الإمارات حتث املجتمع الدويل على
تقدمي الدعم لل�شعب الفل�سطيني

�ص 07

وكالة الإمارات للف�ضاء والوكالة

•• نيويورك -وام:

الإ�رسائيلية توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون

�أ�شادت الإمارات العربية املتحدة باجلهود الإيجابية الأخرية على ال�ساحة الدولية،
للدفع قدما بجهود ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط ،وبناء الثقة بني الأطراف ال�ستئناف
عملية املفاو�ضات.
جاء ذلك خالل بيان دولة الإمارات �أمام املناق�شة ربع ال�سنوية املفتوحة التي عقدها
جمل�س الأمن حول احلالة يف ال�شرق الأو�سط ،مبا يف ذلك الق�ضية الفل�سطينية،
حيث دعت دولة الإمارات �إىل موا�صلة العمل للحفاظ على وقف �إطالق النار الذي
مت التو�صل �إليه بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني ،م�ؤكدة �أهمية خف�ض الت�صعيد
يف كافة �أرج��اء الأرا��ض��ي الفل�سطينية املحتلة .كما دعت يف الوقت ذات��ه �إىل وقف
جميع الإج��راءات واملمار�سات غري ال�شرعية يف الأرا�ضي املحتلة والتي من �ش�أنها
�أن تقو�ض من �آفاق حل الدولتني ،ومنها بناء وتو�سيع امل�ستوطنات ،وم�صادرة وهدم
املمتلكات الفل�سطينية ،والتهجري الق�سري لل�سكان خا�صة يف القد�س ال�شرقية.
(التفا�صيل �ص)6
مواقــيت ال�صالة
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التقيا يف �إك�سبو  2020دبي وناق�شا عدد ًا من املو�ضوعات املتعلقة ب�صالح الوطن واملواطن

حممد بن را�شد وحممد بن زايد� :إك�سبو ي�ضم �أفكار ًا وابتكارات تخدم الب�شرية
•• دبي -وام:

خالل زيارته ملعر�ض جيتك�س غلوبال

حممد بن را�شد  :التفوق الرقمي
مبد�أ �أر�سيناه للخم�سني عاما املقبلة

•• دبي-وام:

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل� ،أن دولة الإمارات
م�ستمرة يف تر�سيخ دعائم منوذجها التنموي القائم على تبني �أف�ضل
احل�ل��ول و�أك�ثره��ا ك�ف��اءة وتوظيف كافة املعطيات ال�لازم��ة لتعزيز
م�ستويات الأداء يف خمتلف ال�ق�ط��اع��ات ،وم��ن �أه�م�ه��ا ال�ت��و��س��ع يف
ا�ستخدام التكنولوجيا بتطبيقاتها وحلولها املتنوعة التي من �ش�أنها
ت�سريع خطى دولة الإم��ارات نحو اعتالء مراتب ال�صدارة واملراكز
الأوىل يف �شتى م�سارات التطوير والتنمية التي تعود بالنفع على
(التفا�صيل �ص)2
املجتمع.

التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل� ،أخاه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة� ،أم�س الأربعاء يف جناح دولة الإمارات يف �إك�سبو 2020
دبي.
و�أك��د �سموهما خالل اللقاء �أن ا�ست�ضافة الإم��ارات حلدث عاملي كبري
م�ث��ل �إك���س�ب��و م��ع ا��س�ت�ع��داده��ا ل�لاح�ت�ف��ال بيوبيلها ال��ذه�ب��ي وت�أهبها
ال�ستقبال اخلم�سني ع��ام�اً املقبلة ،يعك�س ال��دور امل��ؤث��ر ال��ذي حتر�ص
الدولة على القيام به على �صعيد ت�شجيع احل��وار العاملي نحو �إيجاد
احل�ل��ول وال�ب��دائ��ل التي م��ن �ش�أنها �إط�ل�اق ال�ط��اق��ات الكامنة ل�شعوب
الأر���ض على تنوع ثقافاتها وح�ضاراتها وحتفيزها على �إقامة �شراكات
جديدة تدعم م�سرية التطوير العاملية ،بحلول ت�سمح للجميع من دول
متقدمة و�أخ��رى نامية ،بامل�شاركة يف خلق م�ستقبل �أف�ضل ينعم فيه
اجلميع بفر�ص متكافئة من الرخاء والتقدم واالزدهار .و�أ�شاد �سموهما
مبا ي�ضمه املعر�ض ال�ضخم من �أفكار وابتكارات تخدم الب�شرية وتعينها
على تخطي التحديات القائمة وحتويل ما قد ي�ستجد منها �إىل فر�ص
للنمو ،منوهني مبا ي�شكله احلدث من فر�صة منوذجية لتبادل التجارب
الناجحة واك�ت���ش��اف ��ش��راك��ات ج��دي��دة ميكن م��ن خاللها ال�ع�ب��ور �إىل
امل�ستقبل املن�شود ،وم��ا ميثله احل��دث يف جانبه الثقايف كنافذة مثالية
لالطالع على ح�ضارات العامل �شرقاً وغرباً وما يتبعه من �أثر يتج�سد
يف حتقيق مزيد م��ن التقارب الفكري والثقايف ب�ين ال�شعوب وه��و ما
ي�شكل �أ�سا�ساً �صلباً لل�شراكات الناجحة فيما بينها ومبا يخدم تطلعاتها
(التفا�صيل �ص)2
نحول امل�ستقبل.

حممد بن زايد يتلقى ات�صاال
هاتفيا من الرئي�س ال�سوري

•• �أبوظبي-وام:

تلقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س ات�صاال هاتفيا
من فخامة الرئي�س ب�شار الأ�سد رئي�س اجلمهورية العربية ال�سورية
ال�شقيقة .بحث �سموه و الرئي�س ال�سوري  -خالل االت�صال  -عالقات
البلدين ال�شقيقني و�سبل تعزيز التعاون امل�شرتك يف خمتلف املجاالت
ملا فيه م�صاحلهما املتبادلة.
كما ت�ن��اول االت�صال ت�ط��ورات الأو� �ض��اع يف �سوريا ومنطقة ال�شرق
الأو�سط �إ�ضافة �إىل جممل الق�ضايا وامللفات ذات االهتمام امل�شرتك.

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يناق�شان عددا من املو�ضوعات التي تهم الوطن واملواطن (وام)

ع�شرات القتلى واجلرحى يف انفجارين بدم�شق وحماة
•• دم�شق-وكاالت:

ق ��ال امل��ر� �ص��د ال �� �س��وري حلقوق
الإن�سان �إن  6عنا�صر من قوات
ال��دف��اع الوطني ال���س��وري قتلوا،
الأربعاء ،يف انفجار داخل م�ستودع
ذخ�ي�رة مب�ح��اف�ظ��ة ح �م��اة ،و�سط
البالد .و�أ�سفر االنفجار ،بح�سب
امل���ص��در ،ع��ن �إ��ص��اب��ة �أك�ثر م��ن 7
م��ن ق��وات ال��دف��اع الوطني ،التي
ُتعد م��ن �أب��رز و�أك�ب�ر املجموعات
امل� ��� �س� �ل� �ح ��ة امل � ��وال� � �ي � ��ة ل� �ل� �ق ��وات
احلكومية.
ومل تت�ضح حتى الآن مالب�سات
االنفجار ،ال��ذي وق��ع يف م�ستودع
للذخرية تابع للم�سلحني املوالني
للحكومة ال�سورية ،قرب املدخل
اجل �ن��وب��ي حل� �م ��اة ،ع �ل��ى طريق
حم�ص-حماة.
ج � � ��اء ذل � � ��ك ب� �ع ��د � � �س� ��اع� ��ات من
ا� � �س � �ت � �ه� ��داف ح ��اف � �ل ��ة ل� �ل� �ق ��وات
احل� �ك ��وم� �ي ��ة و� � �س ��ط العا�صمة
دم���ش��ق ،بعبوتني نا�سفتني ،مما
�أدى �إىل مقتل  14عن�صرا من
القوات ،و�إ�صابة � 4آخرين ،فيما
مت تفكيك عبوة نا�سفة ثالثة يف
املكان نف�سه.
وق��ال��ت وك��ال��ة الأن �ب��اء ال�سورية

عربي ودويل

بعد عقدين على �شهادته عن الدمار
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�أخبار الإمارات

عنا�صر الأمن يعاينون موقع االنفجار يف دم�شق
(�� �س ��ان ��ا) �إن ت �ف �ج�ي�را م ��زدوج ��ا ج� ��رى ب �ع��د دح� ��ر الإره� � � ��اب من
ا� �س �ت �ه ��دف ح ��اف �ل ��ة ع �ن ��د ج�سر غالبية الأرا� �ض��ي ال���س��وري��ة و�إن
ال��رئ �ي ����س يف دم �� �ش��ق ت �� �س �ب��ب يف م��ن جل ��أ وخ�ط��ط ل�ه��ذا الأ�سلوب
اجلبان كان يرغب �أن ي�ؤذي �أكرب
�سقوط قتلى وجرحى.
وعلى خلفية التفجري �أك��د وزير عدد ممكن من املواطنني.
الداخلية ال�سوري ،اللواء حممد وبح�سب وكالة الأن�ب��اء ال�سورية
الرحمون ،على �أن العمل الإرهابي (�سانا)� ،أو�ضح اللواء الرحمون يف
الذي وقع �صباح الأربعاء بحافلة ت�صريح لقناة ال�سورية �أنه �ستتم
مبيت عند ج�سر الرئي�س بدم�شق مالحقة الأي ��ادي الآث�م��ة و�سيتم

(رويرتز)
برتها �أينما كانت.
و� � �ش� ��دد ال � ��وزي � ��ر ال� ��� �س ��وري �أن� ��ه
"لن يتم التخلي ع��ن مالحقة
الإره��اب ..و�سنالحق الإرهابيني
الذين �أقدموا على هذه اجلرمية
النكراء �أينما كانوا.
ه� ��ذا وات �ه �م��ت م�ن�ظ�م��ة هيومن
راي �ت �� ��س ووت� �� ��ش ق � ��وات النظام
ال���س��وري وم�سلحني تابعني لها

بارتكاب انتهاكات ،الأربعاء ،بينها
االع �ت �ق��ال ال�ت�ع���س�ف��ي والتعذيب
بحق الجئني ع��ادوا �إىل بالدهم
بعد معاناة يف ب�لاد اللجوء التي
ف � ��روا ال �ي �ه��ا ه ��رب� �اً م ��ن املعارك
والق�صف.
ويف تقرير بعنوان حياتنا ك�أنها
م ��وت :الج �ئ��ون � �س��وري��ون ع ��ادوا
م��ن لبنان والأردن ب�ين العامني
 2017و ،2021نبهت املنظمة
�إىل � ّأن �سوريا لي�ست �آمنة للعودة.
و�أج� � ��رت امل�ن�ظ�م��ة م �ق��اب�لات مع
 65الجئاً و�أفراد من عائالتهم،
ب �ي �ن �ه��م � � 21ش �خ �� �ص �اً تعر�ضوا
للتوقيف �أو االع�ت�ق��ال التع�سفي
و� 13آخ��رون تعر�ضوا للتعذيب
و 3ح��االت خطف وخم�سة قتلوا
خارج القانون ،و 17حالة اختفاء
ق�سري ،وحالة واحدة حتدثت عن
تعر�ضها لعنف جن�سي.
وق��ال��ت باحثة � �ش ��ؤون الالجئني
وامل �ه��اج��ري��ن يف امل �ن �ظ �م��ة نادية
ه ��اردم ��ان �إن ال ��رواي ��ات املروعة
حول التعذيب واالختفاء الق�سري
واالن �ت �ه��اك��ات ال �ت��ي ت �ع��ر���ض لها
الجئون ع��ادوا �إىل �سورياُ ،تظهر
ب��و��ض��وح �أن ��س��وري��ا لي�ست �أمنة
للعودة.

املحقق بانفجار مرف�أ بريوت يطلب ا�ستدعاء وزيرين �سابقني

احتجاجات �شعبية على �أ�سعار املحروقات يف لبنان
•• بريوت-وكاالت:

�شهدت عدة مناطق �أم�س الأربعاء احتجاجات �شعبية
وقطع طرقات يف �شمال لبنان ،وجنوبه ،ويف العا�صمة
بريوت ،ب�سبب تردي الأو�ضاع املعي�شية ،وارتفاع �أ�سعار
املحروقات ،حيث تخطى �سعر �صفيحة البنزين 300
�ألف لرية لبنانية.
وق�ط��ع ع��دد م��ن امل�ح�ت�ج�ين �أم ����س ط��ري��ق ع��ام البرية
القبيات �شمال لبنان ب�سبب ت��ردي الأو��ض��اع املعي�شية
واحلياتية.
و�أق��دم عدد �آخر على قطع �أوتو�سرتاد طرابل�س-عكار
يف منطقة التبانة �شمال ل�ب�ن��ان ،فيما قطع �آخرون
م�سارب �ساحة عبداحلميد كرامي يف مدينة طرابل�س،
احتجاجاً على الأو�ضاع املعي�شية ال�صعبة.
وعمد حمتجون �إىل قطع الطريق يف منطقة ال�صيفي،
يف و�سط بريوت احتجاجاً على االرتفاع الكبري ب�سعر
�صفيحة البنزين.
ويف مدينة �صيدا جنوب لبنان قطع عدد من �سائقي
ال�سيارات العمومية الطريق عند الكورني�ش البحري،
وعمد �سائقو �سيارات عمومية �إىل قطع الطريق عند

�ساحة النجمة يف املدينة ،بعدما تخطى �سعر �صفيحة
البنزين الـ � 300ألف لرية لبنانية.
�إىل ذلك ،قال م�س�ؤول ق�ضائي لبناين �إن القا�ضي الذي
يقود التحقيق يف انفجار مرف�أ ب�يروت ال�ضخم العام
املا�ضي جدد ا�ستدعائه لوزيرين �سابقني لال�ستجواب.
ج ��اء ق� ��رار ال �ق��ا� �ض��ي ط� ��ارق ب �ي �ط��ار ع �ل��ى ال��رغ��م من
االنتقادات ال�شديدة من جماعة ح��زب اهلل ،املدعومة
من �إيران ،الجتاه التحقيق الذي طال �أمده.
يتوىل بيطار املهمة منذ فرباير ،بعد عزل �سلفه بقرار
من املحكمة بعد طعون قانونية من كبار امل�س�ؤولني
احلكوميني الذين مت ا�ستدعا�ؤهم �أي�ضا.
اتهامات ح��زب اهلل �شكلت ت�صعيدا كبريا يف اخلطاب
ال ��ذي ي�ستهدف ب�ي�ط��ار و�أع �ق��ب ذل��ك اح�ت�ج��اج��ات يف
العا�صمة بريوت الأ�سبوع املا�ضي من قبل �أن�صار حزب
اهلل وحليفته حركة �أمل �ضد القا�ضي.
حت��ول��ت االح�ت�ج��اج��ات �إىل �أع �م��ال ع�ن��ف مل ي�شهدها
لبنان منذ ��س�ن��وات :فقد قتل �سبعة �أ�شخا�ص خالل
خم�س �ساعات من اال�شتباكات بني �أن�صار اجلماعتني
وم���س�ل�ح�ين م�ت�ه�م�ين ب��ال �ت �ح��ال��ف م ��ع ح ��زب القوات
اللبنانية.

الفروف :ن�أ�سف لغياب �أمريكا
عن حمادثات ب�ش�أن �أفغان�ستان
•• مو�سكو-وكاالت:

و�صول �أول دفعة من مراقبي وقف النار الدوليني �إىل طرابل�س

م�ؤمتر دويل يف العا�صمة الليبية لدعم احلكومة
•• طرابل�س-وكاالت:

ما بعد الربيك�سيت اعاد خلط االوراق وفجر ال�صراعات

�أجواء مل حتدث منذ واترلو:

نذر عا�صفة يف �سماء العالقة الفرن�سية-الربيطانية!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ت�ضاعفت ال�شتائم اجلارحة والطعنات يف الظهر بني باري�س ولندن منذ
الربيك�سيت ،مما يقو�ض الوفاق الودي ...ق�صة طالق مل يه�ضم جيدا.
دبلوما�سية متمر�سة ،م � ّرت بغانا ووا�شنطن و�أ��س�ترال�ي��ا ،تعرف مينا
رول �ي �ن �غ��ز ك �ي��ف ت�ت�ح�ل��ى ب��ال �� �ص�بر .يف م�ط�ل��ع ��س�ب�ت�م�بر� ،أق ��ام ��ت هذه
الربيطانية 54 ،عامًا ،يف �سفارة اململكة املتحدة يف باري�س� ،شارع دو
فوبورغ �سانت �أونوريه ،على بعد �أقل من  250م ً
رتا من الإليزيه .لكن
الدبلوما�سية الربيطانية ما زالت تنتظر دعوة جارها اجلديد لتناول
(التفا�صيل �ص)15
ال�شاي ،وخا�صة ،ملنحه �أوراق اعتمادها.

و�صلت �أم�س الأربعاء املجموعة الأوىل من مراقبي
وق��ف �إط�لاق النار الدوليني �إىل العا�صمة الليبية
طرابل�س ،متهيداً النتقالهم �إىل مدينة �سرت.
و�أف��ادوج��اء و�صول املجموعة الأمنية بعد مطالبة
ال�ل�ج�ن��ة الع�سكرية امل���ش�ترك��ة  5+5ب�ت��واج��ده��م يف
نقاط التما�س.
هذا وتتجه الأن�ظ��ار ،اليوم اخلمي�س� ،إىل العا�صمة
الليبية طرابل�س ،التي حتت�ضن م�ؤمترا دوليا لدعم
مبادرة ا�ستقرار ليبيا التي �أطلقتها حكومة الوحدة
الوطنية ،وذل��ك لأول مرة منذ �سقوط نظام معمر
ال �ق��ذايف ق�ب��ل � � 10س �ن��وات ،م��ن �أج ��ل ح���ش��د جهود
املجتمع ال��دويل وتوحيدها لإن�ه��اء الأزم��ة الأمنية
واالقت�صادية ودعم �إجراء االنتخابات يف موعدها.
و�سي�شهد امل��ؤمت��ر م�شاركة دولية وا�سعة ،حيث من
املتوقع ح�ضور الأمني العام جلامعة الدول العربية
�أحمد �أبوالغيظ ووزراء خارجية الدول العربية ودول
اجلوار والدول امل�شاركة يف اجتماع برلني ،وممثلني
عن الأمم املتحدة ،وكذلك عن االحت��اد الإفريقي،
و� �س��ط �إج� � � ��راءات �أم �ن �ي��ة غ�ي�ر م���س�ب��وق��ة ت�شهدها
العا�صمة طرابل�س.
فيما �ستكون �أم��ام هذا امل�ؤمتر مهام �أولية تتمثل يف

م�ساعدة الليبيني على تنفيذ اتفاق وقف �إطالق النار
و�إخراج املرتزقة والقوات الأجنبية وتوحيد اجلي�ش
حتت قيادة واحدة وتقدمي الدعم لتفكيك امللي�شيات
امل�سلحة ونزع �أ�سلحتها ،بالإ�ضافة �إىل �ضمان �إجراء
االنتخابات العامة يف موعدها املق ّرر بعد �شهرين.
كذلك� ،ستطالب احلكومة الليبية بدعمها يف توحيد
كافة امل�ؤ�س�سات املالية و�أهمها امل�صرف املركزي ،ورفع
التجميد عن الأر�صدة الليبية يف اخل��ارج وا�سرتداد
الأم��وال املنهوبة ،لال�ستفادة منها يف م�شاريع �إعادة
الإع� �م ��ار وال �ت �ن �م �ي��ة ،ومت �ك�ين ال ��دول ��ة م��ن متابعة
الأم� ��وال امل�ج�م��دة و�إدارت� �ه ��ا ،وح�م��اي��ة ا�ستثماراتها
وممتلكاتها يف اخلارج.
�إىل ذل��ك� ،أظ �ه��رت ن�سخ م�سربة ع��ن م���ش��روع بيان
امل�ؤمتر ،بح�سب ما �أفاد مرا�سل العربية� ،أنه �سي�شدد
على �أهمية الت�صدي للإرهاب بكافة �أ�شكاله.
كما �سيدعو �إىل اتخاذ �إجراءات عقابية �ضد معرقلي
االنتخابات ،والت�أكيد على �إجرائها يف موعدها.
و�سي�شدد �أي�ضا على �أهمية تنفيذ ق ��رارات جمل�س
الأم��ن ب�ش�أن ليبيا ،بالإ�ضافة �إىل ��ض��رورة احرتام
ال�سيادة ورف�ض التدخالت الأجنبية.
ك��ذل��ك�� ،س�ي��ؤك��د امل�ج�ت�م�ع��ون دع ��م ق ��رار ن ��زع �سالح
الت�شكيالت امل�سلحة ،وحل م�س�ألة املرتزقة والقوات
الأجنبية.

ثالثي االئتالف احلكومي املنتظر

�سيا�ستها تثري �شكوكا وجدال:

�أملانيا-اوروبا� :سيناريوهات ما بعد مريكل!

•• الفجر -بيري بودري* -ترجمة خرية ال�شيباين

بينما �ستتنحى امل�ست�شارة احلالية قري ًبا ،ف�إن م�ستقبل ال�سيا�سة الأملانية
داخل االحتاد الأوروبي يظل مو�ضوع الكثري من اجلدل وعدم اليقني.
�شغلت �أجنيال مريكل من�صب امل�ست�شارة جلمهورية �أملانيا االحتادية
من � 2005إىل  .2021فقط ،ك��ون��راد �أدي�ن��اور ()1963-1949
وهيلموت ك��ول (� )1998-1982شغال رئ��ا��س��ة احل�ك��وم��ة الأملانية
نف�س املدة .ويف نظر العديد من املراقبني ،ف�إن �سجلها الأوروبي خميب
للآمال بدرجة �أكرب� :أزمة اليورو ،وال�صعوبات يف تعزيز �إدارة منطقة
ال�ي��ورو� ،أو �سيا�سات التق�شف يف امليزانية املطبقة يف �أوروب ��ا� ،ساهمت
جميعها يف �إلقاء ال�شكوك حول التزام �أملانيا الأوروبي.
�أجريت م�ؤخرا االنتخابات الت�شريعية النتخاب امل�ست�شار االملاين اجلديد
يف � 26سبتمرب .ول�ئ��ن ت�ستمر امل�ف��او��ض��ات ب�شكل جيد ح��ول ت�شكيل
احلكومة امل�ستقبلية ،يبدو �أن نقطة حتول قد حتدث بعد رحيل �أجنيال
مريكل ،نقطة حتول بالن�سبة للبلد ،ولكن � ً
أي�ضا لالحتاد الأوروبي.
(التفا�صيل �ص)13

ق��ال وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة الرو�سي،
�سريغي الفروف� ،إن بالده ت�أ�سف
لغياب امل�س�ؤولني الأمريكيني عن
حمادثات دولية ب�ش�أن �أفغان�ستان
مع حركة طالبان.
و�أو�� �ض ��ح الف� ��روف  ،يف ك�ل�م��ة له
ب��ان �ط�لاق م ��ؤمت ��ر دويل ب�ش�أن
�أفغان�ستان يف مو�سكو الأربعاء� ،أن
وا�شنطن رف�ضت للمرة الثانية
امل �� �ش��ارك��ة يف اج �ت �م��اع��ات دولية
مو�سعة ب�ش�أن �أفغان�ستان.
وان �ط �ل��ق امل ��ؤمت ��ر ال� ��دويل حول
�أف�غ��ان���س�ت��ان بح�ضور م�س�ؤولني
م ��ن  10دول ،م ��ن ب�ي�ن�ه��ا ُ
دول
اجل� ��وار الأف� �غ ��اين ،ك�م��ا يح�ضر
امل�ؤمتر لأول مرة وف ٌد من حركة
طالبان.
وكانت الواليات املتحدة قد قالت
�إنها لن تن�ضم لهذه اجلولة من
امل �ح��ادث��ات يف م��و��س�ك��و لأ�سباب
ف �ن �ي��ة ،الف �ت��ة يف ال ��وق ��ت نف�سه
�إىل �أن �ه��ا تخطط للم�شاركة يف
امل�ستقبل.
ويف افتتاح امل�ؤمتر ،قال الفروف
�إن بالده تعرتف بجهود طالبان
لإحالل اال�ستقرار يف �أفغان�ستان،
حم��ذرا من ا�ستمرار التهديدات
الإره��اب�ي��ة وتهريب امل�خ��درات يف
الأرا�ضي الأفغانية.
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�أجرت  304,976فح�صا ك�شفت عن � 112إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  138حالة جديدة من كورونا
•• �أبوظبي-وام:

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم،
�أعلنت الوزارة عن �إجراء  304,976فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
ال �ـ  24املا�ضية على ف�ئ��ات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل
و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.

 و� �س��اه��م ت�ك�ث�ي��ف �إج � � ��راءات ال�ت�ق���ص��ي وال �ف �ح ����ص وت��و� �س �ي��ع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  112حالة �إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وبذلك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  738,924حالة.
 كما �أعلنت الوزارة عن وفاة حالتني نتيجة تداعيات الإ�صابة بفريو�س
كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة  2,124حالة.
و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها

وم��وا��س��ات�ه��ا ل ��ذوي امل �ت��وف�ين ،ومت�ن�ي��ات�ه��ا ب��ال���ش�ف��اء ال�ع��اج��ل جلميع
امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد
بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة
اجلميع.
و�أعلنت الوزارة �أي�ضا عن �شفاء  138حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك
يكون جمموع حاالت ال�شفاء  732,733حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  35,406جرعات من
لقاح كوفيد 19-خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  35,406جرعات من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى ام�س  20,801,538جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  210.32جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي��أت��ي ذل��ك متا�شيا م��ع خطة ال� ��وزارة لتوفري ل�ق��اح كوفيد -19و�سعياً
للو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة ع��ن التطعيم وال�ت��ي �ست�ساعد يف
تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19

التقيا يف �إك�سبو  2020دبي وناق�شا عدد ًا من املو�ضوعات املتعلقة ب�صالح الوطن واملواطن

حممد بن را�شد وحممد بن زايد� :إك�سبو ي�ضم � ً
أفكارا وابتكارات تخدم الب�شرية ومت ّهد ل�شراكات جديدة بني ال�شعوب
•• دبي -وام:

التقى �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" � ،أخ��اه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات
امل�سلحة� ،أم�س الأربعاء يف جناح دولة الإمارات يف �إك�سبو  2020دبي.
و�أك��د �سموهما خالل اللقاء �أن ا�ست�ضافة الإم��ارات حلدث عاملي كبري مثل
"�إك�سبو" مع ا�ستعدادها لالحتفال بيوبيلها الذهبي وت�أهبها ال�ستقبال
اخلم�سني ع��ام�اً املقبلة ،يعك�س ال ��دور امل ��ؤث��ر ال��ذي حت��ر���ص ال��دول��ة على
القيام به على �صعيد ت�شجيع احل��وار العاملي نحو �إيجاد احللول والبدائل

التي من �ش�أنها �إطالق الطاقات الكامنة ل�شعوب الأر�ض على تنوع ثقافاتها
وح�ضاراتها وحتفيزها على �إقامة �شراكات جديدة تدعم م�سرية التطوير
العاملية ،بحلول ت�سمح للجميع من دول متقدمة و�أخ��رى نامية ،بامل�شاركة
يف خلق م�ستقبل �أف�ضل ينعم فيه اجلميع بفر�ص متكافئة م��ن الرخاء
والتقدم واالزده��ار .و�أ�شاد �سموهما مبا ي�ضمه املعر�ض ال�ضخم من �أفكار
وابتكارات تخدم الب�شرية وتعينها على تخطي التحديات القائمة وحتويل
ما قد ي�ستجد منها �إىل فر�ص للنمو ،منوهني مبا ي�شكله احلدث من فر�صة
منوذجية لتبادل التجارب الناجحة واكت�شاف �شراكات جديدة ميكن من
خاللها العبور �إىل امل�ستقبل املن�شود ،وما ميثله احل��دث يف جانبه الثقايف
كنافذة مثالية لالطالع على ح�ضارات العامل �شرقاً وغرباً وما يتبعه من

�أثر يتج�سد يف حتقيق مزيد من التقارب الفكري والثقايف بني ال�شعوب وهو
ما ي�شكل �أ�سا�ساً �صلباً لل�شراكات الناجحة فيما بينها ومبا يخدم تطلعاتها
نحول امل�ستقبل.
كما ت�ن��اول ال�ل�ق��اء مناق�شة ع��دد م��ن امل��و��ض��وع��ات املتعلقة ب�صالح الوطن
واملواطن ،وما يتم اعتماده وتنفيذه من خطط وبرامج من �ش�أنها حتقيق
ال��رخ��اء والتقدم للمجتمع الإم��ارات��ي ،وم��ا يتم تبنيه من خطوات هدفها
حتفيز �أب �ن��اء ال��وط��ن ع�ل��ى ط��رح الأف �ك��ار وت �ق��دمي االجن� ��ازات ال�ت��ي ت�شكل
الدعامة الأ�سا�سية لتقدم الإم��ارات ورفعتها يف خمتلف امل�ج��االت ،وت�أكيد
دورها امل�ؤثر على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي ،وتر�سيخ منوذجها التنموي
املتميز القائم على التخطيط الواعي واملرونة يف التعاطي مع التطورات

املحيطة ،مع الرتكيز على �أهمية موا�صلة العمل ب�أ�سلوب يكفل احلفاظ على
املكت�سبات وي�ضمن ت�سريع الو�صول �إىل الأهداف اال�سرتاتيجية �ضمن �أطر
تنفيذية تت�سم ب�أعلى م�ستويات الكفاءة واتباع �أرقى املعايري العاملية.
ح�ضر اللقاء �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد
دب��ي ،و�سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير املالية ،و �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
بن زاي��د �آل نهيان ،وال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون �آل نهيان ،رئي�س
جمل�س �إدارة مطارات �أبوظبي ومعايل يو�سف مانع العتيبة �سفري الدولة
لدى الواليات املتحدة الأمريكية ،و�سعادة حممد مبارك امل��زروع��ي ،وكيل
ديوان ويل عهد �أبوظبي.

خالل زيارته ملعر�ض جيتك�س غلوبال

حممد بن را�شد  :التفوق الرقمي مبد�أ �أر�سيناه للخم�سني عاما املقبلة ونتطلع
لأفكار و�إ�سهامات وطنية و�شراكات عاملية ت�سرع خطواتنا نحو الريادة
• ر�ؤيتنا للم�ستقبل وا�ضحة ومتطلبات التميز فيه مت حتديدها بدقة ..والعمل جا ٍر
على حتقيقها ب�سواعد �أبناء الإمارات وخربات نرحب بها من حول العامل
• �سموه اطلع على �أجنحة ال�شركات العاملية وما تقدمه من �أحدث احللول الرقمية واالبتكارات التقنية
•• دبي-وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة رئ�ي����س جم�ل����س ال� ��وزراء
ح��اك��م دب ��ي رع ��اه اهلل � ،أن دولة
الإم � � ��ارات م���س�ت�م��رة يف تر�سيخ
دعائم منوذجها التنموي القائم
على تبني �أف�ضل احللول و�أكرثها
ك�ف��اءة وت��وظ�ي��ف ك��اف��ة املعطيات
ال �ل��ازم � ��ة ل �ت �ع��زي��ز م�ستويات
الأداء يف خم�ت�ل��ف القطاعات،
ومن �أهمها التو�سع يف ا�ستخدام
ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا بتطبيقاتها
وحلولها املتنوعة التي من �ش�أنها
ت�سريع خطى دولة الإمارات نحو
اعتالء مراتب ال�صدارة واملراكز
الأوىل يف �شتى م�سارات التطوير
والتنمية التي تعود بالنفع على
املجتمع.
وق � ��ال � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و يف هذه
املنا�سبة..التفوق الرقمي مبد�أ
�أر�سيناه للخم�سني عاما املقبلة..
ونتطلع لأفكار و�إ�سهامات وطنية
و�شراكات عاملية ت�س ّرع خطواتنا
نحو الريادة ..ر�ؤيتنا للم�ستقبل
وا�ضحة ومتطلبات التميز فيه مت
ح�صرها بدقة والعمل جار على
حتقيقها ب�سواعد �أبناء الإمارات

وعقولهم وابتكاراتهم ...وخربات
نرحب بها من حول العامل".
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام
بها �سموه ،يرافقه �سمو ال�شيخ
م �ن �� �ص��ور ب ��ن حم �م��د ب ��ن را�شد
�آل م �ك �ت��وم ،ام ����س �إىل معر�ض
جيتك�س غلوبال امل�ق��ام يف مركز
دب��ي ال�ت�ج��اري ال�ع��امل��ي مب�شاركة
�أك�ث�ر م��ن  3500جهة عار�ضة
من  140دولة .وا�ستمع �صاحب

ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم �إىل �شرح من �سعادة هالل
�سعيد املري ،املدير العام ل�سلطة
مركز دبي التجاري العاملي ،حول
الدورة احلادية والأربعني ملعر�ض
جيتك�س غلوبال� ،ضمن التجمع
العاملي ال�ضخم لكربى �شركات
التكنولوجيا والتقنيات واحللول
ال��رق �م �ي��ة م ��ن خم �ت �ل��ف انحاء
ال�ع��امل ،ام�ت��داداً لتاريخ املعر�ض

ال� �ع ��ري ��ق ك � ��أح� ��د �أه� � ��م املحافل
العاملية التي يلتقي فيها ُ�صناع
وم �ط��ورو ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا لتبادل
الأف� �ك ��ار وع��ر���ض م�ستجداتهم
من تقنيات فائقة تخدم خمتلف
امل � �ج� ��االت .و�أع � � ��رب � �س �م��وه عن
تقديره لكل اجل�ه��ود التي تقف
وراء التنظيم املحكم للفعاليات
العاملية الكربى التي ت�ست�ضيفها
دب � ��ي ،وب� �ت� �ع ��اون ك ��اف ��ة اجلهات

املعنية ،مبا عزز م�ستويات الثقة
ل ��دى جم�ت�م��ع الأع� �م ��ال العاملي
�ضمن خمتلف التخ�ص�صات يف
ق��درة دب��ي ودول ��ة الإم� ��ارات على
ت�ه�ي�ئ��ة الأج � � ��واء امل�لائ �م��ة التي
ت �ك �ف��ل �إع� � ��ادة ع �ج �ل��ة االقت�صاد
العاملي �إىل ال ��دوران م��رة �أخرى
عرب ما توفره من م�ساحة للقاء
وتبادل الأفكار والر�ؤى والتجارب
واخلطط امل�ستقبلية بني كربى

ال���ش��رك��ات وامل��ؤ��س���س��ات العاملية،
و�إىل ج��ان �ب �ه��ا رواد الأع � �م� ��ال
وال�شركات النا�شئة� ،ضمن �أجواء
تت�سم ب�أعلى م�ستويات ال�سالمة
للعار�ضني واجل�م�ه��ور ع�ل��ى حد
� � �س� ��واء .و� �ش �م �ل��ت ج ��ول ��ة �سموه
يف امل �ع��ر���ض ع � ��دداً م ��ن �أجنحة
ال�شركات العاملية التي حر�صت
على التواجد يف هذه الدورة من
املعر�ض لتقدمي �أف�ضل ما لديها
م��ن ح �ل��ول وت�ق�ن�ي��ات ،واالط�ل�اع
ع �ل��ى م ��ا ي �ق��دم��ه الآخ � � ��رون من
م�ن�ت�ج��ات رق�م�ي��ة وتكنولوجية،
الكت�شاف الفر�ص وعقد �شراكات
جديدة تعني على تخطي املرحلة
اال�ستثنائية التي مر بها العامل
وم��ا جلبته م��ن حت��دي��ات� ،إيذاناً
ببدء مرحلة ج��دي��دة م��ن النمو
العاملي تت�شكل مالحمها انطالقا
م��ن �أر� ��ض الإم � ��ارات مب��ا ت�ضمه
من معار�ض وفعاليات كربى يف
مقدمتها معر�ض �إك�سبو 2020
دب��ي ال��ذي يقام مب�شاركة 192
دول � ��ة ول �ف �ي��ف م ��ن امل�ؤ�س�سات
وامل �ن �ظ �م��ات وال �ه �ي �ئ��ات العاملية.
وي�ضم "جيتك�س غلوبال" طيفاً
وا� �س �ع �اً م ��ن ال �� �ش��رك��ات العاملية
الكربى الرائدة يف جمال احللول

الرقمية والتحول الرقمي ومن
بينها :م��اي�ك��رو��س��وف��وت ،و�إنتل،
وه� � � ��واوي ،ودي � ��ل تكنولوجيز،
و�أف ��اي ��ا ،و��س�ي���س�ك��و ،و�إريك�سون،
�أمازون ويب �سريفي�سز ،وهوليت
ب��اك��رد �إن�ترب��راي��ز ،وه��اين -ويل،

ول �ي �ن��وف��و ،وري� ��د ه� ��ات ،وغريها
من ال�شركات املتميزة يف جماالت
تقنية ع��دة ت�شمل امل��دن الذكية
والأم� � ��ن ال �� �س �ي�براين واقت�صاد
ال �ب �ي��ان��ات وال �ت �ن �ق��ل والرعاية
ال�صحية واالت�صاالت وغريها.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س � 21أكتوبر  2021العدد 13372
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :كلية ليوا للتكنولوجيا
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية  :كلية ليوا للتكنولوجيا (نعدكم ملهنة امل�ستقبل)
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حممد بن زايد يزور �أجنحة الفاتيكان ورو�سيا و�سلطنة عمان امل�شاركة يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي-وام:

زار ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
ام �� ��س ع� � ��دداً م ��ن �أج �ن �ح��ة ال� ��دول
امل�شاركة يف معر�ض �إك�سبو 2020
دبي الدويل.
�شملت زي��ارة �سموه �أجنحة كل من
 ..ال �ف��ات �ي �ك��ان وج �م �ه��وري��ة رو�سيا
االحتادية و�سلطنة عمان ال�شقيقة..
وتبادل �سموه الأحاديث مع م�س�ؤويل
الأجنحة الثالثة والقائمني عليها
ب���ش��أن م���ش��ارك��ات بلدانهم املتنوعة
وحمتويات �أجنحتهم وم��ا تطرحه
من معرو�ضات وحلول ومبادرات.
فمن جانبه يعر�ض الفاتيكان خالل
م �� �ش��ارك �ت��ه خم �ط��وط��ات تاريخية
ن��ادرة تخرج لأول م��رة من مكتبته
واخ�ت��ار تعميق التوا�صل مو�ضوعا
مل�شاركته لت�أكيد �أهمية بناء عالقات

ت�ضامن و�أخوة وحوار بني ال�شعوب
والثقافات والأديان.
ف �ي �م ��ا ي �ج �م ��ع اجل � �ن � ��اح ال ��رو�� �س ��ي
ب�ي�ن ال �ط��اب��ع ال�تروي �ج��ي للفر�ص

اال�ستثماريةواالقت�صاديةيفجماالت
اال�ستدامة والتعريف بثقافة رو�سيا
وتراثها �إىل جانب �أحدث ابتكاراتها
يف جمال ال�صناعات والتكنولوجيا

املتقدمة ..بينما �أ�ستوحي ت�صميم
ج�ن��اح �سلطنة ع�م��ان ال�شقيقة من
�شجرة اللبان وارتباطها التاريخي
ب ��الإرث ال�ع�م��اين و يعر�ض اجلناح

�أهمية منتجها يف اقت�صاد ال�سلطنة و�أع ��رب �سموه ع��ن �سعادته بزيارة
على م��دى التاريخ وي��روي ح�ضارة �أجنحة الدول ال�شقيقة وال�صديقة
ع �م��ان وم �� �س�يرة ال �ت �ق��دم والتنمية واالط�لاع على �أه��م ما تطرحه من
ف��ر���ص وح �ل��ول ملختلف التحديات
التي ت�شهدها ال�سلطنة.

ت�ه��دف �إىل �إح ��داث ت ��أث�ير �إيجابي
م�ستدام يف ح�ي��اة ال�شعوب والدول
وت �ن �م �ي �ت �ه��ا وازده � ��اره � ��ا �..إ�� �ض ��اف ��ة
�إىل ت�سليط ال���ض��وء على مبادرات

ور�� �س ��ائ ��ل �إن �� �س��ان �ي��ة ت �ع �ل��ي القيم
امل���ش�ترك��ة يف ال �ت �ع��اون والت�ضامن
والرتاحم بني الب�شر.
و �أكد �سموه �أن كل م�شاركة يف معر�ض
�إك�سبو ت�شكل �إ��ض��اف��ة نوعية قيمة
ترثي فعالياته و�ضيوفه  ..متمنيا
التوفيق للم�شاركني يف هذا احلدث
ال� ��دويل ال ��ذي ي��وف��ر من�صة لنقل
�صور بلدانهم و التعريف بفر�صها
وثقافاتها الغنية وم��ا و�صلت �إليه
يف جم��االت االبتكار والتكنولوجيا
اخل�ضراء واال�ستدامة وغريها.
راف��ق �سموه خ�لال اجل��ول��ة� ..سمو
ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن زايد
�آل نهيان و ال�شيخ حممد بن حمد
بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س
�إدارة م �ط��ارات �أب��وظ �ب��ي و معايل
يو�سف مانع العتيبة �سفري الدولة
لدى الواليات املتحدة الأمريكية و
�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل
ديوان ويل عهد �أبوظبي.

تر�أ�س اجتماع اللجنة التنفيذية ملجل�س �إدارة �أدنوك

خالد بن حممد بن زايد يطلع على خطط �أدنوك لدعم مبادرة الإمارات اال�سرتاتيجية لتحقيق احلياد
املناخي  ،2050ويعتمد خطط �أدنوك لتطوير و�إتاحة فر�ص جديدة يف قطاع الطاقة اجلديدة
•• �أبوظبي-وام:

تر�أ�س �سمو ال�شيخ خالد بن حممد
ب��ن زاي��د �آل ن�ه�ي��ان ،ع�ضو املجل�س
التنفيذي لإم� ��ارة �أب��وظ�ب��ي رئي�س
مكتب �أبوظبي التنفيذي ،اجتماع
ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة مل�ج�ل����س �إدارة
� �ش��رك��ة ب �ت�رول �أب��وظ �ب��ي الوطنية
�أدن� � ��وك .وخ �ل�ال االج �ت �م��اع ،الذي
عقد يف مقر �أدنوك الرئي�سي ،اطلع
�سموه على خطط "�أدنوك" لدعم
م �ب��ادرة الإم� � ��ارات الإ�سرتاتيجية
لتحقيق احل �ي��اد امل�ن��اخ��ي ،2050
كما اعتمد خطط �أدن ��وك لتطوير
و�إت ��اح ��ة ف��ر���ص ج ��دي ��دة يف قطاع
الطاقة اجلديدة.
وناق�ش �سموه واللجنة التنفيذية
خ�ل�ال االج �ت �م��اع خ �ط��ط ال�شركة
ل�ت���س��ري��ع وت �ي�رة ال �ن �م��و ال�صناعي
املحلي وتعزيز ريادة دولة الإمارات
يف جم��ال �سال�سل القيمة النا�شئة
للوقود منخف�ض الكربون.

واط�ل��ع �سموه واللجنة التنفيذية
على التقدم املحقق يف برنامج �أدنوك
ل�ت�ع��زي��ز ال�ق�ي�م��ة امل�ح�ل�ي��ة امل�ضافة،
ودوره يف دع ��م ال�ن�م��و االقت�صادي
امل�ستدام يف ال��دول��ة .و�أر��س��ت �أدنوك
ع�ق��وداً ب��أك�ثر م��ن  40مليار درهم
خ�لال ه��ذا ال�ع��ام ،مت �إع ��ادة توجيه
 64%م ��ن ق�ي�م�ت�ه��ا لالقت�صاد

ال� ��وط � �ن� ��ي .وا�� �س� �ت� �ع ��ر� ��ض �سموه
واللجنة التنفيذية خالل االجتماع
الإجن ��ازات التي حققتها "�أدنوك"
م�ؤخراً ،مبا يف ذلك االكتتاب الأويل
العام ل�شركة "�أدنوك للحفر" ،وطرح
ح �� �ص��ة م ��ن �أ� �س �ه��م "فرتيجلوب"
لالكتتاب الأويل ال�ع��ام .ومت �أي�ضاً
خالل االجتماع مناق�شة.

و�أ�شاد �سمو ال�شيخ خالد بن حممد
ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ب � � ��أداء �أدن� ��وك
والإجن ��ازات التي حققتها م�ؤخراً،
معرباً عن ثقته يف �أن ال�شركة تتمتع
مبكانة جيدة ملوا�صلة خلق القيمة
على املدى البعيد ودفع جهود �إمارة
�أب��وظ�ب��ي ودول ��ة الإم� ��ارات لتحقيق
�أهدافها االقت�صادية الطموحة على

مدى اخلم�سني عاماً القادمة.
وت�ع�ق��د اللجنة التنفيذية ملجل�س
�إدارة �أدن� ��وك ع��دة اج�ت�م��اع��ات على
م ��دار ال �ع��ام مل��راج�ع��ة ال�ت�ق��دم الذي
�أح��رزت��ه ال�شركة يف تنفيذ �أهدافها
اال�سرتاتيجية وامل��ال�ي��ة ،بالإ�ضافة
�إىل �أدائ�ه��ا الت�شغيلي .ومتا�شياً مع
ا�سرتاتيجيتها لعام  ،2030تعمل

�أدن ��وك على تعزيز مكانتها �ضمن
ال �� �ش��رك��ات الأق � ��ل ت�ك�ل�ف��ة يف �إنتاج
النفط اخلام يف العامل والأقل كثافة
يف م�ستويات انبعاثات الكربون يف
العامل ،وذلك يف الوقت الذي ت�سعى
ف�ي��ه ل��رف��ع ��س�ع�ت�ه��ا الإن �ت��اج �ي��ة من
النفط اخلام ومتكني دولة الإمارات
م��ن حت�ق�ي��ق االك �ت �ف��اء ال ��ذات ��ي من

ال �غ��از وت��و��س�ع��ة �أع�م��ال�ه��ا يف جمال
التكرير وال�ب�تروك�ي�م��اوي��ات والغاز
ودعم وتطوير قدراتها التجارية.
وي�سهم تو�سعة �أدن��وك لأعمالها يف
جم��ال التكرير والبرتوكيماويات
وال �غ��از يف دف��ع النمو ال�صناعي يف
دول��ة الإم ��ارات وا�ستقطاب �شركاء
حمليني ودول �ي�ين لت�سريع عملية

ت�ط��وي��ر ��ص�ن��اع��ة البرتوكيماويات
وامل�شتقات يف �أب��وظ�ب��ي ،م��ن خالل
"تعزيز"امل�شروع امل�شرتك بني �أدنوك
و"القاب�ضة"� .إ� �ض��اف��ة �إىل ذلك،
تعمل �أدن��وك على تطوير حمفظة
�أع �م��ال �ه��ا يف جم ��ال الهيدروجني
الأزرق والأمونيا وتو�سعة وتطوير
ق��اع��دة ن���ش��اط��ات�ه��ا الت�صنيعية يف
ال��روي ����س .ح�ضر االج�ت�م��اع معايل
� �س �ه �ي��ل ب� ��ن حم� �م ��د ف� � ��رج ف ��ار� ��س
امل ��زروع ��ي وزي� ��ر ال �ط��اق��ة والبنية
التحتية و معايل الدكتور �سلطان
ب��ن �أح �م��د اجل��اب��ر وزي ��ر ال�صناعة
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ت �ق��دم��ة ،الع�ضو
املنتدب والرئي�س التنفيذي لأدنوك
وجمموعة �شركاتها  ،و معايل �أحمد
بن علي حممد ال�صايغ وزي��ر دولة
وم� �ع ��ايل خ� �ل ��دون خ�ل�ي�ف��ة امل �ب��ارك
الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي
لـ"�شركة م �ب��ادل��ة لال�ستثمار"،
ومعايل جا�سم الزعابي رئي�س دائرة
املالية يف �أبوظبي

�صقر غبا�ش يبحث مع رئي�سة جمل�س النواب البحريني �سبل تعزيز عالقات التعاون الربملانية
•• املنامة-وام:

ب �ح��ث م �ع ��ايل � �ص �ق��ر غ �ب��ا���ش رئي�س
املجل�س الوطني االحتادي رئي�س وفد
املجل�س الذي يقوم بزيارة ر�سمية �إىل
مملكة البحرين ال�شقيقة ،مع معايل
ف ��وزي ��ة ب �ن��ت ع� �ب ��داهلل زي �ن��ل رئي�سة
جمل�س النواب البحريني� ،أم�س �سبل
ت�ع��زي��ز ع�ل�اق��ات ال �ت �ع��اون الربملانية
بني اجلانبني يف ظل عالقات الأخوة
الرا�سخة بني دولة الإم��ارات ومملكة
البحرين والتي ت�شهد منوا يف خمتلف
امل �ج��االت .و�أ� �ش��اد اجل��ان�ب��ان مب�ستوى
ال�ت��واف��ق و�أوج� ��ه ال�ت�ع��اون والتن�سيق
احل��ا� �ص��ل ب�ين امل�ج�ل���س�ين يف خمتلف
امل �ح��اف��ل ال�برمل��ان �ي��ة ،وذل� ��ك ترجمة

مل��ذك��رة ال �ت �ع��اون وال �ت �ف��اه��م املربمة
بينهما وال�ت��ي ت�ساهم يف تفعيل �أطر
الت�شاور والتن�سيق والتوا�صل وتبادل
الر�أي والزيارات �سيما خالل امل�شاركة
يف ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�برمل��ان�ي��ة الإقليمية
وال��دول�ي��ة ،ف�ضال ع��ن تعزيز التعان
بني الأمانات العامة لتبادل اخلربات
وامل �ع��ارف واال� �س �ت �ف��ادة م��ن التجارب
واملمار�سات املتبعة.
و�أك � � ��د م� �ع ��ايل � �ص �ق��ر غ �ب ��ا� ��ش عمق
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة والأخ� ��وي� ��ة
واال�سرتاتيجية الرا�سخة التي تربط
دول� ��ة الإم � � ��ارات ومم �ل �ك��ة البحرين
ب �ف �� �ض��ل ح ��ر� ��ص ق� �ي ��ادت ��ي البلدين
ال�شقيقني ع�ل��ى توثيقها وتعزيزها
ن�ح��و �آف ��اق �أو� �س��ع يف ك��اف��ة املجاالت،

والتي تزداد منوا بف�ضل روابط الأخوة
وامل�صري امل�شرتك وامل��واق��ف والر�ؤى
املت�سقة جتاه خمتلف الق�ضايا.
و�أ�شاد معايل رئي�س املجل�س مبا حتقق
يف ظ��ل ال �ق �ي��ادة احل�ك�ي�م��ة ل�صاحب
اجل�ل�ال��ة امل �ل��ك ح�م��د ب��ن ع�ي���س��ى �آل
خليفة ملك مملكة البحرين ال�شقيقة،
م ��ن �إجن � � ��ازات اق �ت �� �ص��ادي��ة وتنموية
�شاملة ،معربا عن �شكره ملعايل رئي�س
جمل�سة النواب البحريني على ح�سن
اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة.
و�أك��د معاليه حر�ص املجل�س الوطني
االحت� � � � ��ادي ع� �ل ��ى ت� �ع ��زي ��ز ال� �ت� �ع ��اون
الربملاين مع جمل�س النواب يف مملكة
البحرين يف خمتلف املجاالت.
وث �م��ن م�ع��ال�ي��ه امل �ك��ان��ة ال �ت��ي و�صلت

�إل �ي �ه��ا امل � ��ر�أة ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة يف خمتلف
املجاالت وم��ا ا�ستطاعت حتقيقه من
�إجنازات وتقلدها العديد من املنا�صب
ال �ق �ي��ادي��ة ،ورح ��ب مب���ش��ارك��ة مملكة
البحرين يف معر�ض �إك�سبو 2020
دبي ،ووجه دعوة �إىل معاليها لزيارة
دول��ة الإم��ارات .وكانت معايل رئي�سة
جم �ل ����س ال� �ن ��واب ال �ب �ح��ري �ن��ي رحبت
مبعايل �صقر غبا�ش وال��وف��د املرافق
معربة عن تقديرها و�شكرها ملعاليه
ع �ل��ى ت�ل�ب�ي��ة ال ��دع ��وة وه� ��ذه ال��زي��ارة
التي �سترتجم مبا �سيتم خاللها من
مناق�شات �إىل ب��رام��ج عمل تعزز من
ال �ع�لاق��ات ال��را��س�خ��ة ب�ين اجلانبني،
م� � ��ؤك � ��دة �أن ال � �ع �ل�اق� ��ات الأخ� ��وي� ��ة
متثل منوذجاً
الرا�سخة بني البلدين ٌ

فريداً وا�ستثنائياً يف م�ستوى التقارب
الوثيق بني دولتني و�شعبني �شقيقني،
ب �ف �� �ض��ل ت��وج �ي �ه��ات ور�ؤى القيادة
احل �ك �ي �م��ة ل �� �ص��اح��ب اجل�ل�ال ��ة امللك
ح�م��د ب��ن عي�سى �آل خليفة  ،و�أخي ِه
� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" .وقالت " نحن كممثلني ل�شعوب
البلدين ن�ترج��م ه��ذه ال�ع�لاق��ات من
خ�لال موا�صلة ال�ل�ق��اءات والزيارات
والتن�سيق وال�ت���ش��اور ح�ي��ال خمتلف
ال �ق �� �ض��اي��ا ذات االه �ت �م��ام امل�شرتك،
م �ع��رب��ة ع� ��ن اع �ج��اب �ه��ا وتقديرها
بالنموذج ال��رائ��د ل��دول��ة الإم ��ارات يف
تنظيم اك�سبو  2020دبي وتهنئتها
ب��ان�ت�خ��اب دول� ��ة الإم � � ��ارات لع�ضوية

جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم ل��رئ�ي����س امل�ج�ل����س ،و� �ص��اب��ري��ن ح�سن
املتحدة للمرة الثالثة خ�لال الفرتة اليماحي ،ويو�سف عبداهلل البطران
ال �� �ش �ح��ي  ،وخ �ل �ف��ان را�� �ش ��د النايلي
." 2024-2022
وي�ضم وفد املجل�س يف ع�ضويته �سعادة ال�شام�سي ،و�سهيل نخرية العفاري،
كل من  :حمد الرحومي النائب الأول و�سمية ع �ب��داهلل ال���س��وي��دي ،وحميد

علي العبار ال�شام�سي ،وحممد �أحمد
ال �ي �م��اح��ي ،و� �س �ع ��ادة ال ��دك �ت ��ور عمر
ال�ن�ع�ي�م��ي الأم �ي��ن ال �ع ��ام للمجل�س،
و�سعادة عفراء را�شد الب�سطي الأمني
العام امل�ساعد لالت�صال الربملاين.
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من�صور بن زايد ي�صدر قرارا بت�شكيل هيئة ق�ضائية خا�صة للف�صل يف نزاعات م�شروعي واحة الزاوية ويا�س
•• �أبوظبي  -وام:

04

�أ�صدر �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،رئي�س دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ،قراراً بت�شكيل هيئة
ق�ضائية خا�صة للف�صل يف املنازعات املتعلقة مب�شروعي واحة الزاوية وواحة
يا�س ،وذلك مبا ي�ضمن �سرعة البت يف تلك النزاعات واملحافظة على �أموال
املدعني �إىل حني �سداد املديونيات.
و�أو�ضحت دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي� ،أن جميع املنازعات والدعاوى املتعلقة
مب�شروعي واح��ة ال��زاوي��ة وواح��ة يا�س ،تنظر �أم��ام هيئة ق�ضائية خا�صة،
�سواء كانت الدعاوى حمكومة �أو متداولة �أمام املحاكم �أو يتم قيدها بعد
�صدور هذا القرار ،و�سواء املتعلقة ب�أرا�ض �أو عقارات مبنية �أو يف طور البناء

والت�شييد �أو كانت بنظام البيع على اخلارطة ،وذلك مع اتخاذ الإجراءات
وال�ت��داب�ير التحفظية ال�لازم��ة للحفاظ على الأم ��وال �إىل �أن يتم �سداد
املديونية.
و�أ�شارت دائرة الق�ضاء� ،إىل �أن الهيئة الق�ضائية تنتهج يف �سبيل الف�صل يف
الدعاوى املعرو�ضة عليها ،عر�ض ال�صلح على الأطراف وحماولة الت�سوية
الودية للنزاع بت�سهيل الو�صول �إىل اتفاق ر�ضائي ،مع اتخاذ �ضمانات كافية
للتنفيذ ،وذلك من خالل تقدير الو�ضع املايل لل�شركة ومدى كفاية �أموالها
لتغطية تنفيذ الأحكام النهائية ال�صادرة �ضدها.
ودع��ت ال��دائ��رة �أ��ص�ح��اب العالقة يف تلك ال�ن��زاع��ات� ،إىل مراجعة الهيئة
الق�ضائية اخلا�صة يف دائرة الق�ضاء ،لإدراج جميع الق�ضايا والف�صل فيها
�ضمن نطاق اخت�صا�صات الهيئة امل�شكلة لهذا الغر�ض.

