مب�شاركة 12
زورقا على متنها  24مت�سابقا من خمتلف قارات العامل.
ووج���ه ال�سوي�سري ت��وم��ا���س ك���ورث الأم�ي�ن ال��ع��ام لالحتاد
الدويل – يو �أي �إم -ر�سالة جمل�س �إدارة نادي دبي الدويل
للريا�ضات البحرية واللجنة املنظمة للحدث ي�شكرهم

فيها على ح�سن التنظيم واال�ست�ضافة التي امتدت ثالثة
�أيام واملكان املتميز يف قلب الواجهة البحرية لإمارة دبي يف
�شاطئ ال�شروق والذي احت�ضن مقر وقرية الفرق واللجان
والزوارق امل�شاركة فيما كان جلميع امل�شاركني �شرف امل�شاركة
يف �أجمل م�سرية ريا�ضية بحرية لأبطال العامل يف �أجمل
معامل دبي احلديثة قناة دبي املائية حتى اخلليج التجاري.
كما ثمن االحتاد الدويل -يو �أي �إم -جهود النادي يف تنظيم
ليلة الأبطال وحفل ختام املو�سم وبطولة العامل للزوارق
ال�سريعة �-إك�����س ك���ات -وال��ت��ي تعد خ��امت��ة ن�شاط االحتاد
الدويل وذلك يف حفل  5جنوم �أقيم يف فندق وي�سنت امليناء
ال�سياحي بح�ضور الدكتور رافئيللي كيويل رئي�س االحتاد
ال���دويل -ي��و �أي �إم -و�أ���س��رة ال��ري��ا���ض��ات البحرية العاملية

وال��ذي��ن ح�����ض��روا �إىل دب���ي ملتابعة ال��ف��ع��ال��ي��ة واال�ستمتاع
باحلدث الكبري.
اجلدير بالذكر �أن احلدث العاملي الكبري �شهد تتويج زورق
�شرطة دبي  3بقيادة الثنائي عارف الزفني ونادر بن هندي
بطال للعامل للمرة الأوىل على �ضوء نتائج ال�سباقات التي
�أقيمت يف اجلولة اخلتامية حيث حر�ص نادي دبي الدويل
للريا�ضات البحرية على �إجن��اح احلدث وقام بتنظيم عدد
من الفعاليات على هام�ش البطولة العاملية �أهمها م�سرية
ال����زوارق العاملية امل�شاركة يف ق��ن��اة دب��ي املائية م��ن �شاطئ
ج��م�يرا وح��ت��ى اخلليج ال��ت��ج��اري وك��ذل��ك احل��ف��ل اخلتامي
الذي كان مبثابة حفل املو�سم وال�سجادة احلمراء لأبطال
البحر.

بعد جناح بطولة «غالية �إماراتي»

نادي فتيات ر�أ�س اخليمة لل�شطرجن يدر�س تنظيم بطوالت متنوعة
•• ر�أ�س اخليمة-الفجر

�أعلنت �إدارة نادي فتيات ر�أ�س اخليمة لل�شطرجن ،عزمها تنظيم
املزيد من البطوالت على كافة امل�ستويات يف الفرتة القادمة
لتعزيز ال��ت��ط��ور ال��ف��ن��ي و���س��ط ال�لاع��ب��ات خ��ا���ص��ة ب��ع��د النجاح
الالفت ال��ذي حققته بطولة غالية �إم��ارات��ي الت�صنيفية التي
�أقيمت يف مقر النادي مب�شاركة  75العباً والعبة من جن�سيات
و�أع��م��ار خمتلفة على م�ستوى ال��دول��ة ،وذل���ك برعاية حممد
يو�سف توير ال�سويدي ،بالتعاون مع جمعية الإم��ارات للتنمية
االجتماعية.

وق��ال��ت ح�صة ب��ن �شكر ال��زع��اب��ي ،رئ��ي�����س جمل�س �إدارة نادي
فتيات ر�أ�س اخليمة� ،إن الت�شارك بني النادي وامل�ؤ�س�سات العامة
واخلا�صة والأف��راد يف تنظيم البطوالت ال�شطرجنية ي�صب يف
م�صلحة ا�ستمرار الن�شاط ورفع امل�ستوى الفني لالعبات وت�أكيد
احل�����ض��ور الإي��ج��اب��ي ل��ل��ن��ادي يف ت��وف�ير الأج����واء املنا�سبة التي
توفرها هذه البطوالت التي ت�ؤدي يف نهاية الأمر لرفع امل�ستوى
الفني والتطور الكبري يف القدرات اخلا�صة بالعبات النادي.
وع�ب�رت ح�صة ب��ن �شكر ع��ن تقديرها لكل امل��ب��ادرات الداعمة
لأن�شطة وفعاليات النادي يف املنا�سبات املختلفة مبا يتما�شى مع
توجهاته لتنظيم البطوالت يف النادي خ�لال الفرتة القادمة

ب�سبب �أهميتها يف حتفيز ال��ع��ق��ول وت��ع��زي��ز م�ستوى الذكاء،
م�ضيفة �أن الرغبة القوية من �أولياء الأمور يف االهتمام بلعبة
الأذكياء من �ش�أنه رفع م�ستوى التحفيز لالعبات.
بدورها قالت الالعبة نورا حممد يو�سف ال�سويدي� ،إن ا�ستمرار
تنظيم البطوالت يف النادي ميثل الكثري من الإيجابيات التي
ت�ؤدي لتطوير امل�ستوى الفني لالعبات ومنحهن فر�صة املناف�سة
على الأل��ق��اب يف البطوالت اخلارجية ورف��ع م�ستوى القدرات
بف�ضل االهتمام اجليد من �إدارة النادي ،مو�ضحة �أهمية لعبة
الأذكياء يف رفع م�ستوى القدرات لالعبات وانعكا�س هذا الأمر
على حت�صيلهن الأكادميي.

بطولة «حتديات الزاجل» لل�صقارة تنطلق اجلمعة
•• العني-الفجر

تنطلق غ��داً "اجلمعة" مبنطقة ب��دع الع�شو�ش ،الن�سخة الثالثة من بطولة
"حتديات الزاجل" لل�صقارة التي ينظمها مركز زايد للدرا�سات والبحوث التابع
لنادي تراث الإمارات ،مب�شاركة � 75صقاراً مت تق�سيمهم �إىل ثالث جمموعات
تتناف�س كل جمموعة يوم اجلمعة من كل �أ�سبوع حتى  14يناير املقبل.
وق���ال م�سلم ال��ع��ام��ري ال��ب��اح��ث يف ال�ت�راث ال�شفهي مب��رك��ز زاي���د للدرا�سات
والبحوث رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة �إن النجاحات التي حققتها الن�سختان

ال�سابقتان للبطولة كانت ح��اف��زاً ال�ستمرارها وت��ط��وره��ا .وب�ين �أن ال��ه��دد يف
هذه الن�سخة �سيكون على احلمام الزاجل "�أم ع�شر" ،و�أب��ان �أن الفائز من كل
جمموعة �سيتوج باجلائزة ،فيما �سيكون متاحاً ملت�سابقني من كل جمموعة
التناف�س على جائزة "هدد التحدي".
ً
و�أ�شار العامري �إىل �أن تنظيم بطوالت ال�صقارة ي�أتي حتقيقا لر�سالة نادي تراث
الإمارات يف احلفاظ على املوروثات ون�شر االهتمام بها وعلى ر�أ�سها الريا�ضات
الرتاثية املختلفة التي جتد عناية خا�صة من النادي ،من �أجل تعريف الأجيال
احلديثة بها.

ونوه العامري يف هذا ال�صدد �إىل تنظيم الن�سخة الثانية من بطولة "ال�صقار
النا�شئ" التي �ستقام بتاريخ  19يناير املقبل بهدف ت�شجيع ال�شباب وحتبيبهم
يف ه��ذه الريا�ضة ال�تراث��ي��ة ومنحهم الفر�صة الكت�ساب امل��ه��ارة فيها و�إبراز
مواهبهم .م�شرياً �إىل �أن الهدد يف هذه البطولة �سيكون على حمام عادي "�أم
ع�شر".
وحت��ظ��ى ب��ط��ول��ة "حتديات الزاجل" لل�صقارة ب��رع��اي��ة م��ن ع���دة ج��ه��ات هي
جمموعة بن عزيز� ،سبارك �أي��دي��از ل�ل�إع�لان� ،شركة مترين ،مار�شال راديو،
�ساند�ستورم.

مناف�سات �صعود تل مرعب تنطلق اليوم تعديالت على برنامج �إعداد منتخب اليد
يف ختام مهرجان ليوا الدويل
للآ�سيوية بعد ت�أجيل «الدورة اخلليجية»

•• �أبوظبي-وام:

احتاد الكرة :مباراة منتخبنا مع نظريه ال�سوري
يف ت�صفيات املونديال على ا�ستاد �آل مكتوم
•• دبي -وام:

قرر احتاد الإمارات لكرة القدم �إقامة مباراة منتخبنا
الوطني مع �شقيقه املنتخب ال�سوري �ضمن مرحلة
الإياب للت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة �إىل نهائيات ك�أ�س
العامل  2022حل�ساب املجموعة الأوىل على ا�ستاد
�آل مكتوم بنادي الن�صر بدبي ،وذل��ك ي��وم اخلمي�س

املوافق  27يناير املقبل ال�ساعة ال�ساد�سة و 55دقيقة
م�سا ًء.
وك���ان احت���اد ك��رة ال��ق��دم ق��د عقد اج��ت��م��اع��اً تن�سيقياً
�أم�س قبل الأول مع م�س�ؤويل ا�ستاد �آل مكتوم بح�ضور
ممثلي الإدارات امل��ع��ن��ي��ة ،ح��ي��ث مت��ت مناق�شة كافة
املتطلبات التنظيمية والت�سويقية والإع�لام��ي��ة �إىل
جانب الربوتوكول الطبي.