برعاية الرئي�س امل�صري وم�شاركة وفد �إماراتي ر�سمي

تكرمي الفائزين بالدورة الثانية جلائزة م�صر للتميز احلكومي �ضمن خمرجات ال�شراكة اال�سرتاتيجية يف التحديث احلكومي بني الإمارات وم�صر
• حممد القرقاوي  :ال�شراكة اال�سرتاتيجية جت�سد ر�ؤية قيادة الدولتني الهادفة خلري ال�شعوب
• م�صطفى مدبويل :جائزة م�صر للتميز احلكومي ت�أتي يف �إطار اجلهود امل�ستمرة ملوا�صلة عملية الإ�صالح ال�شاملة وامل�ستدامة
التو�صل �إىل النجاح املهم �أن ن�ستمر و�أن نكون ناجحني ..فالنجاح هو بداية الطريق ال�صحيح نحو التميز
• هالة ال�سعيد :ال يكفي
ّ
واالرتقاء مب�ؤ�س�ساتنا وحتقيق طموحات املواطنني الذين يحلمون باجلمهورية اجلديدة
•• القاهرة-وام:

حت��ت رع��اي��ة ف�خ��ام��ة ع�ب��د ال�ف�ت��اح ال�سي�سي رئ�ي����س ج�م�ه��وري��ة م�صر العربية،
وبح�ضور وفد ر�سمي �إماراتي برئا�سة معايل حممد عبد اهلل القرقاوي وزير
�ش�ؤون جمل�س ال��وزراء ..كرم معايل الدكتور م�صطفى مدبويل رئي�س جمل�س
الوزراء بجمهورية م�صر العربية ،الفائزين بجائزة م�صر للتميز احلكومي يف
دورتها الثانية ،يف احتفالية نظمت �أم�س يف العا�صمة امل�صرية القاهرة.
ومتثل اجلائزة �إحدى املبادرات الرئي�سية ملحاور اتفاقية ال�شراكة اال�سرتاتيجية
يف التحديث احلكومي بني البلدين التي مت �إطالقها بح�ضور ورعاية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"  ،يف فرباير .2018
�شارك يف حفل التكرمي ،معايل الدكتورة هالة ال�سعيد وزيرة التخطيط والتنمية
االقت�صادية يف جمهورية م�صر العربية ،وم��ن حكومة دول��ة الإم ��ارات معايل
عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة والتطوير احلكومي وامل�ستقبل ،و�سعادة
مرمي احلمادي �أمني عام جمل�س ال��وزراء ،و�سعادة عبد اهلل نا�صر لوتاه مدير
عام مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء ،و�سعادة �سعيد العطر رئي�س املكتب الإعالمي
حلكومة دولة الإمارات ،وعدد من امل�س�ؤولني يف حكومتي البلدين.
حممد ال�ق��رق��اوي :اجل��ائ��زة ت�ت��وج م��راح��ل م��ن ال�شراكة امل�ث�م��رة يف التحديث
احلكومي بني البلدين..
من جانبه �أكد معايل حممد بن عبد اهلل القرقاوي وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء
يف كلمة �ألقاها خ�لال حفل التكرمي� ،أن جن��اح جائزة م�صر للتميز احلكومي
ميثل تتويجاً ملراحل من ال�شراكة اال�سرتاتيجية املثمرة يف التحديث احلكومي
بني حكومة دولة الإم��ارات العربية املتحدة وحكومة جمهورية م�صر العربية،
ومنا�سبة لتكرمي النماذج املتميزة يف العمل احلكومي امل�صري واالحتفاء بق�ص�ص
النجاح يف حتويل التميز �إىل ثقافة عمل م�ؤ�س�سي وحمور للتطوير امل�ستدام.
وقال القرقاوي "�إن ال�شراكة اال�سرتاتيجية جت�سد ر�ؤية دولة الإمارات بقيادة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"،
لعالقات التعاون وال�شراكة الهادفة خلري ال�شعوب ال�شقيقة ،وتعك�س توجيهات

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل" ،و��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ببناء
ال�شراكات الهادفة ال�ستحداث منوذج عربي م�شرتك للعمل احلكومي ي�ضاهي
�أف�ضل املعايري العاملية" .كما �أكد معايل وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء " ما يجمع
احلكومتني هو احلر�ص على التميز والتجدد ..وما يجمع فريقينا هو الرغبة
يف تبادل املعارف واخلربة ..وما يجمع �شعبينا هو املحبة والتقدير وتاريخ �أخوي
�أر�ساه القائد امل�ؤ�س�س ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" مع
القيادة امل�صرية منذ قيام دولتنا قبل خم�سة عقود..ما يجمع بيننا هو وقفة
م�صر التاريخية مع دولتنا يف مرحلة ت�أ�سي�سها ،قبل خم�سني عاماً ودعمها
بالرعاية واخلربة والعلم" .وقال معاليه خالل حفل التكرمي" ..رحلة التميز
حتتاج منا �صرباً ومثابرة وا�ستمرار اً و�إ�صراراً ..ونتائجها �سرناها واقعاً ملمو�ساً
يف كافة القطاعات من خالل تغيري ثقافة العمل احلكومي وبث روح جديدة
م��ن التناف�س والتطور واالبتكار" ،م�شرياً �إىل �أن "م�صر زاخ��رة بالإمكانات
واخلربات ..،وم�صر كما يقال اّولدة ..وم�صر ال تنتهي فيها التجارب وال يتوقف
فيها الإبداع" .م�صطفى مدبويل :اجلائزة تعك�س حر�ص م�صر على حتفيز رُوح
املناف�سة وت�شجيع الأفكار الإبداعية ومتكني العاملني من حتويل الأفكار �إىل
م�شروعات على �أر�ض الواقع ..و�أكد معايل الدكتور م�صطفى مدبويل ،رئي�س
جمل�س الوزراء امل�صري خالل كلمته التي �ألقاها يف احلفل �أن تكرمي جائزة م�صر
للتميز احلكومي ي�أتي يف �إطار اجلهود امل�ستمرة املبذولة من قبل الدولة امل�صرية
ملوا�صلة عملية الإ�صالح ال�شاملة وامل�ستدامة التي ُت ّوجتْ م�ؤخ ًرا ب�إطالق املرحلة
الثانية من الربنامج الوطني للإ�صالح االقت�صادي واالجتماعي.
و�أك��د الدكتور م�صطفى �أن كل ه��ذه االج ��راءات تت�سق مع ميالد اجلمهورية
اجلديدة ،وقرب االنتقال �إىل العا�صمة الإدارية اجلديدة؛ حيث تتطلع الدولة
�إىل عملية االنتقال لي�س فقط ب�أنها عملية انتقال مكاين وتغيري يف املباين ،و�إمنا
تغيري وتطوير يف الفكر والإدارة ،وكذلك تنمية �شاملة للإن�سان امل�صري ،وخلق
حياة كرمية و�سكن منا�سب و�صحة جيدة ،وتوفري خدمات الئقة ومي�سرة.
و�أ�ضاف " :نتطلع ل ْأن يكون املوظف العام مُتمي ًزا يف جميع النواحي؛ بداية من

لغتِه الر�صينِة ،وتعامله مع التكنولوجيا ،والتزامه بقواعد العمل وال�سلوك
الوظيفي القومي ،والذي �سينعك�س بال�ضرورة على خلق جهاز �إداري كفء وفعال
ُي ْعلي من ر�ضاء املواطنني ،ويُلبي تطلعاتهم".
كما ق��ال معاليه يف �إط��ار احل��دي��ث ع��ن تطبيق معايري احلوكمة ورف��ع كفاءة
امل�ؤ�س�سات العامة ،من خالل تعزيز الإ�صالح امل�ؤ�س�سي وا�ستكمال م�شروع رفع
كفاءة اجلهاز الإداري للدولة ،ت�أتي �أهمية جائزة "م�صر للتميز احلكومي"
لتعك�س حر�ص الدولة امل�صرية على حتفيز رُوح املناف�سة بني العاملني باجلهاز
الإداري للدولة ،وت�شجيع �أفكارهم الإبداعية ،ومتكينهم من حتويل هذه الأفكار
�إىل م�شروعات على �أر�ض الواقع .و�أ�شار رئي�س الوزراء خالل كلمته �إىل تو�صية
العام املا�ضي ب�أن ُت�صب َح جائزة التميز احلكومي جائزة �إلزامية على جميع اجلهات
ولي�ست طوعية ،وذلك لت�شجيع املناف�سة و�إِ ْذك��اء فكر التميز بني جميع وحدات
اجلهاز الإداري للدولة وكافة امل�ستويات الوظيفية ،عالوة على ا�ستحداث فئات
جديدة يف اجلائزة يف مجَ اليَ ْ التعليم وال�صحة ،و�إ�ضافة فئتني جديدتني �ضمن
جوائز القيادات املتميزة ت�ستهدفان �أف�ضل فريق عمل و�أف�ضل موظف حكومي.
هالة ال�سعيد :جائزة التميز احلكومي تعك�س �شراكتنا اال�سرتاتيجية بدولة
االمارات املتحدة ..من جانبها  ،قالت الدكتورة هالة ال�سعيد وزيرة التخطيط
والتنمية االقت�صادية �إن �أعمال جائزة م�صر للتميز احلكومي مل تكن مبعزل عن
التحديات التي واجهت العامل �أجمع  ،و�أ�شارت �إىل �إ�صرار فريق عمل اجلائزة
على ا�ستمرار �أعمال الدورة الثانية ،ليتم جني ثمار هذا العمل ب�إعالن �أ�سماء
الفائزين يف كل فئة من فئات اجلائزة وتكرميهم.
ووجهت الدكتورة هالة ال�سعيد كلمة للفائزين بجائزة التميز احلكومي قائلة:
التو�صل �إىل النجاح املهم �أن ن�ستمر و�أن نكون ناجحني ..فالنجاح هو
" ال يكفي
ّ
بداية الطريق ال�صحيح نحو التميز واالرتقاء مب�ؤ�س�ساتنا وحتقيق طموحات
املواطنني الذين يحلمون باجلمهورية اجلديدة".
واختتمت ال�سعيد م�ؤكدة حر�ص وزارة التخطيط والتنمية االقت�صادية على
ا�ستمرار ال�شراكة اال�سرتاتيجية يف خمتلف جماالت التعاون مع دولة الإمارات
العربية املتحدة ،ومن بينها التعاون يف جمال �إن�شاء مركز اخلدمات احلكومية
املتميز يف �أ�سوان ،وملف بناء القدرات احلكومية يف جماالت تعزيز ثقافة االبتكار

يف العمل والتوجيهات اال�سرتاتيجية ال�ست�شراف امل�ستقبل وكذلك ا�سرتاتيجية
االت�صال احلكومي.
وتقدمت ال�سعيد بال�شكر لفريق جائزة التميز احلكومي بالوزارة ،على �إميانهم
بفكرة اجل��ائ��زة ون�شرها وال�ت�ع��اون م��ع خمتلف اجل�ه��ات لغر�س وتنمية ثقافة
التميز ،كما هن�أت الفائزين بجائزة م�صر للتميز احلكومي يف دورتها الثانية.
�أكرث من  3000مر�شح لـ  19فئة للجائزة..
و�شهدت ج��ائ��زة م�صر للتميز احلكومي يف دورت�ه��ا الثانية �إق�ب��ا ًال ك�ب�يراً على
الرت�شح لفئاتها الـ 19امل�ؤ�س�سية والفردية ،التي �ضمت  4فئات جديدة� ،إذ تلقت
اجلائزة �أكرث من  3000طلب تر�شح ،عمل على تقييمها  140حمكماً ومقيماً،
وبلغ �إجمايل عدد �ساعات عملهم � 90ألف �ساعة تقييم.
وكانت الدورة الأوىل جلائزة م�صر للتميز احلكومي ،التي مت تكرمي الفائزين بها
يف �أكتوبر � ،2019ضمت  15فئة ،وتلقت �ألفي طلب تر�شح� ،شارك يف تقييمها
 110مقيمني وحمكمني ،وبلغ عدد �ساعات عملهم � 50ألف �ساعة تقييم.
�شراكة ا�سرتاتيجية يف  4حماور..
اجلدير بالذكر� ،أن حكومة دولة الإم��ارات وجمهورية م�صر العربية وقعتا يف
فرباير  ،2018اتفاقية �شراكة ا�سرتاتيجية يف جماالت تطوير وحتديث العمل
احلكومي ،ت�شمل �أرب�ع��ة حم��اور رئي�سية هي "التميز احلكومي" عرب تطبيق
منظومة التميز احلكومي الإماراتية ،التي متثل مرجعية للحكومات الهادفة
�إىل االرت�ق��اء ب��أدائ�ه��ا ،فيما يت�ضمن امل�ح��ور ال�ث��اين "الأداء احلكومي" تعزيز
الكفاءة والفعالية احلكومية واالرتقاء ب�أداء اجلهات.
�أما املحور الثالث "بناء القدرات احلكومية" فريكز على ت�صميم وتقدمي برامج
تدريبية من خالل برنامج قيادات حكومة الإمارات لإعداد وت�أهيل قيادات العمل
احلكومي يف امل�ؤ�س�سات امل�صرية ،ويت�ضمن املحور الرابع "اخلدمات احلكومية"
�إن�شاء �أول مركز خدمات منوذجي يف جمهورية م�صر العربية وتطبيق نظام
النجوم العاملي لت�صنيف اخلدمات احلكومية والعمل على ت�صميم رحلة املتعامل
التي حتاكي برنامج الإمارات للخدمة احلكومية املتميزة.

�إجنازات الإمارات تدعم ملف �إعادة تر�شحها لع�ضوية جمل�س املنظمة البحرية الدولية الفئة (ب)
• �سهيل املزروعي� :ساهمت الإمارات يف �إي�صال �صوت القطاع البحري �إىل العامل ولنا م�شاركة فاعلة يف �صناعة القرارات البحرية
• ح�سن املن�صوري :الإمارات تلتزم مب�س�ؤوليتها جتاه امل�شاركة يف ت�أ�سي�س من�صة م�ستدامة لتبادل املعرفة بني الدول وامل�ؤ�س�سات البحرية
• نا�صر القا�سمي :تلعب الدولة دور ًا تناف�سي ًا يف التجارة العاملية املنقولة بحر ًا مبا ي�سهم يف تعزيز االقت�صاد العاملي
• حممد الكعبي :ن�سعى �إىل موا�صلة الإ�سهام يف �إعداد اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات واالتفاقيات املنظمة لعمل القطاع البحري
• ح�صة �آل مالك :الإمارات من الدول الرائدة يف دعم ومتكني املر�أة يف القطاع البحري
•• دبي-وام:

ر�سخت دولة الإمارات مكانتها الريادية �ضمن �أف�ضل املراكز البحرية يف العامل،
وباتت من الدول امل�ؤثرة يف تطوير ال�صناعة البحرية ،وقد �أ�سهمت املمار�سات
والقرارات والت�شريعات التي �أ�صدرتها الدولة يف تطوير القطاع وتعزيز معايري
ال�سالمة البحرية� ،إ�ضافة �إىل حماية البيئة البحرية عاملياً.
يذكر �أن دولة الإمارات فازت بع�ضوية جمل�س املنظمة البحرية الدولية يف الفئة
(ب) عام  ،2017ومت �إعادة انتخابها يف عام  ،2019وتتطلع الدولة �إىل �إعادة
انتخابها للمرة الثالثة على التوايل يف االنتخابات التي �ستجري يف الفرتة من
� 6إىل  15دي�سمرب من العام اجلاري يف العا�صمة الربيطانية لندن ،لتوا�صل
دورها الفاعل يف تعزيز الت�شريعات واللوائح البحرية مبا يخدم قطاع ال�شحن
البحري والتجارة الدولية.
وح��ول دور دول��ة الإم��ارات يف املنظمة البحرية الدولية ،قال معايل �سهيل بن
حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية " ..تعد دولة الإمارات
�إح��دى ال��دول البحرية املحورية على م�ستوى العامل وقد �سجلت العديد من
الأرقام القيا�سية يف م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية يف القطاع البحري ،حيث جاءت
يف املركز الثالث عامل ًيا يف تي�سري التجارة املنقولة بح ًرا وتزويد وقود ال�سفن ،ويف
املركز اخلام�س عامل ًيا �ضمن �أه��م املراكز البحرية الدولية ،كما �ص ّنفت موانئ
الدولة �ضمن �أف�ضل ع�شرة موانئ عاملية يف حجم مناولة احلاويات حيث متت
مناولة �أكرث من  19مليون حاوية عرب موانئ الدولة خالل العام املا�ضي ،فيما
بلغ عدد ال�سفن التي و�صلت موانئ الإمارات �أكرث من � 25ألف �سفينة جتارية".
و�أ�ضاف معاليه " من خالل ع�ضوية الدولة يف جمل�س املنظمة البحرية الدولية،
ف�إننا ن�ؤكد موا�صلة العمل مع الدول الأع�ضاء لالرتقاء بالقطاع البحري العاملي
و�صناعة النقل البحري من خالل الإ�سهام اجلماعي يف مهمة املنظمة البحرية
الدولية املتمثلة يف حتقيق �سالمة النقل البحري و�أمنه وفاعليته يف حميطات
نظيفة ،وقد لعبت دولة الإمارات دوراً فاع ً
ال خالل الدورتني ال�سابقة واحلالية،
وجنحت يف �إدخ��ال تعديالت جوهرية على الكثري من القرارات التي ت�سهم يف
تطوير وحت�سني منظومة العمل ملواكبة املتغريات العاملية والتطورات التقنية
احل��دي�ث��ة� ،آخ��ذي��ن يف االع�ت�ب��ار �أه�م�ي��ة تخفيف الأع �ب��اء على �أ��ص�ح��اب ال�سفن
وال�شركات البحرية� ،إ�ضافة �إىل دور تلك القرارات يف توحيد اجلهود من �أجل
�سالمة و�أمن وحماية البيئة البحرية على م�ستوى العامل".
م��ن جانبه ،ق��ال �سعادة املهند�س ح�سن حممد جمعة املن�صوري ،وكيل وزارة
الطاقة والبنية التحتية ل�ش�ؤون البنية التحتية والنقل " ..تخدم جهود دولة
الإم��ارات يف جمال التجارة البحرية والب�ضائع العابرة نحو ملياري ن�سمة من
اً
و�صول �إىل �أوروبا ال�شرقية،
ال�صني والهند ودول اخلليج �إىل دول �آ�سيا الو�سطى،
وتلتزم الدولة مب�س�ؤوليتها جتاه امل�شاركة يف ت�أ�سي�س من�صة م�ستدامة لتبادل
املعرفة بني ال��دول وامل�ؤ�س�سات البحرية حول �أف�ضل املمار�سات و�إ�ضافة قيمة

للنقا�شات الفنية والقانونية التي تعقد يف املنظمة البحرية الدولية وامل�شاركة
يف تقدمي املقرتحات التي ت�ستهدف تعزيز لوائح ال�سالمة والأم��ن البحري
واملحافظة على البيئة البحرية".
و�أك��د املن�صوري �أن ال�ت��زام دول��ة الإم ��ارات ب�أعلى املعايري العاملية �ضمن �إطار
االتفاقيات البحرية للمنظمة البحرية الدولية واتباعها نهج �شامل ومتوازن
كونها دول��ة علم ودول��ة ميناء ،ودول��ة �ساحل� ،أ�سهم يف متكينها م��ن معاجلة
الق�ضايا البحرية على نطاق �أو�سع لدعم املجتمع البحري العاملي.
و�أو�ضح ال�شيخ نا�صر القا�سمي ،الوكيل امل�ساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية،
وزارة الطاقة والبنية التحتية قائ ً
ال " ..تلعب دولة الإم��ارات دوراً تناف�سياً يف
التجارة العاملية املنقولة بحراً مبا ي�سهم يف تعزيز االقت�صاد العاملي ،حيث تعمل
�أكرث من � 27ألف �شركة بحرية يف دولة الإمارات وت�صنف موانئ الدولة �ضمن
املراكز الأول على م�ستوى العامل وتتجاوز ق��درات موانئنا ومرافقنا البحرية
املعايري العاملية كما �أ�سهم املوقع اال�سرتاتيجي التي تتمتع به دولة الإمارات يف
�أن تكون مرك ًزا رائدًا للأعمال البحرية يف منطقة دول اخلليج العربي و�شرق
�أفريقيا و�شبه القارة الهندية".
و�أ�ضاف القا�سمي " خالل فرتة جائحة كوفيد ،-19مت فتح جميع املوانئ يف
الدولة على م��دار ال�ساعة لتقدمي خدماتها ب�شكل كامل للحفاظ على تدفق
التجارة العاملية وا�ستمرارية عمل �سال�سل التوريد البحري ل�ضمان �إي�صال
ال�سلع والإم ��دادات احليوية .كما كانت دول��ة الإم ��ارات من �أوائ��ل ال��دول التي
بادرت بت�صنيف البحارة على �أنهم "عمال من ذوي الأولوية" حيث يتواجدون
على خط مواجهة اجلائحة ،ويقدمون خدمات رئي�سة يف مثل هذه الظروف،
ريا بالبحارة العاملني على منت ال�سفن و�ساندتهم يف
و�أولت الدولة اهتمامًا كب ً
حمنتهم خالل جائحة كوفيد ،-19ووفرت جميع الت�سهيالت الالزمة لتبديل
وتغيري الأطقم البحرية ب�شكل �آمن واحل�صول على الرعاية الطبية ،ومتكينهم
من العودة �إىل بلدانهم وكذلك التحاقهم يف ال�سفن املتواجدة يف مياه الدولة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت توفري لقاحات معتمدة �ضد فريو�س كوفيد -19وب�شكل
جماين جلميع العمال الرئي�سيني ،مبا يف ذلك البحارة وموظفي املوانئ الذين
يعملون يف مياه الدولة".
م��ن جانبه ،ق��ال حممد خمي�س الكعبي ،املمثل ال��دائ��م ل��دول��ة الإم ��ارات لدى
املنظمة البحرية ال��دول�ي��ة " ..ت�سعى دول��ة الإم ��ارات م��ن خ�لال ع�ضويتها يف
املنظمة البحرية ال��دول�ي��ة �إىل موا�صلة الإ��س�ه��ام يف �إع ��داد اال�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات واالتفاقيات وو�ضع املعايري املنظمة لعمل القطاع البحري ،وت�شارك
الدولة ب�شكل �إيجابي وم�ؤثر يف جميع �أعمال املنظمة البحرية الدولية واللجان
الفنية الرئي�سية واللجان الفرعية وفرق العمل ذات ال�صلة ،وا�ست�ضافت العديد
من ور�ش العمل الإقليمية وغريها من �أن�شطة بناء القدرات مل�ساعدة املنظمة
البحرية الدولية على توفري القدرات الالزمة لتنفيذ اللوائح واملعايري البحرية
الدولية .وبالتعاون مع الدول الأع�ضاء� ،شاركت الدولة يف تطوير �أف�ضل ال�سبل

لتطوير النطاق التنظيمي لل�سفن البحرية ذاتية القيادة يف �إطار جلنة ال�سالمة
البحرية واللجنة القانونية ،كما ت�شارك ب�شكل م�ستمر يف دورة التعديل اخلا�صة
التفاقية �سوال�س ،وم��ارب��ول ،واتفاقية تي�سري حركة النقل البحري الدويل
واملدونات الأخرى مثل املدونة البحرية الدولية لل�سلع اخلطرة ""IMDG
واملدونة البحرية الدولية للب�ضائع ال�صلبة ال�سائبة ""IMSBC Code
ل�ضمان �سالمة النقل البحري".
و�أ� �ض��اف الكعبي " �أ�سهمت دول��ة الإم ��ارات م ��ؤخ � ًرا يف جملة م��ن الإ�صالحات
الرئي�سة كتعديل اتفاقية املنظمة البحرية الدولية من خالل تقدمي مقرتح
لزيادة �أع�ضاء جمل�س املنظمة ليت�ألف من  52ع�ضوًا اً
بدل من  40يف ثالث فئات
هي :الفئة "�أ" وت�ضم  12ع�ضوًا ،والفئة "ب" وت�ضم  12ع�ضوًا ،والفئة "ت"
وت�ضم  28ع�ضوًا� ،إ�ضافة �إىل اقرتاح زيادة مدة عمل املجل�س لأربع �سنوات .كما
�ساهمت دولة الإمارات يف عمل اللجنة القانونية من خالل تقدمي قرار لتطوير
تدابري جديدة ملنع املمار�سات غري القانونية املرتبطة بالت�سجيل االحتيايل
وال�سجالت املزورة لل�سفن ،كما �ساهمت يف عمل جلنة التعاون الفني من خالل
اعداد م�سودة قرار متعلق برتتيبات التمويل وال�شراكة من �أجل برنامج تعاون
تقني متكامل فعال وم�ستدام ،علما ب�أن جميع تلك القرارات �سيتم اعتمادها يف
االجتماع القادم للجمعية" .وقالت �سعادة املهند�سة ح�صة �آل مالك ،م�ست�شار
معايل وزير الطاقة والبنية التحتية ل�ش�ؤون النقل البحري " ..دولة الإمارات
من ال��دول ال��رائ��دة يف دع��م ومتكني امل��ر�أة يف جميع امل�ج��االت ،ال �سيما القطاع
البحري ،حيث �أ�سهمت يف �إع��داد ق��رار جمعية املنظمة رقم "A.1147"31
بعنوان "احلفاظ على �إرث ال�شعار البحري العاملي لعام  2019وحتقيق بيئة
عمل خالية من العوائق للن�ساء يف القطاع البحري" ،والذي اع ُتمد يف اجتماع
اجلمعية بدورتها احلادية والثالثني يف نهاية عام  ،2019كما �أن دولة الإمارات
من امل�ؤ�س�سني ل�شبكة توا�صل املنظمة البحرية الدولية للم�ساواة بني اجلن�سني
" "IMOGENderوالتي تعترب منتدى ملندوبي الدول الأع�ضاء والوفود
املراقبة لدى املنظمة البحرية الدولية للعمل بطريقة من�سقة لتبادل املعلومات
وتبادل الأفكار و�أف�ضل املمار�سات التي تهدف �إىل حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني
وت�ع��زي��ز م�شاركة الن�ساء يف ال�ق�ط��اع ال�ب�ح��ري� .إ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك ،ت�ت��وىل دولة
الإمارات حالياً رئا�سة رابطة املر�أة العربية فى القطاع البحري ""AWIMA
بالتعاون مع برنامج التعاون الفني للمنظمة البحرية الدولية يف دعم املر�أة يف
القطاع البحري لتحقيق �أه��داف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة وبالأخ�ص
الهدف اخلام�س املعني بتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني".
و�ساهمت دولة الإم��ارات يف الأعمال الهادفة �إىل �إع��داد وتنفيذ اال�سرتاتيجية
الأول�ي��ة للمنظمة البحرية الدولية ب�ش�أن احل��د م��ن انبعاثات غ��ازات الفيئة
من ال�سفن وتوا�صل دعمها لتطوير خطة �إج��راءات املتابعة والدرا�سة الرابعة
للمنظمة البحرية الدولية ب�ش�أن غازات الدفيئة ،و�أ�سهمت دولة الإمارات ب�شكل
كبري يف حماية البيئة البحرية وم�ساعدة قطاع ال�شحن على االمتثال لت�شريعات

املنظمة البحرية الدولية يف احلد من انبعاثات �أكا�سيد الكربيت ،وعرب توفري
�إمدادات الوقود اجلديد منخف�ض الكربيت ،وب�أ�سعار جمدية� .إ�ضافة �إىل ذلك،
واءم��ت ال��دول��ة ا�سرتاتيجيتها البحرية الوطنية م��ع اخلطة اال�سرتاتيجية
للمنظمة البحرية الدولية لفرتة الأعوام ال�ستة "."2023-2018
وتعد دول��ة الإم��ارات �أح��د الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني ملذكرة تفاهم الريا�ض لتحقيق
ال�سالمة البحرية والنقل البحري الفعال والكف�ؤ يف منطقة اخلليج العربي،
وكذلك للنظام املوحد لتدابري الرقابة يف دول��ة امليناء على ال�سفن الأجنبية
ال��زائ��رة مل��وان��ئ ال��دول��ة ،وتعمل على تكثيف ال�ت�ع��اون وت �ب��ادل املعلومات حول
الق�ضايا املتعلقة مبراقبة دولة امليناء.
ومنذ تطبيق املدونة الدولية لأمن ال�سفن واملرافق املينائية " "ISPSيف عام
 ،2004ت�سعى دولة الإمارات �إىل تعزيز �أمن و�سالمة املالحة يف مياه الدولة
من خالل �إدخال املزيد من متطلبات ال�سالمة والأمن .وت�شمل هذه املتطلبات
تركيب �أجهزة حتديد الهوية جلميع قوارب ال�صيد وقوارب النزهة .ومت تو�سيع
نطاق االحتياجات الإ�ضافية لت�شمل جميع موانئ ال�صيد و النوادي البحرية
واملوانئ التي ت�ستقبل �سفن ال تندرج حتت متطلبات اتفاقية �سالمة الأرواح يف
البحار " "SOLASوذلك ل�ضمان ال�سالمة والأمن البحريني ،كما مت و�ضع
عدة خطط وطنية لال�ستجابة حلاالت الطوارئ ،مبا يف ذلك احلوادث البحرية
واالنقاذ وحاالت الطوارئ البحرية والتي ت�شمل مكافحة الت�سربات النفطية من
ال�سفن وخطط البحث والإنقاذ .وتعد دولة الإمارات من �أوىل الدول امل�ساهمة
يف جهود املنظمة البحرية الدولية لإن�شاء اجلامعة البحرية العاملية يف ماملو
بال�سويد ،منذ �إن�شائها يف عام  ،1983وذلك من خالل ع�ضويتها الن�شطة يف
جمل�س املحافظني واللجنة التنفيذية ،بني عامي  1983و  .1991بالإ�ضافة
م�شاركة الدولة يف العديد من املنتديات الوطنية والدولية التي تهدف �إىل نقل
وتبادل اخلربات يف جمال التعليم والتدريب البحري .كما �أ�س�ست الدولة فرعًا
للأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري� ،إحدى الأكادمييات
التابعة جلامعة الدول العربية يف �إمارة ال�شارقة ،كما �أ�س�ست �أكادميية �أبوظبي
البحرية يف العا�صمة �أبوظبي.
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ويل عهد ال�شارقة ي�صدر قرارا بتعيني �سعود بن رئي�س غيانا لـ (وام) :تنظيم �إك�سبو دبي يف ظل التحديات العاملية �أمر ال ي�صدق
�سلطان القا�سمي مديرا ملكتب ال�شارقة الرقمية

•• ال�شارقة-وام:

�أ�صدر �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب
حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة قرار املجل�س رقم 35
ل�سنة  2021ب�ش�أن تعيني مدير ملكتب ال�شارقة الرقمية.
ون�ص ال�ق��رار على �أن يعني ال�شيخ �سعود ب��ن �سلطان ب��ن حممد ب��ن �سلطان
القا�سمي مديراً ملكتب ال�شارقة الرقمية بدرجة مدير على نظام الوظائف
اخلا�صة يف حكومة ال�شارقة .ويُعمل بهذا ال�ق��رار من تاريخ ��ص��دوره ،وعلى
اجلهات املعنية تنفيذه ٌّ
كل فيما يخ�صه ،ويُن�شر يف اجلريدة الر�سمية.

•• دبي-وام:

�أك��د فخامة ال��دك�ت��ور حممد ع��رف��ان علي رئي�س جمهورية غيانا
التعاونية �أن تنظيم دولة الإمارات لـ " �إك�سبو  2020دبي " يف ظل
التحديات التي واجهها العامل ب�سبب تداعيات جائحة "كوفيد -
 "19على خمتلف القطاعات �أمر ال ي�صدق.
و�أ� �ش��ار ف�خ��ام�ت��ه �إىل �أن جن��اح الإم � ��ارات يف ه��ذا التنظيم الرائع
ج��اء بف�ضل دع��م القيادة اال�ستثنائي لهذا احل��دث العاملي والبيئة
والإمكانات الكبرية التي توفرت للمعر�ض واجلهود الكبرية التي
ب��ذل�ه��ا ال�ق��ائ�م��ون وامل �� �س ��ؤول��ون ع��ن ال�ت�ن�ظ�ي��م ،م ��ؤك��دا �أن ��ه م�ت��ى ما
توفرت العنا�صر الثالثة " القيادة والبيئة واجلهود " حتقق الناجح

الكبري.
وقال فخامة رئي�س جمهورية غيانا يف لقاء خا�ص مع وكالة �أنباء
الإمارات "وام"� " :إنها حلظة خا�صة نعي�شها يف �إك�سبو  2020دبي،
نرى جميعا فيها الإلهام والتحفيز والدافع ملواجهة التحديات التي
تواجهنا وميكن �أن نتغلب عليها ونحقق النجاح مبجرد �أن يكون
لدينا ت�صميم ور�ؤية وا�ضحة للم�ستقبل ،وهذا ما حتقق على �أر�ض
الواقع مع هذا التنظيم الرائع لـ "�إك�سبو  2020دبي" .
و�أ�ضاف  " :ال �شك �أن م�شاركة بالدي غيانا يف هذا احلدث العاملي
ي�أتي من �أهمية تواجدنا يف هذا املحفل الدويل ،لدينا ق�صة مذهلة
و�أمامنا م�ستقبل واعد ولدينا فر�ص و�إمكانات هائلة نريد م�شاركتها
مع العامل من خالل �إك�سبو  2020دبي الذي يوفر لنا من�صة دولية

لعر�ضها �أم��ام العامل وكذلك احل��وار مع الآخ��ري��ن واال�ستماع �إىل
ا�سئلتهم عن ر�ؤيتنا امل�ستقبلية لبلدنا وعن �شعبنا الذي يتمتع جميع
�أفراده مب�ستوى معي�شي مرتفع".
و�أكد فخامة رئي�س جمهورية غيانا �أن دولة الإمارات متتلك منظومة
اقت�صادية وحكومية فعالة ومتقدمة و�شبكات ذكية يف �إدارة خمتلف
القطاعات االقت�صادية واالجتماعية و�شركات عاملية كربى يف القطاع
اخل��ا���ص  ..وق��ال " نحن يف غيانا لدينا ف��ر���ص ا�ستثمارية كبرية
ونحن هنا يف الإمارات لعقد �شراكات مع القطاع اخلا�ص وا�ستقطاب
امل�ستثمرين �إىل بلدنا كما ن�سعى لتقوية العالقات الثنائية مع دولة
الإمارات وهناك تو�أمة يف الر�ؤى وهذا ي�ساعد على تعزيز العالقات
بني الدولتني ".
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ويل عهد الفجرية ي�ؤكد دور الثقافة يف تنمية املعارف وتطوير الأفكار
•• الفجرية -وام:

�أك ��د �سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن ح�م��د ب��ن حم�م��د ال���ش��رق��ي ويل
عهد الفجرية  ،ال��دور املحوري للثقافة والعلوم الإن�سانية يف
�صقل مهارات ال�شباب ،وتنمية معارفهم الفكرية ،و�أهميتها يف
دعم طموحاتهم امل�ستقبلية والتعلم من التجارب الإن�سانية
وتطويرها بفعل التفكري والت�سا�ؤل ،بهدف امل�ساهمة يف بناء
الوطن ،وتطوير نه�ضته ،وحتقيق تنميته ال�شاملة.
جاء ذلك خالل ح�ضور �سموه اجلل�سة الثالثة جمل�س "حممد
بن حمد ال�شرقي لل�شباب" ،بتنظيم جمل�س الفجرية لل�شباب

التابع للم�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب بعنوان "ال�شباب والفل�سفة"،
التي �أقيمت يف جمل�س �سموه بق�صر الرميلة .وتناولت اجلل�سة
احلوارية التي قدمها الدكتور �أحمد الربقاوي ،معنى الفل�سفة
بو�صفها علم التفكري وط��رح الأ�سئلة ،والبحث املنطقي عن
املعاين العميقة للأ�شياء ،بالإ�ضافة �إىل دور الثقافة الفل�سفية
يف تكوين ذهنية احلوار لدى فئة ال�شباب ،و�أهميتها يف تكوين
املنطق وم��واج�ه��ة التع�صب الأي��دي��ول��وج��ي ل�ضمان ا�ستقرار
املجتمعات وال�شعوب.
كما ناق�شت اجلل�سة معاين القيم الإن�سانية التي ترتقي بالعقل
ومفاهيم حب احلياة ،وتبحث الغاية من الوجود الإن�ساين،

وكيفية حتويل الأفكار �إىل واقع ممكن ،ا�ستلهاما من جتربة
قيام احتاد الإمارات وت�أ�سي�س الدولة و�صنع هويتها احل�ضارية
املميزة بني دول ال�ع��امل ،و�أهمية ا�ستثمار طاقات ال�شباب يف
تكوينها ونقلها واملحافظة عليها بني الأجيال.
ح�ضر املجل�س �سعادة حممد �سعيد ال�ضنحاين مدير الديوان
الأمريي بالفجرية ،و�سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو
ويل عهد ال�ف�ج�يرة ،و��س�ع��ادة �سعيد النظري مدير امل�ؤ�س�سة
االحتادية لل�شباب ،و�سعادة عبدالرحمن احلمادي وكيل وزارة
الرتبية والتعليم ،وعدد من م�س�ؤويل الدوائر وامل�ؤ�س�سات يف
الفجرية وجمع من ال�شباب.

برئا�سة �سموه ..جمل�س �إدارة االحتادية لل�ضرائب يعقد اجتماعه الأول

مكتوم بن حممد يوجه بت�سهيالت جديدة لتب�سيط وت�سريع �إجراءات رد ال�ضريبة للمواطنني عن بناء م�ساكنهم لتحقيق رفاهيتهم
•• دبي-وام:

عقد جمل�س �إدارة الهيئة االحتادية لل�ضرائب اجتماعه الأول برئا�سة �سمو
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دب��ي نائب رئي�س
جمل�س الوزراء ،وزير املالية ،رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة.
مت خ�لال االجتماع انتخاب معايل حممد ب��ن ه��ادي احل�سيني وزي��ر دولة
لل�ش�ؤون املالية نائباً لرئي�س جمل�س �إدارة الهيئة االحتادية لل�ضرائب.
واعتمد املجل�س القوائم املالية للهيئة عن الربع الثاين وعن الفرتة املنتهية
يف  30يونيو  ،2021مبا يتوافق مع املعايري املحا�سبية الدولية املتعلقة
مبراجعة القوائم املالية الربع �سنوية.
كما ا�ستعر�ض املجل�س خ�لال اجتماعه الثالث للعام احل��ايل  -ال��ذي عقد
�صباح ام�س يف مقر الهيئة يف دبي  -تقريراً �شام ً
ال حول م�ستجدات امل�شاريع
امل�ستمرة للتطوير ،والإجن��ازات التي حققتها الهيئة خالل الفرتة املا�ضية،
وخططها امل�ستقبلية� ،أظهر �أن الهيئة حافظت على معدالت �أداء جيدة يف
قطاعات عملها ،ومن بينها اخلدمة الإلكرتونية لرد �ضريبة القيمة امل�ضافة
للمواطنني عن بناء م�ساكنهم املُ�ش َّيدة حديثاً ،حيث ارتفع ع��دد الطلبات
املعتمدة ل��رد ال�ضريبة للمواطنني ب�صورة ملحوظة خ�لال ال�ع��ام املا�ضي
والفرتة املنق�ضية من العام احلايل.
و�أك��د �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ا�ستمرار الهيئة يف
تنفيذ خططها التطويرية لالرتقاء مب�ستوى خدماتها وفقاً لأف�ضل املعايري،

لتقدمي جميع و�سائل ال��دع��م مل�ساندة قطاعات الأع�م��ال وت�شجيعهم على
االمتثال للت�شريعات والإج��راءات ال�ضريبية من خالل النظام الإلكرتوين
املتكامل للهيئة.
ووجه �سموه ببذل املزيد من اجلهود للم�ساهمة يف حتقيق الرفاهية للمواطنني
واملقيمني يف ال��دول��ة ،خ�صو�صاً فيما يتعلق ب��رد �ضريبة القيمة امل�ضافة
للمواطنني املدفوعة عن بناء م�ساكنهم اجلديدة ،م�شدداً �سموه على �ضرورة
�إدخال ت�سهيالت جديدة لتب�سيط وت�سريع �إجراءات رد ال�ضريبة للمواطنني
عرب من�صة "اخلدمات الإلكرتونية" للهيئة تنفيذاً لر�ؤية القيادة الر�شيدة
لتطوير منظومة �إ�سكان ع�صرية للمواطنني ،وتوفري �أف�ضل م�ستويات احلياة
والعي�ش الرغيد لهم ،باعتبارهم حمور خطط التنمية والهدف الأ�سا�سي لكل
املبادرات وامل�شاريع التي تن ّفذها جميع م�ؤ�س�سات الدولة.
وقال �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم�" :ستعتمد خطط عمل
الهيئة االحتادية لل�ضرائب للمرحلة املقبلة ب�صفة تامة على مبادئ دولة
الإمارات العربية املتحدة للخم�سني عاماً املقبلة التي اعتمدها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،وعلى حمددات
املنهجية اجلديدة للعمل احلكومي التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه
اهلل ،والتي ت�شكل خارطة طريق لبناء م�ستقبل �أكرث ازدهاراً ملواكبة املتغريات
املتالحقة ،وجت��اوز التحديات الإقليمية والعاملية ب�أعلى م�ستويات الكفاءة،
ملوا�صلة م�سرية التنمية الوطنية يف جميع املجاالت مبعدالت منو مت�صاعدة

مت�سارعة".
و�أظ�ه��ر تقرير م�ؤ�شرات الأداء ال��ذي اطلع عليه جمل�س الإدارة حت�سناً يف
الكفاءة الت�شغيلية لأنظمة الهيئة ،فارتفع عدد امل�سجلني ل�ضريبة القيمة
امل�ضافة �إىل نحو  352590م�سجل من الأعمال واملجموعات ال�ضريبية
و�أع�ضائها بنهاية الربع الثالث من العام احل��ايل مقابل نحو 326820
م�سجل بنهاية الفرتة نف�سها من ع��ام  2020ب��زي��ادة بلغت ن�سبتها 7.9
 ،%وارتفع عدد امل�سجلني لل�ضريبة االنتقائية �إىل  1338مقابل 1195
م�سج ً
ال بنهاية �شهر �سبتمرب  ،2020بزيادة بلغت ن�سبتها  ،% 11.97كما
ا�ستمر التو�سع يف قاعدة املتعاملني بالنظام ال�ضريبي وارتفع عدد الوكالء
ال�ضريبيني املعتمدين �إىل  419مقابل  379وكي ً
ال بنهاية الربع الثالث
من عام  2020بزيادة بلغت ن�سبتها .% 10.55
ووفقاً للتقرير الذي اطلع عليه جمل�س �إدارة الهيئة حقق نظام رد ال�ضريبة
لل�سياح معدالت منو كبرية خالل العام احلايل يف ظل بدء تخفيف القيود
العاملية على ال�سفر التي بد�أ فر�ضها يف عام  2020ملكافحة انت�شار جائحة
فريو�س كورونا امل�ستجد /كوفيد ،/-19ومع العودة التدريجية لالنتعا�ش
ال�سياحي يف الدولة ،حيث ارتفعت القيمة الإجمالية ملبالغ ال�ضريبة التي مت
ردها لل�سياح بن�سبة  % 49خالل ال�شهور الت�سعة الأوىل من عام 2021
مقارنة بالفرتة نف�سها من عام .2020
وا�ستعر�ض املجل�س تقريراً حول نتائج تطبيق املرحلتني الأوىل والثانية من
نظام العالمات املميزة على التبغ ومنتجاته الذي يهدف ملنع بيع /تداول/

مواقع العني الثقافية والأثرية � ..إرث معريف للأجيال القادمة
•• العني-وام:

ان�ط�ل�ق��ت م �ن��ذ خ�م���س�ي�ن�ي��ات القرن
امل ��ا�� �ض ��ي �أول ب �ع �ث��ة ا�ستك�شافية
للتنقيب على الآثار يف منطقة العني
والتي �أ�شرف عليها الوالد امل�ؤ�س�س
املغفور ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان
�آل ن�ه�ي��ان "طيب اهلل ثراه" رجل
ال�ت�راث وحاميه م�ع�براً ع��ن �أهمية
ال�ت�راث الثقايف يف مقولته " ،ترك
ل�ن��ا الأ� �س�ل�اف م��ن �أج��دادن��ا الكثري
من ال�تراث ال�شعبي ال��ذي يحق لنا
�أن نفخر به ونحافظ عليه ونطوره
ليبقى ذخراً لهذا الوطن وللأجيال
القادمة" ،باعتباره االمتداد للوجود
الإن� ��� �س ��اين وال ��رك� �ي ��زة الأ�سا�سية
لالنطالق للم�ستقبل من �إرث ثقايف
وتراثي يج�سد العالقة بني الأجيال
وبني االن�سان والأر�ض.
ويف هذا الإطار فقد �صادقت الدولة
ع� �ل ��ى ات� �ف ��اق� �ي ��ة  1972حلماية
ال�ت�راث ال�ع��امل��ي ال�ث�ق��ايف والطبيعي
التي �أق��رت�ه��ا اليون�سكو مم��ا يعك�س
اه �ت �م��ام دول� ��ة الإم� � � ��ارات بالرتاث
الثقايف وحمايته و�صونه والرتويج
له ل�ضمان نقله للأجيال القادمة،
لتحتفل الدولة مبرور خم�سني عاماً
على قيام احتادها حمققة �إجنازات
كبرية وفريدة مع مت�سكها ب�أ�صالتها
وع ��ادات� �ه ��ا امل �� �س �ت �م��دة م ��ن الثقافة
الإماراتية.
و�أك��د عبد الرحمن را��ش��د النعيمي
رئي�س ق�سم م��واق��ع ال�ت�راث العاملي
بدائرة الثقافة وال�سياحة يف �أبوظبي،
�أن الدائرة تعمل على تنظيم القطاع
الثقايف لإم ��ارة �أب��وظ�ب��ي وتطويره،
عرب الرتويج لإرثها الثقايف ومعاملها
ال�سياحية والطبيعية املتنوعة ،من
خالل �إ�سرتاتيجية �سياحية �شاملة
للمحافظة ع�ل��ى �إرث �ه��ا التاريخي
وم��واق�ع�ه��ا ال�ث�ق��اف�ي��ة ع�بر م�شاريع
الرتميم والتوثيق امل�ستمرة لهذه
امل ��واق ��ع ،مب��ا ي�ت�م��ا��ش��ى م��ع �أه� ��داف
ور�ؤي � � ��ة �أب ��وظ �ب ��ي  ،2030وذل ��ك
بهدف بناء جمتمع ثقايف يلعب دوراً
حم��وري �اً يف � �ص��ون ال �ت�راث الثقايف
وحفظ القيم الأ�صيلة ملجتمع �إمارة
�أبوظبي بالتن�سيق مع كافة الأطراف

وحيازة جميع �أنواع ال�سجائر ،وتبغ الأرجيلة ولفائف ال�سجائر التي ت�سخن
كهربائياً التي ال حتمل "الطوابع ال�ضريبية الرقمية" يف الأ�سواق املحلية.
واطلع على عر�ض تو�ضيحي يتعلق بالعالمات املميزة ذات الت�صميم اجلديد
التي �أطلقتها الهيئة وفقاً لأح��دث و�أف�ضل املعايري املطبقة يف هذا املجال،
ليتم تثبيتها على عبوات جميع �أنواع ال�سجائر ومنتجات التبغ الأخرى بد ًال
من الطوابع ال�ضريبية الرقمية التي بد�أ العمل يف بداية عام  ،2019حيث
جاء التحديث �ضمن خطط التطوير امل�ستمرة التي تقوم بها الهيئة لرفع
جودة وكفاءة �إجراءاتها ب�صفة عامة ،ومن بينها �إجراءات امل�ساهمة يف حماية
امل�ستهلكني من الغ�ش التجاري ومكافحة التهرب ال�ضريبي ،ب�آليات متنوعة،
وذل��ك بتتبع عبوات التبغ ومنتجاته �إلكرتونياً منذ �إنتاجها حتى و�صولها
للم�ستهلك النهائي ل�ضمان مطابقتها للموا�صفات القيا�سية املعتمدة،
وااللتزام الكامل ب�سداد ال�ضريبة االنتقائية امل�ستحقة عليها.
و�أو��ض��ح العر�ض �أن��ه اعتباراً من الأول من �أكتوبر احل��ايل ب��د�أت الهيئة يف
ا�ستقبال طلبات العالمات املميزة ذات الت�صميم اجلديد ،التي يتم تثبيتها
على ع�ب��وات جميع �أن ��واع ال�سجائر ومنتجات التبغ الأخ ��رى ال�ت��ي يُ�سمح
بتداولها �صاالت القادمني يف مطارات الدولة ،ويف الأ�سواق املحلية ،واعتباراً
من الأول من يناير املقبل  /2022/يبد�أ ا�ستقبال طلبات العالمات املميزة
ذات الت�صميم اجلديد التي �سيتم تثبيتها على عبوات جميع �أنواع ال�سجائر
ومنتجات التبغ الأخرى التي �س ُي�سمح ببيعها يف الأ�سواق احلرة للمغادرين
�إىل خارج الدولة ب�صاالت املغادرة.

را�شد النعيمي يرت�أ�س اجتماع جمل�س
�أمناء كلية املدينة اجلامعية بعجمان
•• عجمان -وام:

املعنية وال�شركاء.
و�أو� �ض��ح � ّأن منطقة ال�ع�ين حتتوي
ع �ل��ى امل ��وق ��ع الإم � ��ارات � ��ي الوحيد
امل � � ��درج � �ض �م��ن ق��ائ �م��ة اليون�سكو
للرتاث العاملي على م�ستوى الدولة
وامل�سجلة كممتلك ثقايف مت�سل�سل
يتكون م��ن  17موقعاً مب��ا يف ذلك
واح��ات �ه��ا ال �� �س��ت وامل ��واق ��ع الأثرية
يف ه�ي�ل��ي وج �ب��ل ح�ف�ي��ت وب ��دع بنت
�س ّعود التي تعد �شاهدة على وجود
جم�ت�م�ع��ات وح �� �ض ��ارات مت �ت��د منذ
الع�صر احل �ج��ري احل��دي��ث ق�ب��ل 8
�آالف ع��ام تقريباً وتعترب خمزوناً
معرفياً للأجيال القادمة والرابط
الوثيق لالنتماء للوطن.
ول �ف��ت ال�ن�ع�ي�م��ي �إىل �إدراج مواقع
العني الثقافية "حفيت ،هيلي ،بدع
بنت ��س� ّع��ود ،وم�ن��اط��ق الواحات" يف
عام  2011خالل الدورة اخلام�سة
والثالثني للجنة الرتاث العاملي التي
ع�ق��دت يف مقر اليون�سكو بباري�س،
ح�ي��ث �أك� ��دت جل�ن��ة ال �ت�راث العاملي
ع�ل��ى ا��س�ت�ي�ف��اء امل ��واق ��ع الإماراتية
لثالثة م��ن املعايري الثقافية التي
قدمت �شواهد ا�ستثنائية على تطور
الثقافات وتعاقبها منذ فرتة الع�صر
احل �ج��ري احل��دي��ث وم ��ا ت�ل�ت�ه��ا من
ف �ت�رات ا� �س �ت �م��رت �إىل اال�ستيطان
الب�شري ح��ول ال��واح��ات وا�ستدامته
حتى يومنا ه��ذا ،و�أي�ضاً من خالل
�إ� �س �ه��ام��ات امل ��داف ��ن وامل�ستوطنات
الأث��ري��ة املكت�شفة لثقافات حفيت،
وهيلي و�أم النار يف تعميق معرفتنا
ب��ال �ت �ط��ور ال �ب �� �ش��ري خ �ل�ال ف�ت�رات
ال�ع���ص��ر ال�ب�رون ��زي واحل ��دي ��دي يف

�شبة اجلزيرة العربية.
بدورها �أكدت لبنى الطنيجي مدير
ق�سم ال�ت��وا��ص��ل وال�ت��وع�ي��ة يف دائرة
ال�ث�ق��اف��ة وال���س�ي��اح��ة – �أب��وظ �ب��ي :
�أن ال ��دائ ��رة ت �ق��وم مب�ج�م��وع��ة من
ال �ب�رام� ��ج وال �ف �ع��ال �ي��ات الثقافية
وال �ف �ن �ي ��ة ل �ف �ئ��ة ال �� �ش �ب ��اب وطلبة
امل��دار���س م��ن خمتلف م�ستوياتهم
ال��درا��س�ي��ة ب�ه��دف تعريفهم برتاث
وث�ق��اف��ة �إم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي ،وم��ن �أهم
ه ��ذه ال�ب�رام��ج ال ��زي ��ارات امليدانية
للمواقع والأماكن الرتاثية يف �إمارة
�أب��وظ�ب��ي مت�ضمنة م��واق��ع منطقة
العني وذلك للتعرف على دور الآباء
والأج� ��داد يف ب�ن��اء ما�ضي الإم ��ارات
ال � � ��ذي � �ش �ك��ل م� �ق ��دم ��ة للحا�ضر
ب��إجن��ازات��ه الوا�سعة وامل�ستقبل بكل
مم��ا يجعل هذه
�آم��ال��ه وتطلعاته ،و ّ
ال � ��زي � ��ارات ذات ج� � ��دوى تعليمية
ومهار ّية ومعرفية ح�سب الدرا�سات
واخلطط املو�ضوعة لال�ستفادة من
هذه الزيارات ملا ي�صاحبها من ور�ش
عمل ،وتعلم مبا�شر يدعم حمتوى
امل �ن��اه��ج ال��درا� �س �ي��ة وي�ث�ري خربات
الطلبة.
و�أ�� �ض ��اف ��ت ال �ط �ن �ي �ج��ي �أن برامج
ال� ��دائ� ��رة ت �� �ش �م��ل ج � ��والت طالبية
ميدانية للمتاحف يف منطقة العني
التي تتميز ب�أهم ّية خا�صة باعتبار
املتحف يحاكي امل��ا��ض��ي مل��ا يحتويه
من معرو�ضات و�أدوات و�آث��ار تعك�س
ممار�سات و�أمن��اط حياة الإن�سان يف
هذه املنطقة ،لت�ساهم يف نقل املعرفة
للطالب بالتاريخ احل�ضاري للدولة
وت�ع��زز ل��دى الطلبة ف��ر���ص التعلم

املبا�شر ،كما تنمي لديهم ال�شعور
ب��االن �ت �م��اء ل�ت��اري�خ�ه��م وم ��ا ق ��ام به
الأ�سالف حلا�ضرهم وم�ستقبلهم.
و�أو� �ض �ح��ت ب� ��أن ال��دائ��رة ت�ساهم يف
�إثراء املناهج الدرا�سية التي تت�ضمن
ع �ن��ا� �ص��ر ال� �ت ��راث امل �� �س �ج �ل��ة لدى
اليون�سكو ،من بينها مواقع الرتاث
يف منطقة ال�ع�ين وال�ت�راث املعنوي
مثل ال�صقارة والعيالة والتغرودة
والعازي والقهوة العربية واملجال�س
وال �ن �خ �ل��ة ل�ت���س��اه��م ه ��ذه العنا�صر
يف خ�ل��ق م�ع��رف��ة ب ��امل ��وروث الثقايف
الأ�� �ص� �ي ��ل ل ��دول ��ة االم � � � ��ارات لدى
الطالب بالإ�ضافة �إىل دورها يف ربط
احل��ا��ض��ر ب��امل��ا��ض��ي وت�ن�م�ي��ة الهوية
الوطنية لدى الطالب.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن برنامج "موهبتي"
ال��ذي ت��دي��ره ال��دائ��رة بالتعاون مع
دائ��رة التعليم واملعرفة ي�شكل قفزة
نوعية يف جمال الفنون املرئية وفنون
الأداء وذلك لربط التعليم بالرتاث
وتنمية مواهبه الطلبة و�إبداعاتهم،
حيث تخ�ص�ص العديد م��ن املراكز
امل ��وزع ��ة يف �إم � ��ارة �أب� ��و ظ �ب��ي مئات
الطلبة املوهوبني يف الر�سم والنحت
والت�صوير الفوتوغرايف والت�صميم
اجل��راف�ي�ك��ي وال�ي��ول��ة وال �ع��زف على
خم�ت�ل��ف الآالت امل��و��س�ي�ق�ي��ة وفنون
امل�سرح الدراما والباليه.
و� �ض �م��ن ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال ��دائ ��رة يف
ا� �س �ت �� �ش��راف امل���س�ت�ق�ب��ل �أك � ��دت لبنى
ال�ط�ن�ي�ج��ي �أن ال ��دائ ��رة ت�ع�م��ل على
عدة م�شاريع م�ستقبلية بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة الإم��ارات للتعليم املدر�سي
وذل� � ��ك � �ض �م��ن م� ��� �ش ��روع "�سفراء

ال�سياحة" ب �ه��دف �إع� ��داد وتطوير
مهارات قادة امل�ستقبل من الأطفال
يف ف ��ن اخل �ط��اب��ة ،وال�ب�روت ��وك ��ول،
وفنون التوا�صل والرتويج ال�سياحي
ل �ل �م��واق��ع ال �ت��اري �خ � ّي��ة والرتاثية
وال �ث �ق��اف �ي��ة ،وذل� ��ك ل�ل�م���س��اه�م��ة يف
ت� �ط ��وي ��ر م� � �ه � ��ارات جم� �م ��وع ��ة من
الأطفال القادرين على متثيل دولة
الإم ��ارات يف املحافل ال��دول�ي��ة حتى
يكونوا منوذجاً لأجيال امل�ستقبل.
كما تتبنى ال��دائ��رة ب��رام��ج متنوعة
وم �ت �خ �� �ص �� �ص��ة لإ�� � �ش � ��راك الطلبة
ولفئة �أ��ص�ح��اب الهمم يف براجمها
وف �ع��ال �ي��ات �ه��ا م ��ن ب�ي�ن�ه��ا ،مهرجان
احل ��رف وال���ص�ن��اع��ات التقليدية يف
� �س��وق ال �ق �ط��ارة ال� ��ذي ُي �ع��د من�صة
م�ث��ال�ي��ة وب�ي�ئ��ة تعليمية �أو �صفية
ي�ستطيع الطلبة م��ن خاللها تعلم
ال �ك �ث�ي�ر ع ��ن احل� � ��رف التقليد ّية
والأل� � �ع � ��اب ال �� �ش �ع �ب � ّي��ة وال�صقارة
و�آداب املجل�س وال�سنع والطقو�س
والتقاليد امل�صاحبة لإع��داد القهوة
وت� �ق ��دمي� �ه ��ا ،وخ �� �ص��ائ ����ص البيت
الإماراتي التقليدي مما ي�ساعدهم
على املمار�سة العملية لهذه احلرف
وامل �م��ار� �س��ات ال�شعبية ل�ت�ك��ون عادة
م��ن ع��ادات�ه��م ينقلون معرفتها مع
�أ��ص��دق��ائ�ه��م و�أق��ارب �ه��م و�أب�ن��ائ�ه��م يف
امل�ستقبل.
وت �ن��درج م��واق��ع ال�ع�ين الثقافية الـ
� 17ضمن �أربعة جتمعات رئي�سية
ح�سب مواقعها اجلغرافية وفرتاتها
وخ�صائ�صها التي تتبعها  76مكوناً
ف��رع�ي�اً� ،أول �ه��ا جتمع "مواقع جبل
حفيت" الذي يحتوي على "مدافن

ج �ب��ل ح�ف�ي��ت " امل�ك�ت���ش�ف��ة مبحيط
اجلبل و�سفوحه لت�سرد حياة النا�س
الذين عا�شوا بهذا اجلبل والتقاليد
اجل�ن��ائ��زي��ة ال �ت��ي ت �ع��ود �إىل م��ا بني
 3200و  2700ق �ب��ل امل �ي�ل�اد،
ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل ال �ت �ج �م��ع الثاين
"مواقع هيلي" والتجمع الثالث"
ب��دع ب�ن��ت �س ّعود" يف منطقة هيلي
و�شمالها ب��اع�ت�ب��اره�م��ا �أه ��م املواقع
الأث� ��ري� ��ة م ��ن ال �ع �� �ص��ر ال�ب�رون ��زي
واحل � ��دي � ��دي يف دول � � ��ة الإم� � � � ��ارات
واملنطقة لك�شفهما عن امل�ستوطنات
واملدافن والآف القطع الأثرية التي
ت�صور لنا كيف عا�ش املجتمع القدمي
يف هذين الع�صرين ،ويو�ضحان لنا
�أي�ضاً تاريخ نظام الأف�لاج ال��ذي مت
العمل ب��ه منذ الألفية الأوىل قبل
امل �ي�لاد ب��اع�ت�ب��اره ��ش�ه��ادة ع�ل��ى �إدارة
املياه يف املناطق ال�صحراوية.
كما ي�شمل التجمع الرابع "مناطق
واح��ات منطقة العني" ،واحة العني
وه ��ي �أك�ب�ر واح� ��ات منطقة العني،
ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل واح� � ��ة املعرت�ض
والقطارة واجليمي وهيلي واملويجعي
لت�شكل ه��ذه ال��واح��ات م �ك��ون مهم
للم�شهد الثقايف للمدينة ال�شاهدة
على تطور اال�ستيطان الب�شري حول
واح��ات العني التي تت�ضمن معظم
امل �ب��اين ال�ت��اري�خ�ي��ة امل�ه�م��ة يف العني
مثل التح�صينات الدفاعية ،والبيوت
ال�ت�راث �ي��ة ،وامل �� �س��اج��د التاريخية،
كما �أن ال�ع��ادات والتقاليد والرتاث
ال�غ�ير امل ��ادي امل��رت�ب��ط ب��ال��واح��ات ال
تزال قائمة باعتبارها �أن�شطة مهمة
مرتبطة بهذا املجتمع.