ينطلق ال��ي��وم اخلمي�س التحدي الأق���وى �ضمن فعاليات مهرجان ليوا
الدويل تل مرعب  2022وهو �صعود ال�سيارات لتل مرعب عرب  6فئات
خمتلفة ت�سعى لتحطيم الأرقام القيا�سية ل�صعود التل يف املوا�سم املا�ضية،
وذلك على مدار يومني متتاليني.
وت�أتي م�سابقة �صعود التل كي تكون ختام املناف�سات الريا�ضية للمهرجان
التي بد�أت يف  16دي�سمرب احلايل وتختتم يوم  31دي�سمرب بعد  16يوما
من التحديات الريا�ضية والرتاثية والفعاليات املتنوعة .وتنق�سم فئات
ال�سباق �إىل فئة توربو �إل ،6فئة جاز �إل ،6فئة توربو  ،8فئة  8املفتوحة،
فئة الهايلوك�س ،وفئة جاز �إل �إ�س يف .8
وت�أكد م�شاركة � 49سيارة حتى الآن يف ال�سباق تتوزع على فئات البطولة
ال�ست وجميعها من �سيارات النخبة والتحكم واملهارة مع ال�سيارات املزودة
للو�صول ل�سرعات عالية جدا خالل �صعود التل.
وك�شف حممد عمري امل�شغوين نائب رئي�س جمل�س �إدارة نادي ليوا الريا�ضي
عن جتهيز منطقة ا�ستقبال املت�سابقني وال�سيارات امل�شاركة يف �صعود التل
حيث قام النادي ب�إعداد مع�سكر خا�ص للمت�سابقني يف املنطقة بجوار تل
مرعب مع وجود ممر خا�ص لل�سيارات من �أجل دخول م�ضمار امل�شاركة.
وقال " حر�صنا �أن يكون مع�سكر املت�سابقني وامل�سار اخلا�ص بالدخول يف
�أف�ضل و�أح�سن م�ستوى كي نر�ضى كافة امل�شاركني واملت�سابقني ،ونتطلع
يف املو�سم احلايل �إىل �أن ن�شاهد �أرقاما جديدة خا�صة مع الإقبال الكبري
للم�شاركة واحل�ضور يف املناف�سات الأخرية للمهرجان".
و���ش��دد امل�شغوين على �أهمية تطبيق كافة القوانني وال��ل��وائ��ح م��ن خالل
ال�شروط التي قامت اللجنة املنظمة بو�ضعها م�سبقا ..وقال " مت الت�أكد
م��ن �أن جميع املت�سابقني ي�شاركون وف��ق اال���ش�تراط��ات وال��ل��وائ��ح املنظمة
لل�سباق والتي مت ن�شرها عرب املوقع الإلكرتوين ،ولدينا فرق فنية خا�صة
تقوم مبتابعة ذلك والت�أكد منه".

•• دبي -وام:

اع��ت��م��دت جلنة املنتخبات ب��احت��اد الإم�����ارات ل��ك��رة اليد
خطة الإعداد البديلة ملنتخبنا الوطني الأول ا�ستعداداً
خلو�ض مناف�سات بطولة �آ�سيا لكرة اليد يف ن�سختها
الـ ،20امل��ق��رر �إق��ام��ت��ه��ا باململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ،
خ�لال الفرتة من � 18إىل  31يناير املقبل ،وامل�ؤهلة
لبطولة العامل املقررة يف بولندا وال�سويد عام ،2023
حيث يناف�س �ضمن املجموعة الثالثة التي ت�ضم معه
منتخبات قطر وال��ع��راق وع��م��ان ،و�ستت�أهل املنتخبات
�أ�صحاب امل��راك��ز اخلم�س الأوىل يف البطولة الآ�سيوية
�إىل بطولة العامل .2023
وك�شف عبداهلل الكعبي رئي�س جلنة املنتخبات باحتاد
كرة اليد ،يف ت�صريحات لوكالة �أنباء الإمارات "وام" عن
خطة احت��اد اللعبة لتجهيز منتخبنا الوطني خلو�ض
غ��م��ار مناف�سات البطولة الآ���س��ي��وي��ة بعد ت���أج��ي��ل دورة
الأل��ع��اب اخلليجية �إىل �شهر مايو املقبل ،مو�ضحاً �أن
اخلطة البديلة تت�ضمن تدريبات يومية مكثفة ي�شارك
فيها جميع الالعبني املختارين ،ثم مع�سكر �إعداد داخلي
مغلق ،ويتخلل هذه الفرتة خو�ض  3مباريات ودية ،مع
فريق �أجنبي ومع منتخب ا�سرتاليا مباراتني.
وقال " يف �سبيل خطة االحتاد لتجهيز املنتخب خلو�ض
ال��ب��ط��ول��ة الآ���س��ي��وي��ة ،ال��ت��ي ت��ع��د ه��ي ال��ه��دف الأ�سا�سي
احل����ايل ،ك���ان الب���د م��ن وج���ود خ��ط��ة �إع����داد ب��دي��ل��ة بعد
ت�أجيل الدورة اخلليجية ،التي كانت امل�شاركة فيها مبثابة
مرحلة من مراحل الإعداد قبل البطولة القارية ،خا�صة
و�أن االحتكاك مع املنتخبات اخلليجية فيها كان �سيمثل
لنا فر�صة �إيجابية لتحقيق �أق�صى ا�ستفادة قبل امل�شاركة

يف البطولة الآ�سيوية على اعتبار �أن جمموعتنا يف الدور
الأول كلها من املنتخبات اخلليجية �أي�ضا".
و�أ�ضاف " دورة الألعاب اخلليجية ،كانت متثل حمطة
�إع����داد ملنتخبنا ،ب��ع��د املع�سكرين اخل��ارج��ي�ين اللذين
خا�ضهما منتخبنا يف كل من جمهورية م�صر العربية
ومملكة البحرين ،وبالتايل ك��ان الب��د من و�ضع خطة
�إعداد �سريعة لرفع م�ستوى الالعبني ولياقتهم البدنية،
تت�ضمن خو�ض تدريبات يومية مكثفة بد�أت اعتباراً من
ي���وم  27دي�����س��م�بر ،وت�ستمر ح��ت��ى ي���وم  30م��ن نف�س
ال�شهر ،ثم يح�صل الالعبون على �إجازة ملدة � 48ساعة
ي�ست�أنفون تدريباتهم بعدها مبا�شرة ا�ستعداداً خلو�ض
�أول مباراة ودية مقرر لها يوم  4يناير املقبل مع فريق
�أجنبي من الالعبني املتواجدين يف الدولة".
وق���ال " ت�ستمر ال��ت��دري��ب��ات ح��ت��ى ي���وم  9ي��ن��اي��ر موعد
انطالقة املع�سكر الداخلي املغلق والذي تتخلله تدريبات
�صباحية وم�سائية م��ع خ��و���ض م��ب��ارات�ين ودي��ت�ين مع
املنتخب الأ���س�ترايل ال��ذي �سيكون متواجد يف الدولة،
يومي  12و 14يناير ،حتى موعد ال�سفر �إىل اململكة
العربية ال�سعودية يوم  16من نف�س ال�شهر".
وك�شف رئي�س جلنة املنتخبات عن �أن قائمة الفريق ت�ضم
حالياً  25العباً هم من �سيخو�ضون برنامج الإعداد
الأخري على �أن يتم ت�صفيتهم �إىل  20او  23العباً على
�أق�صى تقدير قبل ال�سفر لل�سعودية.
و�أو�ضح �أن كل املنتخبات امل�شاركة يف البطولة الآ�سيوية
�ستخو�ض املناف�سات وطموحها حتقيق �أف�ضل النتائج
واملناف�سة ،م�شريا �إىل �أن منتخبنا الوطني هدفه هو
ال��و���ص��ول �إىل اخلم�س الأوائ����ل ال��ذي��ن �سيت�أهلون �إىل
نهائيات ك�أ�س العامل يف بولندا وال�سويد .2023

اخلميس  30ديسمبر  2021م  -العـدد 13430

الفجر الريا�ضي

30 December 2021 - Issue No 13430

Thursday

اليوم ..غنتوت وبنجا�ش يف نهائي بطولة غنتوت الدولية للبولو
•• �أبوظبي  -وام:

تختتم بعد ظهر ال��ي��وم اخلمي�س مبلعب ال�شيخ زاي���د الرئي�سي يف نادي
غنتوت ،بطولة الإمارات الدولية للبولو ،برعاية �سمو ال�شيخ فالح بن زايد
�آل نهيان رئي�س النادي ،التي �أقيمت على مدار الأ�سبوع املا�ضي مب�شاركة 4
من فرق النخبة على جوائز مالية قيمة لأ�صحاب املراكز الأوىل.
وج��اء ت�أهل فريقي غنتوت وبنجا�ش للبولو للنهائي بعد �أن ت�ساوت فرق
�أبوظبي وغنتوت وبنجا�ش بر�صيد النقاط ،مما دفع اللجنة الفنية لفك
االرتباط بني الفرق الثالث املت�ساوية برميات اجلزاء الرتجيحية حل�سم
الرتتيب العام ،حيث جنح ماركو�س هداف غنتوت ،وكورتي هداف بنجا�ش
يف ت�سجيل الرميتني ،فيما �أخفق �أمادوري �سيجوندو العب فريق �أبوظبي

ديربي العا�صمة �أبرز مالمح اجلولة الـ 12من دوري �أدنوك للمحرتفني
•• دبي -وام:

�ستكون اجلولة الثانية ع�شرة من دوري �أدنوك للمحرتفني
لكرة القدم ،التي تنطلق يومي اخلمي�س واجلمعة املقبلني،
�أخر جوالت م�سابقة دوري املحرتفني يف عام  ،2021وقبل
الأخرية على نهاية الدور الأول للم�سابقة والذي �سيختتم
مناف�ساته يف �شهر يناير املقبل.
وت�ضم اجلولة الثانية ع�شر ،والتي �أطلقت عليها رابطة
املحرتفني �شعار "�أجمل �شتاء يف العامل" 7 ،مواجهات
حيث تقام غدا اخلمي�س  4مباريات فيلتقي الظفرة مع
الن�صر ،وي�ستقبل العني فريق عجمان ،ويحل �شباب الأهلي
�ضيفاً على بني يا�س ،وي�ست�ضيف الو�صل فريق العروبة.
وت�ستكمل يوم اجلمعة نف�س اجلولة ب�إقامة  3مباريات،
ح��ي��ث ي��ح��ل ال�����ش��ارق��ة ���ض��ي��ف��ا ع��ل��ى الإم��������ارات ،وي�ستقبل
خورفكان فريق احتاد كلباء ،وتختتم اجلولة بلقاء الوحدة
مع اجلزيرة.
وب��ع��دم��ا ك�����س��رت اجل��ول��ة امل��ا���ض��ي��ة ح��اج��ز الـ 200هدف
والو�صول �إىل  210خالل  77مباراة �أقيمت يف امل�سابقة
حتى الآن� ،سيكون لزاماً على اجلولة اجلديدة احلفاظ
على معدل التهديف بواقع  2.7هدف لكل مباراة على �أقل
تقدير .و�سي�سعى خالل هذه اجلولة فريق العني مت�صدر
الرتتيب ،بر�صيد  27نقطة ،و�صاحب �أقوى خط هجوم
يف امل�سابقة ب�إجمايل  26هدفاً ،ملوا�صلة �صدارته واالبتعاد
ع��ن مناف�سيه عندما ي�ست�ضيف عجمان �صاحب املركز
الثامن بر�صيد  15نقطة.
�أم��ا ال��وح��دة ،ث��اين الرتتيب بر�صيد  20نقطة ،والذي
مني بخ�سارته الأوىل يف امل�سابقة اجل��ول��ة املا�ضية من
احتاد كلباء ،رغم �أنه �صاحب �أقوى خط دفاع يف امل�سابقة

ومل ت�ستقبل �شباكه �سوى  7اه���داف فقط ،في�سعى �إىل
تعوي�ض تلك اخل�سارة وا�ستعادة نغمة االنت�صارات� ،إال �أنه
�سوف ي�صطدم مبواجهة اجلزيرة �صاحب املركز اخلام�س
بر�صيد  19نقطة ،واملنت�شي ب��ف��وزه الكبري يف اجلولة
املا�ضية على خورفكان برباعية نظيفة.
ول��ن تكون مهمة �شباب الأه��ل��ي ،ثالث الرتتيب بر�صيد
 20نقطة �أي�ضا �سهلة ،عندما يحل �ضيفا على بني
يا�س �صاحب املركز الـ 11بر�صيد  12نقطة وال�ساعي
لتعوي�ض خ�سارته الأخ�ي�رة بثالثية م��ن ال�شارقة ،علما
ب���أن كال الفريقان �أح��رزا  12هدفاً فقط يف مبارياتهما
ال�سابقة ،رغم فارق النقاط بينهما.
كما ي�سعى ال�شارقة� ،صاحب امل��رك��ز ال��راب��ع بر�صيد 19
نقطة �إىل موا�صلة �سل�سلة نتائجه الإيجابية  ،وحتقيق
فوزه الثالث على التوايل يف الدوري وال�سابع يف امل�سابقة،
عندما يحل �ضيفاً على الإم����ارات ،ال��ذي مل يعرف طعم
ال��ف��وز يف امل�سابقة حتى الآن وبر�صيده نقطة وح��ي��دة يف
املركز الأخري .وبعد خ�سارة الن�صر� ،صاحب املركز ال�ساد�س
بر�صيد  17نقطة ،يف اجلولة املا�ضية من العني� ،سيكون
على املوعد مع خو�ض مواجهة �أخرى �صعبة خارج �أر�ضه
�أم��ام الظفرة �صاحب املركز الـ 12بر�صيد  8نقاط ،وهو
الفريق الذي خ�سر ب�صعوبة من �شباب الأهلي يف اجلولة
املا�ضية ب��ه��دف وح��ي��د .ام��ا احت���اد كلباء �صاحب مفاج�أة
الفوز على الوحدة يف اجلولة املا�ضية ،والذي يحتل املركز
ال�سابع حالياً بر�صيد  15نقطة ،في�سعى ال�ستثمار هذه
الدفعة املعنوية ،عندما يحل �ضيفاً على خورفكان ،الذي
ي�شاركه نف�س الر�صيد من النقاط ،لكنه يف املركز التا�سع،
ويحاول هو �أي�ضا التعايف من �أث��ار اخل�سارة الكبرية �أمام
اجلزيرة برباعية يف اجلولة املا�ضية.

«التيكبول» جتذب زوار
�إك�سبو  2020دبي
•• دبي -وام:

ي�ست�ضيف نادي الريا�ضة واللياقة البدنية والعافية يف �إك�سبو  2020دبي،
�أ�سبوعا حافال ملحبي ريا�ضة "التيكبول" برعاية اجلناح املجري ،الذي
ي�سعى للتعريف �أكرث بهذه اللعبة التي �أ�صبحت تلقى رواجاً حول العامل،
ال �سيما م��ع توجه العديد م��ن جن��وم ك��رة ال��ق��دم الحرتافها مثل النجم
الربازيلي رونالدينيو ،ونيمار وكارلو�س بويول ،وغريهم.
وقالت �إميي�شا �شاوكا دي �سابو ،م�س�ؤولة االت�صاالت يف اجلناح املجري:
"يحر�ص اجلناح املجري على �إظهار التنوع الثقايف للدولة ،ومن �ضمنها
الأن�شطة الريا�ضية التي تتمتع ب�شعبية كبرية ،ال �سيما ريا�ضة التيكبول
التي بد�أتها املجر لت�صبح م��ع ال��وق��ت م��ن الريا�ضات الرا�سخة وحتظى
ب�إقبال كبري حول العامل".
و�أ�ضافت" :يعترب �إك�سبو  2020دبي من�صة مثالية للتعريف �أكرث بهذه
الريا�ضة ،ويتيح من خالل الفعاليات املختلفة التي يحت�ضنها ،الفر�صة
لو�صولها �إىل �شريحة كبرية من الأ�شخا�ص".
وتعترب ريا�ضة التيكبول من الريا�ضات اجلديدة ن�سبياً ،وهي مزيج من
كرة القدم والتن�س ،حيث متار�س على طاولة �شبيهة بالتي متار�س عليها
لعبة التن�س ،ولكن با�ستخدام كرة القدم .وتت�شابه قواعدها مع قواعد كرة
القدم ،حيث ي�ستطيع الالعبون مل�س الكرة ب�أي جزء من �أج�سادهم با�ستثناء
�أذرعهم و�أياديهم.
�أما وجه االختالف بني التيكبول وكرة القدم ،يكمن بكونها ال حتتاج �إىل
م�ساحة كبرية للعب حيث ت�ستبدل امللعب بالطاولة وي�صل عدد الالعبني
فيها �إىل �أربعة العبني كحد �أق�صى .كما تتميز بكونها لعبة �سهلة على جميع
الأعمار فما عليك �إال تعلم القواعد والتقنيات الأ�سا�سية لتبد�أ ممار�ستها.