ت��ر�أ���س ال�شيخ را��ش��د ب��ن حميد النعيمي رئي�س جمل�س �أم �ن��اء كلية املدينة
اجلامعية بعجمان اجتماع املجل�س بح�ضور ال�شيخ حممد بن عبد اهلل النعيمي
نائب رئي�س املجل�س واالع�ضاء وذلك مبقر املدينة اجلامعية يف عحمان.
و�أك��د ال�شيخ را�شد بن حميد توافق الكلية مع ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة لدولة
االم��ارات لقطاع التعليم العايل وامل�ساهمة التي يجب �أن تهدف الكلية �إىل
تقدميها نحو متكني ال�شباب مبهارات امل�ستقبل .كما �أك��د �أهمية الإعتمادات
والت�صنيفات الدولية للتو�سع يف جهود تدويل الكلية ..و�أث�ن��ى على �أع�ضاء
جم�ل����س االم �ن��اء ف�ي�م��ا يتعلق ب�ج�ه��ود ال�ك�ل�ي��ة امل���س�ت�م��رة وال �ت �ق��دم يف املناهج
وال��درا� �س��ات يف ال�ع��ام ال��درا��س��ي  . 2021-2020ون��اق����ش جمل�س االمناء
خطط الكلية امل�ستقبلية يف العام الدرا�سي  2022-2021وجهودها نحو
حتقيق التميز امل�ؤ�س�سي .وا�ستعر�ض رئي�س جمل�س االمناء يف م�ستهل اجلل�سة
بالتف�صيل الإجن��ازات الرئي�سية التي حققتها كلية املدينة اجلامعية بعجمان
والتيت�ضمنت جتديد الرتخي�ص وت�صنيف جنوم "كيو ا�س" واالعتماد الدويل
وعملية التقدم يف اجراءات الت�صنيف والدور احليوي الذي تلعبه كلية املدينة
اجلامعية ل�ضمان التميز يف التدري�س والبحث واخلدمات الطالبية وامل�ساهمات
يف املجتمع .وت�ضمنت املناق�شة �إ�سرتاتيجية التدويل والتقدم وهي �إحدى نقاط
القوة الأ�سا�سية للكلية يف نظام �إدارة اجلامعة ووح��دة التعلم عن بعد والتي
مت تطويرها داخ�ل� ًي��ا ل�ضمان و��ص��ول طالبنا ب�سهولة �إىل جميع اخلدمات
رئي�س كلية املدينة اجلامعية عن حت�سينات
الطالبية .وحت��دث عمران خان ً
البنية التحتية الأخرية حيث قامت الكلية م�ؤخرا ببناء خمترب حماكاة كلية
�أال�سنان على �أحدث طراز ت�ضمن  21ر�أ�س مري�ض ا�صطناعيا وف�صوال درا�سية
جمهزة ب�أحدث التقنيات والبث املبا�شر و�أدوات التعلم الإلكرتوين لدعم التعلم
الديناميكي بو�سائل الراحة مع ت�ضمني معايري ال�صحة وال�سالمة.

فقدان �شهادات �أ�سهم
العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

فقد املذكورة �أ�سما�ؤهم �أدناه
�سعيد حممد علي مبارك ال�شبلي
ميثاء �سعيد حممد علي مبارك ال�شبلي
خلود �سعيد حممد علي مبارك ال�شبلي
منال �سعيد حممد علي مبارك ال�شبلي
احمد �سعيد حممد علي مبارك ال�شبلي
يو�سف �سعيد حممد علي مبارك ال�شبلي
هيثم �سعيد حممد علي مبارك ال�شبلي
العنود �سعيد حممد علي مبارك ال�شبلي
ماجد �سعيد حممد علي مبارك ال�شبلي
امنه �سعيد حممد علي مبارك ال�شبلي

ASMAK1720780
ASMAK1720781
ASMAK1720782
ASMAK1720783
ASMAK1720784
ASMAK1720786
ASMAK1720785
ASMAK1720787
ASMAK1720788
ASMAK1720789

�شهادات ا�سهم �صادرة من �شركة �أ�سماك وعددها 1200
�سهم لكل �شخ�ص من يجدها عليه الإت�صال على الرقم
0506729119
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�أخبـار الإمـارات

Thursday

الإمارات حتث املجتمع الدويل على تقدمي الدعم لل�شعب الفل�سطيني
•• نيويورك -وام:

06

�أ�شادت الإمارات العربية املتحدة باجلهود الإيجابية الأخرية على ال�ساحة
الدولية ،للدفع قدما بجهود ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط ،وبناء الثقة بني
الأطراف ال�ستئناف عملية املفاو�ضات.
جاء ذلك خالل بيان دولة الإمارات �أمام املناق�شة ربع ال�سنوية املفتوحة
التي عقدها جمل�س الأمن حول احلالة يف ال�شرق الأو�سط ،مبا يف ذلك
الق�ضية الفل�سطينية ،حيث دع��ت دول��ة الإم ��ارات �إىل موا�صلة العمل
للحفاظ على وقف �إطالق النار الذي مت التو�صل �إليه بني الإ�سرائيليني
والفل�سطينيني ،م�ؤكدة �أهمية خف�ض الت�صعيد يف كافة �أرجاء الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة .كما دعت يف الوقت ذاته �إىل وقف جميع الإجراءات

واملمار�سات غري ال�شرعية يف الأرا�ضي املحتلة والتي من �ش�أنها �أن تقو�ض
من �آفاق حل الدولتني ،ومنها بناء وتو�سيع امل�ستوطنات ،وم�صادرة وهدم
املمتلكات الفل�سطينية ،والتهجري الق�سري لل�سكان خا�صة يف القد�س
ال�شرقية.
و�أك� ��دت دول ��ة الإم � ��ارات يف ه��ذا ال���س�ي��اق � �ض��رورة �أن تتحمل �إ�سرائيل
م�س�ؤولياتها وفقا للقانون الدويل ،وق��رارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة،
مبا يف ذلك توفري احلماية الالزمة للمدنيني الفل�سطينيني.
ورك ��زت دول ��ة الإم � ��ارات على � �ض��رورة احل �ف��اظ على ال��و��ض��ع القانوين
والتاريخي القائم يف مدينة القد�س ،ومتكني الفل�سطينيني من ممار�سة
�شعائرهم ال��دي�ن�ي��ة ،م��ع اح�ت�رام ال ��دور ال�ت��اري�خ��ي للمملكة الأردنية
الها�شمية يف الو�صاية على الأماكن املقد�سة يف املدينة .كما �شددت على

�أهمية جتنب اتخاذ �أي �إج��راءات من �ش�أنها �أن تفاقم التوتر يف مدينة
القد�س� ،أو �أن ت�ؤثر على الرتتيبات التاريخية املتعلقة بامل�سجد الأق�صى
ب�شكل خا�ص.
وح�ث��ت دول ��ة الإم � ��ارات املجتمع ال ��دويل ع�ل��ى م��وا��ص�ل��ة ت�ق��دمي الدعم
ال�لازم لل�شعب الفل�سطيني ،خا�صة يف ظل ما يتعر�ض له من �أو�ضاع
�إن�سانية واقت�صادية �صعبة تفاقمت ب�سبب جائحة كوفيد ،-19م�ؤكدة
التزامها التاريخي مع ال�شعب الفل�سطيني� ،إذ �ساهمت الدولة ب�أكرث من
 883مليون دوالر �أمريكي ،منذ عام  2013وحتى  ،2021لتمويل
القطاعات احليوية ودعم جهود التنمية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
ووكالة الأون ��روا .و�أ��ش��ارت �إىل �أن��ه مت �إر��س��ال � 60أل��ف جرعة من لقاح
كوفيد ،-19و�أك�ث�ر م��ن  36.6ط��ن م��ن امل���س��اع��دات الطبية العاجلة

لآالف العائالت الفل�سطينية يف قطاع غ��زة ،لتمكينهم م��ن الت�صدي
للجائحة ،جمددة دعمها للجهود الرامية �إىل الدفع قدما مبلف �إعادة
الإع�م��ار يف قطاع غ��زة ،للتخفيف من املعاناة الإن�سانية فيها ،وتوفري
الفر�ص االقت�صادية لل�شباب.
ويف ختام بيانها� ،أكدت دولة الإمارات موقفها الثابت ب�ش�أن دعمها املطلق
للق�ضية الفل�سطينية ،واحلقوق امل�شروعة لل�شعب الفل�سطيني ،م�شددة
على �أن احل��ل ال�ع��ادل وال��دائ��م وال�شامل لهذه الق�ضية يتمثل يف قيام
دولة فل�سطينية م�ستقلة وذات �سيادة ،على حدود الرابع من يونيو لعام
 ،1967وعا�صمتها القد�س ال�شرقية ،وفقا لقرارات جمل�س الأمن ذات
ال�صلة ،ومرجعيات م�ؤمتر مدريد ،ومبادرة ال�سالم العربية وغريها من
املرجعيات الدولية املتفق عليها.

ملك البحرين ي�ستقبل �صقر غبا�ش
•• املنامة-وام:

ا�ستقبل ج�لال��ة امل�ل��ك حمد ب��ن عي�سى �آل خليفة ع��اه��ل مملكة
البحرين ال�شقيقة معايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س الوطني
االحت��ادي وال��وف��د امل��راف��ق ال��ذي يقوم ب��زي��ارة ر�سمية �إىل مملكة
البحرين.
ونقل معايل �صقر غبا�ش جلاللة ملك البحرين حتيات �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
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ومتنيات �سموهم ململكة البحرين

و�شعبها املزيد من التقدم واالزدهار.
وحمل جاللة ملك البحرين معاليه حتياته �إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل"
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ومتنياته لدولة الإمارات و�شعبها
املزيد من الرفعة والتقدم واالزدهار.
و�أع� ��رب ج�لال��ة امل �ل��ك ح�م��د ب��ن عي�سى �آل خليفة ع��ن اعتزازه
بالعالقات التاريخية الأخ��وي��ة الوثيقة التي جتمع بني مملكة
ً
ر�سوخا
البحرين ودول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة والتي ت��زداد
وقو ًة يف ظل احلر�ص املتبادل على تطويرها وتو�سيع �آفاقها.

و�أكد جاللته على �أهمية مثل هذه الزيارات الأخوية التي ت�سهم
يف تفعيل �أط��ر التعاون وتبادل التجارب واخل�برات فيما يخ�ص
العمل الربملاين والدميقراطي �إىل جانب التن�سيق حيال خمتلف
الق�ضايا امل�شرتكة.
و�أ� � �ش ��اد ج�ل�ال��ة م �ل��ك ال �ب �ح��ري��ن ب� ��دور امل�ج�ل���س�ين يف البلدين
و�إ�سهامهما يف تقوية �أوا� �ص��ر ال�ع�لاق��ات البحرينية الإماراتية
على امل�ستويني الر�سمي وال�شعبي ودع��م م�سرية البناء والتطور
يف البلدين ال�شقيقني .و�أع��رب معايل �صقر غبا�ش عن خال�ص
تقديره جلاللة ملك البحرين ،مثمنا حر�ص جاللته امل�ستمر
على تعزيز العالقات الأخ��وي��ة التاريخية الوثيقة بني البلدين
ال�شقيقني يف املجاالت كافة وتوثيق التعاون الربملاين والنيابي
وكل ما فيه اخلري للبلدين ال�شقيقني.

�أول م�شروع تعليمي ومتكيني للم�ؤ�س�سة يف الدولة

طفال ً
مركز القلب الكبري التعليمي يقدم الت�أهيل املعريف والتمكني املهني لـ ً 492
و�شابا داخل الدولة
•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلنت م�ؤ�س�سة القلب الكبري ،امل�ؤ�س�سة
الإن�سانية العاملية املعنية مب�ساعدة
ال�لاج�ئ�ين واملحتاجني ح��ول العامل،
والتي تتخذ من �إم��ارة ال�شارقة مقراً
لها� ،أن ع��دد امل�ستفيدين من "مركز
القلب الكبري التعليمي" م�شروعها
امل �ع ��ريف وال�ت�م�ك�ي�ن��ي الأول يف دول ��ة
الإم��ارات العربية املتحدة ،بلغ خالل
العامني املا�ضيني  492طالباً وطالبة
من خمتلف مناطق الدولة
وي���س�ت�ه��دف ب��رن��ام��ج "مركز القلب
الكبري التعليمي" فئتني �أ�سا�سييتني
ت�تراوح �أعمارهم بني  10و26عاماً
 ،الأوىل ت�شمل �أبناء العائالت املقيمة
ال��ذي��ن ح��ال��ت ظ ��روف ب�ل��دان�ه��م قبل
دخولهم �إىل الإم� ��ارات م��ن االنتظام
ب��ال���ص�ف��وف ال��درا� �س �ي��ة ،ح�ي��ث يعاين
ال �ك �ث�ير م�ن�ه��م م��ن ان �ق �ط��اع التعليم
ب�سبب ال�صراعات الدائرة يف بلدانها
الأ�صلية �أو ب�سبب انتقالهم ملخيمات
اللجوء يف ال�ب�ل��دان املحيطة ،وتعمل
القلب الكبري من خالل منهاج املركز
على توفري التح�صيل املعريف الالزم
ال��ذي مي ّكن الطالب والطالبات من
االلتحاق مبدار�س الدولة ال�ستكمال
حت���ص�ي�ل�ه��م ال �ع �ل �م��ي .ب�ي�ن�م��ا ت�شمل
الفئة ال�ث��ان�ي��ة ،الطلبة ال��ذي��ن �أنهوا
الدرا�سة الثانوية  ،وحالت ظروفهم
االجتماعية وامل��ادي��ة دون التحاقهم
ب��ال �ك �ل �ي��ات واجل ��ام� �ع ��ات ال�ستكمال

درا�ستهم� ،أو ال�شباب الذين جتاوزوا
��س��ن االل �ت �ح��اق ب��امل��در� �س��ة� ،إذ ي�سعى
ال�برن��ام��ج �إىل ت�أهيل ه ��ؤالء ال�شباب
للدخول �إىل �أ�سواق العمل من خالل
تعليمهم وتطوير مهاراتهم ملتطلبات
ال �ق �ط��اع��ات ال �ن��ام �ي��ة .وك��ان��ت القلب
الكبري� ،أطلقت "مركزالقلب الكبري
التعليمي" يف العام  2019بال�شراكة
م��ع م��رك��ز رواف ��د للتطوير والتعليم
ومت جت �ه �ي��ز امل� ��رك� ��ز ع �ل ��ى م�ساحة
تبلغ  6000م�تر م��رب��ع يف منطقة
الريموك يف �إمارة ال�شارقة مقدمة من
م�ؤ�س�سة الطنيجي العقارية ،وبلغت
ال�ت�ك�ل�ف��ة الإج �م��ال �ي��ة ل�ل�م���ش��روع مبا
ي�شتمل عليه من مبنى وما يخ�ص�ص
ل��ه م��ن ك ��وادر وظ�ي�ف�ي��ة وغ�يره��ا من
ال�ت�ج�ه�ي��زات  2,172,300درهم
�إماراتي.
برامج تعليمية وت�أهيلية ل�سوق العمل
وي � �ت� ��وزع امل� �ن� �ه ��اج ع� �ل ��ى برناجمني

�أ�سا�سيني الأول يحمل عنوان (متكني)
ويركز على الت�أهيل املعريف للأطفال
وال�شباب الذين انقطعوا عن التعليم
امل��در��س��ي يف بلدانهم الأ��ص�ل�ي��ة ،حيث
ا�ستفاد منه  125طالباً خالل العام
الدرا�سي  ،2020 – 2019و 196
طالباً خ�لال العام الدرا�سي 2020
– .2021
�أم � � ��ا ال �ب�رن ��ام ��ج ال � �ث� ��اين واخل ��ا� ��ص
ب��ال���ش�ب��اب ،فيحمل ع �ن��وان "ت�أهيل"
وي �ع �م��ل ع �ل��ى ب �ن��اء م� �ه ��ارات الإدارة
وال �ت �خ �ط �ي ��ط وال� �ت� ��� �س ��وي ��ق وتبني
التقنيات احلديثة ،وا�ستفاد منه 86
طالباً خ�لال العام الدرا�سي 2019
–  ،2020و 85ط ��ال� �ب� �اً خالل
ال �ع��ام ال��درا� �س��ي 2021 – 2020
م��ن خ��ري�ج��ي امل��دار���س ال�ث��ان��و ّي��ة من
املقيمني يف الدولة وخريجي برنامج

"متكني".
مرمي احلمادي ،مدير م�ؤ�س�سة القلب
الكبري :التعليم حقاً �أ�سا�سياً تنعك�س
خمرجاته �إيجاباً على الأفراد والأ�سر
واملجتمعات ب�شكل عام
وقالت مرمي احلمادي ،مدير م�ؤ�س�سة
القلب الكبري" :يج�سد (مركز القلب
ال �ك �ب�ي�ر ال �ت �ع �ل �ي �م��ي) ا�سرتاتيجية
امل��ؤ��س���س��ة وج �ه��وده��ا ب�ت�ق��دمي الدعم
ال �ل��ازم ل �ل��واف��دي��ن ال ��ذي ��ن عاي�شوا
ظروفاً ا�ستثنائية يف بلدانهم الأ�صلية
�أدت �إىل ح��رم��ان �ه��م م ��ن االلتحاق
ب��امل��دار���س وت �ع � ّل��م ال� �ق ��راءة والكتابة
وامل�ه��ارات الأ�سا�سية ،وتوفري الأدوات
العملية للنهو�ض بواقعهم".
و�أ�ضافت احلمادي" :يرتجم امل�شروع
ر�ؤى وت ��وج �ي �ه ��ات ق��ري �ن��ة �صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة� ،سمو ال�شيخة

جواهر بنت حممد القا�سمي ،رئي�سة
م��ؤ��س���س��ة ال �ق �ل��ب ال �ك �ب�ير ،املنا�صرة
ال� �ب ��ارزة لل��أط �ف��ال ال�لاج �ئ�ين لدى
امل�ف��و��ض�ي��ة ال���س��ام�ي��ة ل�ل��أمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني ،الرامية �إىل تعزيز
مفاهيم التعاون والرتاحم يف املجتمع
الإم��ارات��ي ،التي ت�شكل جوهر ثقافة
�إمارة ال�شارقة".
وث�م�ن��ت احل �م��ادي م���س��اه�م��ات مركز
رواف ��د للتطوير والتعليم باعتباره
م�ؤ�س�سة حملية ت�ستجيب للتحديات
بتقدمي حلول تعليمية فعالة ومفيدة
ت�ستهدف الأط�ف��ال وال�شباب ،م�شرية
�إىل �أن �شراكة م�ؤ�س�سة القلب الكبري
م��ع م��رك��ز رواف� ��د يف ت�ع�ل�ي��م ومتكني
الأط � �ف� ��ال وال �� �ش �ب��اب داخ � ��ل ال��دول��ة
ت�ع�ك����س ث�ق��اف��ة ال�ت���ض��ام��ن املجتمعي
لدعم امل�سرية التنموية.

نظمت زيارة ميدانية للت�أكيد على جهوزية املنفذ وكفاءة بنيته التحتية

جلنة املنافذ والنقاط احلدودية يف ال�شارقة تعقد اجتماعها العا�شر يف منطقة املدام وتتفقد منفذها احلدودي
•• ال�شارقة-الفجر:

عقدت اللجنة التنظيمية للمنافذ
وال �ن �ق��اط احل ��دودي ��ة يف ال�شارقة
اجتماعها ال ��دوري العا�شر للعام
 2021يف منطقة املدام باملنطقة
الو�سطى لإم��ارة ال�شارقة ،ناق�شت
خ�ل�ال ��ه ال� �ع ��دي ��د م� ��ن املوا�ضيع
ال�ت��ي تتعلق بتطوير ��س�ير العمل
لالرتقاء بالأداء العام لكافة منافذ
الإم��ارة� ،إىل جانب ا�ستعرا�ض �آخر
املالحظات واملقرتحات الواردة من
� �ش��رك��اء ال�ل�ج�ن��ة اال�سرتاتيجيني
وال� �ت ��ي ت �� �ص��ب يف جم �م �ل �ه��ا حول
تطوير البنية التحتية وحتديث ال�ن�ق��اط احل��دودي��ة ،وق��دم��ت بالغ
ال �ت �ق �ن �ي��ات وت�ب���س�ي��ط الإج � � ��راءات �شكرها لقائد حر�س احلدود وكافة
مب��ا ي�ت�لائ��م م��ع �آخ ��ر امل�ستجدات ،مرتب القيادة على تعاونهم املقدر
و�إ� � �ض� ��اف� ��ة ع �ن��ا� �ص��ر ت� �ع ��زز ج� ��ودة ودورهم الرائد يف تنفيذ التو�صيات
اخل� ��دم� ��ات وامل �ت �ط �ل �ب��ات الأمنية ال���ص��ادرة ع��ن اللجنة ،مب��ا يج�سد
والآل � �ي� ��ات ال�ت�ن���س�ي�ق�ي��ة يف املنافذ روح التكامل واالن�سجام بني كافة
اجل �ه��ات املعنية للتطوير الدائم
والنقاط احلدودية بال�شارقة.
واالرتقاء بالأداء العام لكافة منافذ
الإمارة.
زيارة ميدانية
و�أك � ��دت ال�ل�ج�ن��ة خ�ل�ال االجتماع وت� ��ر�أ�� ��س االج �ت �م��اع ال � ��ذي انعقد
ع�ل��ى �أه�م�ي��ة ت�ع��زي��ز ك �ف��اءة البنية م� ��ؤخ ��را� � ،س �ع��ادة حم�م��د �إبراهيم
التحتية يف نقطة امل��دام احلدودية ال��رئ �ي �� �س��ي م��دي��ر �� �ش� ��ؤون املنافذ
 ،وتوفر املتطلبات الأ�سا�سية ،كما والنقاط احلدودية رئي�س اللجنة
�أج� � ��رت ال �ل �ج �ن��ة ج ��ول ��ة ميدانية ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ل �ل �م �ن��اف��ذ والنقاط
يف امل �ن �ف��ذ ل��و� �ض��ع ت �� �ص��ور �شامل احلدودية ب�إمارة ال�شارقة ،وح�ضره
للنهو�ض ب�أدائه ،م�شيدة بدور قيادة �سعادة العميد فرج مبارك ال�شام�سي
جمموعة حر�س احلدود يف ت�شغيل قائد قيادة جمموعة حر�س احلدود

يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة ،ال��رح �م��ن ع �ب��د اهلل ال �ك �ن��دي من
وال��دك �ت��ور ح�م��د امل���ش�غ��وين مدير هيئة ال�شارقة للموانئ واجلمارك
�إدارة التفتي�ش بالهيئة العامة لأمن وامل �ن��اط��ق احل� ��رة م �ق��رر اللجنة،
املنافذ واحل ��دود وامل�ن��اط��ق احلرة� ،إىل ج��ان��ب مم�ث��ل ع��ن ج �ه��از �أمن
ويا�سر علي ال�شحي م��دي��ر مكتب الدولة.
ال�ساحل ال�شرقي بالهيئة العامة
لأم ��ن امل �ن��اف��ذ واحل � ��دود واملناطق النهو�ض ب�أداء املنافذ
احلرة نائب رئي�س اللجنة ،والعقيد ورح � ��ب � �س �ع��ادة حم �م��د �إبراهيم
�سامل �أحمد املن�صوري قائد القطاع ال ��رئ� �ي� ��� �س ��ي ،مب �م �ث �ل��ي ال�شركاء
ال���ش��رق��ي ب �ق �ي��ادة ح��ر���س احل ��دود ،اال�سرتاتيجيني وال���س��ادة �أع�ضاء
واملقدم حمد �سيف املزروعي مدير ال �ل �ج �ن��ة م �� �ش �ي��دا ب �ج �ه��ود حكومة
مركز مراقبة جوازات منفذ خطم ال�شارقة وتوجيهاتها للنهو�ض ب�أداء
مالحة ،واملقدم وليد حممد النهم املنافذ والنقاط احلدودية بالإمارة
رئي�س ق�سم �شرطة منافذ املناطق واملتابعة احلثيثة لالرتقاء بجودة
اخل ��ارج� �ي ��ة ب �� �ش��رط��ة ال �� �ش ��ارق ��ة ،اخل ��دم ��ات امل �ق��دم��ة م��ن خاللها،
واملهند�س �إ�سماعيل ح�سني ممثل م�شريا �إىل �أن اللجنة تهدف �إىل
وزارة التغري املناخي والبيئة ،وعبد ت�ع��زي��ز �آل �ي��ات ال �ت �ع��اون والتن�سيق

ب�ين اجل�ه��ات املخت�صة العاملة يف
املنافذ والنقاط احلدودية ،و�ضمان
ت�ف�ع�ي��ل ال �� �ض��واب��ط والإج � � � ��راءات
الأم �ن �ي��ة واجل�م��رك�ي��ة والوقائية،
داع �ي��ا �أع���ض��اء اللجنة �إىل العمل
ال��دائ��م على رف��ع ك�ف��اءة وجاهزية
امل�ن��اف��ذ وال �ن �ق��اط احل ��دودي ��ة على
م�ستوى الإم��ارة ،ف�ضال عن ر�صد
التحديات وو�ضع احللول املنا�سبة
ل�ه��ا وم�ت��اب�ع��ة ال�ت��و��ص�ي��ات املنبثقة
ع��ن اللجنة ،بهدف تطوير �آليات
ال �ع �م��ل ب��ال �ت �ع��اون وال�ت�ن���س�ي��ق مع
اجلهات امل�شغلة للمنافذ والنقاط
احل ��دودي ��ة ،واال� �س �ت �م��رار بتقدمي
ال�ت���س�ه�ي�لات واخل ��دم ��ات املتميزة
لكافة املتعاملني والتي�سري عليهم
اع � �ت � �م ��ادا ع� �ل ��ى ت ��وظ� �ي ��ف �أح � ��دث
التقنيات العاملية وتطبيق �أف�ضل
املمار�سات املتبعة .واطلعت اللجنة
خ�ل�ال االج �ت �م��اع ع �ل��ى ال� �ق ��رارات
وال�ت�ع��ام�ي��م ال � ��واردة م��ن الرئي�س
فيما يخ�ص �إ�ضافة ع�ضو للفريق
التنفيذيواعتمادبع�ضالتح�سينات
على �آلية دخول وخروج ال�شاحنات
يف منفذ خطم مالحة ،بالإ�ضافة
�إىل درا�سة بع�ض الر�سائل الواردة
ل�ل�ج�ن��ة م��ن ج �ه��ات االخت�صا�ص،
متوجهة بال�شكر لبلدية منطقة
امل��دام ممثلة مبديرها وكافة فرق
العمل بها على ا�ست�ضافة االجتماع
وتعاونهم الدائم واملتميز.

رئي�س مالطا ي�ستقبل اجلروان وي�ؤكد
دعم بالده للمجل�س العاملي للت�سامح
•• فاليتا -وام:

ا�ستقبل فخامة ال��دك�ت��ور ج��ورج فيال رئي�س جمهورية
مالطا ،معايل �أحمد بن حممد اجل��روان رئي�س املجل�س
العاملي للت�سامح وال�سالم يف ق�صر اجلمهورية بالعا�صمة
فاليتا.
و�أ� �ش��اد ف�خ��ام��ة ال��رئ�ي����س امل��ال�ط��ي خ�ل�ال ال�ل�ق��اء بجهود
املجل�س ال�ع��امل��ي للت�سامح وال���س�لام ،م ��ؤك��دا دع��م بالده
امل�ستمر للمجل�س وتوجهاته الرامية لتعزيز ون�شر قيم
الت�سامح وال�سالم حول العامل.

كما ا�ستقبل رئي�س جمل�س النواب املالطي �أجنلو فروجيا،
معايل اجل��روان يف مقر الربملان بالعا�صمة فاليتا ،حيث
بحثا �سبل تعزيز التعاون والعمل امل�شرتك بني اجلانبني،
واال�ستعداد مللتقى التغري املناخي ال��ذي يعمل اجلانبان
على تفعيله يف املنظومة الربملانية الدولية.
�إىل ذلك التقى معايل �أحمد بن حممد اجل��روان رئي�س
املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم ،وزير اخلارجية املالطي
�إيفاري�ست بارتولو و�أكدا على �أهمية تعزيز ال�شراكة بني
اجلانبني ملا فيه خري وم�صلحة الت�سامح وال�سالم حول
العامل.

�سفري الإمارات يلتقي وزير املالية واالقت�صاد البحريني
•• املنامة -وام:

التقى �سعادة ال�شيخ �سلطان بن حمدان بن زايد �آل نهيان
�سفري دولة الإمارات لدى مملكة البحرين ،معايل ال�شيخ
��س�ل�م��ان ب��ن خليفة �آل خليفة وزي ��ر امل��ال �ي��ة واالقت�صاد
الوطني البحريني ،مبكتبه باملنامة ،حيث ناق�ش اجلانبان
العالقات املتميزة التي تربط البلدين ال�شقيقني ،و�سبل
تعزيز التعاون مبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة .و�أعرب معايل
ال�شيخ �سلمان بن خليفة �آل خليفة عن اعتزازه بالعالقات

الأخوية الرا�سخة بني دول��ة الإم��ارات ومملكة البحرين،
وم��ا يجمع بينهما م��ن و��ش��ائ��ج ال�ق��رب��ى ووح ��دة التاريخ
وامل�صري امل�شرتك ،م��ؤك�دًا حر�ص مملكة البحرين على
تعزيز التعاون املثمر مع دول��ة الإم��ارات وامل�ضي به قدما
�إىل �آفاق �أرحب على كافة الأ�صعدة .من جانبه �أكد �سعادة
ال�شيخ �سلطان ب��ن ح�م��دان ب��ن زاي��د �آل نهيان على عمق
العالقات التاريخية الوطيدة التي تربط ب�ين البلدين
ال�شقيقني وما تت�سم به من تطور م�ستمر على امل�ستويات
كافة ،متمن ًيا ململكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.

معايري العمل واجلامعة القا�سيمة تبحثان تن�سيق
برامج تدريبية لتطوير مهارات العمال
•• ال�شارقة-الفجر:

ا�ستقبل �سعادة �سامل يو�سف الق�صري ،رئي�س هيئة تطوير
معايري العمل بال�شارقة ،يوم �أم�س الأول الثالثاء ،وفداً
م��ن اجلامعة القا�سمية ،برئا�سة الأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور عطا
ح�سن عبدالرحيم ،مدير مركز التعليم امل�ستمر والتطوير
يف اجلامعة ،حيث بحث الطرفان �سبل التعاون امل�شرتك
لتح�سني �أو� �ض��اع ال�ع�م��ال��ة يف �إم ��ارة ال���ش��ارق��ة م��ن خالل
تن�سيق برامج تدريبية لتطوير مهارات العمال .وح�ضر
االجتماع عمر ال�شارجي مدير �إدارة املعايري وال�سيا�سات
ال�ع�م��ال�ي��ة وع �م��ر حم�م��د ال���س�ل�م��ان رئ�ي����س ق���س��م املعايري
وال�سيا�سات العمالية وع��دد م��ن الطلبة اخلريجني من
اجلامعة القا�سمية.
و�أطلع �سعادة �سامل الق�صري الوفد الزائر على ال�سيا�سة
احلالية التي تعتمدها هيئة تطوير معايري العمل وطريقة
تنفيذها �إىل جانب النتائج التي حققتها الهيئة حتى الآن
واخلطط امل�ستقبلية التي �ستقوم الهيئة بتنفيذها خالل
الفرتة املقبلة ،للو�صول �إىل م�ستوى ج��ودة عالية ،قادر
على حتقيق تطلعات ور�ؤى �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال���ش��ارق��ة ،ب ��أن ت�ك��ون �إم ��ارة ال�شارقة بيئة مثالية جاذبة
للعمال و�أ�صحاب العمل على حد �سواء .وقال" ،نحن ن�شيد
بالدور الهام الذي تقوم به اجلامعة القا�سمية يف ن�شر �أ�س�س
اال�سالم ال�سمح وتعاليمه املنفتحة على العامل ويف الرتكيز
على اللغة العربية ،ون�ؤكد دعم هيئة تطوير معايري العمل

للجامعة ور�سالتها مب��ا يف ذل��ك حر�صها على امل�شاركة
املجتمعية " .و�أع��رب الأ�ستاذ الدكتور عطا عبدالرحيم
عن ا�ستعداد مركز التعليم امل�ستمر يف اجلامعة القا�سمية
للإ�سهام مع هيئة تطوير معايري العمل يف ت�صميم برامج
تدريبية للعمالة يف ال�شارقة لتطوير مهاراتهم يف جميع
امل �ج��االت ��س��واء �أك ��ان ذل��ك يف تعليم اللغة العربية لغري
الناطقني بها لت�سهيل اندماجمهم يف املجتمع �أو يف حفظ
ال �ق��ر�آن �أو يف تكنولوجيا املعلومات بالإ�ضافة لإمكانية
التدريب املهني لهم من خالل مركز التعليم امل�ستمر.
وق��ال�" ،أ�سعدين ه��ذا اللقاء الهام وال�ثري ب�سعادة �سامل
الق�صري رئي�س هيئة تطوير معايري العمل بال�شارقة ،هذه
الهيئة الفريدة من نوعها باملنطقة ،والتي ُتعنى بتطوير
معايري العمل يف الإم��ارة .لقد �أ�سعدين ما عرفته خالل
اللقاء ع��ن طريقة عمل ه��ذه الهيئة وي�سعدنا امل�ساهمة
مبا تقدمه من خدمات لتح�سني بيئة العمل بال�شارقة.
ونحن نتطلع دائماً �إىل مثل هذه اللقاءات التي ت�ساعدنا
يف حتقيق مزيد من التعاون معها.
و�أك��د االجتماع على �أهمية قيام مركز التعليم امل�ستمر
بطرح دورات متخ�ص�صة لهيئة تطوير معايري العمل مثل
دورات يف امل��وارد الب�شرية العمالية والأنظمة والقوانني
العمالية و�إدارة �سكنات العمال ومعايري العمل العمالية.
ك�م��ا ط ��رح �إم �ك��ان �ي��ة ال �ت �ع��اون يف �إج � ��راء درا�� �س ��ات بحثية
وا�ستبانات حتليلية ل�سوق العمل يف ال�شارقة ويف �إقامة
الندوات وور���ش العمل حول �سوق العمل وت�صميم برامج
توعية بعدة لغات.
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�شرطة عجمان تناق�ش جاهزيتها للم�ستقبل يف �إك�سبو 2020
•• عجمان-وام:

عقدت اللجنة العليا الدائمة للقيادة العامة ل�شرطة عجمان
اجتماعها ال ��دوري يف ق��اع��ة "فزعة" مبعر�ض �إك�سبو دبي
 2020يف �إط��ار اجل�ه��ود الوطنية املبذولة لدعم احلدث
الدويل الأ�ضخم الذي ت�ست�ضيفه دولة الإمارات.
ت��ر�أ���س االجتماع �سعادة ال�ل��واء ال�شيخ �سلطان ب��ن عبد اهلل
النعيمي قائد ع��ام �شرطة عجمان بح�ضور �سعادة العميد
مبارك خلفان الرزي مدير عام امل��وارد واخلدمات امل�ساندة،
وال�ع�م�ي��د ع�ب��د اهلل �سيف امل�ط��رو��ش��ي م��دي��ر ع��ام العمليات
ال�شرطية ،و�أع���ض��اء اللجنة م��ن م ��دراء الإدارات ب�شرطة

عجمان.
ورح��ب �سعادة قائد ع��ام �شرطة عجمان بال�ضباط �أع�ضاء
اللجنة العليا الدائمة ،م�شيداً بجهودهم املتميزة و�إجنازاتهم
يف تعزيز الأم��ن والأم ��ان وج��ودة احل�ي��اة وحماية الإن�سان،
م�ؤكداً �أن انعقاد اجتماع اللجنة الدائمة يف معر�ض �إك�سبو
 2020جاء �ضمن جهود �شرطة عجمان لدعم فعاليات
املعر�ض وت�أكيداً على امل�س�ؤولية الوطنية امل�شرتكة يف تعزيز
ال���ص��ورة امل�شرقة ل��دول��ة الإم ��ارات م��ن خ�لال �إب ��راز جتربة
ا�ستثنائية يف ا�ست�ضافة هذا احلدث العاملي.
ومت خ�لال االجتماع مناق�شة تقرير اجلاهزية للم�ستقبل
ل�شرطة عجمان لتحقيق اال�ستباقية والتنمية امل�ستدامة

يف تقدمي اخلدمات وتعزيز ال�شراكات املجتمعية ،بالإ�ضافة
�إىل مناق�شة امل�شاريع التطويرية فيما يتعلق بتطبيق نظام
� 6سيجما يف القيادة .كما مت مناق�شة �أف�ضل ال�سبل لدعم
جن��اح ف�ع��ال�ي��ات م�ع��ر���ض �إك���س�ب��و ،م��ن خ�ل�ال ت�شجيع وحث
موظفي �شرطة عجمان وعموم اجلمهور على زيارة املعر�ض
واال�ستمتاع بالتجربة املميزة لإك�سبو ،وذلك �ضمن اجلهود
امل �ب��ذول��ة لتحقيق ه ��دف ور� �س��ال��ة ال��دول��ة م��ن ا�ست�ضافة
املعر�ض .ويف اخلتام ثمن �سعادة اللواء ال�شيخ �سلطان بن عبد
اهلل النعيمي اجلهود املبذولة لأع�ضاء اللجنة العليا الدائمة،
والعمل على حتقيق امل��ؤ��ش��رات اال�سرتاتيجية للقيادة مبا
يعزز الر�ضا وال�سعادة ويدعم متيز م�سرية �شرطة عجمان.

�ضمن فعاليات �أ�سبوع الف�ضاء يف �إك�سبو  2020دبي
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وكالة الإمارات للف�ضاء والوكالة الإ�سرائيلية توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون
•• دبي -وام:

و ّقعت وكالة الإم��ارات للف�ضاء ام�س
م��ذك��رة ت �ف��اه��م م��ع وك��ال��ة الف�ضاء
اال� �س ��رائ �ي �ل �ي ��ة  CNESلتعزيز
التعاون يف البحث العلمي وا�ستك�شاف
ال �ف �� �ض��اء وت� �ب ��ادل امل� �ع ��ارف لت�سريع
النمو االقت�صادي والتقدم الب�شري،
مب��ا ي�خ��دم امل�صالح امل�شرتكة ويعزز
ال�شراكات الدولية يف خدمة م�سرية
العلم واملعرفة يف علوم الف�ضاء.
وج��رى توقيع م��ذك��رة التفاهم على
هام�ش فعاليات �أ�سبوع الف�ضاء الذي
ي�ح�ت���ض�ن��ه "�إك�سبو  2020دبي"،
ح�ي��ث وق �ع��ه م��ن اجل��ان��ب الإم��ارات��ي
م�ع��ايل � �س��ارة ب�ن��ت ي��و��س��ف الأم�ي�ري،
وزي ��رة دول ��ة للتكنولوجيا املتقدمة
رئي�س جمل�س �إدارة وك��ال��ة الإمارات
للف�ضاء ،وم��ن اجل��ان��ب الإ�سرائيلي
معايل �أوريت فركا�ش هكوهن ،وزيرة
االب �ت �ك��ار وال �ع �ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا يف
�إ� �س��رائ �ي��ل ،وذل� ��ك ب �ح �� �ض��ور� ،سعادة
� �س��امل ال�ق�ب�ي���س��ي ،م��دي��ر ع ��ام وكالة
الإم��ارات للف�ضاء ،و�إبراهيم القا�سم،
امل��دي��ر التنفيذي لقطاع الف�ضاء يف
وك��ال��ة الإم � ��ارات للف�ضاء و العميد
�أوري �أورون ،امل��دي��ر ال �ع��ام لوكالة
ال �ف �� �ض��اء الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة م ��ن وكالة
الف�ضاء الإ�سرائيلية ،وعدد من كبار
امل�س�ؤولني من الطرفني.
وحت � � � �دّد االت� �ف ��اق� �ي ��ة �إط� � � ��ار العمل
ل�شراكة ا�سرتاتيجية لتبادل املعارف
واخل�ب�رات يف جم��االت جمع وحتليل
ال �ب �ي��ان��ات ال �ف �� �ض��ائ �ي��ة ،ح �ي��ث ت�ضع
الأ�س�س املثالية ل�شراكة طويلة الأمد
بني اجلانبني يف خدمة م�سرية العلم

• االتفاقية ت�ضع الأ�س�س املثالية ل�شراكة طويلة الأمد بني اجلانبني يف خدمة م�سرية العلم واملعرفة والب�شرية
• �شركتان من القطاع اخلا�ص الإماراتي ت�شاركان بتقدمي عر�ض لتطوير �أجهزة علمية ملهمة بريي�شيت  2الإ�سرائيلية �إىل القمر
• االتفاقية ت�ؤكد على الر�ؤية امل�شرتكة لتطوير وتبادل املعارف واخلربات يف جمال الف�ضاء
• �سارة الأمريي :تبادل املعارف واخلربات يف جمال الف�ضاء جزء �أ�سا�سي من ر�ؤية دولة الإمارات خللق قطاع ف�ضائي وطني تناف�سي وم�ستدام
 التعاون وال�شراكات هي املفتاح لأكرث مهمات الف�ضاء جناح ًا يف العامل على مدى التاريخ• �أوريت فركا�ش هكوهني :ي�سعدين اليوم بالنيابة عن حكومة �إ�سرائيل� ،أن �أوقع �سل�سلة من االتفاقات للتعاون بني وكالتي الف�ضاء الإ�سرائيلية والإماراتية يف جماالت مهمة ورائدة
واملعرفة والب�شرية.
و�ستعمل الدولتان مبوجب االتفاقية،
على تعزيز ال�ت�ع��اون الثنائي بينهما
يف جم �م��وع��ة وا� �س �ع��ة م ��ن املجاالت
ال �ف �� �ض��ائ �ي��ة ذات الأول � ��وي � ��ة ،مب ��ا يف
ذل��ك اال��س�ت�ك���ش��اف وال�ب�ح��ث العلمي
وال �ت �ك �ن��ول��وج��ي وحت �ل �ي��ل البيانات

ورحالت الف�ضاء والتعليم وغريها .ب �ح �ل��ول ال �ع��ام  ،2024مم��ا ي�شكل يف كل من دول��ة الإم��ارات و�إ�سرائيل،
وتن�ص االتفاقية كذلك على م�شاركة نقلة نوعية �إ�ضافية مل�ساهمة القطاع حول تطبيقات ف�ضائية منها الك�شف
�� �ش ��رك� �ت�ي�ن م � ��ن ال � �ق � �ط� ��اع اخل ��ا� ��ص اخلا�ص الإماراتي يف جهود ا�ستك�شاف ع��ن �سو�سة النخيل احل�م��راء ،ور�سم
الإم��ارات��ي يف تقدمي عر�ض لتطوير الف�ضاء واال�ستثمار يف علومه و�أبحاثه خ��رائ��ط ال �ه �ب��اء اجل� ��وي ،بالإ�ضافة
�إىل مراقبة ظاهرة املد الأحمر على
�أج�ه��زة علمية ملهمة "بريي�شيت  "2و�أجهزته.
الإ�سرائيلية �إىل القمر والتي تهدف و�شملت االتفاقية كذلك التعاون يف ال�سواحل ،وذل��ك من خالل البيانات
للهبوط مبركبة ف�ضائية على القمر م�شروع بحثي م�شرتك بني اجلامعات الف�ضائية ال�ت��ي �سي�شاركها اجلانب

الإ� �س ��رائ �ي �ل ��ي م ��ن م �� �ش ��روع القمر
اال�صطناعي امل�صغر ملراقبة الغطاء
النباتي والبيئة ،وهو م�شروع م�شرتك
بني وكالة الف�ضاء اال�سرائيلية وبني
الوكالة الفرن�سية للف�ضاء.
وق ��ال ��ت م �ع ��ايل �� �س ��ارة ب �ن��ت يو�سف
الأم �ي�ري وزي ��رة دول ��ة للتكنولوجيا

املتقدمة رئي�س جمل�س �إدارة وكالة
الإم� ��ارات للف�ضاء " ..يعترب تبادل
املعارف واخل�برات يف جم��ال الف�ضاء
جزءًا �أ�سا�س ًّيا من ر�ؤية دولة الإمارات
خللق قطاع ف�ضائي وطني تناف�سي
وم���س�ت��دام ،يحقق النمو امل�ستقبلي،
وي��ر� �س��خ م���س�يرت�ن��ا للخم�سني عاماً

امل �ق �ب �ل��ة ،ح �ي��ث ن� ��ؤم ��ن �أن التعاون
وال�شراكات على م��دى التاريخ كانت
املفتاح لأكرث برامج الف�ضاء جناحاً يف
العامل على مدى التاريخ".
و�أ�ضافت معاليها " متتلك �إ�سرائيل
قطاعاً ف�ضائياً ن�شطاً وم�ت�ط��وراً ،يف
حني دخلت دولة الإمارات التاريخ من
�أو�سع �أبوابه بان�ضمامها لقائمة الدول
امل�ستك�شفة للف�ضاء ،وامتالكها لر�ؤية
ثاقبة يف �صناعة امل�ستقبل .وي�سعدنا
يف �إطار هذه ال�شراكة اال�سرتاتيجية
�أن ن��وح��د ج �ه��ودن��ا خل��دم��ة امل�سرية
العاملية يف علوم الف�ضاء".
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ق ��ال ��ت م �ع ��ايل �أوري � ��ت
ف��ارك��ا���ش ه �ك��وه�ين وزي � ��رة االبتكار
والعلوم والتكنولوجيا الإ�سرائيلية..
" توقع احلكومات االتفاقات ،ولكن
ال���ش�ع��وب وال �ت �ع��اون ف�ي�م��ا بينها هي
من ت�صنع ال�سالم ح ًّقا� .إ�سرائيل هي
دولة رائدة دول ًّيا يف جماالت الأبحاث
وال �ف �� �ض��اء وال �ع �ل��وم والتكنولوجيا
املتقدمة .وي�سعدين ال�ي��وم ،بالنيابة
عن حكومة �إ�سرائيل� ،أن �أوقع �سل�سلة
م��ن االت�ف��اق��ات للتعاون ب�ين وكالتي
ال�ف���ض��اء الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة والإماراتية
يف جم � ��االت م �ه �م��ة ورائ � � ��دة� .أ�شكر
م�ع��ايل ��س��ارة الأم�ي�ري على التعاون
البناء الذي �أ�شرفت على �إجن��ازه بني
الوكالتني .وبف�ضل هذا العمل ،نطلق
ب��ال�ف�ع��ل م �ب��ادرات م�ت�ق��دم��ة مل�صلحة
ت�ع�ل�ي��م �أب �ن��ائ �ن��ا وال �ب �ح��ث امل�شرتك.
ون�ت���ش��ارك ال ��ر�ؤي ��ة م��ع م �ع��ايل �سارة
الأمريي لت�سخري العلوم والف�ضاء ،ال
كحافز اقت�صادي وح�سب ،بل لتوحيد
القلوب وبناء ثقافة عالية يف �أجيال
امل�ستقبل".

وزارة الثقافة وال�شباب ت�ست�ضيف م�ؤمترات دولية يف �إك�سبو  2020دبي
•• �أبوظبي-الفجر:

ك�شفت وزارة الثقافة وال�شباب عن
�أجندة م�شاركتها يف �إك�سبو 2020
دبي املت�ضمنة جمموعة من امل�ؤمترات
االقليمية والدولية والتي تهدف �إىل
التعريف بتنوع وثراء امل�شهد الثقايف
وتعك�س مدى تطور الإنتاج الإبداعي
والفكري يف دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة ،وتعزز مكانتها مركزاً عاملياً
يف هذا املجال.
وت �� �س �ع��ى وزارة ال �ث �ق��اف��ة وال�شباب
م��ن خ�لال م�ب��ادرات�ه��ا ال�ت��ي تت�ضمن
قمماً ومهرجانات عاملية �إىل توفري
بيئة تدعم وتعزز احل��وار الب ّناء بني
خمتلف الثقافات وال�شعوب انطالقاً
من �شعار املعر�ض "توا�صل العقول..
و��ص�ن��ع امل�ستقبل" ،ك�م��ا ت�ستعر�ض
دورها اال�سرتاتيجي يف �إثراء امل�شهد
ال �ث �ق��ايف  ،وت��وف�ي�ر ك��اف��ة مقومات
ال �ن �ج��اح ،وت�ب�رز م�ساهمة الإم� ��ارات
يف تطوير احلركة الفنية والثقافية
عاملياً ،ف� ً
ضال عن بناء �شبكة عالقات
ق ��وي ��ة م� ��ع امل� �ن� �ظ� �م ��ات الإقليمية
والدولية يف هذا املجال.
كما تهدف الفعاليات التي تنظمها
وزارة الثقافة يف معر�ض �إك�سبو �إىل
�إب � ��راز ال �ه��وي��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة ،وال �ت�راث

الإن� � ��� � �س � ��اين واحل� � ��� � �ض � ��اري ل ��دول ��ة
الإمارات ،وت�سليط ال�ضوء على تقدم
بنيتها التحتية الداعمة لل�صناعات
ال�ث�ق��اف�ي��ة والإب ��داع� �ي ��ة وتطورها
ك� ��إح ��دى مم �ك �ن��ات ب �ن��اء االقت�صاد
املعريف امل�ستدام ،التي ت�سهم يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة ال�شاملة.
الإمارات وجهة عاملية
وق ��ال ��ت م� �ع ��ايل ن� � ��ورة ب �ن��ت حممد
ال�ك�ع�ب��ي ،وزي ��رة ال�ث�ق��اف��ة وال�شباب:
"ميثل هذا املعر�ض فر�صة للإ�ضاءة
ع �ل��ى م��ا ت�ت�م�ت��ع ب��ه دول� ��ة الإم � ��ارات
م��ن ت�ن��وع م�ع��ريف وث �ق��ايف ق��ائ��م على
ال �ت �� �س��ام��ح وال � �ت �ل�اق ��ي الإن� ��� �س ��اين
وال �ت��وا� �ص��ل م��ع ال�ع�ق��ول والثقافات
الأخ��رى؛ وهو �إرث طاملا �شكل هوية
معرفية لل��إم��ارات �أر� �س��ى دعائمها
ال��وال��د امل��ؤ��س����س امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل
ثراه ،والآب��اء امل�ؤ�س�سون ،ونهج �سارت
ع�ل�ي��ه ق�ي��ادت�ن��ا ال��ر��ش�ي��دة ع�ل��ى مدى
اخلم�سني عاماً املا�ضية ،وتتطلع من
خ�لال��ه �إىل اخلم�سني ع��ام�اً املقبلة،
مبا يعك�س ر�سالة الإمارات الإن�سانية
واحل���ض��اري��ة وقيمها امل�ستمدة من
موروثنا الثقايف".
و�أ� �ض��اف��ت م�ع��ال�ي�ه��ا" :م�شاركتنا يف

وزارة ال �ث �ق��اف��ة وال �� �ش �ب��اب يف هذا
احلدث اال�سرتاتيجي ت�أتي انطالقاً
من ر�ؤيتنا الهادفة �إىل تكري�س مكانة
القطاع الثقايف والإعالمي وال�شبابي
وت�ع�ظ�ي��م م���س��اه�م�ت��ه ك �ق �ط��اع منتج
وف��اع��ل يف االق�ت���ص��اد ال��وط �ن��ي ،من
�أج��ل النهو�ض بال�صناعات الثقافية
والإب��داع �ي��ة واال��س�ت�ث�م��ار يف قدرات
ال �� �ش �ب��اب وط��اق��ات �ه��م و�إبداعاتهم،
الأم� � ��ر ال � ��ذي ي �ك��ر���س م �ك��ان��ة دول ��ة
الإم � � � ��ارات ك��وج �ه��ة ع��امل �ي��ة يف دعم
ال�شباب والإع�لام احلديث والثقافة
والإبداع بكافة �أ�شكاله".

ويركز امل��ؤمت��ر على التحديات التي
فر�ضتها جائحة ك��ورون��ا على قطاع
ال���ص�ن��اع��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة والإبداعية،
و�إق� ��ام� ��ة ف��ر���ص ج ��دي ��دة ت �ع��زز من
ريادة الأعمال الإبداعية ،حتى تكون
ال �ث �ق��اف��ة و� �س �ي �ل��ة داع �م ��ة للت�سامح
وال�ت�م��ا��س��ك االج �ت �م��اع��ي ،وتكري�س
م�ف�ه��وم ال �ت �ع��ايف ال���ش��ام��ل والتنمية
امل �� �س �ت��دام��ة ،ح �ي��ث ت �ع �م��ل ال� � ��وزارة
على برنامج وطني لدعم املبدعني
وامل �م �ي��زي��ن وامل��وه��وب�ي�ن ،مب��ا يجعل
الإم � � ��ارات وج �ه��ة رائ � ��دة وع��امل �ي��ة يف
هذا املجال .و�سيجمع امل�ؤمتر العاملي
لالقت�صاد الإبداعي  2021ممثلني
ع��ن احل �ك��وم��ات و��ص�ن��اع ال�سيا�سات
واملنظمات الدولية واخلرباء ورجال
الأعمال واملبدعني ،حيث من املقرر
�أن ي�شهد عقد اجتماعني �أحدهما
لأ�صحاب االقت�صاد الإبداعي ،والآخر
اج �ت �م��اع وزاري ،و� �س �ي �م � ّث��ل من�صة
ل�ل�م�ه�ت�م�ين ب��االق �ت �� �ص��اد الإب ��داع ��ي
و�أ��ص�ح��اب امل�صلحة ،لتبادل الأفكار
وم ��واج� �ه ��ة ال �ت �ح ��دي ��ات ومناق�شة
الفر�ص اجلديدة ،وبناء �شبكات لدعم
منو االقت�صاد الإبداعي العاملي.

امل�����ؤمت����ر ال���ع���امل���ي ل�لاق��ت�����ص��اد
الإبداعي
ت �ن �ظ��م ال � � � ��وزارة يف �إك �� �س �ب��و خالل
ال �ف�ت�رة م��ن  7ول �غ��اي��ة  9دي�سمرب
" 2021امل�ؤمتر العاملي لالقت�صاد
الإبداعي" ،وذل� ��ك ب��ال �ت��زام��ن مع
اح�ت�ف��اء الإم � ��ارات بال�سنة الدولية
لالقت�صاد الإبداعي من �أجل التنمية
2021؛ حيث ي�سعى �إىل مناق�شة
�أف �� �ض��ل ال���س�ب��ل ال��داع �م��ة لالبتكار
واال�ستثمار يف امل�شاريع الإبداعية،
وت��وف�ي�ر ال �ف��ر���ص اجل��دي��دة للنمو،
ومت �ك�ي�ن امل ��واه ��ب الإب ��داع� �ي ��ة على جائزة ومهرجان الربدة
وخ�ل�ال ال�ف�ترة م��ن  19وح�ت��ى 21
امل�ستوى العاملي.

دي �� �س �م�بر ،ت �ن �ظ��م ال � � ��وزارة "جائزة الرئي�سية وذل��ك من  56دول��ة حول
وم �ه��رج��ان الربدة" ب �ه��دف تعزيز العامل.
م� �ك ��ان ��ة الإم� � � � � ��ارات ك� �م ��رك ��ز ثقايف
وح��ا� �ض �ن��ة ل�ل�ف�ن��ون الإب ��داع �ي ��ة عرب قمة اللغة العربية
جل�سات ح��واري��ة متنوعة ،ومعار�ض وت�ن�ظ��م ال � ��وزارة �أي �� �ض �اً "قمة اللغة
فنية ،وع��رو���ض الأداء التي ي�شارك العربية" تزامنا م��ع ال�ي��وم العاملي
فيها نخبة م��ن املفكرين واملبدعني ل�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ال� ��ذي ي �� �ص��ادف 18
يف امل�شهد ال�ث�ق��ايف م��ن خمتلف دول دي�سمرب م��ن ك��ل ع��ام ،ملناق�شة واقع
ال�ع��امل� ،إذ �سيوفر امل�ه��رج��ان من�صة اللغة العربية وحتدياتها ،ومعيقات
ل�ت�ب��ادل ال� ��ر�ؤى والأف� �ك ��ار ،وتطوير انت�شارها يف املجتمعات غري الناطقة
م�شاريع �إبداعية م�شرتكة لالحتفاء ب �ه��ا ،ل �ل �خ��روج ب ��ر�ؤي ��ة مو�ضوعية
بالثقافة الإ��س�لام�ي��ة ،وي�ه��دف �إىل ل��واق�ع�ه��ا ،ك��ون�ه��ا م��ن رك��ائ��ز الهوية
تعزيز مكانة الإم��ارات كمركز ثقايف و�أه ��م �أدوات التفاعل يف املجتمعات
وح��ا� �ض �ن��ة ل�ل�ف�ن��ون الإب ��داع �ي ��ة عرب ال�ع��رب�ي��ة م��ن ج�ه��ة ،و ك��ون�ه��ا و�سيلة
جل�سات ح��واري��ة متنوعة ،ومعار�ض يف االن�خ��راط امل�ع��ريف نحو املعا�صرة
فنية ،وع��رو���ض الأداء ي�شارك فيها الواعية وامل�ستقبل الواعد من جهة
نخبة من املبدعني يف امل�شهد الثقايف �أخرى ،ولإبراز اجلهود الكبرية التي
م��ن خمتلف دول ال �ع��امل ،مب��ا يوفر ق��ام��ت ب�ه��ا دول ��ة الإم � � ��ارات كوجهة
م �ن �� �ص��ة ل �ت �ب��ادل ال � � ��ر�ؤى والأف � �ك ��ار ع��امل �ي��ة ل�ل�ن�ه��و���ض ب �ل �غ��ة "ال�ضاد"،
وتطوير م�شاريع �إبداعية م�شرتكة وت�ع��زي��ز مكانتها ع��امل�ي�اً ،وذل��ك عرب
م �ن �ظ��وم��ة م � �� � �س ��ارات لتطويرها،
لالحتفاء بالثقافة الإ�سالمية.
ف �ي �م��ا ت �ه��دف اجل ��ائ ��زة �إىل تكرمي وت �ك��ري ����س �أه �م �ي��ة ال �ع �م��ل ب �ه��ا عرب
امل�ب��دع�ين املتميزين يف �أرب �ع��ة فنون جمموعة من املبادرات الفاعلة نظراً
�إ� �س�لام �ي��ة ،ه��ي ال��زخ��رف��ة ،واخلط ملا متثله اللغة العربية من كونها تعد
التقليدي واحلديث ،وال�شعر النبطي "قلب الهوية الوطنية" ،واحلفاظ
والف�صيح ،والت�صميم التيبوغرايف؛ عليها من الأولويات اال�سرتاتيجية.
ح �ي��ث ا��س�ت�ق�ب�ل��ت اجل ��ائ ��زة  1557وت� �ه ��دف ال �ق � ّم��ة ال �ت��ي ت �ق��ام يومي
طلب ت�سجيل لل ُم�شاركة يف فئاتها  20-19دي�سمرب �إىل مناق�شة �أه ّم

ق�ضايا اللغة العربية يف جماالتها
وم��و��ض��وع��ات�ه��ا املختلفة م��ن خالل
ب��رن��ام��ج ث ��ري ��س�ي�ت��م ال �ك �� �ش��ف عنه
خ�ل�ال الأي � ��ام امل�ق�ب�ل��ة .ك�م��ا �سرت ّكز
ال�ق�م��ة خ�ل�ال جل�ساتها ع�ل��ى جملة
م��ن امل��و��ض��وع��ات �أب��رزه��ا ا�ست�شراف
مو�ضوعات الن�سخة الثانية من تقرير
حالة اللغة العرب ّية وم�ستقبلها الذي
ت�صدره الوزارة بال�شراكة مع املجل�س
اال�ست�شاري للغة العربية ومناق�شة
�أه��م نتائج وتو�صيات التقرير الأول
ال�صادر يف دي�سمرب  ،2020وبحث
�سبل التعاون لإطالق م�شاريع جديدة
يف جمال اللغة العربية وتطويرها.
اجتماع وزراء الثقافة العرب
كما ت�ست�ضيف ال ��وزارة " ال ��دورة الـ
 22مل�ؤمتر ال��وزراء امل�س�ؤولني عن
ال�ش�ؤون الثقافية يف الوطن العربي
" ،يومي  19و  20دي�سمرب والذي
�سيعمل على مراجعة اخلطة ال�شاملة
للثقافة العربية وتطويرها ويتناول
التحديات التي تواجه احلفاظ على
ال �ت��راث ال �ث �ق��ايف ،وي �ن��اق ����ش توحيد
اجل� �ه ��ود ال �ع��رب �ي��ة اال�سرتاتيجية
لتطوير منظومة ال�صناعات الثقافية
واالبداعية ،وجماالت العمل امل�شرتك
لتعزيز التعاون الثقايف العربي مع

جامعة الإمارات ُت�شارك يف معر�ض التعليم الدويل بال�شارقة
•• ال�شارقة -الفجر:

ُت �� �ش��ارك ج��ام�ع��ة الإم � � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة يف م�ع��ر���ض التعليم الدويل
ال�سابع ع�شر املُقام يف �إك�سبو ال�شارقة
يف ال �ف�ترة م��ا ب�ين � 21-19أكتوبر
اجلاري.
وق��ال �سعود ال�ع��ام��ري ،م��دي��ر عمادة
ال � �ق � �ب ��ول وال �ت �� �س �ج �ي ��ل يف جامعة
الإمارات" :يُ�سعدنا مُ�شاركة اجلامعة
يف هذا املعر�ض ال��دويل املُهم ،والذي
�أ�صبح حدثاً ينتظره الطلبة و�أولياء
�أم ��وره ��م ل �ل �ت �ع � ّرف ع �ل��ى م��ا ُتقدّمه

اجلامعات من اخت�صا�صات ومناهج ّ
مت
ت�صميمها خ�صي�صاً لتلبية احتياجات
ال�سوق املتغرية اليوم،
وق ��ال ان ه��ذا امل�ع��ر���ض ي�ت�ي��ح فر�صة
االلتقاء ب�ص ّناع القرار ،املدراء ،ر�ؤ�ساء
الأق�سام و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية
ال ��ذي ��ن يمُ � ّث �ل ��ون �أ� �ش �ه��ر امل�ؤ�س�سات
الأك ��ادمي� �ي ��ة ع �ل��ى م �� �س �ت��وى العامل،
ملُ�ساعدتهم على ا ّتخاذ �أه��م القرارات
املُتع ّلقة مب�ستقبلهم املهني وحياتهم
على كافة الأ�صعدة .كما يُ�ش ّكل فر�صة
ممُ � ّي ��زة �أم� ��ام اجل��ام �ع��ة ال�ستعرا�ض
براجمها احلالية وامل�ستقبلية فيما

يخ�ص الدرا�سة اجلامعية والدرا�سات
ّ
العليا وال��دورات املهنية والتدريبية،
وال� �ت ��وا�� �ص ��ل م ��ع ال �ط �ل �ب��ة املحليني
والعامليني".
و�أ�ضاف قائال " :نفتخر ب��أن جامعة
الإم��ارات العربية املتحدة تلعب دوراً
ف � ّع��ا ًال و�إي�ج��اب�ي�اً يف حتقيق ومواكبة
ت��وجّ �ه��ات دول��ة الإم� ��ارات العلمية يف
ت��وظ �ي��ف ال �ع �ل��وم امل �ت �ق��دم��ة لتطوير
وابتكار حلول للتحديات امل�ستقبلية،
م��ن خ�ل�ال دع��م امل �ب��ادرات وامل�شاريع
البحثية املرتبطة مبخرجات العلوم
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ،وذل � ��ك ا�ستعداداً

للخم�سني عاماً املقبلة".
ّ
وق� ��ال ال �ع��ام��ري " :ح �ق �ق��ت جامعة
الإم��ارات-ج��ام�ع��ة امل�ستقبل� -سمعة
عالية رائدة بني الأكادمييني وجهات
العمل يف املنطقة من خالل ح�ضورها
ال ��دويل امل ُ�ت��زاي��د واخل�ب�رات املُتم ّيزة
لأع�ضاء هيئة التدري�س ،حيث احت ّلت
اجلامعة املرتبة الأوىل يف املنطقة من
حيث ن�سبة حملة درجة الدكتوراة بني
�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وه��و م� ّؤ�شر
ق ��وي ع�ل��ى ال �ت��زام ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات
بدمج التدري�س مع البحث العلمي".
واختتم ت�صريحه بالقول" :يف �إطار

دع ��م اجل �ه��ود ال��وط�ن�ي��ة لال�ستعداد
للخم�سني عاماً املقبلة ،تتط ّلع جامعة
امل�ستقبل �إىل ال�ت��أك�ي��د على مكانتها
ال��رائ��دة بني اجلامعات ،والإ�سهام يف
حتقيق "مئوية الإم ��ارات ،"2071
م ��ن خ �ل��ال ال�ت�رك� �ي ��ز ع �ل��ى العلوم
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل ُ�ت �ق � ّدم��ة ،الف�ضاء،
الهند�سة واالب �ت �ك��ار ،ال�ع�ل��وم الطبية
وال �� �ص �ح �ي ��ة� ،إ�� �ض ��اف ��ة �إىل تدعيم
وتثبيت القيم الأخالقية والوطنية
وت �ع��زي��ز الإي �ج��اب �ي��ة ل ��دى الطالب
ودعم �أفكارهم واقرتاحاتهم الهادفة
�إىل ا� �س �ت �� �ش��راف امل���س�ت�ق�ب��ل ،وغر�س

ثقافة االنفتاح لديهم عرب تعليمهم
ت��اري��خ وث �ق��اف��ات وح �� �ض��ارات ال ��دول
الأخ� ��رى ،وتدري�سهم ل�غ��ات جديدة،
ف� ً
ضال عن حتويل اجلامعة �إىل بيئة

حا�ضنة للموهوبني يف جم��ال ريادة
الأعمال واالبتكار عرب تعزيز مراكز
البحث العلمي يف اجلامعة ،وتعزيز
ري��ادت�ه��ا ل�ت�ك��ون بيئة ج��اذب��ة للطلبة

خمتلف الثقافات يف دول العامل من
خالل �سل�سلة من املبادرات وامل�شاريع
امل �� �ش�ترك��ة ،ك�م��ا ي�ل�ق��ي ال �� �ض��وء على
اجلهود الكبرية التي قامت بها دولة
الإمارات يف هذه املجاالت.
وي ��أت��ي االج �ت �م��اع يف �إط� ��ار عالقات
التعاون بني وزارة الثقافة وال�شباب
يف دول��ة الإم ��ارات واملنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم (�ألك�سو)،
وت �ن �ف �ي��ذا ل� �ق ��رار ال � � ��دورة احل ��ادي ��ة
والع�شرين مل�ؤمتر الوزراء امل�س�ؤولني
ع��ن ال �� �ش ��ؤون ال�ث�ق��اف�ي��ة يف الوطن
ال�ع��رب��ي؛ حيث ح� ّق��ق امل ��ؤمت��ر خالل
دورات� ��ه املختلفة ر��ص�ي��دا م�ه�م�اً من
املكا�سب والإجن��ازات ،ت�شمل جماالت
ال �ع �م��ل ال �ث �ق��ايف ال �ع��رب��ي امل�شرتك.
وف�ت��ح �آف��اق �اً ج��دي��دة ل�ب�ل��ورة خطط
ن��وع �ي��ة وم �� �ش ��اري ��ع ث �ق��اف �ي��ة ترفع
الثقافة العربية �إىل املنزلة التي هي
بها جديرة بها.

والأك��ادمي �ي�ي�ن وال�ب��اح�ث�ين م��ن كافة
�أرج��اء العامل ،واجلامعة الأوىل التي
حتت�ضن علماء وب��اح�ث�ين �إماراتيني
موهوبني ومُتم ّيزين حملياً وعاملياً".
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سكاكني
اونالين
رخ�صة رقم CN 3670549:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون هري �ستوري
للرجال � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2286370:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد حممد جمعه بن �صراى النعيمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خمي�س نا�صر بالعياره 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�ســـــادة�/سناب
لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 2962333: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/مطعم العكاوي تامي
رخ�صة رقم CN 2721441:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد عاطى �سامل م�سلم الرا�شدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف من�صور نا�صر را�شد �سامل اجلنيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الأختيار
االح�سن للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 3684278:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:اال�صايل العاملية للخدمات الر�سمية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�صفح ال�صناعية  -ق - 1منطقة اخلدمات البرتولية
 دائرة البلديات والزراعةرقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1049484 :

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:مطعم ابوفهمي ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ابوظبي  -الرحبه  -املالك/دينا احمد �سعيد عبدالرحمن
 عزة ومنال حممد �سعيد دعفو�سرقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1071853 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/القمة  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/10/18:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105031849:
 تاريخ التعديل2021/10/20:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/5/5:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2145001119:تاريخ التعديل2021/10/20:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون البيل فام
لل�سيدات رخ�صة رقم CN 1956999:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات
�إ�ضافة طالل حممد عبدالر�ضا حممد املازمى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نعيمه بجطيط %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خالد حممد احلربى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم ديب �آند �سيب � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 2941742:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة برينارد ايوجني اونيل
تعديل مدير  /حذف فران�سي�سكو دى النكا�سرت دافيد
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم ديب �آند �سيب � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ريد ت�شري للأثاث
امل�ستعمل رخ�صة رقم CN 3848384:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبدالعزيز حممد ح�سني احمد املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليل عثمان ح�سني ابراهيم احلو�سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/وينرت روز للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 3658816:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ريا�ض الدين نور نبى %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ح�سني عبدالكرمي ح�سني عي�سى ال على من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ح�سني عبدالكرمي ح�سني عي�سى ال على من � % 100إىل %51
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /وينرت روز للمقاوالت العامة
WINTER ROSE GENERAL CONTRACTING

�إىل /وينرت روز للمقاوالت العامة ذ.م.م
WINTER ROSE GENERAL CONTRACTING L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/إيكو �سيف للتدريب و اال�ست�شارات
رخ�صة رقم CN 2306000:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /إيكو �سيف للتدريب و اال�ست�شارات
ECOSAFE TRAINING AND CONSULTANCY

�إىل� /إيكو �سيف للتدريب و اال�ست�شارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ECOSAFE TRAINING AND CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بالتينيوم اك�سرب�س للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 1816871:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد يحيى عبدالفتاح %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف يو�سف احمد عبداهلل ح�سن املرزوقى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بالتينيوم اك�سرب�س للنقليات العامة
PLATINUM EXPRESS GENERAL TRANSPORTING

�إىل /بالتينيوم اك�سرب�س للنقليات العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
PLATINUM EXPRESS GENERAL TRANSPORTING - 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)

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافيه � - 28شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 2240540:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة برينارد ايوجني اونيل
تعديل مدير  /حذف فران�سي�سكو دى النكا�سرت دافيد
تعديل �إ�سم جتاري من /كافيه � - 28شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اخلليجية العاملية العمال االملنيوم والزجاج
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1135343:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد �سامل �سيف على املقباىل من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد �سامل �سيف على املقباىل من � % 51إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف م�صطفى على عنان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خالد على عنان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عا�صم على عنان
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /اخلليجية العاملية العمال االملنيوم والزجاج ذ.م.م

�إعــــــــــالن

CAFE 28 - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /ذا فالكون ترا�س � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
THE FALCON TERRACE - 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

GULF INTERNATIONAL FOR ALUMINUM AND GLASS WORKS L.L.C

�إىل /اخلليجية العاملية العمال االملنيوم والزجاج � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

GULF INTERNATIONAL FOR ALUMINUM AND GLASS WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

DIP AND SIP RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /فالكون كانرتي كلوب � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
FALCON COUNTRY CLUB - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

�إعــــــــــالن

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:لوف دوت للتجارة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2879405 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/را�شد لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ال�ضريبية ,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/10/14:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم2299971D540AB432971B:
تاريخ التعديل2021/10/20:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فالت فري لل�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2923430:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /
ح�سني حميى الدين عبداحلليم ح�سني عواد من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ح�سني حميى الدين عبداحلليم ح�سني عواد من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف طارق ابراهيم عبيد القاز النعيمى
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 /فالت فري لل�صيانة العامة ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جود واي للو�ساطة املالية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3950170:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عمر فاروق حممد ا�سماعيل العو�ضى %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة ح�سني حم�سن �سعد �سعيد املحرمى %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد �سعيد م�سلم �سامل املحرمى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد �شادى حممود �صابونى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعديل ن�شاط  /حذف و�سيط جتاري 4610010
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  13372بتاريخ 2021/10/21

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ام ان كي مانكامنا للمنا�سبات
رخ�صة رقم CN 3988263:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ام ان كي مانكامنا للمنا�سبات
MNK MANKAAMNA EVENTS

�إىل /جولدن اك�سرب�س لتجارة املواد الغذائية

GOLDEN EXPRESS FOODSTUFF TRADING

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة  -باجلملة 4630101
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة االرز  -باجلملة 4630133
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة اخل�ضار و الفواكه املجففة  -باجلملة 4630132
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة التوابل و البهارات  -باجلملة 4630122
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة ال�سمن والزيوت النباتية  -باجلملة 4630109
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ا�سترياد 4610008
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ت�صدير 4610009
تعديل ن�شاط  /حذف تنظيم احلفالت واملنا�سبات 9000102
تعديل ن�شاط  /حذف تعليم الرق�ص 8542001
تعديل ن�شاط  /حذف تعليم املو�سيقى 8542002
تعديل ن�شاط  /حذف تنظيم و�إدارة الفعاليات 8230009
تعديل ن�شاط  /حذف �صالة منا�سبات �إجتماعية 5621001
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)

FLAT FREE GENERAL MAINTENANCE L.L.C

�إىل /فالت فري ل�صيانة املباين � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

FLAT FREE BUILDING MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/امالك خلدمات الو�ساطة
رخ�صة رقم CN 2911600:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
احمد حممد ابل ح�سني اخلاجه من مالك �إىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء  /احمد حممد ابل ح�سني اخلاجه من � % 100إىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد عو�ض رفيق �سليم الكيالين %100
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�أخبـار الإمـارات
•• �أبوظبي -وام:

�شاركت م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية يف "�أ�سبوع جيتك�س للتقنية ،"2021
امل �ق��ام يف م��رك��ز دب ��ي ال �ت �ج��اري ال �ع��امل��ي  ،ل �ع��ر���ض �أح � ��دث ابتكاراتها
وم�شروعاتها الذكية وخدماتها االجتماعية الرقمية للأ�سرة التي مت
�إجنازها خالل العام اجلاري لن�شر الوعي بالق�ضايا الأ�سرية التي تعزز
اال�ستقرار الأ�سري لكافة فئات املجتمع.
ت�أتي م�شاركة امل�ؤ�س�سة يف ال��دورة احلالية لـ"�أ�سبوع جيتك�س للتقنية"،
حر�صاً منها على تنفيذ التوجهات ال�سامية ل�سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك رئي�سة االحت��اد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة
والطفولة الرئي�سة الأع�ل��ى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية "�أم الإمارات"،
ال��رام�ي��ة �إىل ت�ط��وي��ر خ��دم��ات امل��ؤ��س���س��ة ب�شكل م�ستمر وو��ض�ع�ه��ا بني
�أي��دي كافة �أف��راد الأ��س��رة واملجتمع لال�ستفادة منها ،مبا يتما�شى مع
ا�سرتاتيجية احلكومة للتحول الإل �ك�تروين وال��ذك��ي ،ومب��ا ي�سهم يف
حتقيق امل��ؤ��ش��رات الوطنية ذات ال�صلة وال��و��ص��ول �إىل املرتبة الأوىل
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التنمية الأ�سرية تطلق �أحدث م�شروعاتها الرقمية يف جيتك�س
عاملياً يف اخلدمات الذكية .و�أطلقت امل�ؤ�س�سة خالل م�شاركتها يف معر�ض
جايتك�س للتقنية  2021م�شروع النظام الرقمي للخدمة االجتماعية
املتكاملة للأ�سرة ،وهو عبارة عن تطوير نظام رقمي يهدف �إىل �أمتتة
عمليات اخلدمات االجتماعية املتكاملة التي تقدمها امل�ؤ�س�سة لأفراد
الأ�سرة يف �إم��ارة �أبوظبي ،بحيث ي�ستطيع ال�شخ�ص �أو اجلهة الطالبة
للخدمة من احل�صول عليها بطريقة مي�سرة و�سهلة ومن خالل قنوات
متعددة مثل امل��وق��ع الإل �ك�ت�روين ،التطبيق الهاتفي� ،أج�ه��زة اخلدمة
الذاتية واملن�صات احلكومية يف الإمارة مثل "مت" �أو التوا�صل مع مركز
االت�صال الأ�سري بامل�ؤ�س�سة �أو احل�ضور �شخ�صياً �إىل اال�ستقبال يف �أي من
مراكز امل�ؤ�س�سة بطريقة �آمنة ومي�سرة وفعالة مع االحتفاظ بخ�صو�صية
الأف ��راد والأ� �س��ر امل�ستفيدة م��ن اخل��دم��ة .وق��ال��ت �سعادة م��رمي حممد

الرميثي مدير عام م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية ان النظام الرقمي للخدمة
االجتماعية املتكاملة للأ�سرة ،يهدف �إىل توفري قاعدة بيانات للأ�سر
ذات الأولوية بالرعاية االجتماعية لال�ستفادة منها يف تطوير �سيا�سات
الرعاية االجتماعية ،وت�سهيل اكت�شاف امل�شكالت االجتماعية التي تهدد
ا�ستقرار الأ� �س��ر واملجتمع م�ب�ك��راً ،وحت��دي��د �أول��وي��ات�ه��ا م��ن التدخالت
االجتماعية واالقت�صادية وال�سكنية ،وعالجها ومتابعتها ،وحت�سني
كفاءة و�أداء اخلدمات وجودتها ،وحتديث املعلومات امل�ستمر ،وتب�سيط
الإجراءات ،بالإ�ضافة �إىل تلبية احتياجات املتعاملني من خالل ت�سهيل
و�صول اخلدمات �إليهم يف املكان والزمان املنا�سبني.
ودع��ت الرميثي ك��اف��ة �أف ��راد املجتمع لال�ستفادة م��ن خ��دم��ات النظام
الرقمي للخدمة االجتماعية املتكاملة للأ�سرة ،والتي ت�سهم ب�شكل كبري

Thursday

يف رفع معدل التما�سك الأ�سري لدى الأ�سر امل�ستفيدة ،وخف�ض عوامل
اخل�ط��ورة املرتفعة على الأ��س��ر نتيجة رف��ع كفاءة اال�ستجابة ،وتر�شيد
تكلفة املوارد ،وتقليل عدد زيارات املتعاملني.
و�أك��دت الرميثي على �أهمية وج��ود نظام رقمي للخدمات االجتماعية
املتكاملة ي�ضمن ح�صول املتعامل على اخلدمة بطريقة �آمنة ومي�سرة
وفعالة مع االحتفاظ بخ�صو�صية الأفراد والأ�سر امل�ستفيدة من اخلدمة،
حيث �سيكون لكل متعامل بوابة خدمة ذاتية خا�صة به ي�ستطيع طلب
اخل��دم��ة ب�ه��ا وم�ت��اب�ع��ة ج�م�ي��ع ط�ل�ب��ات��ه ،وق��اع��دة ب �ي��ان��ات ل�ل�أ� �س��ر ذات
الأولوية بالرعاية االجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل قائمة حمدثة بامل�شكالت
االجتماعية التي تهدد ا�ستقرار الأ�سرة ومتا�سكها.
وزارت ��س�ع��ادة م��رمي حممد الرميثي ال�ع��دي��د م��ن الأج�ن�ح��ة للجهات
امل�شاركة يف جايتك�س للتقنية  2021واطلعت على م�شاريعهم الرقمية
وال��ذك�ي��ة ..كما زار ع��دد م��ن كبار امل�س�ؤولني يف حكومة �أبوظبي جناح
م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية واطلعوا على خدماتها االجتماعية الرقمية
للأ�سرة.

09

�أحمد النعيمي يطلق التطبيق الذكي ملوظفي احلكومة يف معر�ض جيتك�س 2021
•• عجمان-وام:

�أط�ل��ق ال�شيخ �أح�م��د ب��ن حميد النعيمي ممثل �صاحب ال�سمو حاكم عجمان
لل�ش�ؤون الإداري ��ة واملالية تطبيق الهاتف ال��ذك��ي " م��وارد عجمان" ملوظفي
حكومة عجمان الذي نفذته دائرة املوارد الب�شرية و يت�ضمن قائمة اخلدمات
الذاتية الرقمية.
ج��اء ذل��ك خ�لال زي��ارت��ه ام����س ملعر�ض جيتك�س للتقنية امل�ق��ام يف م��رك��ز دبي
التجاري العاملي وتفقد فيها ما تعر�ضه الدوائريف حكومة عجمان من تقنيات
ومبادرات وتطبيقات جديدة تفيد امل�ؤ�س�سات واجلهات واملراجعني وال�شركاء.
و�أ��ش��اد ال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي عقب اجلولة يف االجنحة احلكومية
واجنحة عدد من الدول ..مبا يقدمه معر�ض جيتك�س من م�شاريع ومبادرات
ج��دي��دة تعد الأف�ضل مل��ا و�صلت اليه التكنولوجيا وت�ستفيد منها امل�ؤ�س�سات
والهيئات واجلهات احلكومية يف دولة االمارات.
وق ��ال �إن م�ع��ر���ض جيتك�س ي�ع��د ملتقى ن�خ�ب��وي��ا يجمع اجل �ه��ات وال�شركات
وامل�ؤ�س�سات حتت �سقف واحد لتبادل اخلربات واالط�لاع على �أف�ضل التجارب
والتطبيقات واخل��دم��ات الذكية ..معرباً عن فخره بامل�ستوى ال��ري��ادي الذي
حققته الدوائر احلكومية يف عجمان يف جمال التحول الرقمي وم�ساهمة ذلك

يف تب�سيط الإج ��راءات ومتكني املتعاملني من �إجن��از معامالتهم خ�لال وقت
قيا�سي وبا�ستخدام الأجهزة املحمولة.
و�أ� �ض��اف �أن ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي يف حكومة عجمان �أث�م��ر ع��ن ت�سهيل وتقدمي
اخلدمات والتطبيقات الذكية لكافة الدوائر احلكومية ..م�ؤكدا �أن ما �شهدناه
من تطور يف التقنية احلديثة وتد�شني و�إطالق العديد من اخلدمات احلديثة
يعترب قفزة نوعية يف جمال خدمة املتعاملني وال�شركات و�أفراد املجتمع ويعك�س
جهود ال��دوائ��ر احلكومية يف مواكبتها للتطور امل�ستمر وان�سجاما م��ع ر�ؤية
حكومة عجمان.
كما �أك��د �أن النجاح الكبري ال��ذي و�صلنا �إليه يعود �إىل التوجيهات ال�سديدة
والدعم الالحمدود الذي توليه القيادة الر�شيدة لكافة الدوائر وامل�ؤ�س�سات يف
الدولة.
و�أو�ضح �أن م�شاركة دوائ��ر حكومة عجمان يف جيتك�س ت�ضع ب�صمة مميزة يف
�سجل النجاح واالزدهار وجت�سد ر�ؤيتنا نحو حتقيق املزيد من التقدم م�ستندين
يف ذلك على الكوادر الب�شرية الطموحة.
من جانبه قال �سعادة را�شد عبدالرحمن بن جربان ال�سويدي مدير عام دائرة
املوارد الب�شرية �إن �إطالق التطبيق الذكي ي�أتي تنفيذاً لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان و�سمو ال�شيخ

عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي وبناء على وحتويل املعامالت اىل ال�صيغة الإلكرتونية بهدف تقليل الأع�م��ال الورقية
اخت�صا�صات الدائرة يف االرتقاء باخلدمات وتوفري متطلبات التحول الرقمي ورفعالكفاءة والفعالية.
التي تتما�شى م��ع ا�سرتاتيجية حكومة عجمان م��ن خ�لال ا�ستخدام النظم و�أو� �ض �ح��ت �صفية امل �ح��رزي م��دي��رة �إدارة ب��رام��ج وخ��دم��ات امل� ��وارد الب�شرية
بالإنابة �أن التطبيق ب�صورته احلالية متاح لال�ستخدام من قبل املوظفني يف
التقنية ل�ضمان التطبيق الأمثل لأنظمة املوارد الب�شرية.
و�أ�شار �إىل �أن تطبيق الهاتف الذكي " م��وارد عجمان" يوفـر البيئة الرقمية اجلهات احلكومية يف �إم��ارة عجمان على �أجهزة �أندرويد و�آب��ل ويوفر تطبيق
املنا�سـبة ملوظفي حكومة عجمان لتقدمي الطلبات واجن��از معامالتهم دون "مواردعجمان" بن�سختيه العربية والإجنليزية للموظفني قائمة باخلدمات
اللجوء للمعامالت الورقية واالن�ت�ه��اء يف دق��ائ��ق م�ع��دودة بحيث مت اخت�صار الذاتية املخ�ص�صة مثل تقدمي �إج��ازة و�إ��ش�ع��ار ال�ع��ودة منها واال�ستف�سار عن
اخلطوات و�إع��ادة ت�صميمها بطرق ذكية تواكب تطلعات احلكومة الذكية يف �أر�صدة الإجازات و تقدمي طلبات الإجازات و الأذونات واعتمادها من امل�س�ؤول
ال��دول��ة و�سيتيح ملوظفي حكومة عجمان الو�صول �إىل قائمة م��ن اخلدمات املبا�شر واالط�لاع علىالبيانات ال�شخ�صية وحتديثها من خالل خا�صية امللف
ال�شخ�صي وط�ل��ب ��ش�ه��ادة رات ��ب و االط�ل�اع ع�ل��ى ق�سيمة ال��رات��ب بالإ�ضافة
الذاتية الرقمية ب�سرعة و �سهولة.
و�أكد ال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي �أن التطبيق يهدف �إىل تب�سيط العمليات �إىل عر�ض التقارير االح�صائية اخلا�صة باملوظف وتلقي الإ�شعارات الهامة
وزيادة كفاءة الإجراءات وتوظيف �أحدث التقنيات و�أف�ضل املمار�سات املتبعة على للإجراءات التي مت تنفيذها وت�سجيل احل�ضور واالن�صراف كما يتيح للم�س�ؤول
نحو يتوافق مع توجهات احلكومة لتنمية املهارات وزيادة كفاءة املوارد الب�شرية املبا�شر االط�لاع على التقارير الإداري��ة و ال�ش�ؤون الوظيفية اخلا�صةبفريق
يف الإم ��ارة و حتقيق ا�سرتاتيجية ال��دائ��رة يف ت�ق��دمي اخل��دم��ات ال�ت��ي تهدف عمله من املوظفني.
�إىل الت�سهيل على املوظفني العاملني يف جميع اجلهات احلكومية من خالل و�أ��ض��اف��ت �إن �إط�ل�اق التطبيق يف مرحلته الأوىل ج��اء متزامناً م��ع معر�ض
ربط خدمات التطبيق مع نظام "موارد  " ERPمبا يتوائم مع قانون املوارد جيتك�س للتقنية بعدة خ�صائ�ص وخدمات و�سيتم العمل على �إ�ضافة خدمات
الب�شرية والأنظمة وال�سيا�سات املعتمدة يف احلكومة و�أمتتة النماذج الورقية �أخرى يف املرحلة الثانية.

وزير العدل يزور من�صة حماكم دبي �ضمن من�صة دبي الرقمية يف جيتك�س 2021
•• دبي-وام:

زار معايل عبداهلل بن �سلطان بن عواد
النعيمي وزي��ر العدل من�صة حماكم
دب��ي �ضمن من�صة دب��ي ال��رق�م�ي��ة يف
�أ�سبوع جيتك�س جلوبال  2021وذلك
بح�ضور �سعادة طار�ش عيد املن�صوري
مدير عام حماكم دبي وال�سادة ر�ؤ�ساء
املحاكم.
وت �ف �ق��د م �ع ��ايل ع �ب��د اهلل ب ��ن ع ��واد
ال�ن�ع�ي�م��ي �أث� �ن ��اء ال ��زي ��ارة اخلدمات
التي تعر�ضها حماكم دب��ي يف �أ�سبوع
ج �ي �ت �ك ����س ج� �ل ��وب ��ال  2021منها
خ��دم��ة ع�ق��ود ال ��زواج الرقمي خدمة
الكاتب العدل الرقمي الدفع الرقمي
والتقا�ضي الرقمي.
و�أع �ل �ن��ت حم��اك��م دب ��ي خ�ل�ال �أ�سبوع
ج �ي �ت �ك ����س ج � �ل� ��وب� ��ال  2021عن

�إجن ��ازات � �ه ��ا امل �ت �م �ي��زة يف التقا�ضي
الرقمي التي �سعت الدائرة لتحقيقها
ل�ت�ت�م��ا��ش��ى م ��ع ت��وج��ه ح �ك��وم��ة دبي
للو�صول �إىل نقلة نوعية يف �إجراءات
التقا�ضي وتنفيذا لتوجيهات �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل
بتحويل جل�سات املحاكم �إىل جل�سات
تقا�ض عن بعد ب�شكل دائم.
و�أ��ش��ار �سعادة طار�ش عيد املن�صوري
مدير عام حماكم دبي �إىل ان الدائرة
جنحت يف حتقيق ما ن�سبته  97%يف
الق�ضايا امل�سجلة عن بعد و قد بلغت
ن�سبة ال�ق���ض��اي��ا امل�سجلة الكرتونيا
� 58ألفا و 494ق�ضية فيما بلغت
ع ��دد ال �ط �ل �ب��ات ال��ذك �ي��ة � 508ألفا
و 58ط �ل �ب��ا وب �ل �غ��ت �أوام � � ��ر الدفع

�20ألفا و� 815أم��ر دف��ع وو�صلت
عدد الإعالنات والتبليغ � 150ألفاو
� 267إعالنا وبلغ اجمايل حما�ضر
اجلل�سات � 228ألفا و  896جل�سة
م ��ؤك��دا م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دب��ي على
�أن الدائرة م�ستمرة يف تطوير النظام
واال� �س �ت �م��اع �إىل ج�م�ي��ع مالحظات
امل� �ت� �ع ��ام� �ل�ي�ن وامل � �ح� ��ام�ي��ن و�إدخ � � � ��ال
ال�ت�ح���س�ي�ن��ات وال �ت �ع��دي�لات ل�ضمان
ا��س�ت�م��راري��ة و��س�لا��س��ة ع�م��ل النظام
لدعم منظومة العدالة.
ك �م��ا �أو� � �ض� ��ح � �س �ع��ادت��ه �أن م�شروع
ال �ت �ق��ا� �ض��ي الرقمي" ج ��اء لتفعيل
التقنيات احلديثة والتحول الرقمي
ال �ك��ام��ل ل �ت �ق��دمي خ��دم��ات ق�ضائية
ل �� �ض �م��ان ت �ق��دمي �أف �� �ض��ل اخلدمات
للجمهور ويتيح لهم �إجناز العديد من
�إج ��راءات التقا�ضي ع�بر التطبيقات

الذكية وذل��ك بعد �أن حولت حماكم
دب ��ي ج�م�ي��ع خ��دم��ات �ه��ا �إىل خدمات
رق�م�ي��ة يف �إط� ��ار ��س�ع��ي ال ��دائ ��رة �إىل
التحول �إىل املحكمة الذكية للت�سهيل
ع �ل��ى امل �ت �ق��ا� �ض�ين م ��ن خ�ل��ال زي� ��ادة
ك �ف��اءة ال�ن�ظ��ام ال�ق���ض��ائ��ي وذل ��ك من
خ�ل�ال ت�ع��زي��ز ث�ق��ة املجتمع بالنظام
الق�ضائي بتحقيق �أع �ل��ى م�ستويات
ال��ر��ض��ا و��س�ع��ادة املتعاملني وتي�سري
الأم � ��ور ع�ل��ى ج�م�ي��ع امل�ت�ع��ام�ل�ين من
خ�لال تطبيق ا�سرتاتيجية حكومة
دب��ي للمعامالت ال�لاورق�ي��ة الهادفة
�إىل بناء م�ستقبل خ��ال من ال��ورق يف
عام  2021عرب حتويل حكومة دبي
بالكامل �إىل حكومة بال ورق.
ول �ف��ت �إىل �أن "م�شروع التقا�ضي
الرقمي" ي�ستهدف الق�ضاة واملحامني
واخل �ب ��راء وامل �ت �ع��ام �ل�ين ف �ه��و عبارة

ع��ن ن �ظ��ام �إل� �ك�ت�روين ذك ��ي تفاعلي
ومتكامل ب�سهولة وي�سر على مدار
ال�ساعة وي�شمل ذل��ك جميع مراحل
ال��دع��وى ب��داي��ة م��ن ت �ق��دمي الطلب
وارفاق امل�ستندات الداعمة والتقارير
والتوقيع الإل�ك�تروين والتحقق من
هوية امل�ستخدمني �إلكرتونيا وانتهاء
�إىل عقد جل�سات التحقيق ومداولة
الدعاوى عن بعد وما يتخلل ذلك من
�إجراءات داخلية ملتابعة �سري الدعوى
�إىل جانب ان�شاء برامج �إدارة الدعاوى
والأحكام عن بعد والتي متكن الق�ضاة
والإدارات امل�ع�ن�ي��ة م��ن م�ت��اب�ع��ة �سري
الدعاوى و�إ�صدار الأحكام وتنفيذها
�إلكرتونيا على م��دار ال�ساعة وذلك
من خ�لال ح�صر الأ�شخا�ص امل�صرح
ل�ه��م ب��ال��دخ��ول �إىل ن�ظ��ام املعلومات
وت�سجيل ال��دع��اوى واالط�ل�اع عليها

م��ن قبل الق�ضاة وموظفي املحكمة
وامل �ح��ام�ين واخل �ب��راء وغ�ي�ره��م من
الأ�شخا�ص الذين لهم �صلة بالدعوى
وذل� ��ك مل �ن��ع غ�ي�ر امل��رخ ����ص ل �ه��م من
االط �ل��اع ع �ل��ى ب �ي��ان��ات وم�ستندات
الدعوى دون ت�صريح.
و�أك��د �سعادته �أن "م�شروع التقا�ضي
الرقمي ه��و نتاج ثمرة م��ا �أك��د عليه

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"
عندما قال " �إن دولة الإمارات متكنت
من حتويل التحديات التي �أفرزتها
ج��ائ �ح��ة ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا امل�ستجد
"كوفيد – � "19إىل ف��ر���ص غري
م�سبوقة ملوا�صلة التنمية وحتديث

�آليات العمل وحققت نقالت نوعية يف
تطوير قطاعاتها احليوية والتحول
ال ��رق� �م ��ي ل �ل �خ ��دم ��ات وا�ستطاعت
بف�ضل ر�ؤاه��ا اال�ستباقية وجاهزيتها
اال�ستمرار يف تقدمي �أف�ضل اخلدمات
للنا�س و�أك�ثره��ا ك�ف��اءة وفاعلية و�أن
حت�سني حياة النا�س هو مركز العمل
احلكومي وغايته وهدفه الأ�سمى".

جامعة العني ت�شارك يف معر�ضي جناح �أبوظبي وجناح دبي  -اك�سبو 2020
•• العني -الفجر:

ت�شارك جامعة العني يف معر�ضي «جن��اح �أب��وظ�ب��ي» و«جناح
دبي»� ،أبرز فعاليات التعليم العايل الرائدة يف املنطقة املقرر
�إقامتهما يف الفرتة من � 27إىل � 29أكتوبر يف �أبوظبي ويف
الفرتة من � 31أكتوبر وحتى  1نوفمرب يف دب��ي ،للو�صول
لأكرب �شريحة طالبية والتعريف برباجمها الأكادميية واملنح
الدرا�سية املتنوعة.
وت�سعى اجلامعة من خالل م�شاركتها يف معار�ض جناح �إىل
الو�صول �إىل �أك�بر �شريحة ممكنة من الطلبة ال�ستعرا�ض
ما تقدمه اجلامعة من فر�ص تعليمية متكنهم من اتخاذ
اخلطوة التالية يف رحلتهم اجلامعية ،وتعريفهم بالربامج

الأك��ادمي�ي��ة امل�ط��روح��ة ،وامل�ن��ح الدرا�سية املتنوعة ،واملرافق
واخل ��دم ��ات ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا اجل��ام �ع��ة م��ن �أج ��ل تهيئة بيئة
تعليمية مميزة للطلبة.
و��س�ت�ع��ر���ض اجل��ام �ع��ة ع�ل��ى زوار م �ع��ار���ض جن ��اح جمموعة
متنوعة من براجمها املرخ�صة من وزارة الرتبية والتعليم يف
دولة الإمارات واملعتمدة دولياً من �أرقى امل�ؤ�س�سات التعليمية
يف جماالت الهند�سة وال�صيدلة والقانون والرتبية والأعمال
واالت �� �ص��ال والإع �ل��ام .ح�ي��ث ت �ط��رح اجل��ام�ع��ة  17برنامج
بكالوريو�س و  8برامج ماج�ستري �إ�ضافة �إىل برنامج دبلوم
الدرا�سات العليا املهني يف التدري�س.
��س�ي�ت�م�ك��ن ال�ط�ل�ب��ة ال��زائ��ري��ن م��ن م�ق��اب�ل��ة م��وظ �ف��ي وحدة
ا�ستقطاب وتوا�صل الطلبة للإجابة عن كافة ا�ستف�ساراتهم

اخل��ا��ص��ة بالت�سجيل ،كما �ستتاح لهم فر�صة ت�ق��دمي طلب
االلتحاق املبدئي يف اجلامعة.
ويف هذا الإطار� ،أكد ال�سيد رامي كايد مدير وحدة ا�ستقطاب
وتوا�صل الطلبة� ،أن جامعة العني حري�صة على امل�شاركة يف
معر�ض جن��اح �سنوياً باعتباره املعر�ض الأه��م يف ال��دول��ة يف
جمال التعليم العايل ،مما يعزز التوا�صل املبا�شر مع الطلبة
ويعك�س ��ص��ورة م�شرقة ع��ن اجلامعة على كافة الأ�صعدة.
م�شرياً �إىل �أن فر�صة تعزيز التوا�صل مع الطلبة هذا العام
�ستكون �أكرب وذلك مل�شاركة اجلامعة يف املعر�ضني ،خا�صة �أن
معر�ض جن��اح دب��ي �سيتم �إقامته يف معر�ض �إك�سبو 2020
وال ��ذي يعترب من�صة مهمة ليتوا�صل م��ن خ�لال موظفي
اجلامعة مع �أفراد املجتمع اخلارجي.

جيتك�س( ..مت) تطلق �أدوات تطوير من�صتها اجلديدة لدعم اجلهات احلكومية يف تطوير خدمات متكاملة
•• دبي -وام:

ك�شفت منظومة خ��دم��ات �أبوظبي احلكومية امل��وح��دة "مت" ع��ن �إطالق
"�أدوات تطوير من�صة مت  "TAMM OS -اجل��دي��دة والتي تهدف
�إىل تعزيز كفاءة وج��ودة اخلدمات احلكومية املقدّمة يف �إم��ارة �أبوظبي
بالتعاون مع خمتلف اجلهات احلكومية يف �إمارة �أبوظبي.
وقد جاء ذلك على هام�ش م�شاركتها يف �أ�سبوع جيتك�س للتقنية ،2021
حت��ت م�ظ�ل��ة ج �ن��اح ح�ك��وم��ة �أب��وظ �ب��ي وال� ��ذي ي���ض��م  31ج�ه��ة حكومية
و�أكادميية ،وي�ستمر حتى � 21أكتوبر يف مركز دبي التجاري العاملي.
ح�ضر الإط�ل�اق كل من �سعادة ال�ل��واء مكتوم علي ال�شريفي ،مدير عام
�شرطة �أبوظبي ،و�سعادة املهند�س حممد بن جر�ش الفال�سي ،وكيل دائرة
الطاقة يف �أبوظبي ،و�سعادة املهند�س حمد علي الظاهري ،وكيل دائرة
تنمية املجتمع ،و�سعادة فهد �سامل الكيومي ،وكيل دائرة الإ�سناد احلكومي،
و��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور ه�ل�ال حميد ال�ك�ع�ب��ي ،الأم�ي�ن ال �ع��ام ملجل�س �أبوظبي
للجودة واملطابقة ،و�سعادة غ��امن مبارك الهاجري ،مدير ع��ام امل�ؤ�س�سة
العامة حلديقة احليوان والأحياء املائية بالعني ،و�سعادة الدكتور حممد
عبداحلميد الع�سكر ،املدير العام لهيئة �أبوظبي الرقمية ،بالإ�ضافة �إىل
ممثلني عن اجلهات احلكومية امل�شاركة يف امل�شروع.
و�ضمت املرحلة التجريبية الأوىل  4جهات حكومية �شملت القيادة العامة
ل�شرطة �أبوظبي ،ودائرة البلديات والنقل ،ودائرة التنمية االقت�صادية ،
ودائرة الثقافة وال�سياحة� ،شاركت يف اختبار �أدوات التطوير بهدف تعزيز
م�ستوى خدماتها الرقمية وحتقيق �أعلى م�ستويات ر�ضا املتعاملني.
وتعمل منظومة "مت" حالياً على �ضم كافة اجلهات احلكومية يف �أبوظبي،
لال�ستفادة من اخل�صائ�ص واملزايا التي توفرها الأدوات الرقمية املبتكرة
يف �سبيل تطوير وحت�سني اخلدمات احلكومية بطريقة مبتكرة و�سل�سة
وفق معايري موحدة ،ما من �ش�أنه �أن ينعك�س �إيجاباً على توحيد جتربة
املتعاملني �ضمن من�صة "مت".
وقالت �سعادة عائ�شة املرزوقي ،املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات احلكومية

يف هيئة �أبوظبي الرقمية " ..توا�صل منظومة "مت" التعاون الوثيق مع
جميع اجلهات احلكومية يف �أبوظبي لت�سخري �أحدث التقنيات واحللول
الرقمية لتوفري رحالت وجتارب خدمية �سل�سة للمتعاملني ورفد جميع
ال�سكان على م�ستوى �إم��ارة �أبوظبي بخدمات حكومية رقمية ذات جودة
وكفاءة عالية عرب من�صة رقمية متكاملة و�آمنة وكلنا ثقة مبا �ستوفره
�أدوات ت�ط��وي��ر من�صة مت ،ح�ي��ث �ست�سهم يف ت��وح�ي��د جت��رب��ة املتعاملني
م��ع خمتلف اخل��دم��ات الرقمية ،وت�ساعد يف حتقيق التكامل والتعاون
الت�شغيلي بني خمتلف اجلهات لال�ستفادة من اخلدمات امل�شرتكة ،مبا
ُي�سهم يف خف�ض وتقلي�ص النفقات املتعلقة بتطوير اخلدمات احلكومية
واملواقع الإلكرتونية من خالل التحليل ال�شامل للمعطيات ،وال�سرعة يف
�إمتام املعامالت والو�صول �إىل اخلدمات واحللول الرقمية ال�سل�سة".
وتتطلع منظومة "مت" من خالل تقدمي �أدوات التطوير اجلديدة �إىل دعم
خمتلف اجلهات احلكومية يف الإمارة ،ومتكينها من تطوير خدماتها ،مبا
يتما�شى مع املعايري التي حتددها املنظومة ،والتي تتواءم مع متطلبات
املتعاملني واحتياجاتهم ،وتخت�صر عليهم ال��وق��ت واجل�ه��د ،م��ن خالل
تقدمي خدمات �سريعة و�سهلة و�سل�سة ،بتكلفة �أقل وكفاءة عالية.
ومت ت�شكيل جلنة تطوير من�صة �أدوات "مت" برئا�سة �سعادة حممد النعيمي،
امل��دي��ر التنفيذي لقطاع اخل��دم��ات امل�ؤ�س�سية يف هيئة �أبوظبي للزراعة
وال�سالمة الغذائية ،وتت�ألف ع�ضويتها من ممثلني عن  4جهات حكومية.
ويتمحور عمل اللجنة حول تبنى منظومة التطوير ""workbench
يف عمليات تطوير اخلدمات والرحالت ،واعتمادها ك�أداة تطوير رئي�سيه
جلميع اجلهات احلكومية.
وق��ال �سعادة حممد النعيمي " ،تهدف �أدوات تطوير من�صة "مت" �إىل
متكني مطوري وم�صممي اخلدمات يف خمتلف اجلهات احلكومية من
حت�سني م�ستوى خدماتهم با�ستخدام نظام الربجمة املتطور اخلا�ص
بـ "مت" ،وال��ذي يعتمد على �أدوات جاهزة لال�ستخدام املبا�شر ،وتوظيف
املوارد املتاحة ،والتحكم الكامل على املن�صة ،واتباع لغة الت�صميم املوحدة
يف �سبيل االرت�ق��اء باخلدمات املقدمة عرب تطبيق "مت" ،بالإ�ضافة �إىل

�أدوات التطوير اجلديدة ،ب�ش�أن �إجراء تعديالت وحت�سينات على خدمات
توفري الدعم امل�ستمر واملتوا�صل من قبل فريق عمل متخ�ص�ص".
وق��ال العميد ط��ارق مطر احل�ساين ،نائب مدير مركز نظم املعلومات "طلب تخ�صي�ص عزبة جديدة" .وكلنا ثقة مبا �سيحققه هذا التكامل
واالت�صاالت يف القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي�" ..ساهمت �أدوات تطوير والتعاون الت�شغيلي من كفاءة يف اخلدمات الرقمية التي تقدمها الدائرة
من�صة مت يف ت�ق��دمي ال��دع��م امل�ط�ل��وب لنا يف تطوير خدماتنا الرقمية ملجتمع �إمارة �أبوظبي".
املقدمة جلميع �أفراد املجتمع ،من خالل املرحلة التجريبية الأوىل التي وقال �سعادة �سعيد الفزاري ،املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات امل�ساندة يف
�ساعدتنا يف ت�سهيل حياة امل�ستخدمني وامل�ستفيدين من خدماتنا وفق دائ��رة الثقافة وال�سياحة " عملنا خالل املرحلة التجريبية الأوىل على
�أدوات مبتكرة ت�شمل الت�صميم املوحد وال�سل�س لطلب التقدم خلدمة اال�ستفادة من "�أدوات تطوير من�صة مت" الرقمية والتكنولوجية املنا�سبة
جتديد رخ�صة �سيارة� ،إ�ضافة �إىل �إجراء التح�سينات الالزمة على خدمة وال�سهلة لت�صميم وتطوير اخلدمات احلكومية املطلوبة للجمهور ،حيث
�إ�صدار �شهادة "ملن يهمه الأمر" والتي تفيد بوجود النزيل يف امل�ؤ�س�سة ا�ستطعنا �أن نحقق م�ستهدفات خدمة "مكت�شف املوقع" اجلديدة والتي
العقابية والإ�صالحية �أو �إنهاء مدة حمكوميته ،ونتطلع قدماً �إىل املزيد تتيح �إمكانية �إدارة القاعة �أو امل�ساحات التابعة لدائرة الثقافة وال�سياحة
من التعاون مع منظومة مت لتحقيق اال�ستفادة املطلوبة من التكنولوجيا يف �أبوظبي .وكلنا ثقة مبا �ستحمله املرحلة املقبلة من تعاون م�شرتك
ونتائج مثمرة ،عرب ت�سخري التقنيات املقدمة من منظومة مت ،يف عمليات
الرقمية يف �سبيل تقدمي �أرقى اخلدمات و�أكرثها �أماناً".
ً
من جانبه �أ��ش��اد �سعادة �إبراهيم عبداللطيف املو�سى  ،املدير التنفيذي التطوير والتدريب و�إج��راء املزيد من التح�سينات املطلوبة وفقا لأعلى
لقطاع اخلدمات امل�ساندة يف دائ��رة التنمية االقت�صادية بفعالية املرحلة املعايري".
التجريبية م��ن ا�ستخدام �أدوات تطوير من�صة مت  ،وال�ت��ي �أث�م��رت عن و�ستقوم منظومة "مت" بتنظيم ور�ش العمل التعريفية للجهات احلكومية
تطوير خدمة "امل�ستفيد احلقيقي" التي ُتلزم ال�شركات ب�إن�شاء �سجل بهدف اطالعهم على دليل ا�ستخدام �أدوات التطوير املبتكرة ،واال�ستماع �إىل
خا�ص للم�ستفيد احلقيقي و�إدراج البيانات يف �أنظمة الرتخي�ص لدى �آرائهم ومقرتحاتهم التي تهدف �إىل ت�سهيل وتب�سيط �إجراءات الت�شغيل
ال�سلطات املحلية ،وبعد النجاح ال��ذي حققته ه��ذه املرحلة ،ن�سعى �إىل للح�صول على �أف�ضل النتائج ال�ت��ي ت�سهم يف ت�سهيل رح�ل��ة املتعاملني
موا�صلة توظيف التكنولوجيا احلديثة املتوفرة من خالل �أدوات التطوير للو�صول �إىل اخلدمات بطريقة �سريعة و�سهلة عرب من�صة "مت".
اجل��دي��دة يف اب�ت�ك��ار من��اذج رقمية م��ن اخل��دم��ات االق�ت���ص��ادي��ة وحت�سني ي��ذك��ر �أن �أدوات ت�ط��وي��ر من�صة مت" ت��وف��ر جم�م��وع��ة م��ن امل��زاي��ا املهمة
الإجراءات وتب�سيطها لتلبية متطلبات جمتمع الأعمال يف �إمارة �أبوظبي والفعالة والتي ت�ساهم يف االرتقاء مبعايري اخلدمات احلكومية جلميع
اجلهات التابعة حلكومة �أبوظبي ،مبا ي�شمل امل�ساعدة يف �إطالق خدماتها
وتوفري الوقت واملال على امل�ستثمرين ورجال الأعمال.
وق ��ال ال��دك �ت��ور ع�م��ر م �ب��ارك ال���ش�ي�ب��ة ،امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ق�ط��اع �ش�ؤون احلكومية الرقمية عرب من�صة "مت" ب�سهولة و�سال�سة ،وتوفري مكونات
تكنولوجيا املعلومات بالإنابة يف دائرة البلديات والنقل " جنحنا يف املرحلة تطوير جاهزة لال�ستخدام املبا�شر ،ت�شمل من�صة الدفع الرقمي ،وخرائط
التجريبية من توظيف ممكنات "�أدوات تطوير من�صة مت" يف حت�سني وروب��وت��ات ال��درد��ش��ة ،وال�ت�ق��ومي ،وغ�يره��ا م��ن امل�ك��ون��ات الأخ ��رى املتاحة
خدمة ترخي�ص م�ستودع رقمية جديدة ال�ستخراج ترخي�ص مل�ستودع جديد لال�ستخدام من قبل جميع اجلهات احلكومية ،ف� ً
ضال عن امل�ساعدة يف
واحل�صول على املوافقة املبدئية على اختيار املوقع والر�سومات الإن�شائية تعزيز التعاون بني خمتلف اجلهات املعنية لدمج كافة اخلدمات املقدمة
من خالل منظومة "مت" .كما �أننا نعمل على موا�صلة اال�ستفادة من من قبل اجلهات احلكومية يف �أبوظبي �ضمن من�صة �شاملة وموحدة.
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بلينكن ي�شيد بالدميوقراطية يف الإكوادور
•• كيتو�-أ ف ب

10

�أ��ش��اد وزي��ر اخلارجية الأم�يرك��ي �أن�ت��وين بلينكن يف كيتو بـ"الدميوقراطية" يف
الإك��وادور ،املحطة الأوىل من جولته يف �أمريكا اجلنوبية ،م�ؤكدا �أنه ح�صل على
�ضمانات باحرتام احلريات بعد فر�ض حالة ط��وارئ �ضد تهريب املخدرات الذي
تعاين منه البالد.
وينوي بلينكن الذي يزور الإك��وادور قبل �أن ينتقل �إىل كولومبيا لزيارة الأربعاء
واخلمي�س ،بلينكني دعم هذين البلدين اللذين تعتربهما وا�شنطن مثالني على
"االلتزامات الدميوقراطية" ،يف �أوج توتر متجدد مع فنزويال.
وقال وزير اخلارجية الأمريكي خالل لقائه الرئي�س الإكوادوري غيريمو ال�سو يف
كيتو "نحن نقدر ب�شدة متكنكم من الربهنة ب�شكل مقنع على �أن الدميوقراطية
ميكن �أن تعطي نتائج ملمو�سة .

وذكر مرا�سل وكالة فران�س بر�س �أن بلينكن لقي ا�ستقباال حافال يف �أول جولة له
يف �أمريكا اجلنوبية.
وقال الوزير الأمريكي "نحيي العمل الذي تقومون به ملكافحة الف�ساد وال�سعي
اىل �إ�صالحات تعود بالنفع على كل �سكان الإكوادور بعدل ،والعمل الذي نقوم به
معا ملكافحة االجتار باملخدرات واحلفاظ على بيئتنا ومناخنا".
ورد الرئي�س ال�سو �أن "الإكوادور تقا�سم الواليات املتحدة اليوم �أكرث من �أي وقت
القيم التي وجهتها نحو االزدهار منذ ت�أ�سي�سها".
وبعد عالقات �صعبة جدا مع الرئي�س الي�ساري رافائيل كوريا ()2017-2007
ثم بع�ض التح�سن مع خليفته لينني مورينو ( ،)2021-2017مهدت االنتخاب
املفاجئ لهذا امل�صريف املحافظ ال�سابق يف �أي��ار/م��اي��و طريق ت�ق��ارب وا��ض��ح بني
البلدين.
وت��أت��ي زي��ارة بلينكن بعد �أق��ل م��ن � 24ساعة م��ن �إع�ل�ان الرئي�س حالة طوارئ

ملكافحة انعدام الأمن وتهريب املخدرات يف البالد.
ويتما�شى هذا الإعالن مع �أجندة وا�شنطن التي تعد مكافحة تهريب املخدرات يف
القارة الأمريكية من �أولوياتها التقليدية.
وقال بلينكن بعد املحادثات �إن الرئي�س ال�سو ملتزم احرتام القيم "الدميوقراطية"
خالل حالة الطوارئ هذه.
و�صرح الوزير الأمريكي لل�صحافيني �إنه يجب �أن تكون العمليات "مركزة للغاية
يف ما ت�سعى �إليه (ال�سلطات) ولفرتة حم��دودة وبالطبع املراقبة وامل�ضي قدما
بطريقة حترتم القيم الدميوقراطية".
و�شوهد جنود الثالثاء يف �شوارع مدينة غواياكيل جنوب غرب البالد ،لكن مل ترد
�أنباء عن انت�شار ع�سكري يف العا�صمة كيتو.
واالكوادور الواقعة بني كولومبيا والبريو� -أبرز منتجني عامليني للكوكايني -هي
�أر�ض تخزن فيها املخدرات ثم تنقل نحو الواليات املتحدة ب�شكل خا�ص.