و�ضع هاالند يق�ض م�ضجع دورمتوند
بعدما فر�ض نف�سه �أحد �أهم جنوم القارة الأوروبية ب�أهدافه الغزيرة رغم �أعوامه
الـ ،21يق�ض و�ضع املهاجم الرنوجي �إرلينغ هاالند م�ضجع فريقه بورو�سيا
دورمتوند الأملاين املتلهف للإبقاء عليه و�سط طمع �أندية كربى بخدماته.
وتعملق الرنوجي بت�سجيله  76هدفاً يف  75مباراة منذ قدومه اىل دورمتوند
يف كانون الثاين/يناير  2020من ريد بول �سالزبورغ النم�سوي.
ورغم �أنه مرتبط بدورمتوند حتى  ،2024فهناك �إمكانية كبرية لرحيله يف
 2022من خالل تفعيل بند يف عقده ي�سمح له بذلك ( 80مليون يورو) ،ما
يثري خماوف املدير التنفيذي للنادي هانز-يواكيم فات�سكه الذي يريد معرفة
ما يخطط له الالعب ووكيل �أعماله مينو رايوال.
وزاد قلق فات�سكه و�إدارت��ه بعد الذي �صدر عن رايوال يف وقت �سابق من ال�شهر
احلايل حني �أفاد ب�أن �أندية مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي ،ريال مدريد وبر�شلونة
الإ�سبانيني ،والغرمي املحلي بايرن ميونيخ قد تكون اح��دى الوجهات املقبلة
ملوكله يف .2022
وك�شف راي��وال الذاع��ة "�سبورت "1الأملانية ب��ان "ثمة فر�صة كبرية ان يغادر
�إرلينغ" يف نهاية املو�سم احل��ايل ،و�أردف "رمبا ال�صيف املقبل او ال�صيف
الذي يليه".
وت��اب��ع "ي�ستطيع ان يخطو اخل��ط��وة التالية.
بايرن ،ريال ،بر�شلونة ،مان�ش�سرت �سيتي هي
اندية ي�ستطيع االنتقال اليها".
واو�ضح "كنا ندرك متاماً لدى انتقاله اىل
دورمتوند ب�أن هذه اخلطوة �ست�أتي".
و�أك���د راي���وال ب���أن��ه �سيجل�س م��ع م�س�ؤويل
دورمت��ون��د يف اال�شهر املقبلة للحديث عن
هذا الأمر "�سنديل ب�آرائنا حول هذا املو�ضوع
و�سيبادلوننا هذا الأمر".
بالن�سبة لفات�سكه ،الأمور
وا������ض�����ح�����ة "يجب �أال
ن��ن��ت��ظ��ر ح��ت��ى �آذار/
مار�س �أو ني�سان/
�أب��ري��ل ملعرفة
ا لقر ا ر "
ب�����ح�����������س�����ب
م�������ا �أف���������اد
م�����ؤخ����راً،
م�شد د اً

يف حتقيق الهدف من الرمي.
ومن املنتظر �أن يلتقي فريقا الإمارات و�أبوظبي للبولو يف الثانية والن�صف
بعد ظهر اليوم اخلمي�س لتحديد املركزين الثالث والرابع  ،وتعقبها مباراة
الك�أ�س الذهبية عند الرابعة والن�صف والتي �ستجمع بني فريقي غنتوت
/حامل اللقب /وبنجا�ش بولو ال��ذي ي�سعى للفوز به لأول م��رة ،و�سيدير
مباريات تلك املرحلة الطاقم ال��دويل املكون من نيكوال�س وكي�سار ريوز
وادام �سناو.
ويت�ضمن برنامج احلفل اخلتامي اليوم اعتبارا من الثانية بعد الظهر
ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ق��رات االح��ت��ف��ال��ي��ة وال�ترف��ي��ه��ي��ة كالقفز احل���ر باملظالت،
ومعر�ض القرية الرتاثية و�ألعاب الأطفال ،وال�سحب على اجلوائز املقدمة
للجمهور.

"�سنتحدث يف الأ�سابيع القليلة املقبلة".
يف �آذار/م��ار���س املا�ضي ،بات هاالند �أ�سرع العب ي�صل اىل  20هدفاً يف دوري
�أبطال �أوروبا بعد  14مباراة يف امل�سابقة يف اجناز هائل يت�أكد حجمه من خالل
�إح�صائية ال��ه��داف التاريخي للبطولة الربتغايل كري�ستيانو رون��ال��دو الذي
احتاج اىل  56مباراة للو�صول اىل هذا العدد من الأهداف.
�أما النجم الكبري الأخر الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،فاحتاج اىل  40مباراة.
وعندما كان يف نف�س عمر هاالند ( 21عاماً و�ستة �أ�شهر) ،مل يكن رونالدو قد
افتتح باكورة �أهدافه يف امل�سابقة والتي و�صلت حتى الآن اىل  140هدفاً.
ا�ستناداً اىل �سوق االنتقاالت ،يبدو هاالند الأك�ثر ا�ستقطاباً للأندية الكربى
بجانب جنم باري�س �سان جرمان الفرن�سي كيليان مبابي.
وك��ان بر�شلونة �سباقاً يف حماولة معرفة و�ضع النجم الرنوجي بعدما التقى
رئي�سه جوان البورتا برايوال للبحث يف املو�ضوع.
بالن�سبة للعمالق البافاري بايرن الذي اعتاد خطف �أف�ضل املواهب من مناف�سيه
املحليني ،على غرار هدافه احلايل البولندي روبرت ليفاندوف�سكي الذي برز
�أو ًال مع دورمتوند قبل االنتقال اىل "�أليانز �أرينا" ،فالأمور حم�سومة فهو لن
ي�ضم هاالند بح�سب ما �أفاد رئي�سه هربرت هايرن قبل عيد امليالد "لأننا منلك
روبرت لفياندوف�سكي".
وفقاً املعلومات الر�سمية القادمة من دورمت��ون��د "كل ما �أع��رف��ه هو �أن ريال
مدريد مهتم جداً به" بح�سب ما �أف��اد م�ؤخراً فات�سكه ،لكنه �أ�ضاف "ب�إمكاين
�أي�ضاً �أن �أ�سمي  25نادياً اخر".
لقد جتاهل دورمتوند التكهنات امل�ستمرة ،وقال مدربه ماركو روزه �إنه "اعتدنا
على ذل��ك� ،أح��ي��ان��اً �أك�ثر و�أح��ي��ان��اً �أقل" ،م�ضيفاً "نحن ن���أخ��ذ الأم���ور كما
هي".
مع ابتعاد هاالند عن الفريق ب�سبب �إ�صابة يف الفخذ� ،أق�صي دورمتوند من
دوري �أبطال �أوروبا ،ما ي�ؤكد �أهمية الالعب الذي مينح الفريق املزيد من الثقة
عندما يكون على �أر�ض امللعب.
مل تكن نهاية العام جيدة بالن�سبة لهاالند وفريقه� ،إذ �سقط
دورمتوند �أمام هرتا برلني  3-2قبل العطلة ال�شتوية ،ما
جعله متخلفاً خلف بايرن بفارق ت�سع نقاط يف ترتيب
الدوري.
وحت�سباً لإمكانية رحيل هاالند ،ح��اول دورمتوند
ت�أمني البديل من خالل التعاقد مع الهولندي
دونييل مالني الذي بد�أ يجد نف�سه يف الفريق
ب��ع��د ب��داي��ة بطيئة م��ن��ذ ان�ضمامه ال��ي��ه من
�أيندهوفن.
�سيكون على مالني التفوق على نف�سه من
�أجل االقرتاب من مكانة هاالند الذي
ب���د�أ حتطيم الأرق����ام القيا�سي منذ
مغادرته ال�نروج يف الثامنة ع�شرة
م��ن ع��م��ره لالن�ضمام اىل ريد
بول �سالزبورغ عام .2019
ففي �أول م�شاركة له يف دوري
�أب������ط������ال �أوروب���������������ا� ،سجل
ال�نروج��ي ث�لاث��ي��ة ق���اد بها
�سالزبورغ للفوز على غنك
البلجيكي  ،2-6يف طريقه
لإن�����ه�����اء دور املجموعات
بثمانية �أه���داف خ�لال مو�سم
.2020-2019
ً
وبعدما �سجل  29هدفا يف  27مباراة
خا�ضها مع �سالزبورغ ،ح�صل دورمتوند على
خدماته مقابل  20مليون ي��ورو فقط ،متفوقاً
يف ال�سباق على يوفنتو�س الإي��ط��ايل ال��ذي ت��ردد يف
�ضم الرنوجي� .أظهر ابن الـ 19عاماً �أن دورمتوند كان
حمقاً يف الرهان عليه ،بعدما �أ�صبح �أول الع��ب يف تاريخ
ال��دوري الأمل��اين ي�سجل ثالثية كبديل يف �أول ظهور له يف
كانون الثاين-يناير .2020

19
19
مان�ش�سرت �سيتي يختتم  2021على قمة �أغلى
�أندية العامل من حيث القيمة ال�سوقية لالعبيه

•• �أبوظبي-وام:

�أن��ه��ى ن���ادي مان�شي�سرت �سيتي ع��ام  2021بت�صدره
ل���ل���دوري الإجنليزي" الربميريليج" ب���ف���ارق مريح
م��ن النقاط ع��ن �أق���رب مناف�سيه ،ليعطي م�ؤ�شر لكل
املناف�سني �أنه عازم على االحتفاظ باللقب للعام الثاين
على التوايل ،وال�ساد�س منذ انتقال ملكيته �إىل �أبوظبي
يف عام  .2008ومل يتوقف الـ" �سيتي" عند هذا النب�أ
ال�سار لع�شاقه وحمبيه ح��ول العامل ،حيث �أن��ه ت�صدر
جمموعته �أي�ضا يف ال��دور التمهيدي ل��دوري الأبطال
الأوروبي" ال�����ش��ام��ب��ي��ون��ز ليج" وي���ق���دم �أداء ق��وي��ا يف
البطولة ي�ضعه على قائمة الرت�شيحات للذهاب بعيدا
يف هذه البطولة ،واملناف�سة بقوة على لقبها.
وم��ن الأن��ب��اء ال�����س��ارة �أي�����ض��ا ال��ت��ي ن��ع��زز مكانة النادي
عامليا هو �إن��ه��ا�ؤه لعام  2021على قمة �أندية العامل
م��ن ح��ي��ث ال��ق��ي��م��ة ال�����س��وق��ي��ة وف��ق��ا مل��وق��ع "تران�سفري
ماركت" العاملي املتخ�ص�ص يف �أ�سعار الالعبني والقيمة
ال�سوقية للفريق ،حيث يعد الـ"�سيتي" النادي الوحيد
يف العامل حاليا ال��ذي تتجاوز قيمة العبيه ال�سوقية
املليار ي���ورو ،حيث تبلغ قيمة الفريق ال�سوقية وفقا
لتقديرات دي�سمرب اجل��اري  1.04مليار ي��ورو ،ويليه
ف��ري��ق ب��اري�����س ���س��ان ج�يرم��ان بقيمة  927.7مليون