هل ميكن �إيقاف م�سعى �إيران النووي من دون حرب؟
•• وا�شنطن-وكاالت

�أكد اخلبري يف �ش�ؤون مكافحة الإرهاب وال�سيا�سة اخلارجية
جاي�سون كيلماير حمدودية االتفاق النووي يف مواجهة
برنامج طهران النووي ،ال على م�ستوى افتقاره للقيود
النووية الدائمة على هذا الربنامج وح�سب بل �أي�ضاً على
م�ستوى عدم ت�صديه ل�سلوكها الإقليمي اخلبيث.
لكن حتى مع ح�صر احلديث عن م�ساعي �إي��ران النووية،
مل يعد اتفاق  2015العامل املهيمن املت�صل بامللف بل
ال�ن��زاع الإقليمي املفتوح بني �إي��ران و�إ�سرائيل .مع ذلك،
و�صلت �إدارة بايدن �إىل ال�سلطة عاقدة العزم على �إعادة
التقاط املنافع املحدودة التي �أمنها االتفاق وفقاً ملا كتبه
كيلماير يف موقع " ."1945مع هذه ال�سيا�سة� ،أهدرت
الإدارة ثمانية �أ�شهر من واليتها على الأق��ل� ،إن مل يكن
عاماً كام ً
ال من �أ�صل �أعوامها الأربعة يف ال�سلطة.
هدفان غري متطابقني يف �آن
ي���ش��رح كيلماير �أن �أرب ��ع �إدارات �أم��ري�ك�ي��ة ح��اف�ظ��ت على
ه��دف�ين ال ي�ت�ط��اب�ق��ان :م�ن��ع �إي � ��ران م��ن ح �ي��ازة ال�سالح
النووي مع عدم الرغبة بتحمل كلفة �أو خماطر املواجهة
الع�سكرية املطلوبة ملنعها .كانت جميع الكلمات املكتوبة يف
االت�ف��اق ال�ن��ووي حماولة هادفة يف جوهرها �إىل �إحباط
ه��ذا االح�ت�م��ال� .إن االت�ف��اق��ات و�أط ��ر العمل امل�شرتكة ال
تغري الوقائع على الأر�ض لفرتة طويلة .وثمة املزيد من
احلقائق غ�ير املريحة وف�ق�اً لكيلماير� .إن نهج ال�ضغط
الأق�صى الذي اتبعته �إدارة ترامب بالتن�سيق مع �إ�سرائيل
وحلفاء �آخرين مل يكن كافياً هو الآخ��ر .لقد كان النهج

مفيداً يف زي��ادة الكلفة على �سعي �إي ��ران خلف الأ�سلحة وحتى يف ت�شجيع درج��ة من امل�صاحلة الإقليمية ي�ؤ�س�س
ال �ن��ووي��ة ع�بر ان �ت��زاع ب�ع����ض ال �ت �ن��ازالت ال�ق���ص�يرة املدى ل�سابقة .هو يو�ضح لإيران �أن امل�سار املنطقي للم�ضي قدماً
رمبا ،لكنه ال يكفي يف منع حتقق الهدف النهائي ،بح�سب هو ال�سعي ،و�إظهار� ،إمكانية ت�صنيع �أ�سلحة نووية .ب�شكل
�أكرث تب�سيطاً� ،إن بيانات �إدارة بايدن عن �أنه من م�صلحة
الكاتب.
�إي��ران التخلي عن ال�سالح النووي هو غري دقيق� ،إال �إذا
كانت كلفة هذا ال�سعي هو �ضمان تغيري وقائي يف النظام.
منطلقات
م��ع ب��دء ال��والي��ات امل�ت�ح��دة التفكري ب��اخل�ط��وات التالية
ملنع ح�صول �إي��ران على ال�سالح ال�ن��ووي ،يقرتح كيلماير نزاع غري نظامي؟
بع�ض نقاط البداية التي ميكن للخطة االنطالق منها .ي�ضيف كيلماير �أن الرادع الوحيد الذي يتمتع بال�صدقية
تكمن النقطة الأوىل يف �أن �أع�م��ال التخريب وحتركات هو ذاك الذي يح�صل يف �إ�سرائيل .ح�سابات القوة ال�صلبة
املنطقة الرمادية لن تكون كافية ملنع �إيران من احل�صول الكامنة يف ال�شرق الأو�سط هي النزاع بني �إيران ووكالئها
ع�ل��ى ال���س�لاح ال �ن��ووي .تنتج ه��ذه ال�ت�ح��رك��ات انتكا�سات الإقليميني وم��ن جهة واجل�ي����ش الإ��س��رائ�ي�ل��ي والأجهزة
ع��دة .هي ال ت��ردع .لقد �ضغطت �إي��ران قدماً يف ال��رد على اال��س�ت�خ�ب��اري��ة م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى .و��س�ت�ك��ون ه ��ذه احلرب
االغتياالت التي طالت علماءها وعلى تخريب مفاعالتها تقليدية ب�ين دول��ة ودول ��ة .ه��ذا ال�ن��زاع التقليدي ي�شمل
وبكلفة اقت�صادية مرتفعة .منذ �سنوات قليلة� ،أمر ترامب ا�ستخدام ط��ائ��رات ب�لا طيار وخم��رب�ين و�إط�ل�اق قذائف
باغتيال واحد من كبار ج�نراالت �إي��ران .ويف الثمانينات ،مورتر من مراكز مدنية من قبل وكالء �إيران وغريها من
�أغرقت وا�شنطن ن�سبة كبرية من البحرية الإيرانية .على اخل�ط��وات .مييل املراقبون �إىل تو�صيف ه��ذه التحركات �أنها مقبولة .غالباً ما يتم تقدمي حتركات الرئي�س الأ�سبق
الرغم من كل ذلك ،تتوا�صل م�ساعي �إيران نحو �أهدافها ب�أنها ن��زاع غري نظامي ،لكن معظم العنا�صر تتالءم مع رونالد ريغان �ضد البحرية الإيرانية كنموذج لالنخراط
يف خطوة ع�سكرية حم��دودة من دون �إ�شعال ن��زاع �أو�سع.
تعريف النزاع النظامي يف احلروب البارزة �أو ال�شاملة.
اال�سرتاتيجية.
لكن هذا النوع من الرد يغفل ثالثة �أمور.
الأول �أنه مل يتبق الكثري من اخلطوات يف املنطقة الرمادية
ما وراء املبد�أ التقليدي
�سابقة
�إن ه��ذا ال�سعي ال��د�ؤوب �إىل الهدف النهائي على الرغم يف وق��ت تدر�س وا�شنطن خياراتها مع �إ�سرائيل خيارات املف�ضلة .ثانياً� ،إن التحركات التي �ستكون جريئة جداً
من هذه الأكالف الباهظة يو�ضح امل�سعى الوحيد للنظام :تقييد �إيران عن احل�صول على الأ�سلحة النووية ،هي حتتاج لردع �إي��ران �ستكون على الأرج��ح م�شعلة حلرب مفتوحة.
االن�ضمام �إىل نادي الدول امل�سلحة نووياً .ف�إظهار ال�سالح للتحرك �إىل ما وراء مبد�أ زي��ادة الأك�لاف على النظام يف ثالثاً ،بات احلديث الآن عن م�صالح وطنية ا�سرتاتيجية
النووي مينع االجتياح الأجنبي .باملقابل� ،إن جناح الربنامج م�سعاه .ال ينتج هذا املبد�أ �سوى عوائد متناق�صة خ�صو�صاً مت�ضاربة ال عن جمرد نزاعات بالوكالة �أو �إيجاد توازن
النووي الكوري ال�شمايل يف �إحباط تهديد تغيري النظام �أن �إيران در�ست �أثمان االنتكا�سات التي تواجهها ووجدتها قوى.

ما من رادع �آخر
ي�شري الكاتب يف اخلتام �إىل �أنه بغياب جولة من الغارات
املبا�شرة على املن�ش�آت النووية الإيرانية – غارات هي بحد
ذاتها تخاطر بحرب مفتوحة – ما من رادع �آخر لإيران
�أق��ل م��ن االج�ت�ي��اح .م��ن املحتمل �أن تتحول �إدارة بايدن
باجتاه اعتناق قوة �صلبة تقودها وكالة اال�ستخبارات مع
�أمل دفع �إيران �إىل طاولة التفاو�ض .لكن ثمة دليل �ضئيل
على �أن جولة �أخرى من هذه املناورات �ستغري ح�سابات �أي
من الالعبني ب�شكل ك� ٍ
�اف .خارج ذلك ،ال يبدو �أن هنالك
خطة ،واحلرب الإقليمية هي النتيجة الأكرث ترجيحاً.

عربات التوكتوك بد�أت تظهر يف عدد من املدن

الأزمة اخلانقة تغري عادات اللبنانيني يف التنقل

•• بريوت�-أ ف ب

يف لبنان ،ب��د�أت عربات التوكتوك تظهر يف عدد
من املدن والبلدات ،بينما تربز مبادرات خا�صة
ل�ت���س�ي�ير ح ��اف�ل�ات رك � ��اب ب �ت �ع��رف��ة منخف�ضة
وا�ستخدام الدراجات ...ففي بلد يعاين منذ �أكرث
من �سنتني من �أزمة اقت�صادية خانقة ونق�ص يف
املحروقات ،ي�سعى كثريون لت�أمني حلول بديلة
مل�شاكل النقل.
وي �ع��اين ل�ب�ن��ان م��ن ب�ن��ى حتتية م�ت��داع�ي��ة ومن
غياب �شبه تام لو�سائل النقل العام .ويتجاوز عدد
ال�سيارات والعربات امل�سجلة فيه املليونني ،وفق
�إح���ص��اءات ر�سمية ،فيما يعي�ش ثمانون يف املئة
من �إج�م��ايل ال�سكان البالغ عددهم قرابة �ستة
ماليني ،حتت خط الفقر.
قبل بدء الأزمة االقت�صادية التي �صنّفها البنك
ال� ��دويل م��ن ب�ين الأ�� �س ��و�أ يف ال �ع��امل م�ن��ذ العام
 ،1850اع�ت��ادت غراي�س عي�سى ( 23عاماً)
"ا�ستخدام �سيارة (العائلة) �أو التاك�سي ،لكنّ
العملية باتت مكلفة" راهناً.
وت��و��ض��ح بينما ت�ستق ّل ح��اف�ل��ة ت���س�ّيارّ ه��ا �شركة
خا�صة نا�شئة� ،أن�ه��ا ب��ات��ت ال�ي��وم ت�صرف "نحو
ثالثني يف املئة من راتبي على املوا�صالت عو�ضاً
عن �سبعني يف املئة".
و� �ش �ه��د ل �ب �ن��ان خ �ل�ال الأ� �ش �ه ��ر امل��ا� �ض �ي��ة �أزم� ��ة
حمروقات ا�ضطر معها ال�سكان لالنتظار �ساعات

يف ط��واب�ير ط��وي�ل��ة م��ن �أج ��ل ت��زوي��د �سياراتهم
بالبنزين ،ج��راء �صعوبات يف ا��س�ت�يراد الوقود
ن�ت�ي�ج��ة ان �ه �ي��ار غ�ي�ر م �� �س �ب��وق يف � �س �ع��ر �صرف
اللرية مقابل الدوالر ون�ضوب احتياطي العملة
الأجنبية.
وع �ل��ى وق ��ع االن �ه �ي��ار ،ت��راج��ع � �ش��راء ال�سيارات
ب��أك�ثر م��ن �سبعني يف امل�ئ��ة ،وف��ق مركز الدولية
للمعلومات ل�ل�أب�ح��اث .وب��ات ��ش��راء �سيارة لغري
امل�ي���س��وري��ن ت��رف �اً م��ع ف �ق��دان ال �ل�يرة �أك�ث�ر من
ت�سعني يف امل �ئ��ة م��ن ق�ي�م�ت�ه��ا .وارت �ف �ع��ت كذلك
كلفة التنقّل يف ال���س�ي��ارات اخلا�صة �أو �سيارات
الأجرة بعد ارتفاع ثمن الوقود جراء رفع الدعم
احلكومي عنه.
وم��ع ب��دء من�صة "هدير" ق�ب��ل �أ��ش�ه��ر بت�سيري
ح��اف�لات م��ن �شمال لبنان �إىل ب�ي�روت�� ،ص��ار يف
�إم�ك��ان عي�سى قبول عر�ض عمل يف مطعم راق
قرب مدخل بريوت ال�شمايل.
وت��و��ض��ح "مل يعد مب �ق��دوري ا��س�ت�خ��دام �سيارة،
خ�صو�صاً مع �أزم��ة البنزين" التي بلغت ذروتها
خ�لال ال�صيف .وب��ات ثمن ع�شرين ل�ي�تراً من
البنزين بعد رف��ع الدعم ال�شهر املا�ضي ،يعادل
قرابة ثلث احل ّد الأدنى للأجور.
و"هدير" واحدة من مبادرات عدة �أطلقها القطاع
اخلا�ص م�ؤخراً لت�سيري حافالت تنطلق عموماً
من مناطق بعيدة ن�سبياً عن بريوت ،وت�سري وفق
خ�ط��وط منتظمة ويف م��واع�ي��د حم ��ددة ،الأمر

الذي قد يبدو عادياً يف �أي بلد لكن لي�س يف لبنان
حيث احلافالت العامة متهالكة وغري منتظمة.
وي�شكو البع�ض من �أنها قد تكون �أحياناً م�ساحة
غري �آمنة خ�صو�صاً للن�ساء اللواتي قد يتعر�ضن
فيها للتحر�ش �أو الن�شل.
وي �ق��ول ب�ط��ر���س ك��رم ( 26ع��ام �اً) ال ��ذي �أطلق
وثالثة من �أ�صدقائه �شركة "هدير"� ،إن "م�شكلة
ال�ن�ق��ل ال �ع��ام ق��دمي��ة لكنّها ت�ضخمت م��ع �أزمة
البنزين وع��دم ق��درة النا�س على التنقل ب�سبب
ارتفاع الكلفة".

غ�ير احل�ك��وم�ي��ة ح��اف�لات م��ن ق���ض��اء امل�ت�ن اىل الكت�شاف املدينة ،بات ال�سكان يعتمدونها و�سيلة
بريوت ،و�إطالق النائب زياد حواط بالتعاون مع تنقل يومية ،وف��ق امل�س�ؤول يف مكتب "توك�سي"
فاعليات يف مدينة جبيل �شمال ب�يروت م�شروع طوين جرج�س.
وي�ق��ول جرج�س �إن طلبات ال��زب��ائ��ن ال تتوقف،
نقل م�شرتك يف الق�ضاء ومنه اىل بريوت.
طيلة عقود ،ف�شلت حماوالت عدة لتنظيم النقل م�ضيفا "غيرّ ت الأزم� ��ة ع� ��ادات ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين يف
العام يف لبنان ،رغم و�ضع خطط ور�صد �أموال .ال�ت�ن�ق��ل .ال �ت��وك �ت��وك خ �ي��ار �أق ��ل ك�ل�ف��ة و�أ�سرع"
وتوقفت �شبكة القطارات التي �أن�شئت يف نهاية خ�صو�صاً خالل الزحمة.
القرن التا�سع ع�شر عند ان��دالع احل��رب الأهلية وق�دّر البنك ال��دويل عام  2018كلفة التكدّ�س
( ،)1990-1975ومل تعد اىل العمل ب�سبب املروري �سنوياً ب�أكرث من ملياري دوالر.
ع��دم ت��أه�ي�ل�ه��ا ،فيما ال ي ��زال م��وظ�ف��و م�صلحة ع �ل��ى ب �ع��د �أك �ث��ر م ��ن ع �� �ش��ري��ن ك �ي �ل��ومت�راً عن
البرتون ،يف طرابل�س ،كربى مدن لبنان ،يالحظ
�سكك احلديد يتقا�ضون رواتبهم.
وكانت �آخر املحاوالت حزمة متويل �أق ّرها البنك نذير حلواين ال��ذي ي�ستخدم دراج�ت��ه الهوائية
ال��دويل ع��ام  2018بقيمة  295مليون دوالر منذ عقدين و�أطلق مبادرات عدّة لت�شجيع �سكان
مل�شروع نقل عام يف بريوت الكربى ،بهدف �إطالق مدينته على التخلي عن قيادة ال�سيارات امللوثة
�أول �شبكة م��وا��ص�لات ع��ام��ة حديثة يف البالد .واملكلفة ،ازدي��اد ع��دد من ي�ستخدمون الدراجة
لكن امل�شروع مل ين ّفذ ،وت�سعى احلكومة اليوم الهوائية يف تنقالتهم.
ً
وتتلقى ال�شركة طلبات متزايدة من رك��اب "مل لال�ستفادة من الأم��وال املر�صودة لدعم الأ�سر وي�ق��ول ال���ش��اب ( 35ع��ام �ا) ال��ذي ي��دي��ر �شركة
"ت�سويق" ل�ف��ران����س ب��ر���س "ال�سيارة ب��ات��ت يف
يعتادوا ا�ستخدام و�سائل النقل امل�شرتك" التي الأكرث فقراً.
تلت�صق بها ،وفق كرم�" ،صورة منطية" ،فكثريون ورداً ع�ل��ى � �س ��ؤال ل�ف��ران����س ب��ر���س ،ق ��ال البنك لبنان �أ�سلوب حياة �أكرث مما هي و�سيلة تنقّل"،
الدويل "جتري مناق�شات مع احلكومة اللبنانية مبدياً �أ�سفه لأن اللبنانيني مل يفكروا بخيارات
"يقولون �إنها غري نظيفة ..وغري �آمنة".
ويف �سبيل ك�سر ه��ذه ال���ص��ورة�" ،أخذنا ك��ل هذه ب�ش�أن جدوى �إعادة هيكلة و�إعادة برجمة حمفظة بديلة �إال عندما ا�ضطروا لالنتظار �ساعات �أمام
النقاط باالعتبار حني � ّأ�س�سنا هدير" .فاحلجز البنك الدويل ب�أكملها والتي ت�شمل � ً
أي�ضا م�شروع حمطات الوقود.
امل�سبق �ضروري واحلافالت مزودة بخدمة تعقّب النقل العام يف بريوت الكربى ،لتلبية االحتياجات ويرى يف الأزمة احلالية "فر�صة مالئمة لإعادة
التفكري" مبفهوم النقل ال�ع��ام ،فيما يرغب �أن
إحلاحا لل�شعب اللبناين".
و�إنرتنت و�سالمة الركاب �أولوية ،ما جعل �ستني الأكرث � ً
يف مدينة البرتون ال�ساحلية يف ال�شمال ،وبعدما "يتذوق كل �شخ�ص طعم قيادة الدراجة الهوائية
يف املئة من زبائنه من الن�ساء ،على ح ّد قوله.
ومن املبادرات �أي�ضاً ت�سيري م�ؤ�س�سة هاين �صليبا كان �سياح ي�ستخدمون التوكتوك خالل ال�صيف واحلرية التي تالزم ركوبها".

متتد على م�سافة  714كيلومرتا من م�صر �شماال حتى �إريرتيا جنوبا

�سواحل ال�سودان على البحر الأحمر حمور �صراع جيوا�سرتاتيجي
•• �سواكن�-أ ف ب

م��ن وا��ش�ن�ط��ن �إىل م��و��س�ك��و م� ��رورا ب ��أن �ق��رة ،تثري
املوانئ واجلزر ال�سودانية على البحر الأحمر ،ومن
بينها بورت�سودان الذي يغلقه حمتجون ،االهتمام
لأ�سباب جتارية وع�سكرية ،وفق خرباء.
مت�ت��د ال �� �س��واح��ل ال �� �س��ودان �ي��ة ع�ل��ى م���س��اف��ة 714
كيلومرتا م��ن م�صر �شماال حتى �إري�تري��ا جنوبا.
هذه املنطقة الغنية بالذهب والتي تت�سم بالتنوع
البحري ،ظلت منذ عقود ،يف قلب �صراعات على
النفوذ وحتالفات متغرية يف عهد الرئي�س ال�سابق
عمر الب�شري الذي حكم ال�سودان بال منازع لثالثة
ع �ق��ود ق �ب��ل �أن ت�ط�ي��ح ب��ه ث� ��ورة ��ش�ع�ب�ي��ة يف العام
.2019
ويقول مدير امليناء اجلنوبي يف بورت�سودان �أحمد
حم�ج��وب امل���س��ؤول ع��ن خ��دم��ة احل��اوي��ات "املوانئ
ال�سودانية ميكنها �أن تخدم الدول املغلقة املجاورة
لل�سودان مثل ت�شاد و�إفريقيا الو�سطى و�إثيوبيا
وجنوب ال�سودان".
لكن التجارة عرب ميناء بورت�سودان متوقفة منذ
منت�صف �أي�ل��ول��/س�ب�ت�م�بر امل��ا� �ض��ي ب�ع��د �أن اغلق

حمتجون ي�شكون من عدم متثيلهم �سيا�سيا ب�شكل ال�ترك��ي رج��ب ط�ي��ب �إردوغ � ��ان ت���س�ت��أج��ر مبوجبه
منا�سب يف ال�سلطة االنتقالية التي تتوىل احلكم �أنقرة هذا امليناء ملدة  99عاما.
حاليا ،الطريق التي تربطه ببقية �أج��زاء البالد .و�أغ���ض��ب االت �ف��اق دول امل�ن�ط�ق��ة ،خ�صو�صا م�صر
وب�سبب غلق امليناء ،انتقلت عمليات ال�شحن منذ التي خ�شيت من تو�سع نفوذ �إردوغ��ان عند بوابتها
مطلع ت�شرين الأول�/أكتوبر احلايل من بورت�سودان اجلنوبية� ،إذ تعترب القاهرة ال�سودان من الناحية
اال�سرتاتيجية فناءها اخللفي.
اىل موانئ الدول املجاورة وخ�صو�صا م�صر.
واندلعت االحتجاجات ب�سبب اتفاق �سالم وقعته وي�ش ّكل تواجد تركيا على البحر الأحمر مو�ضوعا
احلكومة يف  2020يف جوبا م��ع ح��رك��ات التمرد ازداد ح�سا�سية بالن�سبة اىل القاهرة ب�سبب توتر
يف خمتلف مناطق ال�ب�لاد .وت�ضمن االت�ف��اق �شقا العالقات بينها وب�ين �أن�ق��رة منذ �إع�ل�ان �إردوغ��ان
يخ�ص �شرق ال�سودان يقول املحتجون �إن املوقعني دعمه جلماعة الإخوان الإرهابية .
ّ
عليه ال مي�ث�ل��ون الإق �ل �ي��م ال���س��اح�ل��ي ال ��ذي يتميز و�سواكن واح��دة م��ن اجل��زر ال�سودانية التي يرى
ب��أن��واع متنوعة من النباتات خ�صو�صا املانغروف ،باحثون �أنها "جزء من الأمن القومي للبالد".
وبرمال بي�ضاء واحلجر اجلريي املرجاين امل�سامي ف�إ�ضافة اىل موقعها اال�سرتاتيجي ،ي�شري الأ�ستاذ يف
امل�ستخرج من ال�شعاب البحرية ال �سيما يف جزيرة جامعة بورت�سودان �أحمد عبد العزيز اىل �أن "هذه
اجلزر غري م�أهولة ما يجعلها منا�سبة لن�شاط غري
�سواكن.
و�سواكن ميناء �آخر على ال�ساحل ال�سوداين ازدهر قانوين مبا يف ذلك التهريب".
يف الع�صر العثماين ولكنه �أه�م��ل �إب ��ان االحتالل وتبلغ امل�ساحة الإج�م��ال�ي��ة ل�ه��ذه اجل��زر � 23ألف
ال�بري �ط��اين ل�ل���س��ودان خ�صو�صا ب�ع��د ب�ن��اء ميناء كيلومرت مربع ،وفق الأ�ستاذة اجلامعية �شيماء عبد
ب��ورت���س��ودان على بعد  30كيلومرتا اىل ال�شمال ال�سميع� ،أي ما يوازي م�ساحة جيبوتي الواقعة اىل
اجلنوب والتي توجد فيها قواعد ع�سكرية فرن�سية
منه ،مطلع القرن الع�شرين.
يف العام  ،2017و ّق��ع الب�شري اتفاقا مع الرئي�س و�أم�يرك �ي��ة .وم��ع ه��ذه امل���س��اح��ة ،مي�ك��ن ل�ل�ج��زر �أن

ت�ستخدم كنقاط مراقبة �أو يف املناورات الع�سكرية ،امل�ت�ح��دة ال �� �س��ودان م��ن "قائمتها ل �ل��دول الراعية
للإرهاب" .وتبع ذلك لقاء بني الرئي�س الأمريكي
وفق عبد ال�سميع.
وت�سعى دول و�أط��راف عدة اىل اال�ستفادة من هذه ال�سابق دون��ال��د ترامب ورئي�س ال��وزراء ال�سوداين
ع�ب��د اهلل ح �م��دوك .ك�م��ا زار ع��دد م��ن امل�س�ؤولني
الأهمية اال�سرتاتيجية للجزر.
الع�سكريني الأمريكيني ال�سودان.
يف عهد الب�شري ،ر�ست �سفن �إيرانية فيها .
يف العام  ،2017بحث الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني مع الب�شري يف �إن�شاء قاعدة بحرية رو�سية يف
بورت�سودان ال�ست�ضافة  300من الع�سكرين و�أفراد
مدنيني ،مبا يف ذلك �سفن تعمل بالطاقة النووية.
وج��اءت تلك املباحثات يف وقت كان ال�سودان يريد
تقوية ع�لاق��ات��ه م��ع رو��س�ي��ا يف ظ��ل ع�ق��وب��ات كانت
وا�شنطن تفر�ضها �ضد حكومة الب�شري.
ّ
و�أع�ل�ن��ت مو�سكو ال�ع��ام امل��ا��ض��ي �أن�ه��ا وق�ع��ت اتفاقا
مع اخل��رط��وم ميتد خلم�سة وع�شرين عاما لبناء
وت�شغيل القاعدة.
لكن اخلرطوم �أعلنت يف حزيران/يونيو املا�ضي �أنها
"ما زالت تراجع" االتفاق بعد �أن وجدت فيه "بنودا
�ضارة مب�صاحلها".
وجاء ذلك يف وقت ت�سعى اخلرطوم لتقوية روابطها
مع وا�شنطن بعد الإطاحة بالب�شري.
يف كانون الأول/دي�سمرب املا�ضي ،رفعت الواليات

وت �� �ش�ير ع �ب��د ال���س�م�ي��ع اىل �أن "البحر الأحمر
مم��ر مائي حم��وري حلركة الأ�ساطيل الع�سكرية
الأمريكية� ،إذ يربط الأ�سطول الأمريكي ال�ساد�س
يف البحر الأبي�ض املتو�سط بالأ�سطول اخلام�س يف
اخلليج العربي".
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� 100ألف مقاتل من حزب اهلل ..رقم يف خم ّيلة ن�صراهلل فقط
•• عوا�صم-وكاالت

تباهى "حزب اهلل" هذا الأ�سبوع ب�أن لديه � 100ألف مقاتل،
لكن ال�صحايف �سيث فرانتزمان يقول �إن هذا الرقم هو مبالغة
ك �ب�يرة ،لكنه ي��رم��ز �إىل �أن احل ��زب مل ي�ع��د ي�شعر باحلاجة
حتى للتظاهر ب�أنه حركة "مقاومة" �صغرية ،ولكنه يتفاخر
ب��أن لديه ق��وات �أك�ثر من اجلي�ش اللبناين ،و�أن��ه جعل لبنان
م�ستعمرة داخل �إمرباطورية "حزب اهلل" الكربى.
وكتبت اخل�ب�يرة يف � �ش ��ؤون لبنان حنني غ��دار ال�ت��ي تعمل يف
"معهد وا�شنطن ل�سيا�سة ال�شرق الأدنى"� ،أن الرقم الذي
�أعطاه ن�صراهلل مبالغاً فيه "حتى لو �شمل جنود االحتياط".

�إىل ذل ��ك ،ل�ي����س ال �ع��دد �إال ج��ان�ب�اً واح� ��داً م��ن امل �� �س ��أل��ة ،فقد
تراجعت نوعية املقاتلني ب�سبب احلروب الطويلة ،والتغريات
يف امليزانية ،والتجنيد الطارئ �أثناء ال�صراع ال�سوري".
ك ��ان امل�ق���ص��ود م��ن م�ب��ال�غ��ة ن���ص��ر اهلل ا��س�ت�ب��اق احل��دي��ث عن
"حرب �أهلية" بعدما ادعى �أع�ضاء "حزب اهلل" �إطالق النار
عليهم خ�لال تظاهرة �أخ�ي�رة ك��ان ي�ح��اول خاللها الإطاحة
بقا�ض يحقق يف انفجار هائل يف بريوت ميكن �أن يكون �سببه
ٍ
نرتات "حزب اهلل" .ووجه ن�صراهلل �أ�صابع االتهام �إىل الزعيم
امل�سيحي �سمري جعجع والقوات اللبنانية وطلبت منهم عدم
اخلط�أ يف احل�سابات.
وقال فرانتزمان �إن "حزب اهلل" ال ميلك � 100ألف مقاتل.

وذلك لأن املجتمع ال�شيعي العام الذي يعتمد عليه "حزب اهلل
منق�سم� ،إذ ي�ؤيد الكثريون "حركة �أمل"
"للح�صول على الدعم ّ
حليف "حزب اهلل" .وللح�صول على � 100ألف مقاتل ،يحتاج
�إىل ماليني من �أن�صار "حزب اهلل" ال�شيعة� .أين ه�ؤالء النا�س؟
�أين هم املقاتلون املدربون؟ كيف تطعم كل ه�ؤالء الرجال؟.
احلقيقة ه��ي �أن��ه على ال��رغ��م م��ن �أن "حزب اهلل" ه��و جي�ش
�إرهابي ق��وي ،ولديه �أ�سلحة دقيقة التوجيه ،وطائرات بدون
طيار ،وخمابئ و�شبكة ات�صاالت خا�صة به ،ويدير املخدرات يف
جميع �أنحاء العامل ،ويخزن نرتات الأمونيوم ،ويدمر املدن،
ويفل�س لبنان ،وي�سلبه م�ستقبله ،ف�إن رقم � 100ألف مقاتل
هو فقط يف خميلة ن�صراهلل.

�أملانيا تدين �إطالق �صاروخ من قبل كوريا ال�شمالية
•• فرانكفورت�-أ ف ب

دانت املانيا "ب�شدة" �أم�س الأربعاء "اختبار ال�صاروخ البال�ستي" الذي �أعلنته كوريا ال�شمالية ،معتربة
�أنه "يهدد اال�ستقرار والأمن االقليمي والدويل" ،وفق ما ذكر بيان �صادر عن وزارة اخلارجية.
و�أ��ش��ارت ال��وزارة �إىل �أن "التجارب املتكررة" خ�لال الأ�سابيع الأخ�يرة "تزيد التوترات ال�سيا�سية
بطريقة غري م�س�ؤولة"� ،إذ �أكدت كوريا ال�شمالية �أنها �أطلقت �صاروخا بال�ستيا من غوا�صة الثالثاء.
وقد ي�شكل هذا االختبار تقدماً تقنياً كبرياً ،يف حني تخو�ض الكوريتان اللتان ال تزاالن من الناحية
الفنية يف حالة حرب� ،سباق ت�سلح واحلوار متوقف بني وا�شنطن وبيونغ يانغ.
و�إذا ت�أ ّكد بالفعل �أنّ كوريا ال�شمالية باتت متتلك القدرة على �إطالق �صواريخ بال�ستية من غوا�صات
من�صاتها الرب ّية ،الثابتة �أو
فيعني ذلك �أنّ الدولة املغلقة �سيمكنها توجيه �ضربة ثانية �إذا ما ُ�ضربت ّ
املخ�ص�صة لإطالق ال�صواريخ.
املتح ّركةّ ،
و�سيعقد جمل�س الأمن الدويل الأربعاء جل�سة طارئة مغلقة حول كوريا ال�شمالية بطلب من بريطانيا
والواليات املتحدة ،وفق ما �أفادت م�صادر دبلوما�سية وكالة فران�س بر�س الثالثاء.

الرئي�س التون�سي ي�ستقبل �أحمد �أبو الغيط:

اجلامعة العربية تتفهّم متاما التطورات ال�سيا�سية يف تون�س
•• الفجر -تون�س

قال الأمني العام جلامعة الدول
ال�ع��رب�ي��ة �أح �م��د �أب ��و ال �غ �ي��ط� ،إن
اجلامعة "تتفهم متاما التطورات
ال�سيا�سية احلا�صلة يف تون�س"،
يف �إ�� �ش ��ارة �إىل الإج � � ��راءات التي
كان �أعلن عنها الرئي�س التون�سي
ق �ي ����س � �س �ع �ي��د ي � ��وم  25يوليو
املا�ضي ،دون �أن يقدّم مزيدا من
التو�ضيحات بهذا اخل�صو�ص.
وج � � ��اءت ه� ��ذه الت�صريحات
مب �ن��ا� �س �ب��ة ح �� �ض��ور �أب � ��و الغيط
فعاليات افتتاح ال��دورة احلادية
وال�ع���ش��ري��ن ل�ل�م�ه��رج��ان العربي
للإذاعة والتلفزيون.
وحت �دّث الأم�ين العام جلامعة
ال � � � ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة ع� ��ن اهمية
ه ��ذه ال �ت �ظ��اه��رة الإع�ل�ام �ي ��ة يف

مناق�شة واق ��ع الإع �ل�ام العربي
وق �� �ض��اي��اه ،م� ��ؤك ��دا �أن "هناك
ت �ط��ورات يف مفـــــاهيم الإعلــــام
تفــــر�ض علــــينا نحن العرب �أن
جنتمع ونناق�ش ون�ضع تو�صيات
برا ع��ن تط ّلع
للم�ستقبل" ،م �ع� ّ
ال �� �ش �ع��وب ال �ع��رب �ي��ة �إىل "�إعالم
بنّاء ال يخ ّرب وي�ساعد على بناء
جمتمعات �صحية".
هذا وا�ستقبل الرئي�س التون�سي
ق �ي ����س � �س �ع � ّي��د� ،أم� �� ��س الأرب � �ع ��اء
 2021بق�صر ق��رط��اج� ،أحمد
�أبو الغيط ،الأمني العام جلامعة
ال��دول العربية ،وال��وف��د املرافق
له.
وتوجه �سعيد بال�شكر للأمني
ّ
العام جلامعة الدول العربية على
مواقفه الداعمة لتون�س يف هذا
الظرف التاريخي الذي مت ّر به،

لقاء �سعيد بالأمني العام جلامعة الدول العربية
ون� ّوه بدور اجلامعة يف االنت�صار يف املحافظة على ��س�ي��ادة الدول الأمن واال�ستقرار فيها.
ك�م��ا � �ش �دّد �سعيد ع�ل��ى انفتاح
ر�سخ
ملبادئ الدولة الوطنية مبا ُي�سهم العربية و ُي�ع�زّز وحدتها و ُي ّ

تون�س على الت�شاور والتعاون مع
ال ��دول ال�شقيقة وال���ص��دي�ق��ة يف
كنف االح�ت�رام املتبادل لل�سيادة
ال��وط�ن�ي��ة ورف���ض�ه��ا ل�ك��ل �أ�شكال
الو�صاية �أو التدخل يف �ش�ؤونها
الداخلية �أو الرت ّب�ص مب�صاحلها.
وذ ّك � ��ر� ،أي �� �ض��ا ،ب�ت���ش� ّب�ث��ه مببادئ
الدميقراطية واحرتام احلريات
و�ضمان حقوق الإن�سان.
ومن جانبه ،جدّد الأمني العام
جلامعة ال��دول العربية الإعراب
عن ثقته يف امل�سار الدميقراطي
يف ت��ون����س ويف وج��اه��ة التدابري
والإج� � ��راءات ال�ت��ي مت اتخاذها،
متمن ّيا للقيادة التون�سية النجاح
يف معركة بناء دولة وطنية قوية
ت �ل �ب��ي �إرادة ال �� �ش �ع��ب التون�سي
وتحُ قق تط ّلعاته نحو اال�ستقرار
والنماء.

هل تنتقل مايل من النفوذ الفرن�سي �إىل الرو�سي؟
•• عوا�صم-وكاالت

ك���ش��ف ال�ب��اح��ث يف ال �ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة ري�ت���ش��ارد رو�سو
ملوقع "مودرن دبلوما�سي" �أن فرن�سا غا�ضبة من و�صول
املرتزقة الرو�س من جمموعة "فاغرن" �إىل مايل ،ومع
ذلك ،هي تبحث عن خمرج من �صراع ال يمُ كنها ك�سبه.
يف � 13سبتمرب (�أي �ل��ول)� ،أث��ار احل��دي��ث ع��ن مفاو�ضات
متقدمة بني م��ايل و�شركة املرتزقة الرو�سية "فاغرن"
عا�صفة من ردود الفعل الدولية؛ حيث ح ّذرت الواليات
املتحدة و�أملانيا والأمم املتحدة جي�ش باماكو من مثل هذا
التعاون .ووفقاً لهذه الدول ،ف�إن و�صول املرتزقة الرو�س-
مت تقدير عددهم ب�ألف مقاتل� -س ُيع ّر�ض للخطر التزام
الغرب مبحاربة الإرهابيني الذين ي�سيطرون على جزء
كبري من �أرا�ضي مايل.
وتعترب فرن�سا الأكرث �صراحة من هذه الدول يف رف�ضها
مثل هذه اخلطوة .فالقوة اال�ستعمارية ال�سابقة حافظت
ع�ل��ى وج ��ود ع���س�ك��ري يف ال �ب�ل�اد م�ن��ذ  ،2013عندما
�أوق�ف��ت تقدّم الإره��اب�ي�ين يف العا�صمة .وزارت فلورن�س
باريل ،وزيرة اجليو�ش الفرن�سية ،باماكو يف � 20سبتمرب
(�أي �ل��ول) لتحذير ق ��ادة االن �ق�لاب يف م ��ايل .وق��ال��ت �إن
اختيار فاغرن �سيكون خيار "العزلة" يف وقت " مل يح�شد
املجتمع الدويل هذا العدد الكبري من املقاتلني من قبل
لقتال الإرهابيني يف منطقة ال�ساحل".
م��ا مل ت��ذك��ره ال��وزي��رة ه��و �أن ال�ت��زام فرن�سا جت��اه مايل
يت�ضاءل .وا�ستخدم الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون
االن �ق�ل�اب امل ��ايل ال �ث��اين يف ي��ون�ي��و (ح ��زي ��ران) املا�ضي،
قبل �أق��ل من ع��ام من االنتخابات الرئا�سية الفرن�سية،
لل��إع�ل�ان ع��ن "�إعادة انت�شار" ال �ق��وات ال�ف��رن���س�ي��ة يف
م ��ايل .وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ب��اري ����س ت��رف����ض مناق�شة
االن�سحاب الفعلي ،حتى لو كان جزئياً� ،إال �أن احلقيقة
هي �أن اجلنود �سيتخلون عن القواعد املعزولة يف كيدال
ومتبكتو وتي�ساليت يف �شمال البالد بحلول العام املقبل،

مع الرتكيز على املنطقة الواقعة جنوب احلدود الثالث
مع النيجر وبوركينا فا�سو .كما ي�شعر الأوروبيون ،الذين
يُتوقع �أن يكونوا �أكرث دعماً لفرن�سا ،باحلرية �أي�ضاً .لقد
ك��ان االن�سحاب الأم�يرك��ي امل� ّ
�ذل من �أفغان�ستان مبثابة
جر�س �إنذار� ،إذ �أظهر االنهيار املفاجئ للحكومة الأفغانية
�أمام حركة طالبان ،مدى �صعوبة بناء جي�ش وم�ؤ�س�سات
قوية .ويبدو �أن هذا ال�سيناريو يعيد نف�سه يف مايل.
"البعبع" الرو�سي
� ّإن �إم�ك��ان�ي��ة ال�ت�ق��ارب ب�ين ب��ام��اك��و ومو�سكو ت��ؤخ��ذ على
حم�م��ل اجل ��د ،لأن االن �ق�لاب �ي�ين يف م ��ايل ك��ان��وا دائماً
ح�سا�سني جت��اه العرو�ض الرو�سية .زار العقيد �ساديو
كامارا ،وزير الدفاع املايل ،رو�سيا يف � 4سبتمرب (�أيلول).
ويُقال �إن اخلالفات حول عك�س حتالفات مايل كانت �أحد
�أ�سباب االنقالب الثاين للعقيد املايل �أ�سيما غويتا ،الذي

�أطاح باحلكومة االنتقالية املدنية يف مايو (ايار) املا�ضي.
مت ّثل رو�سيا �أي�ضاً دور "البعبع" بالن�سبة للجي�ش املايل.
وفقاً لتحقيق �أجرته جملة "ديلي بي�ست"ّ ،
نظم اجلي�ش
املايل مظاهرة يُفرت�ض �أنها عفوية يف مايو (�أيار) املا�ضي
بالتدخل ال��رو��س��ي .ك��ان ه��ذا �أي���ض�اً حتذيراً
ّ
للمطالبة
للمجتمع ال��دويل ،الذي �سئم من �سوء احلكم يف البالد
واالنقالبات املتكررة.
و� �س ��أل رو� �س��و" :هل ت�ن�ت�ق��ل م ��ايل م��ن م�ن��اط��ق النفوذ
الفرن�سية �إىل مناطق النفوذ الرو�سية؟".
موطىء قدم رو�سي
ويجيب" :منذ �أن ح�صلت مو�سكو على موطئ ق��دم يف
جمهورية �أفريقيا الو�سطى ،ف��إن ه��ذا ال�سيناريو لي�س
من ن�سج اخليال .لقد �أثبت املدربون الرو�س ومرتزقة
"فاغرن" ج��دارت�ه��م يف ه��ذا الفناء اخللفي الفرن�سي

ال�سابق" .وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن الأمم امل�ت�ح��دة تدين
الفظائع ال�ت��ي ارتكبتها رو�سيا يف ه��ذا ال���ص��راع ،مت ّكن
الرو�س من �ص ّد املتمردين الذين كانوا يُهدّدون العا�صمة
بانغي يف دي�سمرب (كانون الأول) املا�ضي مب�ساعدة قوات
حفظ ال�سالم التابعة ل�ل�أمم املتحدة وال�ت�ع��زي��زات من
رواندا.
وينفي الكرملني �أي عالقة له مبجموعة "فاغرن" .ومع
ذل��ك ،ف��إن ال�شركة يُديرها �شخ�ص مق ّرب من الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني .وت�ستخدم مو�سكو املرتزقة
لتج ّنب االلتزامات الع�سكرية يف اخلارج ،كما فعلت �سابقاً
يف �أوكرانيا وليبيا.
وق ��ال م�ت�ح��دث ب��ا��س��م ال�ك��رم�ل�ين يف منت�صف �سبتمرب:
"رو�سيا ال تتفاو�ض على وج��ود ع�سكري يف مايل".
ب��دوره� ،أق�سم رئي�س �أفريقيا الو�سطى فو�ستني �أر�شاجن
تواديرا �أنه "مل يو ّقع �أي اتفاق مع فاغرن" ،قائ ً
ال" :يف
جمهورية �إفريقيا الو�سطى ،لدينا �شركات ّ
مت ت�أ�سي�سها
وفقاً للقانون ،وتعمل يف �أ�سواق متح ّررة".
مايل حتت احل�صار
وت�ك� ّرر باماكو �أن�ه��ا مل ُت�ق� ّرر �أي �شيء ب�ش�أن "فاغرن"؟
وفقاً للجي�ش املايل ،ف�إن اختيار "ال�شركاء" الأجانب هو
م�س�ألة "�سيادة" ،وهم يعتربون هذه "ال�شائعات" حماولة
"لت�شويه �سمعة البالد".
الطغمة الع�سكرية يف م��ايل حت��ت احل�صار ،لي�س فقط
من الإره��اب�ي�ين ولكن �أي�ضاً من املجتمع ال��دويل الذي
يدعو �إىل �إج��راء انتخابات يف ف�براي��ر (�شباط) لإعادة
ال�سلطة �إىل امل��دن�ي�ين ،على النحو املن�صو�ص عليه يف
ميثاق االن�ت�ق��ال الع�سكري املتفق عليه .وم��ع ذل��ك ،مل
يُظهر العقيد �أ�سيمي غوتا ،الرئي�س االنتقايل ،اهتمامه
بالتح�ضري لهذه االنتخابات .وقد ي�أمل املجل�س الع�سكري
املايل �أي�ضاً يف �أن يكون �شركاء رو�سيا �أق ّل �صرامة ب�ش�أن
املتطلبات الدميقراطية.

بعد عقدين على �شهادته عن الدمار ال�شامل ..العراقيون مل يغفروا لباول
•• وا�شنطن-وكاالت

ال ي��زال وزي��ر اخلارجية الأم��ري�ك��ي كولن
باول ،الذي تويف االثنني مب�ضاعفات وباء
كورونا ،ي�ستح�ضر لدى العراقيني �صورة
واحدة� :إنه الرجل الذي ذهب �إىل جمل�س
الأمن عام  2003للدفاع عن قرار احلرب
�ضد ب�لاده��م يف ظ��ل رئ��ا��س��ة ج ��ورج دبليو
بو�ش.
وكتبت وكالة "�أ�سو�شيتدبر�س" الأمريكية
تقريراً من بغداد ،قالت فيه �إن الإعالن
عن وفاته فجر م�شاعر غ�ضب يف العراق
ح�ي��ال اجل�ن�رال والديبلوما�سي ال�سابق،
ال ��ذي ي�ع�ت�بره ال�ع��راق�ي��ون م��ع �آخ��ري��ن يف
�إدارة بو�ش االبن ،م�س�ؤو ًال عن الغزو الذي
قادته الواليات املتحدة وت�سبب بكوارث من
املوت والفو�ضى والعنف على مدى �سنوات
يف العراق.
�أمام جمل�س الأمن
وكانت �شهادته �أم��ام جمل�س الأم��ن جزءاً
�أ�سا�سياً م��ن الأح ��داث التي يقولون �إنها

ك �ب��دت ال �ع��راق �ي�ي�ن و�آخ� ��ري� ��ن يف ال�شرق
الأو�سط ثمناً باهظاً.
ً
وقالت مرمي ( 51عاما) الكاتبة العراقية
والأم لولدين يف �شمال ال�ع��راق ورف�ضت
الإف �� �ص��اح ع��ن ا� �س��م عائلتها لأن ولديها
يدر�سان يف الواليات املتحدة" :لقد كذب،
وك ��ذب وكذب" .و�أ� �ض��اف��ت ":لقد كذب،
ون �ح��ن م ��ن ي �ع��اين م ��ن ح� ��روب ال نهاية
لها".
ً
وب�صفته رئي�سا لهيئة الأرك��ان امل�شرتكة،
�أ��ش��رف ب��اول على ح��رب اخلليج التي �أدت
�إىل طرد اجلي�ش العراقي عام  1991بعد
غزو �صدام ح�سني للكويت.
لكن العراقيني يتذكرون باول �أكرث لدوره
يف التربير الذي قدمه �أمام الأمم املتحدة
من �أجل �شن الغزو بعد ذلك بعقد ،معترباً
�أن � �ص��دام ي�شكل ت �ه��دي��داَ ع��امل�ي�اً رئي�سياً
ميلك �أ�سلحة للدمار ال�شامل ،حتى �أنه
عر�ض قارورة قال �إنها حتتوي على �أ�سلحة
بيولوجية .وو�صف مزاعم العراق عن عدم
امتالكه مثل هذه الأ�سلحة ب�أنها "�شبكة
من الأكاذيب".

ويف عام  ،2011قال باول يف م�ؤمتر �صحايف
�إن��ه ي�أ�سف لإعالنه معلومات ا�ستخباراتية
م�ضللة �أدت �إىل ال�غ��زو الأم��ري�ك��ي ،وا�صفاً
�إياها ب�أنها "و�صمة على �سجله" .و�أ�ضاف
�أن ال �ك �ث�ير م��ن امل �� �ص��ادر ال �ت��ي �أخ � ��ذت بها
اال�ستخبارات كانت خط�أ.

حمكمة اهلل
وق ��ال ال�صحايف ال�ع��راق��ي منتظر الزيدي
ال � ��ذي رم� ��ى ب��و���ش ب� �ح ��ذاء خ �ل�ال م�ؤمتر
�صحايف يف بغداد ع��ام �" :2008أنا حزين
ملوت كولن باول من دون �أن جتري حماكمته
جلرائمه يف العراق...لكنني واث��ق م��ن �أن
حمكمة اهلل يف انتظاره".

�صدام
لكن يف مقابلة عام  2002مع "�أ�سو�شيتد
بر�س" ،ح��اف��ظ ب ��اول ع�ل��ى بع�ض التوازن
عندما ق��ال �إن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة "حققت
الكثري م��ن النجاحات" لأن "الديكتاتور
العراقي الرهيب قد رحل".
و�أل �ق��ت ال �ق��وات الأم��ري �ك �ي��ة ال�ق�ب����ض على
�صدام يف خمبئه ب�شمال العراق يف دي�سمرب
(كانون الأول)  ،2003و�أع��دم الحقاً على
يد احلكومة العراقية.
ل�ك��ن ال�ت�م��رد ال ��ذي ب��رز نتيجة الإحتالل
الأم��ري �ك��ي حت��ول �إىل ع�ن��ف ط��ائ�ف��ي �أ�سفر
عن مقتل �أعداد غري حمدودة من املدنيني
العراقيني ،وطالت احلرب �أكرث مما توقعت
�إدارة بو�ش و�ساهمت الحقاً يف �صعود تنظيم
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"داع�ش" .و�سحب الرئي�س الأمريكي �سابقاً
باراك �أوباما القوات الأمريكية من العراق
عام  ، 2011لكنه �أر�سل م�ست�شارين جمدداً
ب�ع��د ث�لاث��ة �أع� ��وام ع�ق��ب اج�ت�ي��اح "داع�ش"
انطالقاً من �سوريا و�سيطرتها على �أجزاء
وا�سعة من العراق.
وقال م�ؤيد اجل�سمي ( 37عاماً) الذي يعمل
مع املنظمات غري احلكومية� ،إن �شهادة باول
"نتج عنها مقتل ع�شرات الآالف�...إن يديه
ملطختان بالدماء".
واع�ت�بر عقيل الربيعي ( 42ع��ام�اً) الذي
ميلك متجراً للثياب و�أدوات التجميل يف
ب�غ��داد� ،إن��ه ال ي�ك�ترث للأ�سف ال��ذي �أبداه
ب� ��اول لإع�ل�ان ��ه م �ع �ل��وم��ات م�غ�ل��وط��ة حول
�أ�سلحة الدمار ال�شامل.
ويلقي الربيعي ،الذي فقد �أخاه يف احلرب،
باللوم على الواليات املتحدة ملوت �أبيه لأنه
عانى كثرياً خالل النزاع الطائفي الدموي،
وم��ات ب�أزمة قلبية الحقاً .و�أ��ض��اف" :ماذا
��س�ي�ن�ف�ع�ن��ا ال� �ن ��دم؟ ل �ق��د دم ��ر ب� �ل ��داً ب�شكل
كامل ،وال نزال ندفع الثمن ...لكنني �أقول
لريحمه اهلل".
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عوا�صم
كابول
ا�ستهدفت عبوة نا�سفة �آلية ل�شرطة طالبان �صباح �أم�س الأربعاء يف
�أحد �أحياء غرب كابول ما ت�سبب بوقوع جرحى كما �صرح م�س�ؤوالن
من حركة طالبان لوكالة فران�س بر�س.
وقال الناطق با�سم وزارة الداخلية قاري �سيد خو�ستي لوكالة فران�س
بر�س �إن "قنبلة �ألقيت على �سيارة ملقاتلينا(طالبان) وت�سبب ب�إ�صابة
اثنني منهم بجروح".
من جهته �أك��د م�س�ؤول حملي من طالبان �أن "قنبلة" القيت على
�سيارة لل�شرطة م�شريا اىل �أربعة جرحى على الأقل.
وقع االنفجار حوايل ال�ساعة الثامنة ( 03,00ت غ) بح�سب �شاهد.
وقال ال�شاهد �أمني �أماين ( 35عاما) "ر�أيت �سحابة دخان كبرية من
مر�آة �سيارتي والنا�س يفرون ومتكنت من مغادرة املكان".
منذ و�صولها اىل ال�سلطة يف � 15آب/اغ�سط�س تواجه حركة طالبان
التي جعلت من �إعادة الأمن اىل البالد �أولويتها بعد ع�شرين عاما
من احلرب ،موجة اعتداءات دامية ي�شنها تنظيم داع�ش .
ا�ستهدف تنظيم داع�ش -خرا�سان يف الأ�سابيع املا�ضية حركة طالبان
والأقلية ال�شيعية الأفغانية.
اخلمي�س املا�ضي ،قتل م�س�ؤول حملي من �شرطة طالبان يف هجوم
بقنبلة على �سيارته يف �أ�سد �آباد يف �شرق افغان�ستان.
مو�سكو
�سجلت رو�سيا ع��ددا قيا�سيا ج��دي��دا للوفيات املرتبطة بفريو�س
ك��ورون��ا خ�لال ال�ساعات الـ 24املا�ضية ح�سب تقرير ر�سمي �صدر
الأرب�ع��اء قبل اجتماع برئا�سة فالدميري بوتني التخاذ ق��رار ب�ش�أن
فر�ض قيود حمتملة لوقف انت�شار الوباء.
ويف ال�ساعات ال 24املا�ضية� ،سجلت  1028وفاة ناجمة عن فريو�س
كورونا ،وهو رقم قيا�سي ح�سب �أرق��ام احلكومة وكذلك 34,073
�إ�صابة جديدة.
يف الأي��ام املا�ضية� ،سجلت رو�سيا يوم ًيا تقري ًبا ح�صيلة قيا�سية من
اال�صابات والوفيات بكوفيد يف �أوج انت�شار الوباء ب�سبب بطء عمليات
التلقيح و�ضعف القيود ال�صحية املفرو�ضة.
ويف ما ي��دل على قلق الكرملني ،ي�تر�أ���س بوتني الأرب�ع��اء اجتماعا
حكوميا خم�ص�صا للوباء ميكن ان تعلن اجراءات جديدة يف ختامه
لوقف انت�شار الفريو�س.
الثالثاء ،طلبت نائبة رئي�س الوزراء الرو�سي املكلفة �ش�ؤون ال�صحة
تاتيانا غوليكوفا �إع�لان �أ�سبوع  30ت�شرين الأول/اكتوبر حتى 7
ت�شرين الثاين/نوفمرب عطلة يف كل �أنحاء البالد.
و�سبق ان �أعلن بوتني م��رارا عن �إج ��ازات مماثلة بهدف احل��د من
تنقالت النا�س وبالتايل وقف انت�شار الفريو�س.
�أدي�س �أبابا
�شن اجلي�ش الإث�ي��وب��ي غ��ارة ج��وي��ة على ميكيلي عا�صمة منطقة
تيغراي (�شمال) للمرة الثانية هذا الأ�سبوع.
و�أك��د متحدث با�سم احلكومة املعلومات التي �أعلنتها �أوال م�صادر
�إغاثية و�أحد �سكان ميكيلي.
وقال رئي�س مكتب االت�صال احلكومي ليغي�سي تولو لوكالة فران�س
ب��ر���س يف ر��س��ال��ة ن�صية ق�صرية �إن ال �غ��ارة "ا�ستهدفت من�ش�آت مت
حتويلها (من قبل متمردي تيغراي) �إىل مركز لت�صنيع الأ�سلحة
و�إ�صالح معداتهم الع�سكرية".
ومل تتوفر �أي ح�صيلة للخ�سائر الب�شرية بعد هذا الق�صف اجلوي
الذي دمر خ�صو�صا موقعا �صناعيا ،ح�سب �أحد ال�سكان ،مو�ضحا �أن
الق�صف "كان كثيفا والطائرة كانت قريبة جدا".
و�أ��ض��اف �أن "ال�شركة ب�أكملها اح�ترق وال نعرف ما �إذا ك��ان هناك
�ضحايا ،لكن املبنى دمر".
�شن اجلي�ش الإث�ي��وب��ي االث�ن�ين غ��ارت�ين على م��واق��ع جبهة حترير
تيغراي ال�شعبية يف ميكيلي يف ت�صعيد جديد للنزاع بني القوات
الفدرالية الإثيوبية وحلفائها �ضد املتمردين منذ م��ا يقرب من
عام.

�سيا�سية �أفغانية ت�شكر نائب بريطاين م�ساعدتها يف الهروب

•• لندن�-أ ف ب

�شكرت النائبة الأفغانية وال�سفرية ال�سابقة يف الرنوج �شكرية براكزاي نائباً
بريطانياً مل�ساعدتها على الهروب من حركة طالبان ،داعية اململكة املتحدة
�إىل بذل املزيد من �أجل الأفغان.
وخالل جل�سة ا�ستماع عقدها جمل�س العموم الربيطاين حول اال�ستيالء
ال�سريع لطالبان على ال�سلطة يف �أفغان�ستان� ،أو�ضحت براكزاي �أنها كانت
تخ�شى على حياتها عندما �سيطرت احلركة الإ�سالمية املت�شدّدة على كابول
يف منت�صف �آب�/أغ�سط�س.
وب��راك��زاي نا�شطة يف جم��ال ح�ق��وق امل ��ر�أة جن��ت يف  2014م��ن حماولة
اغتيال و�أجليت �إىل اململكة املتحدة يف الوقت الذي كان فيه مقاتلون من
طالبان يفت�شون منزلها بحثاً عنها.
وق��ال��ت ب ��راك ��زاي وق ��د و��ض�ع��ت ي��ده��ا ع�ل��ى ق�ل�ب�ه��ا خم��اط�ب��ة ال �ن��ائ��ب توم
توغندهات ،رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية يف جمل�س العموم وال�ضابط
ال�سابق يف اجلي�ش ال�بري�ط��اين ال��ذي خ��دم يف �أفغان�ستان" ،لقد �أنقذت
حياتي".
وع �ل��ى غ� ��رار ت��وغ �ن��ده��ات ،ت��دخّ ��ل ال �ع��دي��د م��ن ال� �ن ��واب ل ��دى احلكومة
الربيطانية ،بعد �أن ا ّت�صل بهم �أفغان مبا�شرة.
ور ّد عليها النائب قائ ً
ال "�إنه ل�شرف كبري �أن تكوين هنا ،و�أنا �سعيد جداً
لأ ّنني مت ّكنت من لعب دور �صغري يف �ضمان وجودِك هنا".
ودع��ت ب��راك��زاي والنا�شطة ��ش�ه��رزاد �أك�ب�ر ،اململكة امل�ت�ح��دة وال �غ��رب �إىل
م�ساعدة مزيد من الأفغان املعر�ضني خلطر انتقام طالبان.
و�أو�ضحت �أكرب التي تر�أّ�ست اللجنة امل�ستق ّلة حلقوق الإن�سان يف �أفغان�ستان،
�أ ّن��ه من بني  392ع�ضواً يف ه��ذه الهيئة ،ح�صل �ستة فقط على ت�أ�شرية
من احلكومة الربيطانية وا�ستطاع اثنان منهم فقط املجيء �إىل اململكة
املتحدة ،بعد ت�أخريات �إدارية.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دول�سي
مومينتو �سويت رخ�صة رقمCN 2875186:
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/روز
لغ�سيل ال�سيارات رخ�صة رقمCN 2661583:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:جتميل ديجيتل للخدمات االعالنية� -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2841234 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/القمة  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/10/19:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105032521:
 تاريخ التعديل2021/10/20:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/وايت
�سكوير للمالب�س اجلاهزة
رخ�صة رقم CN 2976996:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايه ال ام انرتنا�شونال للبناء والتعمري

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايه ون للهواتف املتحركة
رخ�صة رقم CN 3916795:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ايه ون للهواتف املتحركة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حا�ضر احمد حا�ضر حممد املريخى %45

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيزي كافيه
رخ�صة رقم CN 4174184:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /بيزي كافيه

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد احمد حا�ضر حممد املريخى

�إىل /كناري للطباعه وت�صوير امل�ستندات

CANARY TYPING & PHOTOCOPYING

BEZE CAFE

ا�ضافة حممد �سعيد �سيف احل�ساين %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حا�ضر احمد حا�ضر حممد املريخى

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات الطباعة وت�صوير امل�ستندات 8219001
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الهواتف املتحركة  -بالتجزئة 4741011
تعديل ن�شاط  /حذف �إ�صالح الهواتف املتحركة 9512002
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 /بيزي �شوارما اند �سناك�س

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

BEZE SHAWABMA AND SNACK

حذف مرمي �سيف علي حممد ال�ساعدي

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

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2907199:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد احمد حا�ضر حممد املريخى %55

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جممع املريخي ال�صناعي
AL MERAIKHI INDUSTRIAL COMPLEX

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

�إعــــــــــالن

A ONE MOBILE

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ميني كيت�شن للخفايف
وامل�شاكيك رخ�صة رقم CN 2647056:قد تقدموا الينا بطلب

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
اخلمي�س � 21أكتوبر  2021العدد 13372
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
يو جي يونايتد جروب للقاب�ضة �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجاريةUG :
بتاريخ 2021/9/23:
املودعة بالرقم 360273 :
بيانات الأولوية :
ب�إ�سم  :يو جي يونايتد جروب للقاب�ضة �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
املوطن � :أبو ظبي ,هاتف , 026313331 :فاك�س� , 026313321 , :صندوق الربيد47361 :
امييل pro@uaeusg.com:
�صورة العالمة :

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/لوازا كافيه
رخ�صة رقم CN 3715813:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نو�شاد احمد عبدل بارى %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة عبدالرحمن امني حميد اليعربى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد طيب عبدالبارى
تعديل وكيل خدمات  /حذف فا�ضل نا�صر على �سعيد ال�شام�سى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون زهرة �سوريا� -شركة

حذف احمد يو�سف حممد على احلمادى

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة درة الأ�صايل العمال النجارة
واحلدادة امل�سلحة ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1130855:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /غاده بالل ال�سعيد ابو العنني عزام من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /غاده بالل ال�سعيد ابو العنني عزام من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عي�سى خمي�س خليفه �شلبود اخلييلى
تعديل ر�أ�س املال  /من � 150000إىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة درة الأ�صايل العمال النجارة واحلدادة امل�سلحة ذ.م.م
DRAT AL ASAIL BLACKSMTIH AND REINFORNCEMENT CARPENTRY CO. 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

�إىل�/شركة درة الأ�صايل العمال النجارة واحلدادة امل�سلحة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1035288:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة جمموعه احمد بن يو�سف التجارية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
Ahmed Bin Yousef Trading Group - Sole .Proprietorship L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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)

DRAT AL ASAIL BLACKSMTIH AND REINFORNCEMENT
CARPENTRY CO SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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عربي ودويل
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Thursday

الجئون عادوا �إىل �سوريا تعر�ضوا النتهاكات النظام
•• بريوت�-أ ف ب

اتهمت منظمة هيومن رايت�س ووت�ش �أم�س الأربعاء قوات النظام ال�سوري
وم�سلحني تابعني لها ب��ارت�ك��اب ان�ت�ه��اك��ات ،بينها االع�ت�ق��ال التع�سفي
والتعذيب بحق الجئني ع��ادوا �إىل بالدهم بعد معاناة يف بالد اللجوء
التي فروا �إليها هرباً من املعارك والق�صف.
ويف تقرير بعنوان "حياتنا ك�أنها موت :الجئون �سوريون عادوا من لبنان
والأردن" بني العامني  2017و ،2021نبهت املنظمة �إىل �أنّ �سوريا
"لي�ست �آمنة للعودة".
�أجرت املنظمة مقابالت مع  65الجئاً و�أفراد من عائالتهم ،بينهم 21
�شخ�صاً تعر�ضوا للتوقيف �أو االعتقال التع�سفي و� 13آخ��رون تعر�ضوا

للتعذيب وثالث حاالت خطف وخم�سة قتلوا خارج القانون ،و 17حالة ومتار�س بع�ض ال��دول ،مثل لبنان وحتى ال��دمن��رك� ،ضغوطاً لرتحيل
الجئني �سوريني �إىل بالدهم بحجة تراجع حدة املعارك بعدما ب�سطت
اختفاء ق�سري ،وحالة واحدة حتدثت عن تعر�ضها لعنف جن�سي.
وقالت باحثة �ش�ؤون الالجئني واملهاجرين يف املنظمة نادية هاردمان �إن قوات النظام �سيطرتها على مناطق وا�سعة.
"الروايات املروعة حول التعذيب واالختفاء الق�سري واالنتهاكات التي وقال الجئون للمنظمة �أن حر�س احلدود الأردين �أبلغهم �أنهم مبجرد
تعر�ض لها الجئون عادوا �إىل �سورياُ ،تظهر بو�ضوح �أن �سوريا لي�ست �أمنة مغادرتهم �إىل �سوريا ال ميكن �أن يعودوا �إىل الأردن قبل ثالث �إىل خم�س
للعودة" .وعددت �أ�سباباً �إ�ضافية بينها "انتهاكات حلقوق امللكية و�صعوبات �سنوات ،ما يعني "حرمانهم من حق اللجوء يف حال تعر�ضوا لال�ضطهاد
اقت�صادية �أخرى جتعل العودة امل�ستدامة �أمراً م�ستحي ً
بعد عودتهم �إىل �سوريا".
ال لكثريين".
ت�سبب ال �ن��زاع ال���س��وري م�ن��ذ ان��دالع��ه يف �آذار/م ��ار� ��س  2011بنزوح ويف لبنان ،تنوعت ال�ضغوط على الالجئني ال�سوريني من حظر جتول
وت�شريد �أك�ثر من ن�صف ال�سكان داخ��ل البالد وخارجها ،بينهم �أكرث وتوقيف وترحيل �إىل مداهمات وفر�ض قيود على معامالت الإقامة.
من  6,6ماليني الجئ ،فروا ب�شكل �أ�سا�سي اىل الدول املجاورة ،لبنان يف تقرير ال�شهر املا�ضي ،ندّدت منظمة العفو الدولية بتع ّر�ض الع�شرات
م��ن ال�لاج�ئ�ين ال��ذي��ن ع ��ادوا �أدراج� �ه ��م �إىل ��س��وري��ا لأ� �ش �ك��ال ع��دة من
والأردن وتركيا.