يورو ،ثم ت�شيل�سي يف املركز الثالث ب  878.5مليون،
ورابعا ي�أتي مان�شي�سرت يونايتد بقيمة  865مليون،
ثم ليفربول بقيمة  861مليون ،وب��اي��رن ميونيخ يف
املركز ال�ساد�س ب  819.5مليون ،وريال مدريد �سابعا
ب  751مليون جنيه �إ�سرتليني ،ثم �أتليتيكو مدريد
ثامنا ب  745.90مليون ،وبر�شلونة تا�سعا ب 695
مليون ،و�أخريا توتنهام يف املركز العا�شر بقيمة �سوقية
تبلغ  643.25مليون يورو.
وت�أ�س�س نادي مان�ش�سرت �سيتي امللقب بال" �سيتيزن�س"
عام  1880با�سم �سينت مارك�س ،ثم حتول ا�سمه عام
 1894ملان�ش�سرت �سيتي ،وبعد انتقال ملكيته �إىل
جمموعة �أب��وظ��ب��ي امل��ت��ح��دة للتنمية واال���س��ت��ث��م��ار عام
 ،2008عاد �إىل ت�ألقه وفاز بلقب الربمييري ليج بعد
 44عاما م��ن الغياب ،و�أ�صبح �أك�ثر �أن��دي��ة الدوري
االجن��ل��ي��زي تتويجا بلقب ال����دوري يف العقد الأخري،
وع��اد للت�أهل �إىل دوري �أبطال �أوروب���ا اعتبارا من عام
 ،2011ثم �صعد العام املا�ضي �إىل نهائي البطولة
حيث ك��ان ق��اب قو�سني �أو �أدين للفوز بها حت��ت قيادة
مدربه الإ�سباين املميز بيب جوارديوال ،وينتمي النادي
حاليا �إىل جمموعة" �سيتي فوتبول جروب" التي ت�ضم
 11ناديا لكرة القدم حول العامل ،وتعد �أكرب منظومة
لكرة القدم حول العامل.

ال�شك يزداد حول م�شاركة ديوكوفيت�ش يف بطولة �أ�سرتاليا
ازداد ال�شك ب�ش�أن دفاع ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش عن لقب بطولة �أ�سرتاليا
املفتوحة� ،أوىل بطوالت الغراند �سالم للمو�سم ،وذل��ك بعدما �أعلن منظمو
ك�أ�س رابطة حمرتيف كرة امل�ضرب "�أي تي بي" �أم�س الأربعاء ان�سحاب امل�صنف
�أول عاملياً من البطولة ،على غرار املنتخب النم�سوي ب�أكمله والرو�سي �أندري
روبليف امل�صاب بكورونا .وق��ال املنظمون يف بيان "امل�صنف �أول عاملياً نوفاك
ديوكوفيت�ش ان�سحب من ك�أ�س �أي تي بي � .2022سيتوىل الآن قيادة املنتخب
ال�صربي الالعب امل�صنف  33عاملياً دو�شان اليوفيت�ش".
و�أكد املنظمون بذلك �صحة ما ك�شفته �صحيفة "بيليت�ش" ال�صربية يوم عيد
امليالد �أن ديوكوفيت�ش ال��ذي يرف�ض الإف�صاح عن تلقيه لقاحاً �ضد فريو�س
"كوفيد "-19من عدمه ،لن ي�شارك يف البطولة.
وق��ال��ت ال�صحيفة على موقعها الإل��ك�تروين ا�ستنادا �إىل مقربني م��ن النجم
ال�صربي "نوفاك ل��ن ي��ذه��ب للم�شاركة يف ك���أ���س راب��ط��ة الع��ب��ي ك��رة امل�ضرب
املحرتفني بن�سبة � .99%إنه يتدرب هنا (يف بلغراد) ،لكنه قرر عدم امل�شاركة
يف هذه البطولة".
و�أو���ض��ح��ت �أن ديوكوفيت�ش ( 34ع��ام��اً) م��وج��ود حالياً يف بلغراد حيث يهتم
مب�ؤ�س�سته ويتدرب ويق�ضي الوقت مع �أ�سرته.
وتعترب م�سابقة ك�أ�س رابطة الالعبني املحرتفني احلديثة العهد والتي تتناف�س
فيها املنتخبات الوطنية ،بداية للمو�سم اجلديد لفئة الرجال وحت�ضرياً لبطولة
�أ�سرتاليا املقررة بني  17و 30كانون الثاين-يناير.
وك���ان لقب الن�سخة الأوىل م��ن ك���أ���س "�أي ت��ي بي" ع��ام  2020م��ن ن�صيب
ديوكوفيت�ش ومنتخب ب�لاده بالفوز يف النهائي على �إ�سبانيا وجنمها رافايل
نادال ،فيما نالت رو�سيا بقيادة دانييل مدفيديف و�أندري روبليف لقب الن�سخة
الثانية على ح�ساب �إيطاليا.
و�أنهى ديوكوفيت�ش عام  2021يف املركز الأوّل عاملياً وذلك للعام ال�سابع توالياً،
وهو رقم قيا�سي .كما حقق رقماً قيا�سياً بالفوز يف دورات املا�سرتز للألف نقطة
حيث �أحرز هذا العام لقبه الـ .37
و�أدرج ا�سم ديوكوفيت�ش يف ال�سابع من ال�شهر احل��ايل �ضمن الئحة منتخب
بالده الذي �سي�شارك يف ك�أ�س الرابطة ،قبل �أن يدرج ا�سمه �أي�ضاً يف اليوم التايل
�ضمن امل�شاركني يف بطولة ا�سرتاليا املفتوحة� ،أوىل البطوالت الأربع الكربى،
يف الفرتة بني  17و 30كانون الثاين-يناير املقبل.
لكن بان�سحابه من ك�أ�س الرابطة ،يزيد ديوكوفيت�ش ال�شك ح��ول م�شاركته
يف بطولة �أ�سرتاليا املفتوحة حيث ي�سعى �إىل لقبه العا�شر بها والرابع تواليا
والـ 21يف الغراند �سالم لينفرد بالتايل بالرقم القيا�سي يف ع��دد الألقاب
يف البطوالت الكربى الذي يتقا�سمه حاليا مع نادال وال�سوي�سري روجيه
فيدرر .وتبقى م�شاركة الالعبني يف بطولة �أ�سرتاليا م�شروطة بتلقيهم
اللقاح امل�ضاد لـ"كوفيد"-19
�إىل ج��ان��ب امل��ق��رب�ين منهم
و�أع���������������ض�������اء ج����ه����ازه����م
التدريبي والطبي.
و�أك���������������دت �صحيفة
"بيليت�ش" �أن������ه من
املحتمل �أن يعلن "نويل"،
وه���و ل��ق��ب ديوكوفيت�ش،
قبل نهاية العام قراره ب�ش�أن
م�����ش��ارك��ت��ه يف �أول ب��ط��ول��ة غراند
�سالم يف العام اجلديد.
ون��ظ��م االحت�����اد الأ�����س��ت�رايل رح��ل�ات جماعية
ل��ت��ن��ظ��ي��م و����ص���ول ال���ن���ج���وم ال���دول���ي�ي�ن اىل ملبورن
و�سيدين ،وكانت اوىل الراحالت الوافدة الثالثاء.
وكانت بطلة �أ�سرتاليا املفتوحة العام املا�ضي اليابانية ناومي �أو�ساكا اوىل
الوا�صلنيّ ،
لكن ديوكوفيت�ش مل يكن على منت ه��ذه الرحلة بح�سب ما �أفاد
االحتاد الذي يرتك لالعبني والالعبات خيار ال�سفر عرب الطريان التجاري.
ويرف�ض ديوكوفيت�ش الإف�صاح عن تلقيه اللقاح �ضد فريو�س "كوفيد"-19
من عدمه ،حيث �سبق �أن �أب��دى معار�ضته للقاح ،فيما ق��ال وال��ده �سريدان يف
�أواخر ت�شرين الثاين/نوفمرب ا ّن ديوكوفيت�ش لن ي�شارك على الأرجح يف بطولة
�أ�سرتاليا املفتوحة ،مته ًما املنظمني بـ "االبتزاز".
وت��ع�� ّر���ض ال��ع��دي��د م��ن ال�لاع��ب�ين امل�����ش��ارك�ين يف ك���أ���س �+أي����ه ت��ي ب���ي +للإ�صابة
بفريو�س كورونا ،من بينهم الرو�سي �أن��دري روبليف اخلام�س عامليا والكندي

ديني�س �شابوفالوف.
كما �أ�صيب به النجم الإ�سباين رافايل نادال الذي كان ينوي امل�شاركة يف دورة
حت�ضريية يف ملبون اال�سبوع املقبل ،علماً ا ّن الالعبني الذين �أ�صيبوا بالفريو�س
�شاركوا يف دورة �أبوظبي اال�ستعرا�ضية هذا ال�شهر.
ووقعت العبات عدّة اي�ضاً �ضحية الفريو�س بعد م�شاركتهن يف الدورة نف�سها،
ّ
وهن ال�سوي�سرية بليندا بنت�شيت�ش ،الربيطانية �إميا رادوكانو والتون�سية �أن�س
جابر.
ون��ظ��م االحت����اد الأ����س�ت�رايل رح�ل�ات جماعية ب��ه��دف تقلي�ص خم��اط��ر تف�شي
فريو�س كورونا حيث يتعينّ على امل�سافرين �إب��راز نتيجة اختبارهم ال�سلبية
خالل ال�ساعات الـ  72الأخرية قبل ال�سفر.
ونتيجة "كوفيد "-19والإ�صابات� ،ستحل فرن�سا بد ًال من النم�سا يف املجموعة
الثانية لك�أ�س "�أي تي بي" بعد ان�سحاب دومينيك تيم ودينين�س نوفاك ،على
غرار الثالثي الرو�سي روبليف� ،أ�سالن كارات�سيف ويفغيني دون�سكوي والأمريكي
�أو�سنت كراييت�شيك بح�سب ما �أعلن املنظمون الأربعاء.
وكانت النم�سا املنتخب الوحيد الذي ين�سحب بالكامل يف هذه البطولة التي
وزع���ت منتخباتها الـ 16امل�شاركة على �أرب���ع جمموعات ك��ل منها م��ن �أربعة
منتخبات.
ووقعت �صربيا يف املجموعة الأوىل بجانب �إ�سبانيا ،الرنوج وت�شيلي ،فيما جاءت
رو�سيا بقيادة دانييل مدفيديف يف املجموعة الثانية مع �إيطاليا ماتيو برييتيني
ويانيك �سيرن ،النم�سا التي حلت مكانها فرن�سا الآن ،و�أ�سرتاليا امل�ضيفة.
و���س��ت��ك��ون �أمل��ان��ي��ا ب��ق��ي��ادة �أل��ك�����س��ن��در زفرييف
م���ن امل��ن��ت��خ��ب��ات امل��ر���ش��ح��ة للمناف�سة،
وق�����د ج������اءت يف امل���ج���م���وع���ة الثالثة
ب�صحبة ك��ن��دا ،ب��ري��ط��ان��ي��ا والواليات
املتحدة ،فيما �سيناف�س �ستيفانو�س
ت�����س��ي��ت�����س��ي��ب��ا���س ورف���اق���ه يف املنتخب
ال��ي��ون��اين �ضمن املجموعة الرابعة
اىل ج����ان����ب الأرج�����ن�����ت��ي��ن ،بولندا
وجورجيا.

رجل م�شلول ير�سل تغريدة با�ستخدام دماغه
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�أ�صبح رجل م�صاب بال�شلل �أول �شخ�ص ير�سل تغريدة �إىل العامل با�ستخدام التفكري املبا�شر فقط.
ومت هذا الإجناز الفذ بوا�سطة فيليب �أوكيفي ،وهو مري�ض مبر�ض ع�صبي حركي ،عرب و�ضع غر�سة رقاقة دقيقة
تلتقط �إ�شارات دماغه ،ومت و�صفها ب�أنها "�أول تغريدة بالتفكري املبا�شر" بعد �أن قال ال�سيد �أوكيفي Hello World
با�ستخدام الغر�سة الدماغية.
و�أعلنت �شركة  Synchronوهي �شركة لتطوير واجهات التخاطب بني احلا�سوب والدماغ عن تغريدة �أوكيفي على
تويرت يف  23دي�سمرب -كانون الأول اجلاري.
ويعد �أوكيفي �أح��د املر�ضى الذين مت تزويدهم بغر�سة دماغية مرتبطة بالكمبيوتر من �شركة Synchron's
� Stentrodeأو بعبارة �أخرى ،زراعة �شريحة �صغرية يف ج�سده حتلل �إ�شارات دماغه وت�ساعد يف تنفيذ الأوامر.
وقالت ال�شركة �إن ال�سيد �أوكيفي هو �أول �شخ�ص جنح يف �إر�سال ر�سالة �إىل العامل على و�سائل التوا�صل االجتماعي
مبا�شرة من خالل التفكري ،وقال �أوكيفي "عندما �سمعت عن هذه التكنولوجيا لأول مرة ،عرفت مدى اال�ستقالل
الذي ميكن �أن تعيده �إيل .النظام مذهل ،وي�شبه تعلم ركوب الدراجة ،حيث يتطلب الأمر تدري ًبا ،ولكن مبجرد �أن
تتعود عليه ،ي�صبح الأمر طبيع ًيا".
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قتلت يف ذراع �أمها

تك�سب مليون دوالر خالل عام بف�ضل غ�سول

لقيت فتاة يف الرابعة ع�شرة من عمرها ،احلتف ،بطريقة
م�أ�ساوية ،يف والي��ة كاليفورنيا ،م�ؤخرا ،عندما �أ�صيبت
بر�صا�صة �شرطة ج��رى توجيهها �صوب �شخ�ص �آخر،
فيما كانت الراحلة املنحدرة من ت�شيلي حتلم ب�أن ت�ؤ�س�س
ح��ي��اة ن��اج��ح��ة يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة .وبح�سب �صحيفة
"وا�شنطن بو�ست" ،ف�إن الفتاة فالنتينا �أوريالنا ،ماتت يف
ذراع والدتها ،بينما كانت يف غرفة القيا�س ب�أحد متاجر
الألب�سة يف مدينة لو�س �أجنلو�س .وكانت الفتاة داخل
املتجر مع والدتها ،من �أجل �شراء ثياب االحتفال ب�أعياد
امليالد ،لكن الت�سوق مل ينته على ما يرام وحتول �إىل دماء
ودموع .بد�أت الق�صة عندما ح�ضرت ال�شرطة �إىل املتجر
من �أجل ال�سيطرة على م�شتبه فيه ينوي �سرقة املحل،
وع��ن��دم��ا مت �إط�ل�اق ال��ن��ار ،اخ�ترق��ت الر�صا�صة جدارا
يف امل��ك��ان ،و�أ���ص��اب��ت ال��ف��ت��اة .وق��ال��ت الأم ،يف ت�صريحات
�صحفية� ،إنها كانت مع ابنتها يف املتجر بلو�س �أجنلو�س،
ف�سمعتا ���ص��راخ��ا ،خ��ارج غرفة القيا�س .وب���ادرت الفتاة
الراحلة �إىل �إغالق باب غرفة القيا�س ،من �أجل تفادي
الر�صا�ص ،ثم عانقت والدتها وه��ي مذعورة من جراء
احل��ادث ،وبد�أتا ت�صليان من �أجل النجاة .وك�شفت الأم،
�سوليداد برالتا ،عن هذه التفا�صيل املثرية ،يف م�ؤمتر
�صحفي عقدته �أمام مقر ال�شرطة يف لو�س �أجنلو�س.

جنحت امر�أة �أ�سرتالية طموحة ال يتجاوز عمرها  33عاماً ،وتعمل
كممر�ضة بدوام جزئي ،يف �إن�شاء عالمة جتارية خا�صة بها مكنتها
من ك�سب مئات الآالف من الدوالرات خالل فرتة ق�صرية.
بعدما �ضاقت ذرعاً بعملها كممر�ضة ،قررت كريت�سي برونر ،وهي
�أم لأربعة �أطفال� ،إن�شاء م�شروعها اخلا�ص يف بيع منتجات العناية
بب�شرة اجل�سم.
وخالل ثالث �سنوات ،عملت خاللها املر�أة بجد ،جنحت كريت�سي
يف �إط�لاق عالمتها التجارية "بوتي" يف نوفمرب  ،2020والتي
تت�سم مبنتجاتها املميزة التي ت�شمل منظف ب�شرة اجل�سم ،ومق�شر
الب�شرة ،وغ�سول اجل�سم.
وق��د حققت منتجات العالمة التجارية اخلا�صة بـ" كريت�سي"
جناحاً كبرياً ،حيث قالت امل�ستهلكات اللواتي جربن منتجات بوتي،
�إن ب�شرة �أج�سامهن قد حت�سنت خالل فرتة ق�صرية مل تتجاوز
الأ�سبوعني ،وانخف�ضت كميات ال�سيلوليت لديهن ب�سرعة قيا�سية،
�إ�ضافة �إىل انخفا�ض البثور لديهن.
وقالت كريت�سي متحدثة عن جتربتها" :خطرت يل الفكرة بعد
�سنوات م��ن العمل يف جم��ال التجميل والعمل م��ع العمالء .مل
يتمكن العمالء من العثور على منتجات لأج�سادهم ت�ساعد على
التخل�ص من العديد من امل�شكالت".