اغلبية جديدة �ستدير املانيا
•• الفجر -بيري بودري* -ترجمة خرية ال�شيباين
بينما �ستتنحى امل�ست�شارة احلالية قري ًبا ،ف���إن م�ستقبل
ال�سيا�سة الأملانية داخ��ل االحت��اد الأوروب��ي يظل مو�ضوع
الكثري من اجلدل وعدم اليقني.
�شغلت �أجنيال مريكل من�صب امل�ست�شارة جلمهورية �أملانيا
االحتادية من � 2005إىل  .2021فقط ،كونراد �أديناور
" "1963-1949وهيلموت كول "� "1998-1982شغال
رئا�سة احلكومة الأملانية نف�س املدة .ويف نظر العديد من
املراقبني ،ف�إن �سجلها الأوروبي خميب للآمال بدرجة �أكرب:
�أزمة اليورو ،وال�صعوبات يف تعزيز �إدارة منطقة اليورو� ،أو
�سيا�سات التق�شف يف امليزانية املطبقة يف �أوروب��ا� ،ساهمت
جميعها يف �إلقاء ال�شكوك حول التزام �أملانيا الأوروبي.
�أج � ��ري � ��ت م� � ��ؤخ � ��را االن� �ت� �خ ��اب ��ات
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة الن �ت �خ��اب امل�ست�شار
االمل��اين اجلديد يف � 26سبتمرب.
ولئن ت�ستمر املفاو�ضات ب�شكل جيد
حول ت�شكيل احلكومة امل�ستقبلية،
ي�ب��دو �أن نقطة حت��ول ق��د حتدث
بعد رحيل �أجنيال مريكل ،نقطة
حتول بالن�سبة للبلد ،ولكن � ً
أي�ضا
لالحتاد الأوروبي.
امل��ن��ت�����ص��رون اال���ش�تراك��ي��ون
ال���دمي���ق���راط���ي���ون واخل�����ض��ر
والليرباليون
يف � 26سبتمرب ،ح�صل امل�سيحيون
ال��دمي�ق��راط�ي��ون" ،حزب االحتاد
امل�سيحي الدميقراطي  -االحتاد
امل �� �س �ي �ح��ي االجتماعي" بقيادة
�أرم�ين ال�شيت على  24فا�صل 1
ب��امل��ائ��ة فقط م��ن الأ� �ص��وات ،وهي
بب�ساطة �أ�سو�أ نتيجة يف تاريخهم.
يف املقابل ،ي�ستطيع اال�شرتاكيون
ال��دمي �ق��راط �ي��ون وح ��زب اخل�ضر
تهنئة �أنف�سهم على النتائج التي
حققوها .ا�ستطاع �أوالف �شولتز،
الذي قاد حملة احلزب اال�شرتاكي
الدميقراطي ،و�ضع ح ّد النحدار
حزبه ،الذي بد�أ منذ العقد الأول
م��ن ال �ق��رن احل� ��ادي والع�شرين،
بجمعه  25فا�صل  7باملائة من
الأ�� �ص ��وات .وب�ف���ض��ل ح�م�ل��ة ذكية

�أع �ط��ت �أه �م �ي��ة ل�ق���ض�ي��ة التحول
البيئي� ،أث�ب��ت �شولتز ،دون �شك،
وج � � � ��وده .م� ��ن ج ��ان �ب �ه ��م ،يجمع
اخل�ضر �أف�ضل نتيجة يف تاريخهم
بتحقيق ن�سبة  14فا�صل  8باملائة
من الأ�صوات.
اح� �ت� �م ��االن �أ� �س��ا� �س �ي��ان طرحا
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ت���ش�ك�ي��ل احلكومة
امل�ستقبلية .ا�ستبعد اخليار الأول،
امل�ت�م�ث��ل يف �أن ي �ق��ود امل�سيحيون
ال � ��دمي� � �ق � ��راط� � �ي � ��ون احل � �ك ��وم ��ة
اجلديدة بدعم من اال�شرتاكيني
ال ��دمي �ق ��راط �ي�ي�ن �أو ب ��دع ��م من
ال �ل �ي�ب�رال �ي�ي�ن و�أن� ��� �ص ��ار البيئة.
ل �ك��ن ه� ��ذا ك� ��ان ي �ع �ن��ي التجديد
ل �ل �م �ح��اف �ظ�ين ،ال ��ذي ��ن تعر�ضوا
ل �ه��زمي��ة ق��ا��س�ي��ة يف االنتخابات،
بالإ�ضافة �إىل ان اخل�ضر يرف�ضون
ب�شدة هذا االحتمال.
امل�سار الثاين املفتوح واجلاري،
ه� � � ��و ت � �� � �ش � �ك � �ي� ��ل ائ � � � �ت� �ل� ��اف ب�ي�ن
اال�� �ش�ت�راك� �ي�ي�ن الدميقراطيني
واخل�ضر والليرباليني من احلزب
الدميقراطي احلر .و�سيجمع هذا
ال �ت �ح��ال��ف ب�ي�ن ال �ق �ي��م التقدمية
للحزب اال�شرتاكي الدميقراطي
واخل � � �� � � �ض� � ��ر ،وال �ب��راغ � �م � ��ات � �ي � ��ة
االق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ي ي��دع��ي احلزب
الدميقراطي احلر �أنه يج�سدها.
و�سي�شهد ه��ذا ال���س�ي�ن��اري��و ،الذي

االنتهاكات على �أي��دي ق��وات الأم��ن ال�سورية ،بينها االعتقال التع�سفي
والتعذيب وحتى االغت�صاب.
واعتربت هيومن رايت�س ووت�ش �أن "على جميع الدول حماية ال�سوريني
من العودة ملواجهة العنف والتعذيب ،بل وعليها وقف عمليات العودة
الق�سرية �إىل �سوريا".
ونقلت املنظمة ع��ن الج��ئ ( 38ع��ام �اً) ،ع��اد م��ن لبنان �إىل حمافظة
القنيطرة ج�ن��وب�اً ،ق��ول��ه "لن يهن�أ �أح��د ب��الأم��ان يف ��س��وري��ا قبل وقف
الأجهزة الأمنية عن ترهيب النا�س".
وقالت هاردمان "ال يجوز لأي دولة �أن جترب الالجئني على العودة �إىل
�سوريا طاملا �أن احلكومة ال�سورية ال تزال متار�س انتهاكات وا�سعة حلقوق
الإن�سان".

ثالثي االئتالف احلكومي املنتظر

هزمية نكراء للم�سيحيني الدميقراطيني

�سيا�ستها تثري �شكوكا وجدال:

�أملانيا�-أوروبا� :سيناريوهات ما بعد �أجنيال مريكل!...
ي�ح�ظ��ى ب�ق�ب��ول الأح� � ��زاب املعنية
والناخبني ،ت�شكيل حكومة مماثلة
متامًا لتلك التي حكمت �أملانيا يف
عهد ويلي برانت.
نقطة حتول اجتماعية وبيئية؟
ي�ع��ود جن��اح احل��زب اال�شرتاكي
الدميقراطي �إىل ا�ستعادة قدرته
على ك�سب دعم العمال والعاطلني
عن العمل .وهذا �شكل من �أ�شكال
امل���ص��احل��ة م��ع �أ� �ص��ول��ه .ل�ق��د بنى
ه��ذا احل��زب حملته على مو�ضوع
"االحرتام" للعمال والعاطلني
و"عامة النا�س" .ون � ��أى احلزب
اال��ش�تراك��ي الدميقراطي بنف�سه
ع��ن �سنوات � �ش��رودر ،ال�ت��ي متيزت
بتخفي�ض منح البطالة والتك ّيف
مع العوملة .وهدفه املعلن ،مبجرد
توليه ال�سلطة ،هو تنفيذ �سيا�سة
�إعادة توزيع �أكرب ،مما يعني زيادة
ال�ضرائب على �أغنى الأ�سر.
ي � �غ� ��ذي احل � � ��زب اال�� �ش�ت�راك ��ي
الدميقراطي العديد من امل�شاريع
لإع� ��ادة �إط�ل�اق ال�ب�ن��اء الأوروب� ��ي،
خ�لا ًف��ا ل���س�ن��وات م�يرك��ل .ويقول
اال��ش�تراك�ي��ون الدميقراطيون يف
ب��رن��اجم�ه��م� ،إن �ه��م يتطلعون �إىل
"�أوروبا ذات �سيادة" ،والتي ت�شكل
ثورة �صغرية يف لغة الي�سار الأملاين
ال� ��ذي حت ��دث ت��اري �خ � ًي��ا ع��ن قيم
كونية �أكرث من ال�سيادة.
ب��ال�ن���س�ب��ة ل �ل �ح��زب اال�شرتاكي
ال ��دمي� �ق ��راط ��ي وح� � ��زب اخل�ضر
واحل � � ��زب ال ��دمي� �ق ��راط ��ي احل� ��ر،
يتعلق الأم ��ر دون �شك باحلفاظ
ع� �ل ��ى ال� �ت� �ح ��ال ��ف م� ��ع ال� ��والي� ��ات
املتحدة ،ولكنه يتعلق � ً
أي�ضا ب�إقامة
��س�ي��ا��س��ة دف��اع �ي��ة �أوروب � �ي� ��ة .حتى
�أن ال�ل�ي�برال�ي�ين ي��ري��دون ً
جي�شا
�أوروب � ًي��ا م�شرت ًكا يخ�ضع لرقابة
ال�ن��واب الأوروب �ي�ي�ن .وال�ه��دف هو
�إعطاء �سيادة ا�سرتاتيجية حقيقية

• يريد الي�سار �إعادة �إطالق �أوروبا ،لكن التحديات التي تنتظره كثرية
• يطالب اال�شرتاكيون واخل�ضر ،مبنح الربملان الأوروبي �سلطة مراقبة ال�سيا�سات االقت�صادية لالحتاد
• يبقى ال�س�ؤال� :إىل �أي مدى �ستنقطع �أملانيا متامًا عن �سيا�سة �أجنيال مريكل
• �سيجمع التحالف اجلديد بني القيم التقدمية لال�شرتاكي واخل�ضر ،والرباغماتية االقت�صادية للدميقراطي احلر
� �ض��رورة م�ن��ح ال�ب�رمل��ان الأوروب� ��ي
� �س �ل �ط ��ة م� ��راق � �ب� ��ة ال �� �س �ي ��ا� �س ��ات
االق �ت �� �ص��ادي��ة ل�ل�احت��اد م��ن �أجل
م �ن �ح �ه��ا � �ش��رع �ي��ة دميقراطية.
وي� �ع� �ت ��زم احل� � ��زب الدميقراطي
احل��ر �أي��ً��ض��ا تقوية �أوروب� ��ا ب�شكل
ك �ب�ي�ر ،جل�ع�ل�ه��ا دول � ��ة فيدرالية
تتمتع بد�ستور م�شرتك ،وكتالوج
للحقوق الأ��س��ا��س�ي��ة ،وم�ؤ�س�سات
قوية ،وبرملان �أوروبي قوي.

ماذا ينتظر االحتاد االوروبي ما بعد مريكل؟
لأوروب��ا ،مبا يتما�شى مع م�شاريع
�إميانويل ماكرون يف فرن�سا.
ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى االق �ت �� �ص ��ادي،
يقوم الربنامج الأوروب ��ي للحزب
اال� �ش�ت�راك��ي ال��دمي �ق��راط��ي ،على
مكونني :م�شروع احتاد اجتماعي
و�� �ض ��ري� �ب ��ي ،و�إن � �� � �ش� ��اء �صندوق
ا� �س �ت �ث �م��ار م �� �ش�ت�رك ب�ي�ن ال� ��دول
الأع �� �ض��اء يف االحت� ��اد الأوروب � ��ي.
وه��ذا يعني تكري�س امل�ساعدة بني
ال��دول الأوروب�ي��ة ،و�إنهاء املناف�سة
ال���ض��ري�ب�ي��ة ب�ي�ن ال� � ��دول ،وو�ضع
خطة مالية لإحداث االنتقال �إىل
اق�ت���ص��اد بيئي ورق �م��ي .وتتطلب

مثل هذه ال�سيا�سة دع ًما ل�شركات
الإن �ت�رن� ��ت الأوروب� � �ي � ��ة� ،أو حتى
عرب تفكيك ال�شركات الأمريكية
العمالقة يف هذا القطاع.
اخل� ��� �ض ��ر ،ق ��ري� �ب ��ون م ��ن هذه
امل �ق�ترح��ات ،لكنهم ي��ذه�ب��ون �إىل
�أب �ع��د م��ن ذل ��ك� .إن �ه��م يقرتحون
ا�ستثمارات بقيمة  500مليار يورو
على مدى ال�سنوات الع�شر القادمة
يف �أملانيا وحدها من �أج��ل حتقيق
اقت�صاد حمايد مناخ ًيا ،وهو هدف
ي��رون �أن��ه من املمكن حتقيقه عام
 .2040وعلى م�ستوى ال�سيا�سة
الأوروبية ،ف�إنهم يدعون �إىل مزيد

من ال�شفافية فيما يتعلق بت�أثري
ج�م��اع��ات ال���ض�غ��ط ع�ل��ى الهيئات
الأوروب� �ي ��ة ،وه��ي من�صة �أوروبية
جت �م��ع و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام العامة.
�إنهم يريدون � ً
أي�ضا تعزيز احلقوق
يف �أوروب��ا من خ�لال �ضمان احلد
الأدن� ��ى م��ن امل�ع��اي�ير االجتماعية
يف ج �م �ي��ع �أن � �ح� ��اء ال� � �ق � ��ارة ،على
�سبيل املثال ،عرب ت�شجيع الإدارة
امل���ش�ترك��ة ،و�إدخ � ��ال احل��د الأدن ��ى
للأجور ،و�إن�شاء الت�أمني الأوروبي
�ضد البطالة.
وي� � �ع� � �ت �ب��ر اال� � � �ش �ت��راك � � �ي � ��ون
ال��دمي�ق��راط�ي��ون واخل�ضر � ً
أي�ضا،

م�����ش��اري��ع تنتظر �أن ت�صبح
حقيقة واقعة
�إن ال�ي���س��ار ي �ت �ق��دم ...واليمني
ينهار ...لكن ميكن الت�سا�ؤل �إىل
�أي مدى �ستنقطع �أملانيا متامًا عن
�سيا�سة �أجنيال مريكل ،خا�صة �أن
امل�ست�شارة ك ّر�ست العديد من حلول
الو�سط :االنتعا�ش االقت�صادي عام
 ،2008وامل�ساعدات (امل�شروطة)
ل �ل �ي��ون��ان خ �ل��ال �أزم � � ��ة ال� �ي ��ورو،
والتخل�ص التدريجي من الطاقة
النووية ،وا�ستقبال املهاجرين عام
.2015
ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل ذل � � ��ك ،ف � ��إن
ال���ش�خ���ص�ي��ة ال��و� �س �ط �ي��ة� ،أوالف
��ش��ول�ت��ز ،ه��ي م��ن متتلك مفاتيح
م�ستقبل ال�ب�لاد .لقد ك��ان وزيراً
للمالية يف ح�ك��وم��ة م�يرك��ل منذ
عام  ،2018وهو رجل متحفظ،
وينتمي �إىل اجلناح املحافظ داخل

 100قتيل بالهند والنيبال يف في�ضانات وانزالقات تربة
•• دهرادون�-أ ف ب

قتل �أك�ثر م��ن مئة �شخ�ص �إث��ر ع��دة �أي��ام م��ن في�ضانات
وان��زالق��ات تربة يف الهند والنيبال كما ق��ال م�س�ؤولون
الأرب� �ع ��اء ف�ي�م��ا ال ي ��زال ع���ش��رات م�ف�ق��ودي��ن ك�م��ا �أعلنت
ال�سلطات.
احل�صيلة الر�سمية يف الهند ارتفعت الأرب �ع��اء اىل 85
قتيال و 11م�ف�ق��ودا ويف ال�ن�ي�ب��ال اىل  31قتيال و43
مفقودا.
وو�س ّعت م�صلحة الأر�صاد اجلوية الهندية الثالثاء نطاق
ال�ت�ح��ذي��ر متوقعة �أم �ط��ارا "غزيرة ،وغ��زي��رة جدا" يف
املنطقة يف اليومني املقبلني .وبح�سب املناطق ،بلغ من�سوب
الأمطار التي هطلت االثنني �أكرث من  400ملم.
يف �أوتارخاند ب�شمال الهند قال م�س�ؤولون �إن � 46شخ�صا
قتلوا يف الأيام املا�ضية ،فيما فقد � 11شخ�صا .يف كرياال
يف اجلنوب قال رئي�س وزراء الوالية بيناراي فيجايان �إن
احل�صيلة هناك بلغت  39قتيال.
وثالثون على الأقل من الذين لقوا حتفهم يف �أوتارخاند،
�سقطوا �إثر �سبعة حوادث منف�صلة يف منطقة ناينيتال يف
وقت مبكر الثالثاء بعدما ت�سببت �أمطار غزيرة بانزالقات
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و�أ�ضاف "ال تزال الأمطار تهطل يف عدة �أماكن ،ونحن ال
تربة وانهيار مبان عدة.
وخم�سة من القتلى من عائلة واحدة وقد طمرت الأمطار نزال جنمع احل�صيلة التي قد ترتفع �أكرث".
منزلهم �إث��ر ان��زالق��ات ال�ترب��ة كما ق��ال امل���س��ؤول املحلي ت�شهد منطقة �شمال الهيماليا والهند ان��زالق��ات تربة
تكرارا لكن عددها يزيد بح�سب اخلرباء ب�سبب االحتبا�س
براديب جاين لوكالة فران�س بر�س.
قتل خم�سة �أ�شخا�ص �أي�ضا يف انزالق تربة ح�صل يف منطقة احل��راري وذوب��ان الأنهار اجلليدية و�أعمال بناء ال�سدود
الكهرمائية والت�صحر.
�أملورا ب�شمال �أوتارخاند حيث طمرت الأوحال منزلهم.
ب�سبب حتذيرات االر�صاد اجلوية� ،أمرت ال�سلطات ب�إغالق يف �شباط/فرباير� ،أدى في�ضان مفاجئ اىل خراب يف وادي
ري�شيغانغا يف �أوتارخاند ما �أدىل اىل مقتل حوايل 200
مدار�س وحظرت �أي ن�شاط ديني و�سياحي.
�أظهرت �صور نقلتها حمطات التلفزة ومت تداولها على �شخ�ص .مت العثور على  60جثة فقط.
مواقع التوا�صل االجتماعي بع�ض ال�سكان وهم ي�شقون وفقا لتوقعات م�صلحة الأر�صاد اجلوية فانه من املرتقب
طريقهم ع�بر امل�ي��اه العميقة ال�ت��ي و�صلت اىل م�ستوى �أن تهطل �أمطار غزيرة يف الأي��ام املقبلة يف والية كرياال
الركبة ق��رب امل��وق��ع ال�سياحي لبحرية ناينيتال �أو نهر اجلنوبية يف الهند حيث �سبق �أن اودت في�ضانات باكرث من
� 27شخ�صا منذ اجلمعة.
الغاجن الذي يفي�ض يف بلدة ري�شيك�ش.
كان هناك �أكرث من مئة �سائح عالقون يف حمطة رامغاره ك��ان��ت ال�ع��دي��د م��ن ال �� �س��دود يف ه��ذه ال��والي��ة ال�سياحية
قريبة من م�ستوى االنذار ،مع في�ضان �أنهار فيما قامت
ب�سبب في�ضان نهر كو�سي الذي غمر عدة مناطق.
يف ال�ن�ي�ب��ال ،ق ��ال ه��وم �ك��اال ب��ان��دي م �� �س ��ؤول ق���س��م �إدارة ال�سلطات ب��اج�لاء �آالف الأ��ش�خ��ا���ص .بعد توقف ق�صري
الكوارث "يف الأيام الثالثة املا�ضية ،قتل � 31شخ�صا من الثالثاء ،ينتظر ان تهطل الأم�ط��ار جم��ددا يف اليومني
جراء الفي�ضانات وانزالقات الرتبة الناجمة عن �أمطار املقبلني.
غ��زي��رة ه�ط�ل��ت يف خم�ت�ل��ف �أن �ح��اء ال �ب�ل�اد .وه �ن��اك  43يف العام  ،2018قتل �أك�ثر من � 500شخ�ص يف كرياال
�إثر �أ�سو�أ في�ضانات ت�شهدها املنطقة منذ حوايل قرن.
�شخ�صا مفقودون".

ح��زب��ه ،وق��د رف�ضه لفرتة طويلة
ج � ��زء م� ��ن احل � � ��زب اال�� �ش�ت�راك ��ي
ال��دمي�ق��راط��ي ،ال��ذي مل يجد �أنه
را�سخ مبا يكفي يف الي�سار.
و�إذا �أ� �ص �ب��ح م���س�ت���ش��ا ًرا ،فمن
امل�ستحيل يف هذه املرحلة ،معرفة
�سيا�سته بالتف�صيل .لكن الأحزاب
يف امل ��ان� �ي ��ا ت ��وق ��ع ع �ق ��د ائ �ت�ل�اف
ي���ش�ج��ع ع �ل��ى ال �ت �� �س��وي��ات وال ��ذي
يجب �أن ي�أخذ يف االعتبار توقعات
ال �ل �ي�ب�رال �ي�ي�ن ،امل� �ع ��ادي ��ن ل ��زي ��ادة
الإن � �ف� ��اق ال� �ع ��ام .وي ��ري ��د احل ��زب
اال�شرتاكي الدميقراطي و�أن�صار
ال �ب �ي �ئ��ة واحل� � ��زب الدميقراطي
احل � � ��ر ،الإب � � �ق � ��اء ع� �ل ��ى "فرملة
الديون" ،ح�ت��ى ل��و �أراد اخل�ضر
واال� �ش�ت�راك �ي��ون الدميقراطيون
ت�سهيل اال�ستثمار العمومي.
�أم��ا بالن�سبة ل�شيخوخة اجل�سم
االنتخابي الأملاين ،ف�إن هذا ي�شجع
ريا
على ات�ب��اع �سيا�سات �أك�ثر تدب ً
وتوافقًا .على امل�ستوى الأوروبي،
�سيتعني على احل��زب اال�شرتاكي
الدميقراطي بالت�أكيد ،مواجهة
م�ق��اوم��ة م��ن ال�ع��دي��د م��ن الدول
لإن�شاء حكومة يف منطقة اليورو
�أو � �س �ي��ا� �س��ة � �ص �ن��اع �ي��ة �أوروب � �ي� ��ة
حمتملة .ان الي�سار ي��ري��د �إعادة
�إط�ل��اق �أوروب� � ��ا ،ل�ك��ن التحديات
التي تنتظره كثرية.
*يدر�س يف جامعة بورغوندي.
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يف موقف دفاعي حازم:

اليابان :توترات �إقليمية عالية ،وال�سالم كهدف...؟
•• الفجر �-إدوارد بفليملني –ترجمة خرية ال�شيباين

وقدراتها يف �سياق الت�أكيد الإقليمي املتزايد لل�صني.

عن اجل��زر النائية .علما �أن ج��زر �سينكاكو هي الأكرث اجلانب لتغيري الو�ضع الراهن يف البحر ال�شرقي (بحر

ت�شمل ت��دري��ب��ات ق��وات ال��دف��اع ال��ذات��ي ال�بري��ة ،نقل تهديدً ا يف جنوب غرب الأرخبيل الياباين .يف كتابها ال�صني اجلنوبي) التي تنفذها ال�صني .كما انها قلقة ب�ش�أن

لأول مرة منذ ما يقرب من  30عا ًما� ،أطلقت قوات الدفاع
الذاتي الربية اليابانية يوم الأربعاء � 15سبتمرب مناورات الإمدادات واختبار �أنظمة االت�صاالت ،حتى نهاية نوفمرب الأبي�ض ال�سنوي ح��ول الدفاع ال�صادر يف � 27سبتمرب ،جهود الت�سلح ال�صينية ،والتي ال تقل عن  250مليار دوالر
وطنية �شملت جميع الوحدات يف حماولة لتعزيز الردع يف جميع �أنحاء البالد ،بهدف تعزيز القدرة على الدفاع �أعربت اليابان عن قلقها العميق �إزاء الأن�شطة الأحادية يف ال�سنة� ،أي خم�سة �أ�ضعاف امليزانية اليابانية.

14

اليابان ت�ستعد لال�سوا
ق ��د ت �ب��دو ه� ��ذه ال �ت��دري �ب��ات كرد
على ال�صعود ال�صاروخي لل�صني
واملناورات التي �أجرتها م�ؤخ ًرا مع
رو��س�ي��ا ،على �سبيل امل�ث��ال ،ف� ً
ضال
عن التوغالت اجلوية والبحرية
ال�ع��دي��دة ع�ل��ى م���ش��ارف الأرا�ضي
اليابانية .ويف الكتاب الأبي�ض لعام
 ،2021ح ��ددت ال �ي��اب��ان 407
غارة بحرية �صينية عام ،2012
و 1161عام !2020
وك��ان��ت اخ ��ر ت��دري �ب��ات �أجرتها
ق��وات الدفاع الذاتي الربية بهذا
احل �ج��م ع ��ام  1993ب�ع��د نهاية
احلرب الباردة .هذه املرة �سين�ضم
�إىل التدريبات ح��وايل � 100ألف
ج �ن��دي م ��ن ج �م �ي��ع وح � ��دات قوة
ال��دف��اع ال��ذات��ي ال�بري��ة اليابانية،
و� 20أل��ف مركبة و 120طائرة،
وال � �ت� ��ي � �س �ت �� �ش �م��ل �أي � �� ً��ض ��ا ق� ��وات
الدفاع الذاتي البحرية واجلوية،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �سفينة �إن ��زال من
اجلي�ش الأمريكي.
و��س�تراق��ب بكني التدريبات عن
كثب وقد حذرت من �أن �أي �صراع
�سيكون له "عواقب مدمرة" على
اليابان.
تزايد امل�شاركة الإقليمية
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ه��ذه التدريبات
"الداخلية" ،ه�ن��اك ت��أك�ي��د على
امل �� �ش��ارك��ة الإق �ل �ي �م �ي��ة املتزايدة
لليابان ،مثل م�شاركتها يف امللف
التايواين.
�أعلنت وزارة ال��دف��اع اليابانية،
يف ك�ت��اب�ه��ا الأب �ي ����ض الأخ �ي�ر لعام
 ،2021عن �أهمية تايوان�" :إن
ا� �س �ت �ق��رار ال��و� �ض��ع ح ��ول تايوان
�أم��ر مهم لأم��ن اليابان وا�ستقرار
امل �ج �ت �م��ع ال� � � ��دويل .ل ��ذل ��ك ،من
ال�ضروري �أن نويل اهتمامًا وثيقًا
ل�ل��و��ض��ع ،م��ع ��ش�ع��ور ح��اد بالأزمة
�أكرث من �أي وقت م�ضى".
ولأول م��رة منذ نهاية احلرب
ال�ع��امل�ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ،مي�ك��ن لليابان

فوميو كي�شيدا يريد متكني بالده من معدات ع�سكرية وقائية

ال�ت��دخ��ل فيما يتعلق بالو�ضع يف
ت��اي��وان ،وبالتايل خ��ارج حدودها.
يف � 27أغ�سط�س ،زار م�س�ؤولون
يابانيون ت��اي��وان لتعزيز التعاون
الع�سكري ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ...وهذا
ت� �غ� �ي�ي�ر ا�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي رئي�سي
لطوكيو.
ولئن ال تزال احلكومة اليابانية
ال تعرتف ر�سم ًيا با�ستقالل تايوان،
ف �ق��د وع � ��دت ب �ت �ن �ظ �ي��م م� �ن ��اورات
م �� �ش�ت�رك��ة م� ��ع خ �ف ��ر ال�سواحل
ال� �ت ��اي ��واين .ه �ن��اك �أي �� ً��ض��ا تغيري
�سيا�سي مهم لطوكيو ،فقد كتبت
اليابان يف اليوم التايل لهزميتها
يف احل � ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ،يف
امل��ادة  9من د�ستورها� ،أن جي�شها
ال ميكنه التدخل �إال للدفاع عن
ح ��دود ال �ي��اب��ان .وق��د �أع �ل��ن نائب
رئي�س ال��وزراء الياباين تارو �أ�سو،
�أن الغزو ال�صيني لتايوان �سيكون
ع �م�ل ً
ا خ �ط�يرا ي �ه��دد بتداعياته
وجود الدولة اليابانية .ومع ذلك،
ان�ت�ه�ك��ت ال �� �ص�ين م� ��ؤخ ��را املجال
اجلوي التايواين على نطاق وا�سع،
و�أجرت ا�ستعرا�ضا للقوة.
ولتجاوز القيود الد�ستورية التي
مت �ن��ع خ �ف��ر ال �� �س��واح��ل اليابانية
م��ن ال�ت��دخ��ل يف بلد �أج�ن�ب��ي ،قرر
احل��زب الليربايل الدميقراطي-
بقيادة رئي�س ال��وزراء يو�شيهيدي
�سوجا �-أن خفر ال�سواحل الياباين
ال ي��رت�ب��ط مت��ا ًم��ا ب� ��وزارة الدفاع
امل �ق �ي��دة ب��د��س�ت��ور ال ي�ن����ص على�إج � � ��راء ع �م �ل �ي��ات خ � ��ارج احل� ��دود
ال�ي��اب��ان�ي��ة -ب��ل ب� ��وزارة ال�شرطة.
تغيري يف التف�سري مما ي�سمح لهذه
القوة البحرية ب�إقامة روابط �أوثق
مع القوات التايوانية.
ج����ه����ود �إع����������ادة ال��ت�����س��ل��ح
والتحديث
ي �� �ض��اف �إىل ه � ��ذا التحالف
اجلديد ،التعزيز امل�ستمر للعالقات
م��ع احللفاء التقليديني .تتزايد

• قلق اليابان

ظلت قبائل ��ش��رق ال���س��ودان مهم�شة على م��دى ع�ق��ود حتت
حكم الرئي�س ال�سابق عمر الب�شري ،وحملت ال�سالح �ضده بني
 1994و .2006اليوم ،بعد �أكرث من عامني على الإطاحة
به ،تعود اىل االحتجاج� ،شاكية من �سوء متثيلها يف م�ؤ�س�سات
احلكم االنتقايل.
وتعي�ش قبائل البجا ،وهي الأكرب يف �شرق ال�سودان ،منذ �آالف
ال�سنني يف تلك املنطقة ال�ت��ي ت�شرتك يف احل��دود م��ع م�صر
و�إريرتيا.
وت�شكل هذه القبائل حتديا �إ�ضافيا للحكومة االنتقالية التي
تواجه �أزم��ة اقت�صادية و�أزم��ة �سيا�سية و�صفها رئي�س الوزراء
عبد اهلل ح�م��دوك قبل �أي ��ام ب��أن�ه��ا "الأ�سوا والأخطر" منذ
الإطاحة بالب�شري.
ولقبائل البجا ثقافتهم اخلا�صة ولغتهم وزي�ه��م وطعامهم
الذي يتح�صلون عليه من رعي الإبل ومن الزراعة.
ويقول الأ�ستاذ اجلامعي والباحث يف جمتمعات البجا مو�سى
عبد اهلل �سعيد �إن �أبناء ه��ذه القبيلة "ينفرون من احل�ضر،
ي�أتون اليه فقط ل�شراء احتياجاتهم و 90%منهم يعي�شون
يف الريف على الرغم من ق�سوة البيئة".
ومع �أن �إقليمهم ي�شتهر بالأرا�ضي اخل�صبة ال�شهرية ب�إنتاج
احل �ب��وب وم�ن��اج��م غنية ب��ال��ذه��ب� ،إ��ض��اف��ة اىل م�ي�ن��اء البالد
الرئي�سي يف ب��ورت���س��ودان على البحر الأح �م��ر� ،إال �أن��ه �أكرث
املناطق ف�ق��را يف ال���س��ودان ال��ذي يعد �أ��ص�لا م��ن �أف�ق��ر بلدان
العامل ،بح�سب الأمم املتحدة.
وكانت قبائل البجا تطالب با�ستمرار حكومة الب�شري ب�إنهاء

• ت�شمل تدريبات
ق������وات ال���دف���اع
الذاتي الربية ،نقل
الإمدادات واختبار
�أنظمة االت�صاالت،
وت�����س��ت��م��ر ح��ت��ى
ن���ه���اي���ة ن��وف��م�بر

ق��د ي����ؤدي �إىل
ت�سريع

�سباق

ال��ت�����س��ل��ح يف
املنطقة مب�شاركة
�أك�ثر من طرف

التهديد ال�صيني يفجر �سباق الت�سلح يف املنطقة

• جهود الت�سلح ال�صينية ،ال تقل عن  250مليار دوالر يف ال�سنة� ،أي خم�سة �أ�ضعاف امليزانية اليابانية
• لأول مرة منذ نهاية احلرب العاملية الثانية ،ميكن لليابان التدخل فيما يتعلق بالو�ضع يف تايوان ،وبالتايل خارج حدودها
• دعوة �إىل م�ضاعفة الإنفاق الع�سكري على املدى الطويل ،ملواجهة تهديدات ال�صني وكوريا ال�شمالية
املناورات البحرية امل�شرتكة ،منها
م� �ن ��اورات م ��االب ��ار ال �ت��ي �أجريت
منت�صف �أكتوبر يف خليج البنغال،
للتن�سيق ب�ي�ن ال �ق ��وات البحرية
ال�ي��اب��ان�ي��ة واالم��ري�ك�ي��ة والهندية
والأ� �س�ت�رال �ي��ة .وت �ت��وا� �ص��ل جهود
�إعادة الت�س ّلح ،مدعومة بت�صريحات
رئ�ي����س ال � ��وزراء ال �ي��اب��اين فوميو
كي�شيدا ب�أن بالده يجب �أن حت�صل
على معدات ع�سكرية وقائية مثل
ال �ط��ائ��رات امل �ق��ات �ل��ة وال�صواريخ
للق�ضاء على �أ�سلحة ال�ع��دو على
الأر�ض قبل �إطالقها.
وب � �� � �ص ��رف ال� �ن� �ظ ��ر ع � ��ن ه ��ذه
الأ�سلحة الهجومية ،ت�سعى القوات
امل�سلحة �إىل التحديث املت�سارع،
م �ث��ل ق� ��وات ال �غ��وا� �ص��ات� .أطلقت
� �ش��رك��ة ك ��اوا�� �س ��اك ��ي لل�صناعات
الثقيلة ،هاكوجي ،الوحدة الثانية
م ��ن ف �ئ��ة ت��اي �ج��ي ،وه ��ي ف �ئ��ة من

ال�غ��وا��ص��ات امل�ت�ق��دم��ة ال�ت��ي تعمل
ب��ال��دي��زل والكهرباء لقوة الدفاع
الذاتي البحرية اليابانية يف 14
�أكتوبر .ومن املقرر �أن تدخل �أول
وحدة من فئة تايجي اخلدمة مع
الدفاع الذاتي البحرية اليابانية
يف م��ار���س  2022ال�ستخدامها
كغوا�صة اختبار .وبالتايل �ستكون
ه��اك��وج��ي� ،أول غ��وا��ص��ة يف فئتها
تقوم بعمليات انت�شار ت�شغيلية.
ال ي�خ�ت�ل��ف امل �ظ �ه��ر اخلارجي
ريا
للغوا�صات من فئة تايجي كث ً
ع��ن مظهر فئة ��س��وري��و ،ول�ك��ن يف
ال��داخ��ل ت��وج��د غ��وا��ص��ة خمتلفة
متامًا� .أو ًال ،ت�ستخدم فئة تايجي
ب�ط��اري��ات ليثيوم �أي ��ون ب ��د ًال من
 4V-275R Mk. IIIنظام
 ،AIPالذي مت تثبيته على منت
�أول  10غوا�صات من فئة �سوريو.
وم��ع �إط�ل�اق ه��اك��وج��ي ،متتلك

ال� �ي ��اب ��ان الآن �أرب� � � ��ع غ ��وا� �ص ��ات
جم �ه��زة ب�ب�ط��اري��ات ل�ي�ث�ي��وم �أيون
يف امل��اء (�آخ ��ر غوا�صتني م��ن فئة
��س��وري��و و�أول غوا�صتني م��ن فئة
تايجي) .ثان ًيا ،مت حت�سني قدرات
ال�سونار ونظام القيادة القتالية،
اىل جانب ا�ستخدام م��واد جديدة
مت �ت ����ص ال �� �ص��وت وب �ن �ي��ة �أر�ضية
عائمة جلعلها �أقل �ضجيجا ً .وهي
جمهزة � ً
أي�ضا ب ��إج��راءات طوربيد
م �� �ض ��ادة ،ال �ت��ي ت �ق��ذف ال�شراك
اخلداعية للهروب من طوربيدات
العدو من �أج��ل ق��درة �أف�ضل على
البقاء.
ما وراء ه��ذا التحديث واالرتقاء،
ميكننا الذهاب �أبعد.
نحو م�ضاعفة الإنفاق؟
ك�شفت وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س يف
ب��داي��ة �أك �ت��وب��ر ع��ن اجت� ��اه مقلق

قبائل �شرق ال�سودان ال تزال تبحث عن امل�ساواة
•• بورت�سودان�-أ ف ب

م�شاركة يابانية يف مناورات ماالبار مع القوات البحرية االمريكية والهندية والأ�سرتالية

تهمي�شها اقت�صاديا و�سيا�سيا.
يف ع��ام � ،2018شارك البجا بقوة يف االحتجاجات العارمة
التي قادت اىل الإطاحة بالدكتاتور يف ني�سان�/أبريل .2019
و�ساند البجا احلكومة االنتقالية التي ت�ش ّكلت يف �آب�/أغ�سط�س
 2019اىل �أن َو ّقعت يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  2020يف جوبا
اتفاقا لل�سالم مع جمموعات معار�ضة .وت�ضمن هذا االتفاق
�شقا خا�صا ب�شرق ال�سودان و ّقع عليه �أع�ضاء من البجا يقول
املحتجون �إنهم ال ميثلونهم.
ّ
ونظم البجا احتجاجات �أكرث من مرة خالل ال�شهور الأخرية
و�أغ�ل�ق��وا ط��رق��ا .يف �أيلول�/سبتمرب� ،أوق�ف��وا ��ص��ادرات النفط
(الذي ينتجه جنوب ال�سودان) لبع�ضة �أيام وما زالوا يغلقون
ميناء بورت�سودان ،املنفذ البحري الوحيد لل�سودان الذي تتم
عربه حركة التجارة .كما يغلقون الطريق امل�ؤدية اىل اخلرطوم
التي تبعد قرابة �ألف كيلومرت عن بورت�سودان.
ويقول �أحد منظمي االحتجاج عبد اهلل ابو�شار "عقب �إعالن
رف�ضنا للم�سار يف �أي��ار/م��اي��و ،ح�ضر اىل �شرق ال�سودان وفد
من احلكومة املدنية برئا�سة خالد عمر وزي��ر رئا�سة جمل�س
ال��وزراء و�سلمناه مطالبنا وعلى ر�أ�سها �إلغاء امل�سار ،وم�ضت
�أربعة �أ�شهر ومل تقم احلكومة ب��أي خطوة ،رغم �أنها وعدتنا
ب�أن ترد على مذكرتنا بعد �أ�سبوع".
وي�شكل البجا حوايل  10%من �سكان ال�سودان البالغ عددهم
 45مليونا ،وفق �آخر �إح�صاء �سكاين ر�سمي �أجري يف العام
 .2008وينق�سمون اىل جمموعتني بح�سب اللغة :البداويت
والتقراية.
وتتحدث قبائل الهدندوة والأم ��رار والب�شاريني والأ�شراف
وغريها البداويت .ويعتقد �أن لها عالقة باللغة املروية التي

كانت ت�ستخدم يف مملكة كو�ش ب�شمال ال�سودان قبل حواىل
�أربعة �آالف �سنة.
�أما لغة التقراية امل�ستخدمة كذلك يف �شمال وغرب �إريرتيا،
فتتحدثها املجموعة املكونة م��ن قبائل بني عامر واحلباب
وغريها والتي يعتقد �أن افرادها هاجروا اىل �شرق ال�سودان
من �شبه اجلزيرة العربية.
ومي�ك��ن م�شاهدة رج��ال البجا وه��م يحملون �سكينا معقوفا
ت�سمى حمليا "ال�شوتال" وع�صا ك��ذل��ك معقوفة ي�سمونها
"ال�سفروك" ،وذلك للحماية ال�شخ�صية .كما ي�ستخدمونها
للرق�ص �أثناء احتفاالتهم.
وي�ؤكد الباحث يف تاريخ البجا خمتار ح�سني �أن ن�ساء البجا
يع�شن خلف الأب ��واب خ�صو�صا يف املناطق الريفية حيث "ال
تظهر املر�أة �أمام الغرباء".
ولدى البجا نظامهم اخلا�ص لف�ض املنازعات "القلد" ،وهو
ملزم جلميع �أفراد القبيلة ب�صرف النظر عن مكان وجودهم
عندما يو ّقع عليه زعماهم ،وفق ح�سني.
وتقع بني احلني والآخر نزاعات داخلية بني قبائل البجا كان
�آخرها بني الهدندوة وبني عامر عقب توقيع �شخ�صيات ينتمي
بع�ضها لبني عامر ،على اتفاق �سالم جوبا عن الإقليم.
وقاد زعيم الهدندوة االحتجاجات الأخرية يف الإقليم للمطالبة
ب�إلغاء اتفاق ال�سالم املوقع يف .2020
وحملت قبائل البجا ال�سالح �ضد حكومة الب�شري يف الفرتة
م��ن ع��ام  1994وح�ت��ى  2006ع�ن��دم��ا وق��ذع��ت احلكومة
وقتها معها اتفاق �سالم يف العا�صمة الإريرتية �أ�سمرا .ووجهت
ان �ت �ق��ادات ل�ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة ع�ل��ى �أن �ه��ا "�ضعيفة" وف���ش�ل��ت يف
خماطبة طموحات البجا.

للتوازن الإقليمي" :ك�شف احلزب
ال �ي �م �ي �ن��ي ال� �ق ��وم ��ي احل� ��اك� ��م يف
ال�ي��اب��ان ع��ن برناجمه االنتخابي
يف � 12أكتوبر ،وال��ذي يدعو فيه
ب�شكل خا�ص �إىل م�ضاعفة الإنفاق
ال�ع���س�ك��ري ع �ل��ى امل� ��دى الطويل،
ملواجهة تهديدات ال�صني وكوريا
ال�شمالية.
ي� ��� �ش ��ن احل � � � ��زب ال � �ل � �ي �ب�رايل
ال ��دمي� �ق ��راط ��ي ،ب� �ق� �ي ��ادة رئي�س
ال ��وزراء اجل��دي��د فوميو كي�شيدا،
ح �م �ل��ة ل�ل�اح �ت �ف ��اظ بالأغلبية
يف ال �ب��رمل � ��ان ب� �ع ��د االن� �ت� �خ ��اب ��ات
ال�برمل��ان�ي��ة يف � 31أك�ت��وب��ر .ورغم
انه قد يخ�سر بع�ض املقاعد ،فمن
املرجح �أن يفوز احل��زب الليربايل
الدميقراطي ،ال��ذي ي�سيطر على
احلياة ال�سيا�سية اليابانية ب�شكل
�شبه م�ستمر منذ عام  ،1955يف
االق�ت�راع يف مواجهة معار�ضة ال

تزال �ضعيفة ومنق�سمة.
وع �ل��ى امل� ��دى ال �ط��وي��ل ،يهدف
احل��زب �إىل زي��ادة ميزانية الدفاع
لليابان مبا يتجاوز  2باملائة من
الناجت املحلي الإجمايل ،وهي ن�سبة
م��ن �ش�أنها �أن جتعل طوكيو على
ق��دم امل�ساواة مع ال��دول الأع�ضاء
يف الناتو ،ح�سبما قال احلزب .لكن
من �ش�أن هذا �أن ميثل قطيعة مع
تقليد اليابان القا�ضي بو�ضع حد
�أق�صى لإنفاقها الدفاعي �إىل �أقل
م��ن  1ب��امل��ائ��ة م��ن ناجتها املحلي
الإجمايل.
اذن ،اليابان قلقة وقد ي�ؤدي هذا
القلق �إىل ت�سريع �سباق الت�سلح
ال � ��ذي ت �خ��و� �ض��ه ال �� �ص�ي�ن بحجم
ك�ب�ير (اع �ت �م��ادًا ع�ل��ى �إمكانياتها
ال�ضخمة) وج�يران�ه��ا املبا�شرين
بن�سبة �أق��ل (ول�ك��ن حتى الفلبني
ذات ال � �ن ��اجت امل �ح �ل��ي الإج � �م ��ايل

امل �ن �خ �ف ����ض ت���ش�ك��ل ع �ل��ى مراحل
خمطط قوة بحرية).
ويف مواجهة التوترات املت�صاعدة،
وبالنظر �إىل حقيقة �أن الواليات
املتحدة تزيد من وجودها البحري
وت�سعى ملواجهة ال�صني (عمليات
ن���ش��ر ج ��دي ��دة ،وم� �ع ��دات جديدة
ت�شمل قري ًبا �أ�سلحة تفوق �سرعة
ال�صوت ،و��ص��واري��خ حتلق ف��وق 5
ماخ ،وطائرات بدون طيار بحرية،
ال� � � ��خ ،)...ف �ق��د ح ��ان ال ��وق ��ت لأن
يبا�شر ك�ب��ار ال�لاع�ب�ين ،الواليات
امل� �ت� �ح ��دة وال � �� � �ص �ي�ن ،التفاو�ض
لتخفيف ال �ت��وت��رات ال �ت��ي ت�شكل
خ�ط��ورة على ال�سالم ع�لاوة على
انها مكلفة.
�إن عقد م�ؤمتر بحري دويل كبري،
و�إ�شارات تهدئة من كل طرف ،مع
تفادي اال�ستفزازات ،مثل االنت�شار
ال �ب �ح��ري يف امل���ض��ائ��ق �أو تر�سيخ
اجل��زر املرجانية يف بحر ال�صني،
من �ش�أنه �أن ي�ساعد على انق�شاع
الأف� � ��ق ،وو� �ض��ع ع �ن��اوي��ن جديدة
�أك�ثر فائدة ،مثل تطوير التجارة
امل �ت �ب��ادل��ة ،وال �ت �ب��ادالت الب�شرية
وال �ت �ق �ن �ي��ة ،وال �ن��واي��ا احل���س�ن��ة يف
حميط ،ي�س ّمى على نحو منا�سب
با�سم املحيط الهادي ...
-------------------باحث م�شارك يف معهد العالقات
ال��دول �ي��ة واال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة حيث
ي��در���س �سيا�سة ال��دف��اع اليابانية
وال �ق �� �ض ��اي ��ا اجل �ي��و� �س �ي��ا� �س �ي��ة يف
��ش��رق �آ��س�ي��ا .خ��ري��ج معهد العلوم
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ب �ب ��اري �� ��س يف علوم
االقت�صاد وم��ن جامعة باري�س 4
ال�سوربون يف العالقات الدولية.
كان حما�ض ًرا يف العالقات الدولية
يف جامعة باري�س  Xنانتري و�أ�ستا ًذا
لالقت�صاد يف ماج�ستري الدرا�سات
الأي� �ب�ي�ري ��ة و�أم ��ري� �ك ��ا الالتينية
يف جامعة ب��اري����س  4ال�سوربون.
�أ ّل��ف �إدوارد بفليملني العديد من
الكتب.

مالحقات �ضد �ستيف بانون حليف ترامب
•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أي��دت جلنة حتقيق برملانية �أمريكية �إط�لاق �إجراءات
ق�ضائية بتهمة "عرقلة عمل الكونغر�س" �ضد �ستيف
بانون امل�ست�شار ال�سابق لدونالد ترامب ال��ذي يرف�ض
امل�شاركة يف التحقيقات يف االعتداء على الكابيتول.
وقال الدميوقراطي بيني توم�سون رئي�س هذه اللجنة
التي انتقدها دونالد ترامب وحلفا�ؤه �إن بانون "يجب
�أن يلتزم بتحقيقنا �أو يواجه عواقب" رف�ضه.
و�أ�ضاف قبل ت�صويت الأع�ضاء الت�سعة بالإجماع ل�صالح
املحاكمة "ال ميكننا ال�سماح لأي �شخ�ص ب ��أن ي�صبح
عقبة يف طريق عمل اللجنة اخلا�صة بينما نعمل على
�إثبات احلقائق" ،م�ؤكدا �أنه "بب�ساطة ،الرهانات كبرية
جدا" .وك��ان �ستيف بانون ا�ستدعي اخلمي�س للمثول
�أمام هذه اللجنة اخلا�صة ملجل�س النواب التي حتقق يف
دور الرئي�س اجلمهوري ال�سابق يف الهجوم الذي �شنه
�أن���ص��اره على مقر الكونغر�س يف ال�ساد�س م��ن كانون
الثاين/يناير بينما كان الربملانيون ي�صادقون على فوز
جو بايدن بالرئا�سة .انتخاب .لكنه مل يح�ضر.
و�أعلن زعيم الأغلبية الدميوقراطية �ستيني هوير �إنه
�سيتم الت�صويت على تو�صية جلنة التحقيق يف جل�سة
عامة يف جمل�س النواب اخلمي�س.
وقال "علينا �أن نك�شف ب�شكل كامل مالب�سات هجوم 06
كانون الثاين/يناير" ،م�شددا على �أن �ستيف بانون "من

واجبه حيال بلده الإدالء ب�شهادته".
ويف حال وافق النواب على الن�ص ،يتم �إر�سال ال�شكوى
�إىل وزارة العدل التي �ستقرر ما �إذا كان �ستوجه االتهام
�إىل �ستيف بانون الذي ميكن نظريا� ،أن يواجه عقوبة
ال�سجن ملدة ت�صل �إىل عام واحد.
وكان بانون ( 67عاما) �أحد مهند�سي احلملة الرئا�سية
الناجحة لدونالد ت��رام��ب يف  2016قبل �أن يطرده
امللياردير اجلمهوري .ويف الأي��ام الأخ�يرة من واليته،
�أ�صدر الرئي�س ترامب عفوا و�ضع حدا ملالحقات �ضده
بتهمة اختال�س �أموال.
وقالت اللجنة �إن بانون وعلى الرغم من �أن��ه مل يكن
ي�شغل �أي من�صب ر�سمي يف  06كانون الثاين/يناير،
حتدث مع ترامب عن التظاهرة يف الأي��ام التي �سبقت
الهجوم.
و�إىل جانب ه��ذا امل�ست�شار ،مت ا�ستدعاء �أرب�ع��ة �آخرين
من املقربني لدونالد ترامب لتقدمي وثائق والإدالء
ب�إفادات.
وطلب منهم الرئي�س ال�سابق ع��دم االمتثال لطلبات
اللجنة م�شددا على حق ال�سلطة التنفيذية يف احلفاظ
على �سرية معلومات حمددة.
ل�ك��ن ال��دمي��وق��راط �ي�ين ي ��رون �أن ه ��ذا ال���ص�لاح�ي��ة ال
ميتلكها �سوى الرئي�س احل��ايل .ويفرت�ض �أن يجري
هذا النقا�ش القانوين يف املحاكم وميكن �أن يبطئ عمل
اللجنة.
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�أجواء مل حتدث منذ واترلو:

نذر عا�صفة يف �سماء العالقة الفرن�سية-الربيطانية!...

مرت بغانا ووا�شنطن و�أ�سرتاليا،
دبلوما�سية متمر�سةّ ،
•• الفجر –خرية ال�شيباين
تعرف مينا رولينغز كيف تتحلى بال�صرب .يف مطلع
ت�ضاعفت ال�شتائم اجلارحة والطعنات يف الظهر بني �سبتمرب� ،أقامت هذه الربيطانية 54 ،عا ًما ،يف �سفارة
باري�س ولندن منذ الربيك�سيت ،مما يقو�ض الوفاق اململكة املتحدة يف باري�س� ،شارع دو فوبورغ �سانت
�أونوريه ،على بعد �أقل من  250م ً
الودي ...ق�صة طالق مل يه�ضم جيدا.
رتا من الإليزيه.

لكن الدبلوما�سية الربيطانية ما زالت تنتظر دعوة
جارها اجلديد لتناول ال�شاي ،وخا�صة ،ملنحه �أوراق
اعتمادها ،وه��و احتفال �إل��زام��ي لتدخل وظيفتها
ر�سميا .ومع ذل��ك ،ال يبدو �أن �إميانويل ماكرون يف
عجلة من �أمره لك�سر اجلليد الذي يت�شكل على �ضفتي

تن�سب منة رولينغز،
املان�ش�" .إنه �أمر طبيعي متا ًماّ ،
ردا على �س�ؤال لالك�سربي�س .ينظم الإليزيه احتفالني
فقط لت�سليم �أوراق االعتماد من قبل ال�سفراء كل عام،
و�سي�أتي دوري ،و�آمل قري ًبا" .احلفاظ على الهدوء
واال�ستمرار ...

15
19
19
ال���ع���ودة ال���ك�ب�رى "لألبيون
اخلائنة"
يف �أقل من �شهرين ،ر�أت ال�سفرية
امل �ع � ّي �ن��ة ال �� �ص��راع��ات الفرن�سية
الربيطانية ت�تراك��م على مكتبها
اجل � ��دي � ��د :ق �� �ض �ي��ة ال� �غ ��وا�� �ص ��ات
الأ� �س�ت�رال �ي��ة ،وح���ص����ص ال�صيد،
والهجرة غري ال�شرعية  ...كل �شيء
بات ذريعة ل�ضربات ترافالغار بني
فرن�سا وبريطانيا العظمى" .منذ
و�صويل ،تتاىل الأح��داث ،تعرتف
مم �ث �ل��ة ج�ل�ال ��ة امل �ل ��ك بفرن�سية
م �ث��ال �ي��ة ،ه �ن��اك ب� ��رد خ��ري �ف��ي يف
االج ��واء ب�ين ب��اري����س ول �ن��دن� ،إنه
لي�س � �س � ًرا ،ل�ك��ن ي�ج��ب �أال نن�سى
�أب� �دًا ان�ن��ا حلفاء ون�ع�ت��زم التعاون
الوثيق" .ر� �س��ال��ة ت�ت�ع�ه��د بنقلها
�إىل الرئي�س الفرن�سي مبجرد �أن
يتوفر الوقت ال�ستقبالها.
ه��ذه ال �ع��ودة ،وه��ي الأوىل منذ
دخ��ول الربيك�سيت حيز التنفيذ،
تق ّو�ض "الوفاق الودي" املفرت�ض
�أن ي���س��ود ب�ين ال�ب�ل��دي��ن م�ن��ذ عام
 ،1904وت �� �س ��وي ��ة ال� �ن ��زاع ��ات
اال�ستعمارية املتعددة يف �إفريقيا
و�آ�سيا" .هذا امل�ستوى من الرتدي،
مل ن���ش�ه��ده م�ن��ذ واترلو" ،مترر
�سيلفي ب�ي�رم��ان�� ،س�ف�يرة فرن�سا
ل��دى اململكة املتحدة من 2014
�إىل  ،2017م�ل�خ���ص��ة احلالة
ال��ذه �ن �ي��ة داخ � ��ل الدبلوما�سية
الفرن�سية.
ب ��د�أ ال�ب�رود يف �أوائ ��ل �سبتمرب،
ع �ن ��دم ��ا ات� �ه ��م وزي� � ��ر الداخلية
ال�ب�ري� �ط ��اين ف��رن �� �س��ا بال�سماح
ل� �ل� �م� �ه ��اج ��ري ��ن ب� �ع� �ب ��ور امل ��ان� �� ��ش
الإجن�ل�ي��زي وه��دد بقطع الأموال
من لندن �إىل باري�س يف مكافحة
ال �ه �ج��رة غ�ي�ر ال���ش��رع�ي��ة .ث ��م ،يف
منت�صف �سبتمرب� ،أث ��ارت ق�ضية
الغوا�صات الأ�سرتالية غ�ضب كاي
دور� �س �ي��ه .وبلعبها دور الو�سيط
للأمريكيني ل�سرقة "عقد القرن"
م��ن ف��رن �� �س��ا ،ا� �س �ت �ع��ادت �إجنلرتا
�أل�ق��اب�ه��ا "�ألبيون الغادرة" على
� �ض �ف��اف ن �ه��ر ال �� �س�ين " ...يظهر
ه � � ��ذا ال� �ت� �ح ��ال ��ف يف املحيطني
ال� �ه� �ن ��دي وال� � �ه � ��ادئ خ�صو�صا،
ان ل �ل �ن��دن خ � �ي ��ارات ق �ل �ي �ل��ة على
ال���س��اح��ة ال��دول �ي��ة ،ب��ا��س�ت�ث�ن��اء �أن
تكون ال�شريك الأ�صغر للواليات
امل �ت �ح��دة ،ت�ت��اب��ع �سيلفي بريمان،
ل�ك�ن�ه��م يف غ��اي��ة ال �� �س �ع��ادة لأنهم
��س��اه�م��وا يف تنظيم ��ض��رب��ة قذرة
�ضد فرن�سا ".
بعيدًا ع��ن ال�ن��زاع��ات الثنائية،
تدور املعركة بني فرن�سا وبريطانيا
ب�شكل �أ�سا�سي يف الدائرة الأوروبية
م��ا ب �ع��د ال�بري�ك���س�ي��ت .يتخا�صم
املع�سكران ح��ول تطبيق الطالق،
� �س��واء يف �إي��رل �ن��دا ال���ش�م��ال�ي��ة �أو
حول قوارب ال�صيد .ويف كل مرة،
ي �ك��ون ال�ف��رن���س�ي��ون يف اخلطوط
الأمامية.
�إن "الأجندة ال�ث�ن��ائ�ي��ة مليئة
ب��ال �ن��زاع��ات ال �� �ص �غ�يرة املرتبطة
ب�� �ش �ك��ل م �ب��ا� �ش��ر �أو غ�ي�ر مبا�شر
بالربيك�سيت" ،ت�شري �ألي�س بيلون
غ� � ��االن ،ال �ب��اح �ث��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة يف
ت���ش��ات��ام ه��او���س يف ل �ن��دن .مل تعد
باري�س تثق يف كلمة الربيطانيني،

جون�سون يوا�صل حتديه لالتفاقات

املواجهة الربيطانية الفرن�سية

• ً
بعيدا عن النزاعات الثنائية ،تدور املعركة بني البلدين ب�شكل �أ�سا�سي يف الدائرة الأوروبية ما بعد الربيك�سيت
• فرن�سا ت�ستخدم الردع من خالل الأ�سلحة النووية ،وبروك�سل تختلف
• مل تعد باري�س تثق يف كلمة الربيطانيني ،وترى لندن �أن فرن�سا هي ال�شرطي ال�سيئ للمفاو�ضات الأوروبية

ما بعد الربيك�سيت اعاد خلط االوراق وفجر ال�صراعات

حرب �صيد اال�سماك ت�ستعر

• انقلبت حياة الكثري من الفرن�سيني والربيطانيني ر�أ�س ًا على عقب مع �صدمة الربيك�سيت وكوفيد 19 -
• النفخ يف رماد التهديد الفرن�سي ،ي�صرف االنتباه عن الو�ضع الكارثي داخل بريطانيا
وت� � � ��رى ل � �ن� ��دن �أن ف ��رن� ��� �س ��ا هي
ال �� �ش��رط��ي ال �� �س �ي��ئ للمفاو�ضات
الأوروب �ي��ة ،و�شرطي �سيئ ي�ضرب
ب�ق�ب���ض�ت��ه ع �ل��ى ال� �ط ��اول ��ة با�سم
االحتاد الأوروبي".
فعلى عك�س ب��روك���س��ل ،ال�ت��ي ال
ت��زال تف�ضل الدبلوما�سية ،يبدو
�أن ال �� �ص�ب�ر ال �ف��رن �� �س��ي ق ��د نفد
بعد خم�س ��س�ن��وات م��ن امل�ساومة
والتق ّلبات الربيطانية .بخ�صو�ص
م �� �س ��أل��ة ح���ص����ص ال �� �ص �ي��د ،تهدد
باري�س ب��إج��راءات انتقامية �إذا مل
متنح لندن املزيد من الرتاخي�ص
ل�ل���ص�ي��ادي��ن الأوروب � �ي�ي��ن200 :
فقط ،ح�صلوا على حق العمل يف
امل�ي��اه الربيطانية .و"هذا الرقم
ي �ب��دو م��زح��ة� ،إن مل ي �ك��ن �إهانة
للمفو�ضية الأوروبية ،ي�أ�سف بيري
ك��ارل�ي���س�ك�ي�ن��د ،ال �ن��ائ��ب الأوروب � ��ي
ورئ�ي����س جل�ن��ة م�صايد الأ�سماك
يف ال�ب�رمل ��ان الأوروب � � ��ي ،ي�ج��ب �أن
تكون ال��ردود الأوروب�ي��ة متنا�سبة،
لكن يجب �أن تكون موجودة ،لأن

ه��ذه ه��ي ال���س�ن��ة الأوىل لتطبيق
الربيك�سيت ،و�إذا مل نفعل �شي ًئا،
ف���س��وف جن��ر ه��ذه امل���ش��اك��ل طيلة
�أربعني عامًا .ان فرن�سا معتادة على
ال ��ردع بف�ضل الأ��س�ل�ح��ة النووية،
وهذا لي�س حال بروك�سل".
و�إذا مل يتغري �شيء بحلول الأول
م��ن نوفمرب ،ت�ق�ترح ب��اري����س ،من
بني �أ�شياء �أخ��رى ،قطع ج��زء من
التيار الكهربائي ع��ن بريطانيا،
ال� �ت ��ي ي ��أت �ي �ه ��ا  40ب ��امل ��ائ ��ة من
الكهرباء والغاز من القارة.
ماكرون الأوروبي ،وهدف �سهل
للربيطانيني
من هنا ،حددت حكومة بوري�س
ج��ون �� �س��ون ع ��دوه ��ا رق� ��م واح� ��د:
�إميانويل ماكرون .ومع ذلك ،فقد
ب ��د�أ تاريخهما امل���ش�ترك ب�إمياءة
ودية من الرئي�س الفرن�سي الذي
ع��ر���ض ،يف ي�ن��اي��ر � ،2018إع ��ارة
�سجاد بايو لربيطانيا .وه��و �سرد
حلملة ويليام الفاحت على �إجنلرتا،

التي يزيد طولها عن  70م ً
رتا،
ت ��رم ��ز �إىل ال � �ت� ��اري� ��خ امل�شرتك
ال �ث��ري ل �ل �ح �ل �ي �ف�ين ،رغ� ��م ف�صل
ال�بري�ك���س�ي��ت .ول �ك��ن م �ث��ل �إع� ��ارة
ال���س�ج��اد ،ال ��ذي اع �ت�بره اخلرباء
ه��� ً�ش��ا ل�ل�غ��اي��ة ب�ح�ي��ث ال ي�سمح له
ب��ال���س�ف��ر ،مل ي�ع��د ال��وف��اق ال ��ودي
منا�س ًبا ،ووجد �إميانويل ماكرون
نف�سه يف مرمى ن�يران ال�صحافة
امل�ؤيدة للربيك�سيت و 10داونينج
�سرتيت.
"جعل ماكرون البناء الأوروبي
ع �ن �� �ص � ًرا م ��رك ��ز ًي ��ا يف ممار�سته
لل�سلطة ،رغ��م انتخابه بعد �أقل
م��ن ع��ام على الربيك�سيت ،يذ ّكر
ن��ائ��ب ح ��زب ف��رن���س��ا اىل االم� ��ام،
�أل� �ك� ��� �س� �ن ��در ه� ��ول� ��روي� ��د ،رئي�س
جم �م��وع��ة ال �� �ص��داق��ة الفرن�سية
الربيطانية يف اجلمعية الوطنية.
عندما تكون للربيطانيني م�شكلة
م��ع �أوروب� � ��ا ،وه ��ي ك �ث�ي�رة ،فانهم
يلتفتون �إىل املكان الذي يعتربون
ان ال��زع��ام��ة الأوروب� �ي ��ة ف�ي��ه ،ويف

ال��وق��ت احل��ايل ،باري�س" .ولدعم
ت�صريحاته ،ل ّوح النائب الفرن�سي،
وال��ده بريطاين ،بهاتفه اخللوي
و�صورة �أر�سلها �صديق من لندن.
يف ك���ش��ك ل �ل �ج��رائ��د ،ال�صفحات
الأوىل جلرائد التبلويد� :صحيفة
�صن مع �إميانويل ماكرون يف �شكل
نابليون ،متهم ب�سرقة  5ماليني
لقاح م�ضاد لفريو�س كوفيد من
اململكة امل�ت�ح��دة ،و�صحيفة ديلي
ميل ،بعنوان "الفرن�سيون يهددون
ب� ��إغ ��راق ع�ي��د امليالد" ،ردًا على
اجلدل حول ح�ص�ص ال�صيد.
وبينما تلوح ال�صحافة امل�ؤيدة
للربيك�سيت بالتهديد الفرن�سي،
ف��إن�ه��ا ت�سعى اىل ��ص��رف االنتباه
عن الو�ضع يف بريطانيا" .كل هذه
اال� �ض �ط��راب��ات ،وه ��ذه اخلالفات
امل �ح �ت��دم��ة م ��ع �أوروب � � ��ا وفرن�سا،
ت�شتت ان�ت�ب��ا ًه��ا عمل ًيا للغاية عن
امل�شاكل اليومية :نق�ص البنزين
يف ع��دة مناطق ،ونق�ص مزمن يف
العمال ،وت�ضخم �سريع االرتفاع،

وخم ��ازن ف��ارغ��ة ،وارت �ف��اع �أ�سعار
الطاقة ،"...تو�ضح كاثرين �سارة
بارنارد� ،أ�ستاذة القانون الأوروبي
بجامعة كامربيدج.
باختياره "بريك�سيتا مت�شددا"
ع� � ��ام  ،2020اخ � �ت� ��ار بوري�س
ج ��ون �� �س ��ون �إغ �ل��ا ًق � ��ا رادي� �ك ��ال� � ًي ��ا
ل �ل �ح��دود .ون�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك ،خ�سر
ال �ع �م��ال الأج� ��ان� ��ب ،م�ن�ه��م 100
�أل��ف �سائق �شاحنة ،وجت��د �سل�سلة
التوريد نف�سها معطلة يف اجلانب
االخ � ��ر م ��ن امل ��ان� �� ��ش" .بالن�سبة
جل �م �ي��ع امل �� �ش��اك��ل م �ن��ذ الع�صور
الو�سطى ،يحتفظ الإجنليز بنف�س
الإج��اب��ة :دو ًم ��ا �إل �ق��اء ال �ل��وم على
ال�ف��رن���س�ي�ين " � �ض �ع��وا ك��ل �شيء
على ظهر الفرن�سيني " ،يبت�سم
دبلوما�سي فرن�سي .وه��ذه احلدة
وال�ف�ظ��اظ��ة التاريخية ا�ستعادها
بوري�س جون�سون اليوم".
و�إذا ك ��ان �إمي ��ان ��وي ��ل ماكرون
يجمع ه��ذا ال�ك��م م��ن االنتقادات
يف ب��ري�ط��ان�ي��ا ،ف��ذل��ك �أي �� ً��ض��ا لأنه

ميثل نقطة ح�شد ملع�سكر حمافظ
ي �ف �ق��د م �ع ��امل اجت ��اه ��ه" .جاءت
احل �ك��وم��ة احل��ال �ي��ة �إىل ال�سلطة
بف�ضل الطعن يف ع�شرين عام من
ال�سيا�سات الليربالية التي نفذت
يف اململكة امل�ت�ح��دة ،وم��اك��رون هو
التج�سيد املثايل لهذه الليربالية،
ي �ح �ل��ل �أن � ��ان � ��د م� �ي� �ن ��ون� ،أ�� �س� �ت ��اذ
العالقات الدولية يف كلية كينجز
لندن .كما ميثل الرئي�س الفرن�سي
�أي�ضا هدفا مم�ت��ازا ،لأن حكومته
ترد ب�صوت عالٍ على اال�ستفزازات،
يف ت���ص�ع�ي��د ي���س�ت�ج�ي��ب لأه � ��داف
ال �� �س �ي��ا� �س��ة ال��داخ �ل �ي��ة للحكومة
الربيطانية".
ان رئ �ي ����س ال� � � � ��وزراء بوري�س
ج ��ون �� �س ��ون ،ج �ع��ل امل ��واج� �ه ��ة مع
فرن�سا واح��دة من �سماته املميزة،
حيث قام عام  ،2012عمدة لندن
�آن � ��ذاك ،بب�سط ال���س�ج��اد الأحمر
ل�ل��أث ��ري ��اء ال �ف��رن �� �س �ي�ين الذين
ي �� �س �ع��ون �إىل ال� �ف ��رار م ��ن زي� ��ادة
ال�ضرائب التي فر�ضها فران�سوا

ه � ��والن � ��د" .بوري�س جون�سون
غ��ام ����ض جت� ��اه ف��رن �� �س��ا ،تالحظ
� �س �ي �ل �ف��ي ب�ي��رم� ��ان ،ال� �ت ��ي تعرف
ج �ي �دًا ه ��ذا احل� �ي ��وان ال�سيا�سي،
�إن � ��ه ي �ت �ح��دث ال �ف��رن �� �س �ي��ة جيدًا،
وق��د �أظ �ه��ر دع � ًم��ا ال ي���ص��دق بعد
هجمات  ،2015حني جاء �سري ًعا
ل�ل�خ���ش��وع يف م �ي��دان ترافالغار،
وو�صل حد ترديد الن�شيد الوطني
الفرن�سي المار�سييز ب�صوت عالٍ
خ�لال م�ب��اراة تكرميية للمنتخب
الفرن�سي يف وميبلي".
ول �ك ��ن م �ن��ذئ��ذ� ،أدرك رئي�س
ال ��وزراء �أن �ضرب فرن�سا ،خا�صة
يف الأوق� � ��ات ال���ص�ع�ب��ة ،ي���س�م��ح له
ب�ت�ع��زي��ز حل �م��ة م�ع���س�ك��ره .لذلك
يف ��س�ب�ت�م�بر امل��ا� �ض��ي� � ،س �خ��ر من
ال �غ �� �ض��ب ال �ف��رن �� �س��ي ب �ع��د ق�ضية
الغوا�صات الأ�سرتالية قائال بلغة
فرينجلي�ش م�ث��ال�ي��ة" :متا�سكوا
وات��رك��وين و�ش�أين!" .وه��ي عادة
ل��دى النخب الربيطانية تهدف
�إىل �إظ�ه��ار تعاليهم وغطر�ستهم
جتاه الأجانب.
والأك �ث��ر �إث � ��ارة ل�ل�ق�ل��ق ،ان ��ه يف
م��اي��و امل��ا� �ض��ي� ،أر�� �س ��ل م�ست�أجر
 10داون �ي �ن��ج � �س�تري��ت زورق�ي�ن
ع �� �س �ك��ري�ين ل �ل��دف��اع ع ��ن جزيرة
ج�ير� �س��ي � �ض��د م �ظ��اه��رة ق ��ام بها
ال���ص�ي��ادون ال�ف��رن���س�ي��ونُ " .تظهر
ه ��ذه احل �ل �ق��ة ف �ق��دا ًن��ا م��ا للعقل
على ال�ضفة االخ��رى من املان�ش،
ي�لاح��ظ ال �ن��ائ��ب الأوروب� � ��ي بيري
كارلي�سكيند ،كم عدد ال�سفن التي
�أر�سلها ت�شر�شل للدفاع عن اجلزر
الأجن� �ل ��و ن ��ورم ��ان خ�ل�ال احلرب
العاملية الثانية؟ �صفر ...وه��ا ان
ب��وري����س ج��ون���س��ون ي��ر��س��ل اثنتني
ب�سبب جمرد ق�ضايا �صيد."...
�شرخ بني ال�شعبني �أي�ضا
وم ��ع ذل� ��ك ،ف � ��إن ه ��ذه املعارك
الدبلوما�سية ،التي تكون �أحيا ًنا
��ش�ب�ي�ه��ة مب���ش��اك���س��ات ت�لام �ي��ذ يف
� �س��اح��ة امل ��در�� �س ��ة ،ل �ه��ا ت� ��أث�ي�رات
م�ل�م��و��س��ة ل�ل�غ��اي��ة ع�ل��ى البلدين.
يعي�ش ح��وايل � 300أل��ف فرن�سي
ع�ل��ى اجل��ان��ب الآخ ��ر م��ن املان�ش،
وت���س�ت�ق�ب��ل ف��رن���س��ا ح ��وايل 200
�أل� ��ف ب��ري �ط��اين .وان �ق �ل �ب��ت حياة
ال �ك �ث�يري��ن ر�أ�� �س� �اً ع �ل��ى ع �ق��ب مع
�صدمة الربيك�سيت وكوفيد .-19
"ال�صدمة كانت كبرية ،والتوترات
ال تتعلق فقط ب��الأو��س��اط العليا،
ول�ك��ن �أي��ً��ض��ا ال �ت��و�أم��ة ،والرعاية،
وال � �ت � �ب� ��ادل امل ��در�� �س ��ي وال� �ث� �ق ��ايف،
وال �ب �ح��ث امل �� �ش�ترك  ...ك��ل �شيء
قد تباط�أ ،يتنهد النائب �ألك�سندر
ه��ول��روي��د ،وب� ��دون �إرادة وح�سن
ن��واي��ا احل�ك��وم��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة لن
جند خمرجا".
�سي�سافر �إميانويل ماكرون �إىل
غال�سكو يف نهاية �أكتوبر حل�ضور
الدورة  26مل�ؤمتر املناخ .فهل هي
فر�صة لتناول ال�شاي مع بوري�س
ج��ون �� �س��ون؟ ال وج� ��ود مل �ب��ال �غ��ة يف
مثل هذه اخلطوة من اجل �إعادة
احل��رارة للوفاق ال��ودي ب�أ�سرع ما
مي �ك��ن ،ورمب ��ا جت�ن��ب ح ��رب مائة
عام �أخرى.
عن الك�سربي�س

�أع�ضاء جمل�س الأمن يطالبون ب�سلطة مدنية يف مايل
•• الأمم املتحدة�-أ ف ب

ي��زور �أع���ض��اء جمل�س الأم ��ن ال ��دويل يف نهاية الأ��س�ب��وع منطقة ال�ساحل
وحت��دي��دا م��ايل والنيجر ل��دف��ع ب��ام��اك��و �إىل ال �ع��ودة لل�سلطة امل��دن�ي��ة بعد
انقالبني ع�سكريني خ�لال ت�سعة �أ�شهر يف منطقة تعزز فيها التنظيمات
املت�شددة وجودها.
وقال �سفري النيجر لدى الأمم املتحدة عبدو �أباري الذي ي�شارك يف تنظيم
هذه الزيارة مع نظريه الفرن�سي �إن "منطقة ال�ساحل تواجه خمتلف �أنواع
التحديات ،من مكافحة االرهاب اىل �إ�شكالية الإغاثة الإن�سانية و�صوال اىل
�أثر التغري املناخي واحلوكمة".
من جهته ،قال نيكوال دي ريفيري �إن "الو�ضع يف منطقة ال�ساحل ال يزال
ه�شا جدا" متحدثا عن "ار�ساء اال�ستقرار يف مايل" و�ضرورة "بحث كيفية
دعم جهود دول ال�ساحل اخلم�س ل�ضمان �أمنها".
و�صلت عالقات املجل�س الع�سكري املايل بفرن�سا �إىل �أدنى م�ستوياتها وت�أتي

هذه الرحلة يف الوقت الذي تبحث فيه باماكو عن �شركاء بديلني عن باري�س
ال �سيما يف رو�سيا .ورف�ض الأوروب�ي��ون انت�شار ق��وات �شبه ع�سكرية رو�سية
يف مايل من جمموعة فاغرن اخلا�صة املعروفة ب�أنها قريبة من الكرملني
معتربين ذلك غري متوافق مع م�شاركتهم يف مهمة ق��وات القبعات الزرق
(مينو�سما) او قوات مكافحة املت�شددين.
بالن�سبة لأع�ضاء جمل�س الأمن الـ ،15فان التوجه اىل دولة يحكمها رجل
ع�سكري ال يعني "املوافقة على االنقالبات يف مايل" "�آب-اغ�سط�س 2020
و�أيار-مايو  ،"2021كما ي�ؤكد عدة دبلوما�سيني غربيني و�أفارقة .وقال
�أحدهم �إنهم يذهبون اىل املنطقة لدعم "املنظمات الإقليمية مثل املجموعة
االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا والت�شديد على احرتام مواعيد االنتخابات،
واذا مل يكن ذلك ممكنا ،على الأقل حتديد جدول زمني واقعي".
فر�ضت جمموعة دول غرب �إفريقيا تنظيم انتخابات يف مايل يف � 27شباط-
فرباير  2022لكن ال�سلطات تعتقد �أن ت�أجيلها لب�ضعة �أ�سابيع �أو ا�شهر �أمر
غري م�ستبعد ،واملهم م�صداقيتها .اذا كانت ال�صني ورو�سيا والهند �ستتمثل

مب�ساعدي ال�سفراء ،فان الواليات املتحدة توفد اىل ال�ساحل �سفريتها ليندا
توما�س-غرينفيلد ال�سفرية التي ت�شغل رتبة وزير يف حكومة الرئي�س جو
بايدن .وهي م�شاركة نادرة على هذا امل�ستوى وي�أمل الأوروبيون والأفارقة
على حد �سواء اال�ستفادة منها ملحاولة تغيري املوقف الأمريكي ب�ش�أن قوة
جمموعة دول ال�ساحل اخلم�س ملحاربة الإرهابيني.
حتى الآن ،تف�ضل وا�شنطن امل�ساعدة الثنائية وترف�ض -على غ��رار لندن
 الفكرة التي داف��ع عنها الأم�ين العام لإن�شاء مكتب دع��م ل�ل�أمم املتحدةبتمويل م�شرتك من املنظمة الدولية ،لهذه القوة امل�ؤلفة من ق��وات من
النيجر وبوركينا فا�سو ومايل وت�شاد وموريتانيا.
يف ر�سالة �إىل جمل�س الأمن ،ك�شف �أنطونيو غوتريي�ش يف الآونة الأخرية �أن
حلف �شمال الأطل�سي يدر�س "خيارات لزيادة الدعم ملجموعة دول ال�ساحل
اخلم�س".
وقال دبلوما�سي رف�ض الك�شف عن ا�سمه �إن "الأمريكيني يريدون خيارات
بديلة ... .لكن حلف الأطل�سي ال يبدو للوهلة الأوىل خيارا ممكنا ،وهذا

لي�س ما تطلبه �إفريقيا".
تابع هذا الدبلوما�سي �أن الواليات املتحدة ت�صر على �أن "حفظ ال�سالم لي�س
مكافحة الإرهاب" .فالأول هو من م�س�ؤولية الأمم املتحدة فيما الثاين هو
مقاربة وطنية.
و�أ�ضاف لكن "يف افريقيا حيث التهديد الإرهابي يتزايد �أو يتنوع� ،سيتعني
على عمليات حفظ ال�سالم �أن تطرح املزيد من الأ�سئلة" ح��ول دوره��ا يف
مكافحة الإرهابيني مت�سائال "ما الفرق بني حماية املدنيني يف مواجهة
تهديد �إرهابي �أو جمموعات م�سلحة؟".
عندما حتارب دولة ما تهديدا على �أرا�ضيها ،ف�إن القاعدة يف الأمم املتحدة
هي �أنه ال يوجد �سبب لدعمها ماليا ،كما قال م�صدر دبلوما�سي �آخر.
مل يت�سن لوكالة فران�س بر�س احل�صول على �أي تعليق �آخ��ر م��ن البعثة
الدبلوما�سية الأم�يرك�ي��ة ل��دى الأمم املتحدة ب�ش�أن دواف��ع ليندا توما�س
غرينفيلد يف م��ا يتعلق برحلتها الأوىل اىل منطقة ال�ساحل م��ع �أع�ضاء
جمل�س الأمن.
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الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

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

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

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

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

اخلمي�س � 21أكتوبر  2021العدد 13372

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات
هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه  :ابوالكالم موندال  -هندي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “ “ 784199110694652
العنـوان  :ال�شارقة  -القا�سمية � -شقة رقم  - 305بناية القبي�سي الزمالك  -بناية رقم  - 06هاتف رقم971559933754:
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكات .الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شیكات و بیاناتهم كاالتي :
 رقم “ ”000021بقيمة “ ”5.000درهم “خم�سة االف درهم فقط الغري” م�سحوب على “بنك امل�شرق” م�ستحق الدفع بتاريخ““ 2020/3/10
 رقم “ ”000022بقيمة “ ”5.000درهم “خم�سة االف درهم فقط الغري” م�سحوب على “بنك امل�شرق” م�ستحق الدفع بتاريخ““ 2020/5/10
 رقم “ ”000023بقيمة “ ”5.000درهم “خم�سة االف درهم فقط الغري” م�سحوب على “بنك امل�شرق” م�ستحق الدفع بتاريخ““ 2020/7/10
 رقم “ ”000024بقيمة “ ”5.000درهم “خم�سة االف درهم فقط الغري” م�سحوب على “بنك امل�شرق” م�ستحق الدفع بتاريخ““ 2020/9/10
 رقم “ ”000025بقيمة “ ”5.000درهم “خم�سة االف درهم فقط الغري” م�سحوب على “بنك امل�شرق” م�ستحق الدفع بتاريخ“ - “ 2020/11/10حيث �أن ال�شيكات ال يقابلهم ر�صيد قابل لل�سحب.
و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوف
يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات
هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه  :حممد ار�سالن منور ح�سني  -باك�ستاين اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “ “ 784198515240434
العنـوان  :ال�شارقة  -املجاز  - 1بناية القبي�سي  -بناية رقم � - 10شقة رقم  - 1601هاتف رقم971554486861:
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكني .الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شیكني و بیاناتهما كاالتي :
 رقم “ ”100018بقيمة “ ”10.000درهم “ع�شرة االف درهم فقط الغري” م�سحوب على “بنك دبي اال�سالمي”م�ستحق الدفع بتاريخ ““ 2019/5/9
 رقم “ ”100020بقيمة “ “ 10.000درهم “ع�شرة االف درهم فقط الغري” م�سحوب على “بنك دبي اال�سالمي”م�ستحق الدفع بتاريخ “ -2020/9/18حيث �أن ال�شيكني ال يقابلهما ر�صيد قابل لل�سحب.
و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكني يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و
�إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات
هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليها  :ا�سماء كناوي  -مغربية اجلن�سية و حتمل بطاقة هوية رقم “ “ 784198794817142
العنـوان  :ال�شارقة – الند القا�سمية � -شقة رقم  - 1106بناية القبي�سي القا�سمية  -بناية رقم  - 11هاتف
رقم971589826600:
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكات .الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخطـر �إليها ل�صالح املخطـر �شیكات و بیاناتهم كاالتي :
 رقم “ ”000035بقيمة “ ”6.000درهم “�ستة االف درهم فقط الغري” م�سحوب على “بنك االمارات دبي الوطني” م�ستحقالدفع بتاريخ ““ 2020/4/23
 رقم “ ”000036بقيمة “ “ 6.000درهم “�ستة االف درهم فقط الغري” م�سحوب على “بنك االمارات دبي الوطني” م�ستحقالدفع بتاريخ “2020/7/23
 رقم “ ”000037بقيمة “ “ 6.000درهم “�ستة االف درهم فقط الغري” م�سحوب على “بنك االمارات دبي الوطني” م�ستحقالدفع بتاريخ “ -2020/10/23حيث �أن ال�شيكات ال يقابلهم ر�صيد قابل لل�سحب واحل�ساب مغلق
و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليها بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوف
يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

�إخطار دفع بالوفاء
برقم املحرر 2021/07100

الكاتب العدل

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

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/07101

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/06685

الكاتب العدل

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

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

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/07099

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/06693

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري
اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات
هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه  :وليد عبدالرحمن ب�سيوين عبدالرحمن  -م�صري اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “
“ 784197773141870
العنـوان  :عجمان  -النعيمية  - 3بناية عجمان � - 1شقة رقم  - 305هاتف رقم971569357485:
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيك .الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شیك و بیاناته كاالتي :
 رقم “ ”100039بقيمة “ ”3.750درهم “ثالثة االف و�سبعمائة وخم�سون درهم فقط الغري” م�سحوب على“بنك دبي اال�سالمي” م�ستحق الدفع بتاريخ “ -“ 2020/7/28حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب.
و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليها بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم
الإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الكاتب العدل

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/06706

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات
هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه  :اكرم علي امانت علي  -باك�ستاين اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “ “ 784198821473729
العنـوان  :ال�شارقة – املجاز � -شقة رقم - 27:بناية القبي�سي  -بناية رقم  - 12هاتف رقم971589285821:
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكات .الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شیكات و بیاناتهم كاالتي :
 رقم “ ”000012بقيمة “ ”12.000درهم “اثنا ع�شر الف درهم فقط الغري” م�سحوب على “بنك االمارات دبي الوطني”م�ستحق الدفع بتاريخ ““ 2020/6/25
 رقم “ ”000013بقيمة “ ”12.000درهم “اثنا ع�شر الف درهم فقط الغري” م�سحوب على “بنك االمارات دبي الوطني”م�ستحق الدفع بتاريخ ““ 2020/9/25
 رقم “ ”000014بقيمة “ ”12.000درهم “اثنا ع�شر الف درهم فقط الغري” م�سحوب على “بنك االمارات دبي الوطني”م�ستحق الدفع بتاريخ “ -“ 2020/12/25حيث �أن ال�شيكات ال يقابلهم ر�صيد قابل لل�سحب واحل�ساب خامل
و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليها بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوف
يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الكاتب العدل

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات
هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه  :ح�سن خليل ح�سن ال�شاعر  -فل�سطيني اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “ “ 784196642921520
العنـوان  :ال�شارقة – املجاز  -بناية القبي�سي املجاز  -بناية رقم � - 10شقة رقم - 704:هاتف رقم971586377622:
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكات .الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شیكات و بیاناتهم كاالتي :
 رقم “ ”000020بقيمة “ ”5.840درهم “خم�سة االف وثمانية واربعون درهم فقط الغري” م�سحوب على “م�صرف االماراتاال�سالمي �ش.م.ع” م�ستحق الدفع بتاريخ ““ 2020/3/24
 رقم “ ”000021بقيمة “ ”5.840درهم “خم�سة االف وثمانية واربعون درهم فقط الغري” م�سحوب على “م�صرف االماراتاال�سالمي �ش.م.ع” م�ستحق الدفع بتاريخ ““2020/5/24
 رقم “ ”000022بقيمة “ ”5.840درهم “خم�سة االف وثمانية واربعون درهم فقط الغري” م�سحوب على “م�صرف االماراتاال�سالمي �ش.م.ع” م�ستحق الدفع بتاريخ “ -“ 2020/7/24حيث �أن ال�شيكات ال يقابلهم ر�صيد قابل لل�سحب
و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليها بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوف
يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س � 21أكتوبر  2021العدد 13372

الكاتب العدل

الكاتب العدل

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

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

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

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري
اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات
هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه  :احمد ح�سني �شهاب  -فل�سطيني اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “ “ 784197962163172
العنـوان  :ال�شارقة  -املجاز  - 2حمل رقم  - 3Aبناية القبي�سي  - 12هاتف رقم971557799744:
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيك .الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شیك و بیاناته كاالتي :
 رقم “ ”100093بقيمة “ ”17.200درهم “�سبعة ع�شر الف ومئتان درهم فقط الغري” م�سحوب على “بنكدبي اال�سالمي” م�ستحق الدفع بتاريخ “ -“ 2021/1/30حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب.
و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليها بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم
الإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري
اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات
هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه  :البريت اي�سكال �سوديو  -فلبيني اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “ “ 784198292541095
العنـوان  :ال�شارقة  -املجاز  - 1بناية القبي�سي � - 10شقة رقم  - 2001هاتف رقم971507947896:
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيك .الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شیك و بیاناته كاالتي :
 رقم “ ”000005بقيمة “ ”8.000درهم “ثمانية االف درهم فقط الغري” م�سحوب على “بنك �أبوظبيالتجاري” م�ستحق الدفع بتاريخ “ -“ 2021/1/25حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب.
و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليها بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم
الإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/12831

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/12806

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري
اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات
هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه  :روميل فالديز دابويت  -فلبيني اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “ “ 784197159064613
العنـوان  :ال�شارقة  -بو�شغارة  -بناية القبي�سي � - 8شقة رقم  - 1706هاتف رقم971527489847:
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيك .الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شیك و بیاناته كاالتي :
 رقم “ ”000177بقيمة “ ”13.750درهم “ثالثة ع�شر الف و�سبعمائة وخم�سون درهم فقط الغري” م�سحوب على“بنك ابوظبي التجاري” م�ستحق الدفع بتاريخ “ -“ 2019/3/10حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب.
و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليها بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم
الإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الكاتب العدل

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 21/ 10/ 2021 Issue No : 13372
Sharjah Federal Court
Announcement of attending a meeting by remote video call in case No.
)(SHCFICIREA2021/0007253
Advertisement published in a wide circulation newspaper in both Arabic and English
Upon request of: Plaintiff: Al Nadeem Diesel Trading LLC,
To: Defendant: Muhammad Adil Bashir Ahmad
Wheras he has filed a suit for claiming the following:
- To impose the legally prescribed penalties on the civil defendant.
- To oblige the defendant with another to pay an amount of (176,900) dirhams with compensation for
material and moral damages.
-To oblige the defendants to pay fees, expenses and attorney's fees.
- To announce the defendants for the hearing and the list of allegation.
-To include the judgment with expedited enforcement in accordance with provisions of Article no. 229,
Paragraph (5) of the Civil Procedures Law.
You are mandated to attend the remote video call meeting No. EM00019679, which is scheduled on
31/10/2021 at 08:30, which will be held in Sharjah Federal Court, Civil and Commercial One-Day
Circuit, Fifth Circuit, remotely via video communication through website of Ministry of Justice, https://
smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search/Sessions Portal/ Video Meetings. personally or by
an authorized agent. Or scan the code below with your phone's camera
Meeting Information:
Meeting No.: EM00019679
You can submit the response memo for the lawsuit and to attach documents through electronic system
after get permission fron the court to do so.
Customer Happiness Center / Shamma Ahmed Rashid Al-Salman

حماكم دبي
حمكمةاال�ستئناف
العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 2245/2021/305:ا�ستئناف جتاري
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية االوىل رقم 84
مو�ضوع اال�ستئناف  :ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى التجاري جزئي رقم  5162ل�سنة 2020
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:احمد كرم عبدالكرمي عبدالرحمن  -ب�صفته �ضامن
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -املدينة الريا�ضية  -ابوظبي � -شارع املطار  -مبنى بناية علي
واوالده � -شقة الثالث  - 301وميثله:عبري عبيد فار�س غافان الدهماين
املطلوب �إعالنه -1 :في�صل �سليمان للمقاوالت ذ.م.م � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2020/5162:جتاري جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/10/24ال�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

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/07094

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري
اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات
هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه  :داني�ش يون�س حممد يون�س  -باك�ستاين اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “ ”784199069864207
العنـوان  :ال�شارقة  -القا�سمية -بناية القبي�سي  -بناية رقم � - 7شقة  - 507هاتف رقم971509512005:
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيك .الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شیك و بیاناته كاالتي :
 رقم “ ”000004بقيمة “ ”6.250درهم “�ستة االف ومئتان وخم�سون درهم فقط الغري” م�سحوب على “بنكابوظبي التجاري” م�ستحق الدفع بتاريخ “ -“ 2019/7/18حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب.
و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليها بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم
الإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الكاتب العدل

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/12794

الكاتب العدل

United Arab Emirates
Ministry of Justice

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س � 21أكتوبر  2021العدد 13372
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United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 21/ 10/ 2021 Issue No : 13372

Date 21/ 10/ 2021 Issue No : 13372

Notification by Publication for a Defendant
Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2021/0005538 Civil/ Partial
To Defendant: TASAUWAR MD SHABBIR
Unknown Place of Residence: Sharjah, Nahda Qadsia Tower, building No. 108
0561281190
Notification by publication for a defendant in Arabic and English
• Bind the defendant to pay AED 125000
• Bind the defendant to pay charges, expenses and the ruling shall have an
immediate execution
You are requested to attend the hearing on 31/10/2021 before case management
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office No.10) in
person or to be represented by a legal attorney within 10 days of the date of
publication in order to consider the above-mentioned case in your capacity as
defendant.
Legal Services Office

Notification by Publication for a Defendant
Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2021/0005538 Civil/ Partial
To Defendant: ARUN SHARMA
Unknown Place of Residence: Tower, building No. 902 0545214679
Notification by publication for a defendant in Arabic and English
• Bind the defendant to pay AED 125000
• Bind the defendant to pay charges, expenses and the ruling shall have an
immediate execution
You are requested to attend the hearing on 31/10/2021 before case management
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office No.10) in
person or to be represented by a legal attorney within 10 days of the date of
publication in order to consider the above-mentioned case in your capacity as
defendant.
Legal Services Office

Aisha Abdullah Al Ali

Aisha Abdullah Al Ali

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س � 21أكتوبر  2021العدد 13372

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 21/ 10/ 2021 Issue No : 13372
Real Estate Summary 276/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party
1- Mohammad Abdullah - Unknown place of residence
The prevailing party /Real Estate Investment Public Corporation
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 12-07-2020
in the above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public
Corporation ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED
2,309,810 (Two Million Three Hundred and Nine Thousand Eight Hundred
and Ten Dirhams) and the interest of 9% per annum from the claim date
of 09-04-2020 until the full payment, ordered him to pay the charges, the
expenses and One Thousand Dirhams as attorney's fees and rejected other
claims.The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty
days from the day following publishing this service.The verdict is issued
in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al
Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 21/ 10/ 2021 Issue No : 13372
Real Estate Summary 424/2021/18
Details of service by publication
To the convicted party
1- Aimaiti Tusunjiang - Unknown place of residence
The prevailing party/ Aqaar Corporation
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 06-06-2021
in the above mentioned case ordering the defendant to pay the plaintiff
an amount of AED 287414 (Two Hundred Eighty Seven thousand Four
Hundred and Fourteen Dirhams) and the interest of 9 % per annum from
30-03-2021 until the full payment, ordered him to pay the expenses and
Five Hundred Dirhams as attorney's fees and rejected other claims. The
verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty days
from the day following publishing this service. The verdict is issued in
the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al
Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

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

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

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

اخلمي�س � 21أكتوبر  2021العدد 13372
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الفجر الريا�ضي

21 October 2021 - Issue No 13372

Thursday

�صالح املرزوقي ُمق ّيم ًا لطاقم حتكيم املجموعة الثالثة

الدويل يحيى املال ُي�شارك يف �إدارة مباريات
الت�صفيات الآ�سيوية يف منغوليا

منغوليا يف ال�ف�ترة م��ن � 25إىل � 31أك�ت��وب��ر اجل ��اري  ،وت�ضم
•• دبي-الفجر:
منتخبات منغوليا  ،الو�س  ،تايالند وماليزيا .وكان يحيى املال
كلفت جلنة احلكام باالحتاد الآ�سيوي لكرة القدم حكم ال�ساحة قد اختتم م�ؤخراً م�شاركته العربية يف �إدارة مباريات بطولة غرب
ال��دويل يحيى املال �ضمن طاقم التحكيم املكلف ب ��إدارة مباريات �آ�سيا للمنتخبات حتت  23عاماً التي نظمها االحتاد العربي لكرة
املجموعة العا�شرة بالت�صفيات الآ�سيوية حتت  23عاماً وامل�ؤهلة القدم يف القاهرة  ،حيث �أدار مباراتي الأردن وعُمان  ،وال�سعودية
لبطولة ك��أ���س �آ�سيا يف �أوزبك�ستان  ، 2022وال�ت��ي ت�ست�ضيفها والبحرين يف اجلولتني الأوىل والثالثة من دور املجموعات.

من جهة �أخرى  ،عينّ االحتاد الآ�سيوي �صالح املرزوقي امل�س�ؤول
ال�ف�ن��ي حل�ك��ام امل��راح��ل ال�سنية ب � ��إدارة احل �ك��ام يف احت ��اد ال �ك��رة ،
مُق ّيماً لطاقم التحكيم الذي �سيُدير مباريات املجموعة الثالثة
يف الت�صفيات الآ�سيوية حتت  23عاماً التي ت�ست�ضيفها العا�صمة
البحرينية املنامة خ�لال ال�ف�ترة م��ن � 25إىل  30م��ن ال�شهر
احلايل.
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لطيفة بنت حمدان بن را�شد ت�شيد بجهود و�إجنازات نادي دبي لأ�صحاب الهمم
•• دبي-وام:

�أ��ش��ادت ال�شيخة لطيفة بنت حمدان بن را�شد �آل مكتوم الرئي�س الأعلى
لنادي زعبيل لل�سيدات بجهود نادي دبي لأ�صحاب الهمم الذي ي�سعى لتهيئة
�أ�صحاب الهمم بدنيا ونف�سيا من �أجل القيام بدورهم التنموي يف املجتمع ،يف
املجاالت الريا�ضية والثقافية واالجتماعية .جاء ذلك خالل زيارتها للنادي
واطالعها على مرافقه ومبادراته املختلفة و�أن�شطته وبراجمه الريا�ضية
وال�ث�ق��اف�ي��ة ،ال�ت��ي ت�سعى لت�سخري ك��اف��ة الإم �ك��ان��ات ل�ل�أع���ض��اء باختالف
�إعاقاتهم ،وتوفري عدد كبري من الريا�ضات التي تتنا�سب مع قدراتهم مبا
ي�ؤهلهم للم�شاركة يف اال�ستحقاقات الريا�ضية حمليا ودوليا ،ما �أ�سفر عن
اعتالء العبي النادي من�صات التتويج يف حمافل دولية وحملية .والتقت
ال�شيخة لطيفة بنت ح�م��دان ب��ن را��ش��د خ�لال ال��زي��ارة نخبة م��ن العبي
والعبات النادي يف مقدمتهم البطل الباراملبي حممد خمي�س �صاحب �أول
ميدالية ذهبية للإمارات يف تاريخ م�شاركاتها الباراملبية.

ك�م��ا ت�ف�ق��دت �أج�ن�ح��ة وق�ط��اع��ات ال �ن��ادي وامل �ع��دات ال��ري��ا��ض�ي��ة املتخ�ص�صة
امل�ستخدمة يف ريا�ضات �أ�صحاب الهمم ،مثمنة الإجن��ازات املحلية والقارية
والعاملية التي حققها �أ�صحاب الهمم بالنادي .وزارت ال�شيخة لطيفة بنت
حمدان بن را�شد �أق�سام النادي الثقافية والفنية واملجتمعية واطلعت على
"م�شاريع الهمم" واملنتجات وامل�شغوالت التي مت �صنعها ب�أيادي �أ�صحاب
الهمم ،والتي يتم توفريها يف من�صات البيع املختلفة.
كما تعرفت على اجلهود التنظيمية مل�سابقة القر�آن الكرمي التي ينظمها
النادي خالل �شهر رم�ضان املبارك من كل عام وت�ستقطب مئات امل�شاركني
�سنويا من خمتلف �أنواع الإعاقات الب�صرية وال�سمعية والفكرية واحلركية.
وزارت �أي���ض��ا الأق �� �س��ام الإع�لام �ي��ة ب��ال�ن��ادي واط�ل�ع��ت ع�ل��ى وح ��دات النقل
الإعالمي ،والتي يتم ت�شغيلها بالكامل بكوادر مبدعة من �أ�صحاب الهمم
وعلى اخلدمات الطبية املتخ�ص�صة التي يتم تقدميها لأ�صحاب الهمم وذلك
خالل زيارتها لق�سم العالج الطبيعي.
و�أعربت ال�شيخة لطيفة عن �سعادتها بالإجنازات املميزة التي حققها �أع�ضاء

نادي دبي لأ�صحاب الهمم يف املجاالت املختلفة ووجهت �إليهم ر�سالتها قائلة
 " :ال ت�سعني الكلمات لت�صف م��دى الفخر ب�شغفكم ور�ؤيتكم الطموحة
و�أه��داف�ك��م الوا�ضحة و�أن�ت��م ت�سعون لتحقيقها وال��و��ص��ول �إليها رغ��م كل
التحديات  ..وا�صلوا �إجنازاتكم املميزة فمنكم ن�ستلهم الكثري".
و�أ�ضافت� " :أتطلع لزيارة �أ�صحاب الهمم مرة �أخرى متمنية لهم املزيد من
النجاحات واالزدهار يف كافة املجاالت" .من ناحيته ثمن ثاين جمعة بالرقاد
رئي�س جمل�س �إدارة ن��ادي دبي لأ�صحاب الهمم زي��ارة ال�شيخة لطيفة بنت
حمدان بن را�شد �آل مكتوم ومبادرتها الطيبة التي �سيكون لها الأثر البالغ
يف دعم وت�شجيع �أ�صحاب الهمم والرفع من معنوياتهم.
وقال " :ت�شرفنا بهذه الزيارة الكرمية التي �أتاحت لنا فر�صة عر�ض مبادرات
وخدمات ومنتجات النادي املختلفة وبراجمه و�أن�شطته يف جميع القطاعات،
والتطرق �إىل �أهدافه و�إ�سرتاتيجيته من �أجل دعم هذه الفئة الغالية على
قلوبنا جميعا ،م�شريا �إىل �أن النادي يويل اهتماما كبريا بجميع منت�سبيه
ويوفر لهم كل عنا�صر الدعم التي تقودهم �إىل حتقيق الإجنازات ،ومما ال

�شك فيه �أن االهتمام الكبري الذي تلقاه ريا�ضة �أ�صحاب الهمم من القيادة
الر�شيدة وامل�س�ؤولني ميثل دافعا كبريا لهم من �أج��ل ال�سري على طريق
الإجنازات".
من جانبه �أع��رب ماجد الع�صيمي املدير التنفيذي لنادي دب��ي لأ�صحاب
الهمم عن �سعادته بزيارة ال�شيخة لطيفة بنت حمدان بن را�شد �آل مكتوم،
م�ؤكدا �أنها متثل دافعا كبريا لأ�صحاب الهمم لتحقيق املزيد من التفوق
والإبداع يف املجاالت املختلفة  ..وقال� " :إن كلمات ال�شيخة لطيفة امل�شجعة
لــ "فر�سان الإرادة " كان لها بالغ الأثر يف نفو�سهم من �أجل م�ضاعفة اجلهد
خالل املرحلة املقبلة تعزيزا للمكت�سبات التي حتققت يف ال�سنوات املا�ضية".
ويف ختام ال��زي��ارة ق��دم ن��ادي دب��ي لأ�صحاب الهمم درع��ا تذكاريا لل�شيخة
لطيفة بنت حمدان بن را�شد �آل مكتوم ،كما قدمت فتيات من ن��ادي دبي
لأ�صحاب الهمم ال��ذي مت ت�أ�سي�سه مبكرمة من املغفور له ب��إذن اهلل تعاىل
ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم " طيب اهلل ثراه" مناذج من منتجاتهن
و�أ�شغالهن الفنية واليدوية لل�شيخة لطيفة مثمنني زيارتها الكرمية".

اليوم ..منتخب ال�سيدات يواجه نظريه
اللبناين يف الت�صفيات الآ�سيوية
•• بي�شكيك -وام:

يخو�ض منتخبنا الوطني ل�سيدات ك��رة ال�ق��دم يف مت��ام ال�ساعة العا�شرة
من �صباح اليوم اخلمي�س مواجهة مهمة �أم��ام نظريه البناين على ا�ستاد
ع�م��رزاك��وف يف العا�صمة القريغيزية بي�شكيك� ،ضمن م�ب��اري��ات اجلولة
الثانية للمجموعة الرابعة بالت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة لبطولة ك�أ�س �آ�سيا
يف الهند .2022
وكان منتخبنا قد حقق الفوز يف مباراة اجلولة الأوىل على منتخب غوام
بهدفني لهدف ،حيث �سجل الهدفني كل من نعيمة �إبراهيم ،ونوف العنزي،
بينما حقق منتخب ميامنار الفوز على منتخب لبنان ب�أربعة �أه��داف دون

مقابل.
ويت�صدر منتخب م�ي��امن��ار املجموعة ال��راب�ع��ة بر�صيد  3ن�ق��اط وبفارق
الأه ��داف ع��ن منتخبنا ،يليهما منتخب غ��وام " ثالثا " ،ولبنان "رابعاً"
وكالهما بدون نقاط.
و�أ�شادت �أمل بو�شالخ ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد الإمارات لكرة القدم رئي�س
جلنة ك��رة ال�ق��دم الن�سائية بامل�ستوى ال��ذي قدمه املنتخب خ�لال املباراة
الأوىل �أم��ام منتخب غ��وام ،وقلب النتيجة بعد الت�أخر بهدف ،م�شرية �إىل
�أن مواجهة منتخب لبنان اليوم �ستكون �صعبة وقوية ،و�أن ثقتها بالالعبات
كبرية لتحقيق نتيجة �إيجابية ُتعزز من حظوظ املنتخب يف املناف�سة على
بطاقة الت�أهل �إىل النهائيات.

تنطلق الأحد املقبل ب�إمارة الفجرية

حممد بن هزام  :حري�صون على تنظيم
مميز للت�صفيات الآ�سيوية حتت  23عام ًا
•• دبي-الفجر:

�أكد حممد عبداهلل هزام الظاهري
الأمني العام الحتاد الإمارات لكرة
ال�ق��دم اك�ت�م��ال ك��اف��ة التح�ضريات
اخلا�صة با�ست�ضافة �إمارة الفجرية
مل�ب��اري��ات امل�ج�م��وع��ة اخل��ام���س��ة من
ال�ت���ص�ف�ي��ات امل ��ؤه �ل��ة �إىل نهائيات
ك��أ���س �آ�سيا حت��ت  23ع��ام�اً ،حيث
��س�ت�ق��ام م �ب��اري��ات امل�ج�م��وع��ة التي
ت�ضم منتخبات الإم� ��ارات  ،عُمان
 ،قريغ�ستان وال�ه�ن��د ل�ل�ف�ترة من ال�ق��دم حري�ص على تنظيم مميز
� 24إىل � 30أكتوبر اجلاري با�ستاد مل� �ب ��اري ��ات ال �ت �� �ص �ف �ي��ات م ��ن كافة
ن ��ادي ال �ف �ج�يرة .اجل��دي��ر بالذكر ال �ن��واح��ي  ،ح�ي��ث مت ت�شكيل فرق
�أن النهائيات �ستقام يف �أوزبك�ستان ع�م��ل م��ن خمتلف �إدارات االحتاد
واملتطوعني ل�ل�إ��ش��راف ال�ت��ام على
العام املقبل.
وق� � ��ال ب� ��ن ه� � ��زام �إن احت� � ��اد ك ��رة عملية التنظيم منذ حلظة و�صول

وفود املنتخبات امل�شاركة وم�س�ؤويل
االحتاد الآ�سيوي واحلكام  ،م�شرياً
�إىل �أن العنا�صر الإماراتية تتمتع
بخربات كبرية يف تنظيم الأحداث
ال �ك��روي��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة,و�أن الإم � ��ارات
ب��ات��ت من��وذج�اً يحتذى ب��ه ,خا�صة
بعد ا�ست�ضافة الدولة للعديد من
املع�سكرات واملباريات خالل الفرتة
املا�ضية ويف ظ��ل جائحة ك��ورون��ا ,
منها مباريات الت�صفيات الأولية
امل�ؤهلة �إىل املونديال ودوري �أبطال
�آ�سيا وغريها.
ول�ف��ت الأم�ي�ن ال�ع��ام الحت��اد الكرة
�أن م �ب��اري��ات ال�ت���ص�ف�ي��ات �ست�شهد
ح�ضور اجل�م��اه�ير بن�سبة 80%
م��ن ال�سعة امل�ت��اح��ة ب��اال��س�ت��اد وفق
ذات ال �� �ش��روط والأح� �ك ��ام املطبقة

يف امل�سابقات الأخ ��رى  ،م ��ؤك��داً �أن
التذاكر �ستكون متاحة عرب موقع
"بالتينومي لي�ست" حيث ب�إمكان
اجل �م��اه�ير ح�ج��ز م�ق��اع��ده��م منذ
وقت مبكر .
وتوجه بن هزام بال�شكر والتقدير
�إىل م���س��ؤويل ن��ادي الفجرية على
توفريهم كل االحتياجات اخلا�صة
ب��اال� �س �ت �� �ض��اف��ة  ،وك ��ذل ��ك �إدارت � ��ي
ناديي خورفكان واحت��اد كلباء على
توفريهم ملالعب التدريب ,م�ؤكداً
�أن ه ��ذا الأم� ��ر ل�ي����س غ��ري �ب �اً على
الأن��دي��ة الإم��ارات �ي��ة ال�ت��ي تتعاون
دائ� �م� �اً م��ع االحت � ��اد يف ت�ن�ظ�ي��م �أي
حدث كروي.
و�ستنطلق الت�صفيات ي��وم الأحد
امل �ق �ب��ل ب ��إق ��ام ��ة م �ب ��ارات�ي�ن جتمع

الأوىل منتخبنا الأوملبي مع منتخب
قريغ�ستان ال�ساعة  16:50ع�صراً
فيما جتمع املباراة الثانية منتخبي
ُع �م��ان وال �ه �ن��د ال���س��اع��ة 20:30
م���س��اء  ،و��س�ت�ق��ام م �ب��ارات��ا اجلولة

الثانية ي��وم ال�ث�لاث��اء امل��واف��ق  27اجل ��ول ��ة ال �ث��ال �ث��ة والأخ � �ي ��رة يوم  20:30م�ساء .
�أكتوبر ,حيث يلتقي منتخبا عُمان ال�سبت امل��واف��ق � 30أك�ت��وب��ر ,حيث ويت�أهل �إىل النهائيات �صاحب املركز
وق�يرغ �� �س �ت��ان ال �� �س��اع��ة  16:50ي��واج��ه منتخبنا �شقيقه ال ُعماين الأول يف كل جمموعة� ،إىل جانب
ع�صراً ,ومنتخبنا مع الهند ال�ساعة ال�ساعة  16:50ع�صراً  ،ويلتقي �أف�ضل �أربعة منتخبات حت�صل على
 20:30م �� �س��اء  ،ف�ي�م��ا �ستقام منتخبا الهند وقريغ�ستان ال�ساعة املركز الثاين يف املجموعات الـ.11
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برعاية حمدان بن زايد� ..سباق «الأريام»
للمحامل ال�شراعية نهاية �أكتوبر احلايل
•• �أبوظبي -وام:

18

�أعلن نادي �أبوظبي للريا�ضات ال�شراعية واليخوت عن فتح باب الت�سجيل ل�سباق
الأري ��ام للمحامل ال�شراعية فئة  43ق��دم�اً ،ال��ذي يقام يف الثالثني من ال�شهر
اجلاري ،حتت رعاية كرمية من �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم
يف منطقة الظفرة ،مل�سافة  22مي ً
ال بحرياً .و�سوف يتم �إغ�لاق ب��اب الت�سجيل
الأربعاء املقبل ،على �أن ال يتم قبول �أي م�شارك مل يلتزم بالإجراءات االحرتازية
املعتمدة للحد من انت�شار فريو�س كورونا ،حيث تتطلب امل�شاركة احل�صول على

ثالث جرعات من اللقاح امل�ضاد للفريو�س ف� ً
ضال عن نتيجة فح�ص �سلبية قبل
ال�سباق مبدة � 48ساعة .ويعد �سابق الأري��ام واحداً من �أهم �سباقات املو�سم لهذه
الفئة لأنه �سيح�سم لقب بحار املو�سم ل�سباقات  43قدماً ،وت�شتعل املناف�سة بني
�أكرث من حممل حيث يحتل "براق" لأحمد را�شد الرميثي �صدارة الرتتيب العام
مبجموع  136نقطة ،فيما يالحقه "غازي" ل�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم بر�صيد  134نقطة ،بينما يحتل املركز الثالث "ح�شيم" لل�شيخ
زاي��د بن حمدان بن زاي��د �آل نهيان بر�صيد  117نقطة .وم��ن املتوقع �أن ي�شهد
ال�سباق �إثارة بالغة يف ظل املناف�سة ال�شر�سة على لقب بحار املو�سم.

املدرب برو�س يرتك نيوكا�سل «بالرتا�ضي»
�أعلن ن��ادي نيوكا�سل يونايتد املناف�س يف ال��دوري الإنكليزي املمتاز
لكرة ال�ق��دم �أم�س الأرب �ع��اء� ،أن امل��درب �ستيف برو�س ت��رك من�صبه
"بالرتا�ضي" وذلك بعد �أيام من اال�ستحواذ ال�سعودي .وجاء يف بيان
للنادي "ميكن لنيوكا�سل يونايتد �أن ي�ؤكد �أن �ستيف برو�س ترك
من�صبه كمدرب رئي�سي بالرتا�ضي" .وتابع "يرتك الـ"ماغبايز"
بعد �أك�ثر م��ن عامني على ت��ويل من�صبه ،بعد قيادته الفريق اىل
املركزين الثاين ع�شر والثالث ع�شر يف الربمريليغ".
وا�ستهل نيوكا�سل مو�سمه اجلديد يف ال��دوري املمتاز بنتائج كارثية
وف�شل يف حتقيق �أي فوز يف املباريات الثماين الأوىل ،مكتف ًيا بثالثة
تعادالت وخم�س هزائم ما و�ضعه يف املركز ما قبل االخ�ير بر�صيد
ثالث نقاط فقط.

ومنحت رابطة الدوري الإنكليزي املمتاز ،يف  7ت�شرين الأول�-أكتوبر
احل��ايل ،جمموعة ا�ستثمارية ت�ضم �صندوق اال�ستثمارات العامة
ال�سعودي" ،بي �سي ب��ي كابيتال بارترنز" ،و"�أر ب��ي �سبورت�س �أند
ميديا" ،ال�ضوء الأخ�ضر لال�ستحواذ على نادي نيوكا�سل يونايتد.
و�ستكون احل�صة ال�سعودية فيه بن�سبة  80يف املئة .ويبدو �أن برو�س
الذي �أ�شرف على النادي منذ متوز-يوليو  2019هو �أول "�ضحية"
لال�ستحواذ اجلديد الذي من املتوقع �أن ي�شكل منعط ًفا يف الدوري
�أ� �س��وة مبان�ش�سرت �سيتي امل�م�ل��وك �إم��ارات � ًي��ا منذ ال�ع��ام � .2008إذ
�سي�سعى النادي ال�ستقدام النجوم بدءًا من �سوق االنتقاالت ال�شتوية
املقبلة والدخول اعتبارًا من املو�سم املقبل يف معركة املناف�سة على
الألقاب.