تلد طفلة وهي يف �شهرها اخلام�س

حتول �أوراق ال�صحف القدمية
�إىل حتف فنية
�أقامت الفنانة اللبنانية حنان ب��ارودي م���ؤخ��را ،معر�ضا للتحف
الفنية وامل��ق��ت��ن��ي��ات احل�����ص��ري��ة يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأمريكية،
�صنعت من ورق ال�صحف والعبوات البال�ستيكية.
وتخ�ص�صت بارودي يف اليابان ب�صناعة وتن�سيق الأزهار من عجينة
اخلبز �أو "الباندو" ،وو�سعت ن�شاطها يف ا�ستخدام بقايا الأوراق
وال�صحف القدمية ،ل�صناعة قطع فنية.
وق��ال��ت ب�����ارودي ع��ن م��ع��ر���ض��ه��ا" :بد�أت ب��ج��م��ع �أوراق ال�صحف
والأكيا�س البال�ستيكية وما تي�سر من املواد عن الطريق لأحولها
�إىل حت��ف ف��ن��ي��ة� .أق��م��ت ال��ع��دي��د م��ن امل��ع��ار���ض ،وع�� ّل��م��ت طالبا،
وح��ا���ض��رت يف جمعيات بيئية ،وعلمت العديد م��ن رب��ات البيوت
وال�سيدات مهارات حتويل املهمالت �إىل كل ما يحتاجه البيت من
�أثاث وحتف".
و�أ�ضافت يف حديث ملوقع "�سكاي نيوز عربية"" :علمت �أ�صحابي
وجرياين �ضرورة املحافظة على البيئة بالدرجة االوىل ،و�أهمية
�أ�شياء كثرية ال نتوقع قيمتها ،وحتويلها �إىل �أغرا�ض مده�شة".
وبالن�سبة للمعار�ض التي �أقامتها قالت ب��ارودي" :بد�أت ب�إقامة
معار�ض خا�صة انطلقت بها من لبنان �إىل اخلارج .نظمت العديد
من املعار�ض يف دول اخلليج العربي وتركيا ومو�سكو ،و�شاركت
بعدة دورات ملهتمني بهذا النوع من العمل خ��ارج لبنان ،و�أمتلك
اليوم خمزوناً كبريا لأوراق ال�صحف منذ ال�سبعينيات بعد توقف
���ص��دور ال�صحف ال��ورق��ي��ة .ت��دخ��ل يف �أع��م��ايل الكثري م��ن �أوراق
ال�صحف وبع�ض والكرتون وحتى الورق املخ�ص�ص للكتابة".

من املعروف ب�أن م�صري الأطفال الذين يولدون يف وقت
مبكر م��ن احل��م��ل ع���ادة م��ا ي��ك��ون ال���وف���اة� ،إال �أن طفلة
�أمريكية ولدت يف ال�شهر اخلام�س من احلمل حتدت كل
التوقعات وبقيت على قيد احلياة.
�أجنبت ام��ر�أة �أمركية من والي��ة نربا�سكا ،طفلة بحالة
�صحية جديدة رغم والدتها بعد � 22أ�سبوعاً فقط من
احلمل .وكانت الأم ميغان فيب�س ( 24عاماً) قد ولدت
برحمني وهي حالة نادرة جداً ،مما �أدى �إىل ف�شل حملها
ع���دة م����رات .وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل���ك مل ت��ي���أ���س ميغان
وا�ستمرت يف حماوالتها لتنجب طف ً
ال �سلمياً.
فوجئت ال�شابة ب�أنها حامل بتو�أم من الإن��اث ،حيث منا
اجلنينان يف الرحمني يف �آن معاً ،وهو �أمر نادر احلدوث.
لكن الأم���ور مل جت��ر على م��ا ي���رام� ،إذ دخلت ال�شابة يف
املخا�ض يف وقت مبكر و�أجنبت طفلتيها يف يونيو املا�ضي،
بعد � 22أ�سبوعاً فقط من احلمل ،وك��ان وزن كل منهما
�أقل من كيلوغرام واحد .وللأ�سف ،فارقت ابنتها الأوىل
 ،رايلي احلياة  ،بعد  12يومًا من والدت��ه��ا ،لكن ابنتها
الثانية  ،ري�س  ،جنت بعدما بذل الأطباء جهوداً جبارة
لإنقاذها با�ستخدام الأك�سجني وعمليات نقل الدم.

 250امر�أة �ضحية ت�سمم غذائي مب�صنع

الأمرية اليابانية كاكو  ،ابنة �أخت الإمرباطور ناروهيتو واالبنة ال�صغرى لويل العهد الأمري �أكي�شينو  ،تقف يف
حديقة مقر الإقامة الإمرباطوري لأكا�ساكا يف طوكيو  ،اليابان  ،قبل عيد ميالدها ال�سابع والع�شرين .رويرتز

العثور على كب�سولة زمنية من عام  1887هذا الل�ص �ضحية رائحة عطر مغرية

ريهانا ت�صدم املتابعني
ب�صورة من طفولتها
�ضجت مواقع التوا�صل االجتماعي
يف ال�ساعات املا�ضية ب�صورة ن�شرتها
النجمة العامليةريهان ا يف �صفحتها
اخل���ا����ص���ة ع��ل��ى م���وق���ع التوا�صل
االجتماعي.
وظ���ه���رت ري���ه���ان���ا يف ���س��ن �صغري
و�سط �أجواء عيد امليالد ،وما �أثار
اجل�����دل م�ل�ام���ح ري��ه��ان��ا ال���ت���ي مل
تتغري حتى اليوم و�أظهر �أن ريهانا
جمالها طبيعي ومل تخ�ضع لأي
عملية جتميل.
وك����ان����ت ن�������ش���رت ري����ه����ان����ا ����ص���ورة
ج��دي��دة لها على موقع التوا�صل
االجتماعي.
وب��ال�����ص��ورة ظ��ه��رت ري��ه��ان��ا بق�صة
�شعر جديدة باللون الزهري والتي
�أظ���ه���رت ج��م��ال وج��ه��ه��ا ،وارت����دت
ق��م��ي�����ص��اً �أب��ي�����ض �أظ���ه���ر تفا�صيل
�صدرها ب�شكل فا�ضح ج��داً الأمر
ال����ذي �أح����دث ���ض��ج��ة ع��ل��ى مواقع
التوا�صل االجتماعي ،فقد انهال
املتابعون بالتعليقات على من�شور
ري��ه��ان��ا معربين ع��ن حبهم لها و
عن �إعجابهم بجمالها.

وجد عمال �أمريكيون "�صندوقا زمنيا" �أثناء �أعمال تفكيك قاعدة التمثال
للجرنال الكونفدرايل روبرت �إي يل يف ريت�شموند ،عا�صمة والية فرجينيا.
و�أعلن رالف نورثهام ،حاكم والية فرجينيا ،عرب "تويرت" �أن �أطقم العمل
التي كانت تنهي عملية �إزال���ة ق��اع��دة التمثال ،وال��ت��ي كانت ت�ضم متثال
اجل�نرال الكونفدرايل ،ع�ثرت على ما يبدو �أن��ه "كب�سولة زمنية" ثانية
كانت مطلوبة منذ فرتة طويلة.
و�أ�شار نورثهام يف تغريدته �إىل �أن م�س�ؤويل الرتميم يعملون على درا�سة
القطعة الأثرية ،وتابع" :لقد وجدوها .من املحتمل �أن تكون هذه كب�سولة
الزمن التي كان يبحث عنها اجلميع".
وبعد نحو �أربع �ساعات من التغريدة الأوىل ،التي ن�شرها يوم االثنني 27
دي�سمرب� ،أ���ص��در نورثهام �صورتني �أخ��ري�ين للمربع ،مت احل�صول عليها
بوا�سطة الأ�شعة ال�سينية.
وقال" :تقدم الأ�شعة ال�سينية نظرة �أوىل داخل الكب�سولة الزمنية :يعتقد
اخلرباء �أنه قد تكون هناك عمالت وكتب و�أزرار وحتى ذخرية من احلرب
الأهلية� .سيتم فتح ال�صندوق غدا يف ال�ساعة  1:00م�ساء".

�إحياء فن الف�سيف�ساء يف �أريحا الفل�سطينية
وت�صفها جنبا �إىل
تختار نعمة ال�شوا قطعا �صغرية من احلجارة امللونة ُ
جنب بعناية و�صرب وهي ت�صنع لوحة يف مركز الف�سيف�ساء مبدينة �أريحا
يف ال�ضفة الغربية .ويف املركز الذي �أ�س�سه �أ�سامة حمدان يف �أريحا "مدينة
القمر" منذ ما يقرب من  20عاما ،تعكف جمموعة من احلرفيني على �إعادة
احلياة لهذا الفن الذي ي�شكل معلما رئي�سيا يف الرتاث الثقايف الفل�سطيني.
يقع املركز على حافة واد يبعد مئات الأمتار عن ق�صر ه�شام الأثري الذي
ي�ضم �أكرب لوحة ف�سيف�ساء مكت�شفة يف العامل حتى الآن.
وقال حمدان "�سميناه مركز الف�سيف�ساء لإعادة والدة فن الف�سيف�ساء من
جديد يف فل�سطني" .والف�سيف�ساء نوع من فنون الزخرفة ت�صطف فيه قطع
�صغرية احلجم نادرا ما تكون منتظمة الأبعاد يف ترتيب معني لإنتاج ال�شكل
النهائي ،وذلك با�ستخدام مواد ال�صقة جلمع القطع وتثبيتها يف �أماكنها.
وميكن �أن تكون القطع م�أخوذة من الأحجار والزجاج واملعادن والق�شور
والقرميد وغ�يره��ا م��ن امل���واد .وق��ال ح��م��دان يف مقابلة م��ع روي�ت�رز "هذا
الإرث الف�سيف�سائي عظيم ..عندنا كميات هائلة (لوحات ف�سيف�ساء) تعود
�إىل عدة فرتات تاريخية �سواء الفرتة اليونانية وال�صليبية وحتى يومنا
هذا" .و�أو���ض��ح حمدان ال��ذي ك��ان يتابع عمل جمموعة من احلرفيني يف
ور�شة للف�سيف�ساء لإجناز جمموعة جديدة من اللوحات "حرفة الف�سيف�ساء
هي جزء �أ�سا�سي بالرتاث الثقايف الفل�سطيني منذ �أكرث من �ألفي �سنة".

ح��������اول���� ،س���ل���م���ان ي���ون���و����س���وف ال����ب����ال����غ من
ال��ع��م��ر  47ع��ام��ا م��ن �أه����ايل مو�سكو �سرقة
ع��ط��ر  Blanche eau de toiletteمن
ع�لام��ة  BYREDOال��ت��ج��اري��ة يف متجر
"مرتوبولي�س" ب�شمال غرب مو�سكو ،مهددا
بتفجري قنبلة بيده .وا�ضطر رجال ال�شرطة
الذين و�صلوا املتجر فورا لإجالء زواره كلهم
و�إلقاء القب�ض على املجرم .مع ذلك فتبينّ
فيما ب��ع��د �أن الإن�����ذار ك���ان خ��اط��ئ��ا والقنبلة
خادعة واعرتف ال�سارق �سيئ احلظ يف ق�سم
ال�شرطة بانه ارتكب ال�سرقة ل�سبب �أن رائحة
العطر "�سلبت عقله" .بينما ق��ال��ت طبيبة
الأمرا�ض النف�سية ،ميال كريتوفا ،يف مقابلة
م��ع �صحيفة" غ��ازي��ت��ا.رو �إن العطر ال يتم
ت�سويقه ك�أي مُنتج مثري ومغر ب�شكل خا�ص.
ويبدو �أن العطر ،ح�سب الطبيبة ،لفت �أنظار
ال�سارق بعالمته التجارية باهظة الثمن .ومل
يذهب الل�ص �ضحية لرائحة عطر م�سكرة
"�أخذت عقله" كما يقول ،بل قرر �أن يقدم
هدية فاخرة حلبيبته يف عيد ر�أ�س ال�سنة.

�أعلنت جمموعة "�آبل" الأمريكية العمالقة �أنها و�ضعت
م�صنعا هنديا تابعا ملزودها الرئي�سي يف مرحلة جتريبية
ب��ع��د �سل�سلة ح���االت ت�سمم غ��ذائ��ي وت��ظ��اه��رات منددة
بظروف العمل يف امل��وق��ع .و�أ�صيبت ح��وايل  250امر�أة
يعملن يف موقع لت�صنيع هواتف "�آي فون" تابع ملجموعة
"فوك�سكون" التايوانية العمالقة يف والية تاميل نادو
جنوب الهند ،بت�سمم غذائي يف كانون الأول-دي�سمرب
اجلاري ما ا�ستدعى �إدخال  159منهن امل�ست�شفى.

مفاج�أة مدوية ب�ش�أن م�صنع جنب الطالء تزيد اجلدل
�أ�صدرت الهيئة القومية ل�سالمة الغذاء يف م�صر
بيانا وزع��ت��ه على و�سائل الإع�ل�ام املحلية ،ب�ش�أن
ما تردد عن واقعة �إغ�لاق م�صنع لت�صنيع اجلنب
مب��رك��ز ت�لا حم��اف��ظ��ة امل��ن��وف��ي��ة م�ستخدما مواد
ال���ط�ل�اء ،ح��ي��ث ك�����ش��ف��ت ع���ن م��ف��اج���أة م���ن العيار
الثقيل .و�أو���ض��ح��ت الهيئة ع��دة معلومات ب�ش�أن
ال��واق��ع��ة ،حيث قالت �إن��ه مل يتم العثور على �أي
عنا�صر كيماوية يف املنتجات امل�ضبوطة ،و�أنها
طبيعية .وذكرت الهيئة �أن املنتج الذي مت �ضبطه
لي�س جنب كما تردد ،ولكنه �أحد املنتجات ال�شعبية
امل��ع��روف��ة ب��ا���س��م " ج��م��ي��د بلدي" وه���و ي�ستخدم
ب�شكل حم���دد يف امل��ن��اط��ق ال�����ص��ح��راوي��ة ل�سهولة
حفظه وتخزينه على �شكل مادة جامده �صلبة ،وال
يعر�ض بالأ�سواق �أو املنافذ املرخ�صة املختلفة لبيع
الأغذية.
و�أ�ضافت �أن��ه مل يتم ت�صدير املنتج �إىل �أي دولة،
والهيئة ه��ي امل�سئولة ع��ن ال�����ص��ادرات وال����واردات

من املواد الغذائية ،وال ت�سمح �إطالقا بت�صدير �أي
منتج من من�ش�أة غري م�سجلة �أو مرخ�صة ،كما ال
ت�سمح بالتداول املحلي لأي منتجات غذائية �إال
من املن�ش�آت املرخ�صة.
و�أثبتت التحاليل املعملية من معملني معتمدين
تابعني ل��وزارة التجارة وال�صناعة �أن املنتج الذي
مت �ضبطه م�صدره حليب �أغنام وملح ،ومكوناته
�شر�ش لنب �أغنام منزوع الدهن وال حتتوي على �أى
مادة كيميائية مثل طالء احلوائط �أو غريها.
وذكر البيان �أنه تبني من الفح�ص املعملي املعتمد
من معملني تابعني ل��وزارة التجارة وال�صناعة �أن
البودرة التي مت �ضبطها على �أنها طالء حوائط
هي �شر�ش اللنب امل�ستخل�ص من احلليب بعد ف�صل
امل��ادة الدهنية عنه .ومتثل هذه املعلومة مفاج�أة
ك��ب�يرة ،ح��ي��ث �أن ال�����ض��ج��ة ال��ت��ي ���ص��اح��ب��ت �ضبط
ال�سلطات للم�صنع تركزت على كونه يدخل مواد
الطالء يف �صناعة اجلنب.

بريتني �سبريز ت�صدم منتظري
عودتها للغناء بت�صريح خميف

�أملحت جنمة البوب الأمريكية بريتني �سبريز �إىل �أنها غري م�ستعدة بعد للعودة لعامل
املو�سيقى بعد  13عاما ق�ضتها حتت و�صاية حالت دون متابعة �أمورها ال�شخ�صية واملالية
واملهنية .وقالت �سبريز يف من�شور طويل على تطبيق �إن�ستغرام ،تعليقا على حتررها ال�شهر
الفائت من و�صاية ح�صل عليها والدها بحكم ق�ضائي عام �" :2008أريد �أن �أعطي نف�سي
دفعة �أكرب قليال ،و�أفعل الأ�شياء التي تخيفني لكن لي�س كثريا يف  ."2022وكتبت �سبريز،
التي كانت �آخر حفلة لها يف �أكتوبر  ،2018تقول�" :أت�صور �أن من الغريب على ما يبدو
بالن�سبة ملعظم النا�س ملاذا مل �أعد للمو�سيقى بعد .لي�س لدى النا�س �أي فكرة عن ت�أثري
الأ�شياء الفظيعة التي فعلوها بي �شخ�صيا ،و�أ�شعر بعد ما مررت به باخلوف
من النا�س وعامل املو�سيقى" .و�شكت �سبريز للقا�ضي امل�س�ؤول عن ق�ضية
و�صايتها يف وق��ت �سابق ه��ذا العام من �أنها وج��دت �أن والدها جيمي
�سبريز يتحكم فيها وي�سلبها �إرادتها.

ملاذا �أغ�ضب �إعالن
عمرو دياب اجلمهور؟
ح��ال��ة م��ن اجل����دل �أث���اره���ا �إع�ل�ان
امل���ط���رب امل�������ص���ري ،ع���م���رو دي����اب،
لإح�����������دى �����ش����رك����ات ال���������س����ي����ارات
ال�����ش��ه�يرة� ،إذ اع���ت�ب�ره الكثريون
م���ن ج��م��ه��ور م��ن�����ص��ات التوا�صل
االجتماعي يحر�ض على م�ضايقة
الآخ��ري��ن وي�شجع على التحر�ش،
فما الق�صة؟
خالل الإعالن ،يظهر عمرو دياب
وهو يقود �سيارة جديدة لل�شركة،
ويكاد ي�صدم �سيدة تعرب الطريق،
�إال �أن����ه ي��ت��وق��ف وي��ق��وم بالتقاط
�صورة لها عن طريق ال�سيارة التي
متتلك ه��ذه اخلا�صية اجلديدة،
وتظهر �صورة ال�سيدة على هاتفه
املحمول.
هاجم جمهور "ال�سو�شيال ميديا"
الإع������ل�����ان ،واع�����ت��ب��ره ت�شجي ًعا
مل�ستخدمي هذه ال�سيارة لت�صوير
الآخ�����ري�����ن دون احل�������ص���ول على
موافقتهم وال��ت��ح��ر���ش بالفتيات،
و�سط ت�سا�ؤالت عن كيفية ال�سماح
بو�صول ه��ذا الإع�ل�ان امل�سيء �إىل
اجلمهور.
من جانبه ،يقول اخلبري الإعالمي،
ال��دك��ت��ور ي��ا���س��ر ع��ب��د ال��ع��زي��ز� ،إن
�صناعة الإعالنات تخو�ض �صراعًا
يتكون م��ن ط��رف�ين ،الأول يتعلق
ب��ع��وام��ل ج��ذب اجل��م��ه��ور ،والآخر
يتعلق باحرتام املعايري الأخالقية
واملجتمعية.