«دوري �أدنوك» يعود اليوم بجولة «القمم الثالث» واحلكام الأجانب

•• �أبوظبي-وام:

يعود دوري �أدنوك للمحرتفني لكرة القدم لت�صدر الواجهة مرة �أخرى
بعد ف�ترة توقف ام�ت��دت لـ 22ي��وم��ا ،لعب خاللها منتخبنا مباراتني
بت�صفيات �آ�سيا امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س العامل � ،2022إ�ضافة �إىل خو�ض
مناف�سات ذهاب الدور الأول من ك�أ�س الرابطة للمحرتفني.
وتقام مناف�سات اجلولة ال�سابعة على م��دار � 3أي��ام ،اعتبارا من اليوم
اخلمي�س ،وحتى ال�سبت املقبل ،وقد ا�ستعدت جميع الفريق خالل الأيام
املا�ضية ،للدخول بقوة يف تلك اجلولة ،بحثا عن الفوز واحل�صول على
النقاط الثالث .
وتتزين اجل��ول��ة ال�سابعة ب�ـ "  3قمم " مرتقبة ،ينتظرها ع�شاق كرة
القدم الإماراتية ،يفتتحها كال�سيكو الو�صل والعني ،ومواجهة ال�شارقة
والن�صر ،التي حتمل يف طياتها عبق الزمن اجلميل ،فيما تختتم قمة
�شباب الأهلي واجلزيرة مناف�سات اليوم الثاين.
وت�ق��ام ال�ي��وم اخلمي�س  3م��واج�ه��ات ،منها مواجهتان يف ذات التوقيت،
ال�ساعة ال�ساد�سة والربع م�ساء ،حيث ي�ست�ضيف بني يا�س فريق خورفكان،
ويبحث بني يا�س عن حتقيق الفوز الثاين له هذا املو�سم ،لتعديل موقفه
يف ج��دول الرتتيب ،بينما ين�شد خورفكان حتقيق الفوز الثالث تواليا.
وي�ست�ضيف احت ��اد ك�ل�ب��اء ال�ع��روب��ة يف ذات ال�ت��وق�ي��ت ،وتت�شابه ظروف

الفريقني قبل املواجهة؛ حيث مل يذق �أي منهما طعم الفوز ،لذا متثل
النقاط الثالث لكل منهما خطوة مهمة للخروج من �سل�سلة النتائج
ال�سلبية.
وعلى �ستاد زعبيل ،تختتم قمة الو�صل والعني مناف�سات اليوم الأول،
التي �ستنطلق يف ال�ساعة الثامنة والن�صف ،ويرفع الو�صل �شعار" :ال
بديل عن الفوز" ،ملوا�صلة �صحوته التي بد�أها من اجلولة املا�ضية بالفوز
على �شباب الأهلي ،للتقدم خطوة �أكرب نحو املناف�سة ،يف املقابل ال ير�ضى
العني بغري ال�ف��وز ،للحفاظ على ��ص��دارت��ه جل��دول ال�ترت�ي��ب ،وللعودة
لطريق االنت�صارات املتوقف من اجلولة الرابعة.
وت�ست�أنف املباريات يف اليوم الثاين غدا اجلمعة بـ  3مواجهات ،تفتتحها
مباراة عجمان مع �ضيفه الظفرة ،على ا�ستاد را�شد بن �سعيد ،يف ال�ساد�سة
والربع م�ساء ،وي�أمل فريق عجمان موا�صلة �سل�سلة عرو�ضه املميزة يف
الفرتة الأخ�يرة ،التي حظيت ب�إعجاب كل متابعي كرة القدم يف املرحلة
االخرية ،وميثل الفوز لأ�صحاب الأر�ض فر�صة للدخول يف املربع الذهبي،
فيما ال يزال الظفرة يبحث عن الفوز املتوقف من اجلولة الثالثة.
وتقام يف ذات التوقيت ،قمة من الزمن اجلميل ،جتمع ال�شارقة مع الن�صر
على ا�ستاد ال�شارقة ،حيث لن ير�ضى �أي من الفريقني عن الفوز بديال،
يف ظل املناف�سة ال�شر�سة على ال�صدارة� ،إذ يبحث ال�شارقة عن تعوي�ض
خ�سارة اجلولة املا�ضية �أم��ام عجمان ،ويف املقابل ،ي�سعى الن�صر لدخول

جمل�س �أبوظبي الريا�ضي يعلن عن طرح
تذاكر بطولة العامل لل�سباحة
•• �أبوظبي-وام:

�أع�ل��ن جمل�س �أب��وظ�ب��ي الريا�ضي
عن طرح تذاكر اجلماهري حل�ضور
مناف�سات بطولة العامل لل�سباحة
للم�سافات الق�صرية  25/مرتًا،/
والتي ت�شهد م�شاركة نخبة �سباحي
ال � �ع� ��امل� ،إىل ج ��ان ��ب الفعاليات
امل�صاحبة بالتزامن مع احلدث.
وت� �ق ��ام ف �ع��ال �ي��ات ب �ط��ول��ة العامل
ل�ل���س�ب��اح��ة ل�ل�م���س��اف��ات الق�صرية
 25/م �ت� ً
�را /يف االحت � ��اد �أرينا
ب�ج��زي��رة ي��ا���س ،خ�لال ال�ف�ترة من
� 16إىل  21دي�سمرب ال �ق��ادم ،
�ضمن م�ه��رج��ان �أب��وظ�ب��ي العاملي
ل �ل��ري��ا� �ض��ات امل��ائ �ي��ة ال� ��ذي ي�شهد
م�شاركة �أكرث من  1000ريا�ضي
ميثلون �أكرث من  180دولة حول
ال�ع��امل ،يتناف�سون على  44لقبا
عامليا يف خمتلف امل�سابقات التي
ت�ق��ام على م��دار � 6أي ��ام ،مبجموع
ج��وائ��ز تبلغ قيمتها  2.8مليون
دوالر �أمريكي.
وتتوفر تذاكر احلدث العاملي الذي
ي �ق��ام يف �أب��وظ �ب��ي لأول م ��رة عرب
امل��وق��ع ال��ر��س�م��ي ل�لاحت��اد �أري �ن��ا :
 ، EtihadArena.aeكما
ت���ش�م��ل ال �ت��ذاك��ر �أي �� ً��ض��ا مهرجان
�أبوظبي العاملي للريا�ضات املائية
ال ��ذي ي�ق��ام ب��ال�ت��زام��ن م��ع بطولة
ال � �ع� ��امل ل �ل �� �س �ب��اح��ة ،يف ج ��زي ��رة
ي��ا���س و��س�ي�ك��ون احل �� �ض��ور جماين
لفعاليات املهرجان والذي يت�ضمن
يف �أج �ن��دت��ه احل��اف �ل��ة :الت�صفيات
الت�أهيلية لبطولة العامل للغط�س
ال �ع��ايل ،وب�ط��ول��ة ال�ع��امل للغط�س
ل �ل �ف��رق ،و� �س �ب��اق ال�ت�ت��اب��ع يف املياه
امل �ف �ت��وح��ة 1500×4/مرت،/
ون�ه��ائ�ي��ات م��اراث��ون ك ��أ���س العامل
لل�سباحة يف املياه املفتوحة مل�سافة
 10كم.
وي � �ق� ��دم احل � � ��دث ال� �ع ��امل ��ي املتعة
والرتفيه ملختلف �أفراد الأ�سرة من
جميع الأعمار ب�أجوائه االحتفالية
وف� �ع ��ال� �ي ��ات ��ه امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة ،وال� �ت ��ي
تت�ضمن ،بالإ�ضافة �إىل مناف�سات
ال� ��ري� ��ا� � �ض� ��ات امل ��ائ� �ي ��ة امل �� �ش ��وق ��ة،
العديد م��ن الأن�شطة الرتفيهية
العائلية التي ت�ست�ضيفها القرية
ال��ري��ا� �ض �ي��ة ح �ي��ث مي �ك��ن للزوار
ال �ت �ع��رف ع�ل��ى جم�م��وع��ة متنوعة
م��ن ال�ت�ج��ارب التفاعلية املمتعة،
وال�ف�ع��ال�ي��ات الثقافية ،بالإ�ضافة
�إىل جت � � ��ارب ال� �ت� ��� �س ��وق ،وت � ��ذوق

الأطعمة وامل�شروبات ،كما �سيك�شف
م�ن�ظ�م��و احل � ��دث ع ��ن امل ��زي ��د من
�أن�شطة القرية الريا�ضية خالل
ال �ف�ت�رة ال �ق��ادم��ة .و ق ��ال �سعادة
ع� ��ارف ح �م��د ال� �ع ��واين �أم�ي��ن عام
جمل�س �أبوظبي الريا�ضي� :سعداء
وف�خ��ورون با�ستقبال اجلمهور يف
بطولة العامل لل�سباحة للم�سافات
ال�ق���ص�يرة  25/م�ت� ً
�را ،/و�إتاحة
امل�ج��ال لهم ملتابعة نخبة �سباحي
العامل وجنوم �أوملبياد طوكيو وهم
ي�شاركون ويتناف�سون على �ألقاب
البطولة التي تقام للمرة الأوىل
يف �أبوظبي�..إن الإع�لان عن طرح

ال�ت��ذاك��ر ي�سهم يف ت�شجيع جميع
ف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع حل���ض��ور ومتابعة
احل� ��دث وال �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى �أهميته
وم �ك��ان �ت��ه ال �ع��امل �ي��ة ،ان �ط�لاق��ا من
ح��ر� �ص �ن��ا ع �ل��ى جت���س�ي��د التفاعل
امل �ج �ت �م �ع��ي يف ج �م �ي��ع الفعاليات
ال��ري��ا��ض�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��ي ت�ق��ام يف
�أبوظبي .وتت�ضمن بطولة العامل
ل�ل���س�ب��اح��ة ل�ل�م���س��اف��ات الق�صرية
 25/م �ت�رًا /م�ن��اف���س��ات للرجال
وال �� �س �ي��دات يف ج�م�ي��ع امل�سابقات،
وه��ي :ال�سباحة احل ��رة ،و�سباحة
ال�صدر ،و�سباحة الظهر والفرا�شة،
م ��ع �إق� ��ام� ��ة م �ن��اف �� �س��ات ال� �ف ��ردي

وامل�ت�ن��وع وال�ت�ت��اب��ع .و مت الإع�ل�ان
عن ط��رح ع��دد حم��دود من تذاكر
احل � � ��دث ،وح� ��ث ال �ق ��ائ �م ��ون على
البطولة اجلمهور للإ�سراع بحجز
ت��ذاك��ره��م ق�ب��ل ن �ف��اذه��ا .وتتوفر
ال �ت��ذاك��ر � �ض �م��ن ف �ئ��ات خمتلفة،
اب � �ت� ��داء م� ��ن ال� �ت ��ذاك ��ر الفردية
ل���س�ب��اق��ات ال�ت���ص�ف�ي��ات ،والتذاكر
ال �ف��ردي��ة ل�ل���س�ب��اق��ات ال �ن �ه��ائ �ي��ة ،
اً
و�صول �إىل باقات التذاكر جلميع
ال �� �س �ب��اق��ات  ،ك �م��ا ت �ت��وف��ر باقات
تذاكر خم�ص�صة للعائالت ت�شمل
�شخ�صني ب��ال�غ�ين وط�ف�ل�ين ممن
تقل �أعمارهما عن  16عا ًما.

املربع الذهبي.
وتختتم قمة �شباب الأهلي واجلزيرة مواجهات اليوم الثاين ،على ا�ستاد
را�شد ،يف متام ال�ساعة الثامنة والن�صف التي �سيقودها حكام �أجانب لأول
مرة يف دوري املحرتفني ،ويدخل الفريقان املواجهة املرتقبة بدافع كبري
للفوز من �أجل حت�سني الرتتيب يف جدول امل�سابقة.
وتختتم اجلولة ال�سابعة مب�ب��اراة واح��دة ي��وم ال�سبت املقبل جتمع بني
ال��وح��دة والإم� ��ارات ،على ا�ستاد �آل نهيان ،يف ال�ساعة ال�ساد�سة والربع
م�ساء ،وي�سعى ال��وح��دة مل�صاحلة جماهريه الغا�ضبة ،بعد خروجه من
دوري الأبطال الآ�سيوي ،ولك�سر �سل�سلة التعادالت الـ 5الأخرية بفوز ثان
له يف امل�سابقة ،فيما ي�أمل الإم��ارات حتقيق نتيجة �إيجابية ت�ساعده يف
التقدم خطوة من م�ؤخرة جدول الرتتيب.
ويت�صدر العني جدول ترتيب املناف�سة بر�صيد  14نقطة ،ويليه اجلزيرة
يف املركز الثاين بر�صيد  13نقطة ،ثم ال�شارقة بر�صيد  12نقطة ،ثم
�شباب الأهلي وعجمان يف املركزين الرابع واخلام�س بر�صيد  11نقطة،
ثم الن�صر يف املركز ال�ساد�س بر�صيد  10نقاط ،ثم الو�صل بر�صيد 9
نقاط ،ويليه الوحدة وخورفكان يف املركزين الثامن والتا�سع بر�صيد 8
نقاط ،ثم بني يا�س قي املركز العا�شر ب  5نقاط ،ثم احتاد كلباء والظفرة
يف املركزين  11و 12بر�صيد  4نقالط ،ثم العروبة يف املركز  13بر�صيد
 3نقاط ،والإمارات يف املركز الأخري بال ر�صيد من النقاط.

وي�ت���ص��در ال�ك��وجن��ويل الب��ا ك��ودج��و ��س�ب��اق ال�ه��داف�ين يف ال�ب�ط��ول��ة حتى
الآن بر�صيد � 9أه��داف ،ويليه يف الرتتيب كل من �سيبا�ستيان تيجايل
مهاجم الن�صر ،ووبني ماالجنو مهاجم ال�شارقة بر�صيد  5اهداف لكل
منهما .وجنح حرا�س املرمى يف احلفاظ على �شباكهم  24مرة خالل ال
 42مباراة التي لعبت ،فيما مت ت�سجيل � 105أهداف يف كل املباريات
مبعدل  2.5هدف لكل مباراة .ويت�صدر نادي الن�صر قائمة �أكرث الأندية
ت�سجيال لالهداف بر�صيد  15هدفا يف اجلوالت ال�ست املا�ضية ،ويليه
العني بر�صيد  14هدفا ،ثم ال�شارقة بر�صيد � 10أهداف .فيما يت�صدر
العروبة الفرق الأكرث ا�ستقباال لالهداف بر�صيد  15هدفا ،ثم الإمارات
 13هدفا ،ثم الظفرة � 10أهداف.
�أما عن الفرق الأكرث ت�سديديا على املرمى فيت�صدر العني امل�شهد بر�صيد
 85ت�سديدة ،ويليه ال�شارقة بر�صيد  68ت�سديدة ،ثم الو�صل يف املركز
الثالث بر�صيد  66ت�سديدة ،بينما يحتل اجلزيرة املركز الأول يف عدد
ال�ت�م��ري��رات بر�صيد  3455مت��ري��رة يف اجل��والت ال �ـ  ،6ويليه الن�صر
بر�صيد  2921مت��ري��رة ،ث��م �شباب الأه �ل��ي يف امل��رك��ز ال�ث��ال��ث بر�صيد
 2894متريرة.
كما يت�صدر اجلزيرة حامل اللقب جدول الرتتيب يف ن�سبة اال�ستحواذ
على الكرة يف املعدل الإجمايل للمباريات التي خا�ضها بن�سبة ،% 65
ويليه �شباب الأهلي بن�سبة  ،% 63ثم الن�صر بن�سبة .% 60

مر�سيليا �أمام اختبار الت�سيو

نابويل ولي�سرت عند منعطف
مهم يف يوروبا ليغ

يجد نابويل مت�صدر الدوري الإيطايل ولي�سرت �سيتي الإنكليزي نف�سهما �أمام
منعطف مهم يف م�شوارهما يف الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ،عندما يخو�ضان
اجل��ول��ة الثالثة م��ن دور املجموعات باح َثني ع��ن �أول ف��وز لهما ،فيما ي�أمل
ليون الفرن�سي موا�صلة بدايته القوية و�سط ترقب مباراة الت�سيو و�ضيفه
مر�سيليا.
عندما �أوقعت القرعة نابويل ولي�سرت �سيتي يف املجموعة الثالثة �إىل جانب
ليغيا وار�سو البولندي و�سبارتاك مو�سكو الرو�سي ،بدا الفريقان الإيطايل
والإن�ك�ل�ي��زي املر�شحني للعبور اىل الأدوار الإق�صائية� .إال �أنهما ال يزاالن
يبحثان عن فوزهما االول يف امل�سابقة القارية الرديفة.
ا�ستهال حملتهما بتعادلهما  2-2يف لي�سرت ،قبل �أن ي�سقط نابويل على �أر�ضه
�أمام �سبارتاك  3-2يف الثانية ويخ�سر لي�سرت من ليغيا بهدف دون رد يف بولندا.
ويخو�ض نابويل مباراته على ملعب "دييغو �أرمانادو مارادونا" اخلمي�س �أمام
�ضيفه البولندي اخلمي�س على وق��ع نتائج مثالية يف ال��دوري املحلي متثلت
بتحقيقه العالمة الكاملة حتى الآن بثمانية انت�صارات من ثماين مباريات
�سجل خاللها  19هد ًفا وتلقت �شباكه ثالثة فقط.
حقق �آخرها على تورينو الأح��د بهدف دون رد للنيجريي فيكتور �أو�سيمهن
ال��ذي �سيعوّل عليه امل��درب لوت�شانو �سباليتي يف املواجهة املهمة ام��ام �ضيفه
البولندي ،بالإ�ضافة اىل مهاجمني �أمثال لورنت�سو �إن�سينني وماتيو بوليتانو.
و�سيفتقد الفريق اجلنوبي اىل جهود الظهري الربتغايل ماريو روي الذي طرد
بعد ن�صف �ساعة من املباراة �ضد �سبارتاك.
�أما لي�سرت الذي يخو�ض مباراته الأربعاء ،يدخل املواجهة منت�ش ًيا من فوزه
املثري على �أر�ضه � 2-4ضد مان�ش�سرت يونايتد نهاية اال�سبوع الفائت يف الدوري
املمتاز.
وبعدما اعتمد املدرب الإيرلندي ال�شمايل براندن رودجرز على الفريق الرديف
ن�سب ًيا �ضد ليغيا ومل يبد�أ مع العديد من جنومه �ضد نابويل ،من املتوقع �أن
يزج هذه امل��رة بعنا�صر �أق��وى� ،إذ ما من خيار �أم��ام بطل �إنكلرتا عام 2016
�سوى الفوز.
يف املجموعة اخلام�سة ،تربز مباراة الت�سيو االيطايل و�ضيفه مر�سيليا الفرن�سي
والتي �ست�شكل ا�ستعدادًا مه ًما للأخري قبل مواجهته املرتقبة �ضد باري�س �سان

جرمان املت�صدر يف الدوري املحلي الأحد.
واكتفى مر�سيليا بالتعادل يف �أول مباراتني مع لوكوموتيف مو�سكو وغلطة
�سراي املت�صدر اللذين يلتقيان على �أر�ض الأول ،فيما �سقط الت�سيو افتتاح ًيا
يف تركيا قبل �أن يتخطى الفريق الرو�سي يف اجلولة الثانية.
ويدخل فريق العا�صمة الإيطالية املباراة مبعنويات عالية بعد فوز رائع 1-3
على �إنرت بطل الدوري ال�سبت بقيادة املدرب مارويت�سيو �ساري الذي حقق لقب
يوروبا ليغ عام  2019مع ت�شل�سي الإنكليزي ،ليتقدم اىل املركز اخلام�س.
و�سيعتمد الت�سيو على مهاجميه ت�شريو �إميوبيلي والربازيلي فيليبي �أندر�سون
بالإ�ضافة اىل العب الو�سط املت�ألق ال�صربي �سريغي ميلينكوفيت�ش�-سافيت�ش.
�أما مر�سيليا بقيادة املدرب االرجنتيني خورخي �سامباويل القادم من انت�صار
كبري  1-4على لوريان الأح��د ما و�ضعه يف املركز الثالث يف ترتيب الدوري
املحلي ،في�أمل �أن يرتقي مهاجمه البولندي �أرك��ادي��و���ش ميليك واملت�ألقان
دمييرتي باييت وماتيو غيندوزي اىل م�ستوى التطلعات.
يف املجموعة االوىل� ،سي�سعى ليون املت�صدر اىل موا�صلة بدايته القوية عندما
يحل على �سبارتا براغ الت�شيكي الثاين ( 4نقاط) بعد �أن ح�صد �ست نقاط من
فوزين على بروندبي الدمناركي ورينجرز الإ�سكتلندي يف �أول جولتني واللذين
يلتقيان يف غال�سكو .ويف الرابعة ،يحل �أوملبياكو�س اليوناين املت�صدر بالعالمة
الكاملة �ضي ًفا على �أينرتاخت فرانكفورت الأمل��اين الثاين ( )4فيما يلتقي
فرنبغ�شة الرتكي (نقطة) مع �ضيفه �أنتويرب البلجيكي خايل الر�صيد.
�أما و�ست هام يونايتد االنكليزي الذي خطف املركز ال�ساد�س يف الدوري املمتاز
املو�سم املا�ضي من توتنهام و�أجرب االخري على االكتفاء بخو�ض امل�سابقة الرديفة
اجلديدة "كوفرن�س ليغ" ،يطمح للبقاء بالعالمة الكاملة عندما ي�ستقبل على
ملعب "لندن �ستاديوم" غنك البلجيكي ( 3ن�ق��اط) ،يف حني يلتقي دينامو
زغرب الكرواتي ( )3مع م�ضيفه رابيد فيينا النم�سوي املتذيل من دون نقاط.
وتربز مواجهة �أيندهوفن الهولندي مع �ضيفه موناكو الفرن�سي على �صدارة
املجموعة الثالثة� ،إذ يت�ساويان يف النقاط بعد ف��وز ك��ل منهما على �شرتوم
غرات�س النم�سوي وتعادلهما مع ريال �سو�سييداد الإ�سباين (نقطتان) يف �أول
جولتني ،يف حني �سيحاول االخ�ير االف��ادة من املواجهة والفوز على م�ضيفه
الن�سموي.
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�أكادميية فاطمة بنت مبارك تطلق بطولة �أبوظبي للريا�ضات الن�سائية
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت �أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�ضة الن�سائية �أنه بالتعاون
مع جمل�س �أبوظبي الريا�ضي �سيتم �إطالق بطولة �أبوظبي للريا�ضات
الن�سائية ،حتت رعاية ال�شيخة فاطمة بنت ه��زاع بن زاي��د �آل نهيان،
رئي�سة جمل�س �إدارة �أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�ضة الن�سائية
رئي�سة ن��ادي �أبوظبي ون��ادي العني لل�سيدات ،خالل الفرتة من 22
وحتى � 30أكتوبر اجلاري.

و�أك��د البيان ال���ص��ادر ع��ن االك��ادمي�ي��ة �أم����س ان البطولة يف ن�سختها
الأوىل �ستقدم جمموعة متنوعة من الفعاليات الريا�ضية وت�ستهدف
عدداً من الفئات العمرية مبا يف ذلك ال�شباب والكبار وال�سكان املحليون
واملقيمون بهدف توفري فعالية ريا�ضية تخدم كافة فئات و�شرائح
املجتمع ،حتفز الطاقات ،وت�شجع اجلميع على جعل الريا�ضة �أ�سلوب
حياة يومي.
ت�شمل ال�ب�ط��ول��ة جم�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة م��ن ال��ري��ا� �ض��ات املختلفة مثل
"ال�شطرجن ،والرماية ،وكرة ال�سلة ،وكرة الطائرة و�سباق اجلري"

و�ستقام يف م��واق��ع خمتلفة منها ن��ادي �أب��وظ�ب��ي لل�سيدات ،وجامعة
خليفة ،وجزيرة احلديريات ،ون��ادي كاركال للرماية لدمج خمتلف
ال�ف�ئ��ات وامل��راح��ل ال�ع�م��ري��ة حت��ت مظلة واح ��دة ت�ع��زز ق�ي��م امل�ح�ب��ة و
الت�سامح .و�ستتاح الفر�صة �أم ��ام ال�سيدات لن�شر القيم الإيجابية
يف املجتمع بتنوع ثقافاته ،وت�ق��دمي ��ص��ورة حية تعك�س مكانة دولة
الإمارات يف قلوب كل من يعي�ش على �أر�ضها ،ف�ضال عن كونها فر�صة
متجددة �أم��ام كافة امل�شاركني م��ن خمتلف الفئات والأع �م��ار لإعادة
اكت�شاف �أنف�سهم وق��درات�ه��م ،وتعزيز التوا�صل الإي�ج��اب��ي يف �أجواء

مفعمة بالطاقة الإيجابية .وقالت �شم�سة الهنائي ع�ضو جمل�س �إدارة
الأكادميية �إن �إقامة البطولة حتت رعاية ال�شيخة فاطمة بنت هزاع
بن زايد �آل نهيان ،مب�شاركة ال�سيدات من خمتلف اجلن�سيات والأعمار
والثقافات مينح امل�ب��ادرة طابعا خمتلفا ،وي�ضمن لها جناحا كبريا،
فهي فر�صة كبرية ملمار�سة الأن�شطة الريا�ضية والرتفيهية يف �آن
واحد ،انطالقا من الدور الذي تلعبه الريا�ضة يف التوعية والتثقيف
املجتمعي ،وعدم اقت�صارها على ممار�سة الأن�شطة فح�سب بل ت�صبح
بوابة كبرية للمعرفة وال�صداقة وتبادل الأفكار واخلربات.
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ال�شعلة الأوملبية للألعاب ال�شتوية
ت�صل ال�صني
و�صلت ال�شعلة الأوملبية �أم�س الأربعاء �إىل بكني التي �ست�ست�ضيف دورة الألعاب
ال���ش�ت��وي��ة يف ��ش�ب��اط-ف�براي��ر  ،2022غ ��داة اح�ت�ج��اج��ات لنا�شطني حلقوق
معار�ضني لل�صني عند �إيقادها يف اليونان.
واقيم احتفال ر�سمي يف ال�برج الأومل�ب��ي ،املبنى ال�ف��والذي العمالق ال��ذي يبلغ
ارتفاعه �أك�ثر م��ن مئتي م�تر وي�شرف على �شمال العا�صمة ال�صينية ،حيث
�ستو�ضع ال�شعلة.
وا�ستقبلت جوقة م��ن الأط�ف��ال ال�شعلة قبل �أن ينقلها �إىل مرجل ك��اي ت�شي
�سكرتري احلزب ال�شيوعي ال�صيني يف بكني.
وق��ال ت�شانغ جياندونغ نائب الرئي�س التنفيذي للجنة املنظمة الأرب �ع��اء �إن
"التتابع التقليدي لل�شعلة �سيجري من الثاين �إىل الرابع من �شباط/فرباير
 "2022على مواقع املباريات مب�شاركة "حواىل  1200حامل لل�شعلة"،
بالإ�ضافة �إىل "التتابع عرب الإنرتنت".
ويبدو �أنه يلمح �إىل �أن هذا التتابع الذي ي�ستغرق ثالثة �أيام �سيكون الوحيد
الذي �سينظم يف البالد.
و�سي�شارك نحو  2900ريا�ضي من  85دولة يف دورة الألعاب التي �ستقام من
الرابع �إىل الع�شرين من �شباط-فرباير.

وبهذه املنا�سبة �ست�صبح العا�صمة ال�صينية �أول مدينة يف العامل تنظم دورة
للألعاب ال�شتوية بعد ا�ست�ضافتها دورة الألعاب ال�صيفية يف .2008
وكما حدث حينذاك� ،أطلقت دعوات يف اخلارج �إىل مقاطعة الأوملبياد ،وهذه املرة
دفاعا عن �أو�ضاع التيبتيني والأويغور وهونغ كونغ.
وكان متظاهرون عطلوا االثنني �إيقاد ال�شعلة يف اليونان لفرتة وجيزة .وقد
ح��اول��وا رف��ع علم للتيبت والفتة كتب عليها "ال ل�ل�إب��ادة اجلماعية" قبل �أن
توقف قوات الأمن حتركهم.
وك��ان نا�شطون �سيا�سيون دع��وا الثالثاء اللجنة الأوملبية الدولية �إىل ت�أجيل
الأومل�ب�ي��اد .و�ستنظم ه��ذه ال��دورة يف ظل ا�ستمرار وب��اء كوفيد .-19و�سيكون
الفارق كبري عن املالعب �شبه الفارغة يف طوكيو� ،إذ �ستقام املباريات بح�ضور
اجلمهور ،لكن لن تباع �أي بطاقات �سوى للأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف ال�صني.
وحدت الدولة الآ�سيوية ب�شكل كبري من و�صول الأجانب منذ العام املا�ضي من
�أج��ل جتنب ع��ودة ظهور ال��وب��اء على �أرا�ضيها حيث متكنت من الق�ضاء على
كوفيد منذ ربيع  2020با�ستثناء بع�ض الب�ؤر املتفرقة.
و�سيكون لدى الريا�ضيني امل�شاركني يف �أوملبياد بكني �أحد خيارين� ،إما �أن يكونوا
قد تلقوا لقاحا كامال �أو يخ�ضعوا حلجر �صحي ملدة  21يوما عند و�صولهم.

فوز ثالث تواليا لليفربول و�أياك�س

ريال و�سيتي ي�ستعيدان التوازن ..ومي�سي ينقذ �سان جرمان
وا�صل ليفربول الإنكليزي و�أياك�س �أم�سرتدام الهولندي بدايتهما اجليدة حمن ميالن االيطايل بتلقيه اخل�سارة الثالثة تواليا �إثر �سقوطه امام
يف دور املجموعات مل�سابقة دوري �أبطال �أوروب��ا يف كرة القدم بتحقيقهما م�ضيفه بورتو الربتغايل.
الفوز الثالث تواليا ،وا�ستعاد ريال مدريد اال�سباين
وق��اد ال��دويل امل�صري حممد �صالح فريقه ليفربول اىل الفوز الثالث
ومان�ش�سرت �سيتي االنكليزي توازنهما ،فيما
تواليا ك��ان ثمينا على ح�ساب م�ضيفه �أتلتيكو مدريد الإ�سباين 2-3
�أن �ق��ذ الأرج�ن�ت�ي�ن��ي ليونيل مي�سي فريقه
بت�سجيله ثنائية يف مباراة �أكملها �أ�صحاب الأر���ض بع�شرة العبني �إثر
ب ��اري �� ��س �� �س ��ان ج ��رم ��ان ال �ف��رن �� �س��ي من
طرد جنمهم الفرن�سي �أنطوان غريزمان �صاحب ثنائية �أي�ضا.
اخل�سارة �أمام اليبزيغ االملاين.
ويف ملعب "واندا ميرتوبوليتانو" الذي �شهد تتويج ليفربول بطال
و�أوق� � ��ف �إن�ت��ر م �ي�ل�ان الإي � �ط ��ايل ف ��ورة
لأوروب ��ا يف ال�ع��ام  ،2019ت�ق��دم الفريق الإن�ك�ل�ي��زي ب��اك� ًرا بهدفني
�شي�سريف ت�يرا��س�ب��ول امل��ول��دايف عندما
ل�صالح املت�ألق ب�شكل هائل هذا املو�سم ( )8والغاين نابي كيتا (،)13
ت�غ�ل��ب ع�ل�ي��ه  ،1-3و�أن �ع ����ش �سوبرتينغ
قبل �أن ي��رد �أتلتيكو يقوة بهدفني لغريزمان ( 20و� .)34إال �أن
ال�ب�رت� �غ ��ايل �آم� ��ال� ��ه ب� �ف ��وز ك �ب�ي�ر على
االخري طرد مبا�شرة �إثر تدخل بقدمه على وجه الربازيلي فريمينو
م�ضيفه ب�شيكتا�ش الرتكي
بداية ال�شوط الثاين (.)52
 ،1-4ف �ي �م��ا ا�ستمرت
وح�سم �صالح الفوز بركلة جزاء ( )77عل ًما �أن �أ�صحاب االر�ض ح�صلوا
على �أخرى قبل �أن يبدّل احلكم قراره بعد العودة اىل تقنية حكم الفيديو
امل�ساعد "يف ايه �آر".
ورفع فريق املدرب االملاين يورغن كلوب ر�صيده اىل ن�سع نقاط بالعالمة
الكاملة امام �أتلتيكو مدريد ( )4ومثلها لبورتو الربتغايل الثالث الذي
�أ�سقط �ضيفه ميالن االيطايل �1-صفر.
وكان ليفربول عاد يف العام  2020اىل امللعب ذاته عندما �سقط بهدف
نظيف يف ذهاب الدور الـ 16قبل �أن يتلقى هزمية �أخرى  3-2على �أر�ضه
�إيابا ويودع امل�سابقة.
و�أ�شاد امل��درب الأمل��اين لليفربول يورغن كلوب ب�صالح قائال "�إنه العب
مذهل .يثبت ذلك على �أر�ض امللعب دائ ًما .ي�سجل �أهدا ًفا جميلة ،ولي�س
فقط �أه��دا ًف��ا �سهلة ،ولكنه ي�ساعد � ً
يرا .ي�ساعد دفاع ًيا
أي�ضا فريقه ك�ث� ً
ويلعب م��ن �أج��ل الفريق" .وت��اب��ع "�أنا را���ض ع��ن امل �ب��اراة ،ك��ان ب�إمكاننا
فر�صا �أك�ثر ولكن االم��ر �صعب عندما يركنون البا�ص �أمام
�أن ن�صنع ً
منطقتهم" ،م�ضيفًا عن ركلة اجل��زاء امللغاة لأتلتيكو "كنت �شبه مت�أكد
�أنها مل تكن ركلة .ر�أيت اللقطة جيدًا".
يف املباراة الثانية� ،سقط ميالن �أمام م�ضيفه بورتو بهدف للكولومبي
لوي�س دي��ا���س ( )65ليتلقى الهزمية الثالثة ل��ه يف جمموعة
"املوت" الثانية و�أ�صبحت مهمته �صعبة جدًا يف بلوغ الدور
املقبل.
و�أفلت باري�س �سان جرمان من خ�سارة مفاجئة �أمام �ضيفه
ً
معو�ضا ت��أخ��ره اىل ف��وز  2-3بف�ضل مي�سي
اليبزيغ
م�سجل ثنائية �ضمن مناف�سات اجلولة الثالثة من
املجموعة الأوىل التي �شهدت اكت�ساح مان�ش�سرت
� �س �ي �ت��ي الإن� �ك� �ل� �ي ��زي م �� �ص �ي �ف��ه ك� �ل ��وب ب ��روج
البلجيكي .1-5
ورفع نادي العا�صمة الفرن�سية ر�صيده اىل
�سبع ن�ق��اط م��ن ف��وزي��ن وت �ع��ادل ،متقد ًما
بنقطة على �سيتي وثالث عن بروج ،فيما
مني اليبزيغ باخل�سارة الثالثة توال ًيا.
وت�ق��دم �سان ج��رم��ان ع�بر مهاجمه الدويل
الفرن�سي كيليان مبابي ( ،)9قبل �أن يرد ال�ضيوف
بهديف الربتغايل �أندري �سيلفا ( )28والفرن�سي نوردي
موكييلي (� ،)57إال �أن مي�سي �سجل هدفني ( 67و74
من ركلة جزاء) ليجنب فريقه �سيناريو مفاجئا ،قبل �أن يهدر
مبابي ركلة جزاء يف الثواين االخرية.
وكان �سان جرمان افتتح م�شواره القاري بتعادل خارج الديار
�أمام بروج املتوا�ضع ،قبل �أن ي�سقط �سيتي و�صيف املو�سم املا�ضي
�2صفر ،يف مباراة �شهدت ت�سجيل مي�سي باكورة �أهدافه منذانتقاله اىل عا�صمة االنوار يف �آب�/أغ�سط�س املا�ضي.
واكت�سح مان�ش�سرت �سيتي م�ضيفه كلوب ب��روج  1-5بينها ثنائية

للدويل اجلزائري ريا�ض حمرز.
و�سجل الظهري الربتغايل جواو كان�سيلو ( ،)30حمرز ( 43من ركلة
ج��زاء و ،)84كايل ووك��ر ( )53والبديل ال�شاب كول باملر ( ،)67فيما
�أحرز القائد هان�س فاناكني الهدف ال�شريف لأ�صحاب الأر�ض (.)81
ا�ستعاد ريال مدريد توازنه بفوزه الكبري على م�ضيفه �شاختار دانييت�سك
الأوك � ��راين �5-صفر ،و�أوق� ��ف �إن�ت�ر م �ي�لان ف ��ورة ��ش�يري��ف تريا�سبول
امل��ول��دايف ،م�ف��اج��أة امل�سابقة ه��ذا امل��و��س��م ،ع�ن��دم��ا تغلب عليه  1-3يف
مناف�سات املجموعة الرابعة.
يف املباراة االوىل يف كييف ،فر�ض املهاجم الدويل الربازيلي فيني�سيو�س
جونيور نف�سه جن ًما بت�سجيله ثنائية يف الدقيقتني  51و ،56و�صنع
الهدف الرابع ملواطنه رودريغو ( )65بعدما افتتح قائد �أ�صحاب الأر�ض
�سريجي كريف�ستوف الت�سجيل ( 37خط�أ يف مرمى فريقه) ،فيما ختم
الفرن�سي كرمي بنزمية املهرجان بهدف خام�س (.)1+90
وع ��اد ري ��ال م��دري��د �إىل �سكة االن �ت �� �ص��ارات ع�ق��ب خ�سارته
املفاجئة �أم ��ام �ضيفه �شرييف تريا�سبول  2-1يف
اجلولة الثانية حمققًا فوزه الثاين ،فا�ستفاد من
خ�سارة االخ�ير ام��ام �إن�تر وانتزع منه ال�صدارة
بفارق االهداف.
وث ��أر ال�ن��ادي امللكي خل�سارتيه �أم��ام الفريق
الأوكراين يف دور املجموعات املو�سم املا�ضي.
ووجه ريال مدريد �إن��ذا ًرا �شديد اللهجة
�إىل غرميه التقليدي بر�شلونة الذي
� �س �ي�لاق �ي��ه الأح� � ��د امل �ق �ب��ل يف ملعب
"كامب نو" يف كال�سيكو الليغا.
ويف ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى م�ل�ع��ب "جو�سيبي
ميات�سا" يف م�ي�لان��و ،ح�ق��ق �إن�ت�ر بطل
�إيطاليا ف��وزه الأول يف دور املجموعات
ع �ن��دم��ا ت �غ �ل��ب ع �ل��ى � �ض �ي �ف��ه �شرييف
تريا�سبول .1-3
وهي اخل�سارة الأوىل ل�شرييف تريا�سبول
ب�ع��د ف��وزي��ه امل��دوي�ي�ن ع�ل��ى �ضيفه �شاختار
دانييت�سك (�2-صفر) وم�ضيفه ري��ال مدريد
(.)1-2
وانتظر �إن�تر الدقيقة  34الفتتاح الت�سجيل عرب
مهاجمه الدويل البو�سني �إدين دجيكو بت�سديدة قوية
م��ن داخ��ل املنطقة اث��ر مت��ري��رة م��ن ال��دويل الت�شيلي
�أرتورو فيدال.
وف��اج��أ �شرييف تريا�سبول بطل �إيطاليا مطلع ال�شوط
الثاين ب��إدراك��ه التعادل عرب اللوك�سمبورغي �سيبا�ستيان
ثيل ( ،)52لكن فيدال منح التقدم جمددًا لإنرت بعد �ست
دقائق اثر متريرة من دجيكو.
و�أك� ��د امل��داف��ع ال�ه��ول�ن��دي ��س�ت�ي�ف��ان دي ف ��ري ف ��وز النادي
االي �ط��ايل بت�سجيله ال�ه��دف ال�ث��ال��ث يف الدقيقة  67اثر
متريرة من مواطنه دنزل دمفري�س.
تابع �أياك�س �أم�سرتدام بدايته اجليدة وحقق فوزه الثالث
توال ًيا عندما �أكرم وفادة �ضيفه بورو�سيا دورمتوند الأملاين
برباعية نظيفة �ضمن املجموعة الثالثة.
على ملعب "يوهان كرويف" يف �أم���س�تردام ،ح�سم �أياك�س
نتيجة املباراة يف �شوطها الأول بت�سجيله ثنائية عرب ماركو
روي�س ( 11خط�أ يف مرمى فريقه) ،ودايل بليند (،)25
وع ��زز بثنائية يف ال �ث��اين ع�بر ال�برازي �ل��ي �أن �ت��وين ()57
والعاجي �سيبا�ستيان هالري (.)72
وف�ض �أياك�س �شراكة ال�صدارة مع بورو�سيا دورمتوند بعدما

رفع ر�صيده �إىل ت�سع نقاط مقابل �ست نقاط للأخري الذي ميلك فر�صة
رد االعتبار عندما ي�ست�ضيف الفريق الهولندي يف الثالث من ت�شرين
الثاين-نوفمرب املقبل يف اجلولة
الرابعة.
و�أنع�ش �سبورتينغ �آم��ال��ه بفوزه
الكبري على م�ضيفه ب�شيكتا�ش
ب��أرب�ع��ة �أه ��داف لالوروغوياين
� �س �ي �ب��ا� �س �ت �ي��ان ك��وات �ي ����س (15
و )27واال�سباين بابلو �سارابيا
( 44من ركلة ج��زاء) وباولينيو
( )89مقابل هدف للكندي �سايل
الرين (.)24

جناح زرع كلية خنزير يف ج�سم �إن�سان
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

لأول مرة ..زرع جراحون كلية خنزير يف ج�سم �إن�سان دون �أن يرف�ض جهاز املناعة يف ج�سم املتلقي الع�ضو املزروع
توا ،وهو تقدم كبري يحتمل �أن ي�ؤدي يف نهاية املطاف للتخفيف من النق�ص احلاد يف الأع�ضاء الب�شرية اجلاهزة
للزراعة .وت�ضمنت اجلراحة التي �أُجريت يف مركز الجنون الطبي التابع جلامعة نيويورك ا�ستخدام خنزير مت
تعديل جيناته بحيث مل تعد �أن�سجته حتتوي على جزيء معروف ب�أنه �سي�ؤدي يف الأغلب لرف�ض اجل�سم للع�ضو
املزروع على الفور .وقال باحثون لرويرتز �إن متلقية الكلية مري�ضة متوفاة دماغيا ظهرت عليها عالمات �ضعف يف
وظائف الكلى ووافقت �أ�سرتها على التجربة قبل �أن يتم رفعها من على �أجهزة الإبقاء على قيد احلياة.
وعلى مدار ثالثة �أيام ،مت ربط الكلية اجلديدة بالأوعية الدموية للمري�ضة ومت احلفاظ عليها خارج ج�سدها ،مما
�أتاح للباحثني التعامل معها مبا�شرة.
وقال روبرت مونتجومري اجلراح امل�س�ؤول عن الزراعة والذي قاد الدرا�سة �إن نتائج اختبار وظائف الكلى املزروعة
"بدت طبيعية �إىل حد كبري".
و�أ�ضاف �أن الكلية �أدرت "كمية البول التي ميكن �أن تتوقعها" من كلية ب�شرية مزروعة ،ومل يكن هناك دليل على
الرف�ض القوي املبكر الذي نراه عند زرع كلى خنازير غري معدلة يف كائنات رئي�سية غري ب�شرية.
وقال مونتجومري �إن م�ستوى الكرياتينني غري الطبيعي لدى املتلقية ،وهو م�ؤ�شر على �ضعف وظائف الكلى ،عاد
�إىل طبيعته بعد عملية الزرع.
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تنجب �أول مولود لها بعمر الـ70

ي�صمم منز ًال فاخر ًا من غرفته يف امل�ست�شفى

رح�ب��ت ع��ائ�ل��ة ه�ن��دي��ة مب��ول��وده��ا الأول ،ب�ع��د حماولتهم
الإجناب على مدى عقود ،يف حني �أن ما لفت نظر الأطباء،
هو �أن وال��دة هذا الطفل تبلغ نحو  70عاما من العمر.
ويف التفا�صيل ،كانت ال�سيدة جيفوننب راباري ( 70عاما)،
وزوج �ه��ا م��ال��داري ( 75ع��ام��ا) ،ي �ح��اوالن �إجن ��اب طفل
منذ عقود ،وهما من قرية �صغرية ت�سمى مورا يف والية
غوجورات بالهند ،ومتزوجان منذ  45عاما ،وا�ستطاعا �أن
يحظيان بر�ضيع ،عن طريق التلقيح اال�صطناعي� .أكدت
جيفوننب �أنها ال متلك بطاقة هوية لإثبات عمرها ،لكنها
زعمت �أنها تبلغ من العمر  70عاما ،مما يجعلها واحدة
من �أكرب الأمهات يف العامل.
من جانبه� ،أو��ض��ح الطبيب ناري�ش بهنو�شايل" :عندما
ج ��ا�ؤوا �إل�ي�ن��ا لأول م��رة� ،أخ�برن��اه��م �أن��ه ال ميكن �إجناب
طفل يف مثل هذه ال�سن املتقدمة ،لكنهم �أ�صروا ،وقالوا �إن
العديد من �أفراد �أ�سرهم فعلوا ذلك �أي�ضا" .و�أ�ضاف" :هذه
واحدة من �أندر احلاالت التي ر�أيتها على الإطالق".

مت بناء منزل فريد من نوعه يف موقع رائع ،بعدما قام مالكه امل�صاب
بال�شلل ب�إعطاء التعليمات للم�صممني ،من غرفته يف امل�ست�شفى.
عندما دُمر منزله خالل حرائق غابات كانربا عام  ،2003مت نقل
جون ما�سون �إىل امل�ست�شفى بعد �إ�صابته مبتالزمة غيالن باري،
وهو ا�ضطراب ع�صبي نادر ت�سبب ب�إ�صابته بال�شلل ،وفقدان املقدرة
على الكالم .بد�أت زوجة جون ،كارين بت�صميم منزل يتنا�سب مع
احتياجاتهما اجلديدة ،بينما قام جون بواجبه با�ستخدام عينيه
للتوا�صل مع املهند�س املعماري وامل�صمم الداخلي.
بعد ثمانية �أ�سابيع يف وحدة العناية املركزة ،متكن جون من حتريك
جفنيه للموافقة �أو عدم املوافقة على الت�صميمات التي تعر�ضها
زوجته عليه . .وكانت النتيجة منز ًال مذه ً
ال تبلغ م�ساحته 380
مرتاً مربعاً ،مع �أربع غرف نوم وثالثة حمامات وم�ساحات معي�شة
وا�سعة ذات خمطط مفتوح وم�سبح خارجي متلألئ.
مت ت�صميم املنزل وفقًا ملعايري معينة ،بحيث ي�ضم ممرات وا�سعة،
متخ�ص�صا
وو�سائل راحة ت�ستوعب الكرا�سي املتحركة ،ومطبخً ا
ً
مبقعد منخف�ض وحو�ض و�آلة �صنع قهوة مدجمة.

افت�ضاح عملية قر�صنة �ضخمة

ملكة بريطانيا ترف�ض لقب عجوز العام

ذك��رت تقارير تقنية� ،أن جمموعة قر�صنة ت�سللت �إىل �شبكات
ه��ات�ف�ي��ة يف خم�ت�ل��ف م�ن��اط��ق ال �ع��امل ،م��ن خ�ل�ال �أدوات خا�صة
ومتطورة للغاية ،من �أجل احل�صول على �سجل مكاملات ور�سائل.
وبح�سب �شبكة "�سكاي نيوز" الربيطانية ،ف��إن �شركة �أمريكية
خمت�صة يف الأمن ال�سيرباين هي التي ك�شفت هذا االخرتاق الذي
ُو�صف باخلطري .و�أو�ضحت �شركة "كراود �سرتايك"� ،أن جمموعة
القرا�صنة امل�سماة بـ"  ،"LightBasinتن�شط منذ �سنة 2016
�سنة ،لكن ن�شاطها لوحظ ب�شكل �أكرب ،م�ؤخرا ،بينما كانت ت�ستخدم
�أدوات تعد من الأكرث تقدما يف املجال ال�سيرباين حتى الآن.
و�أورد التقرير الأم�ي�رك��ي� ،أن التقنيات ال�ت��ي ا�ستخدمت تتيح
ل�ل�ق��را��ص�ن��ة �أن يتج�س�سوا ع�ل��ى �أي ه��ات��ف م��رت�ب��ط بال�شبكات
امل�ستهدفة .يف غ�ضون ذل��ك� ،أوردت روي�ترز �أن �شبكة القرا�صنة
التي تتهم بهذا الت�سلل لها عالقة بال�صني ،على غ��رار هجمات
�إلكرتونية كثرية قيل �إن�ه��ا ج��رت مبباركة م��ن دول مثل رو�سيا
و�إي ��ران .و�أو��ض��ح نائب مدير ال�شركة الأمريكية� ،آدم مايرز� ،إن
"كراود �سرتايك" ح�صلت على املعلومات ،بينما كانت ت�ستجيب
حلوادث يف عدد من الدول.

رف�ضت ملكة بريطانيا� ،إليزابيث الثانية ،البالغة من
العمر  95عاما ب��أدب �شرف ح�صولها على لقب (عجوز
العام) وهي جائزة متنح تكرميا لإجنازات اجليل الأكرب
��س�ن��ا ،ق��ائ�ل��ة �إن �ه��ا "ال تعتقد �أن �ه��ا ت�ستويف امل�ع��اي�ير ذات
ال�صلة" ،لقبولها .ن�شرت جملة (�أول ��دي) الثالثاء رد
امللكة على اقرتاحها ب�أنها تقتفي �أثر املتلقني ال�سابقني
للجائزة ،مبن فيهم رئي�س الوزراء الأ�سبق جون ميجور،
واملمثلة �أوليفيا دي هافيالند والفنان ديفيد هوكني.
ج��اء يف ر�سالة م��ن م�ساعد ال�سكرتري اخل��ا���ص للملكة،
توم لينغ بيكر "تعتقد جاللة امللكة �أن عمرك احلقيقي
هو ما ت�شعر به ،لذلك فهي ترى �أنها ال ت�ستويف املعايري
املطلوبة لتكون ق��ادرة على قبول (اللقب) وت�أمل يف �أن
جتد متلقيا �أكرث جدارة".
و�أن�ه��ى بيكر الر�سالة بعبارة "مع �أح��ر متنيات �صاحبة
اجلاللة" .امللكة ،التي ترملت هذا العام ،ال تزال حتتفظ
بجدول مزدحم بالواجبات امللكية .ف�أم�س الأول الثالثاء،
التقت دبلوما�سيني وا�ست�ضافت حفل ا�ستقبال يف قلعة
وند�سور لقادة الأعمال العامليني.

الرحالت الطويلة يف الف�ضاء قد ت�ضر ب�أدمغة الرواد

تو�صلت درا�سة جديدة �إىل �أن البقاء لفرتات طويلة يف الف�ضاء
ميكن �أن يت�سبب يف �إتالف �أدمغة رواد الف�ضاء.
در���س الباحثون خم�سة رواد ف�ضاء رو���س ،متو�سط �أعمارهم 49
عامًا� ،أقاموا يف حمطة الف�ضاء الدولية ملدة � 5أ�شهر يف املتو�سط.
مت �أخذ عينات الدم من رواد الف�ضاء قبل  20يومًا من مغادرتهم
�إىل حمطة الف�ضاء ال��دول�ي��ة ،و بعد عودتهم �إىل الأر� ��ض بيوم
واحد ،وب�أ�سبوع ،وبحوايل ثالثة �أ�سابيع.
ومت حتليل عينات ال��دم لديهم بح ًثا عن م�ؤ�شرات حيوية لتلف
الدماغ مثل� ،ضوء اخليوط الع�صبية ،والربوتني احلم�ضي الليفي
الدبقي واثنني من بروتينات اميلويد بيتا.
وكانت م�ستويات امل�ؤ�شرات الثالثة امل��ذك��ورة �سابقاً� ،أعلى ب�شكل
ملحوظ بعد ع��ودة رواد الف�ضاء م��ن املحطة الف�ضائية ،وفقاً
للدرا�سة التي ن�شرت م�ؤخراً يف جملة "جاما نيورولوجي"

نتفليك�س تتجاوز �أهداف عدد
امل�شاهدين بف�ضل لعبة احلبار
قالت خدمة نتفليك�س �إن ال�شغف
العاملي مب�سل�سل الإث ��ارة الكوري
(�سكويد جيم) �أو "لعبة احلبار"
اجتذب ع��ددا من العمالء اجلدد
�أكرب مما كان متوقعا ،م�ضيفة �أن
تعزيز حمتوى البث �سي�ساعد يف
اجتذاب املزيد حتى نهاية العام.
وبعد حدوث هبوط حاد يف �أعداد
امل�شرتكني يف الن�صف الأول من
� ،2021أ��ض��اف��ت نتفليك�س 4.38
مليون م�شرتك م��ن يوليو حتى
�سبتمرب ،مما رفع عدد م�شرتكيها
�إىل  213.6م �ل �ي��ون يف �أن� �ح ��اء
العامل .وت�شري بيانات رفينيتيف
�إىل �أن املحللني يف وول �سرتيت
ك��ان��وا ي �ت��وق �ع��ون ان �� �ض �م��ام 3.86
مليون م�شرتك جديد.
ك��ان��ت نتفليك�س ق��د �شهدت زيادة
ك � �ب �ي�رة يف اال�� � �ش �ت��راك � ��ات ال� �ع ��ام
املا�ضي حني �أبقت جائحة كورونا
امل�شاهدين يف منازلهم ،لكن النمو
توقف يف ب��داي��ة ال�ع��ام احل��ايل .يف
الوقت ذاته زادت اخلدمات املناف�سة
مثل ديزين +التابعة ل�شركة والت
دي��زين وم�ث��ل �إت ����ش.ب��ي�.أو ماك�س
وغريهما من �إنتاجها املعرو�ض.
و�أن � �ح� ��ت ن�ت�ف�ل�ي�ك����س ال �� �ض �ع��ف يف
ب ��داي ��ة ال �ع ��ام يف ج��ان��ب م �ن��ه �إىل
ق �ل��ة امل� �ع ��رو� ��ض اجل ��دي ��د نتيجة
توقف الإن�ت��اج التلفزيوين خالل
اجلائحة.
ث��م ج��اء عر�ض "لعبة احلبار" يف
� 17سبتمرب �أيلول وفاج�أ م�س�ؤويل
ال �� �ش ��رك ��ة ب � ��أن� ��ه �أ�� �ص� �ب ��ح الأك �ث��ر
م�شاهدة من بني الإنتاج الأ�صلي
يف �شهره الأول.

Thursday

ثوران جبل �آ�سو يف اليابان

املمثلة امل�صرية �إلهام �شاهني خالل ح�ضورها الدورة اخلام�سة ملهرجان اجلونة ال�سينمائي يف م�صر .ا ف ب

خالف مبباراة كرة قدم يوقع قتلى

يف ا�ستمرار ل�سل�سلة املواجهات الع�شائرية يف مناطق جنوب العراق� ،شهدت
منطقة "�سوق ال�شيوخ" التابعة ملحافظة ذي قار العراقية مواجهة ع�شائرية
كربى بعد خالف ب�ش�أن مباراة لكرة القدم.
و�أ�سفرت املواجهات الع�شائرية عن �سقوط  3قتلى ،حتى الآن ،بينما �أ�صيب
�أك�ثر من � 10أ�شخا�ص ،وامتدت املواجهة لأك�ثر من منطقة وناحية من
املحافظة .وقال �شاهد العيان ،حيدر ال�شهاوي ،وهو من �سكان املنطقة ،يف
حديث ل�سكاي نيوز عربية كيف �أن مباراة كرة القدم من منط "الدوري
اخلما�سي" كانت تعقد يف احل��ي ال�شمايل م��ن الناحية ،وه��ذا ال�ن��وع من
اللعبة تعقد ع��ادة يف ال�صاالت ال�صغرية املغلقة ،فحدث �شجار بني �شبان
يح�ضرون امل �ب��اراة ،م��ا لبث �أن تو�سع ب�خ��روج املت�شاجرين �إىل ال�شوارع
املحيطة بال�صالة ،وتدخل املئات من �أبناء ع�شريتي الطرفني ،وبد�أ �إطالق
الر�صا�ص بعد �أقل من ربع �ساعة من بد�أ ال�شجار ال�شخ�صي.
وتابع ال�شهاوي حديثه قائال �إن املئات من �أبناء ع�شريتي ال�شدود والكوام
ق��د ت��واف��دوا �إىل منطقة امل��واج�ه��ة ،و��ص��ار الطرفان يتخذان "متاري�س"
متقابلة ،م�ستخدمني الأ�سلحة اخلفيفة واملتو�سط ،وبعد �سقوط عدد من
ال�ضحايا من الطرفني ،بد�أت عملية �إحراق املحال التجارية واملنازل التي
ميلكها �أبناء الع�شريتني ،خ�صو�صا املحيطة بنقطة ال�صراع الرئي�سية.

مبادرة لتخفيف ق�سوة احلياة على �أطفال باب الرمل
بعد الأزم��ات املتتالية التي ع�صفت بلبنان و�شعبه ،ثمة �أحياء تنامى فيها
الفقر ،ومناطق ن�سيتها الدولة وجتاهلها �أهل ال�سيا�سة ،حتى غدت مرتعا
للجهل بعد ت�سرب �أطفالها من املدار�س ،ب�سبب الأزم��ة االقت�صادية التي
�أجربت الأهل على ت�شغيل �أطفالهم وحرمتهم من التعليم.
ويعي�ش �أبناء هذه الأحياء م�أ�ساة ت�سرب الأطفال من املدار�س ،رمبا تخفيفا
للأعباء املادية التي تقع على عاتق الأهل ،ومن بني ه�ؤالء� ،أطفال حي "باب
الرمل" عند املدخل اجلنوبي ملدينة طرابل�س عا�صمة ال�شمال اللبناين.
هناك ،ي�ستوقفك م�شهد جمموعة من الأطفال يحاولون تنظيف ال�شارع
ب�أيديهم الطرية ،ويطلقون على �أنف�سهم ا�سم "�أطفال باب الرمل".
يقول �أح��ده��م بثقة مطلقة ملوقع "�سكاي نيوز عربية"" :ننظف احلي
لتكون منطقتنا نظيفة" ..وي�ضيف �آخ��ر" :نوزع على �سكان احلي اخلبز
والطعام �إذا توفر لنا".
ويعد حي ب��اب الرمل الطرابل�سي من الأح�ي��اء ال�شعبية الأك�ثر فقرا يف
املدينة ،ويف لبنان ب�شكل عام .
ويف حماولة لإنقاذ ما ميكن �إنقاذه وعدم تكرار م�آ�سي احلرب الأهلية التي
غذتها الأحياء الفقرية ،وكان ال�سكان وقودها ،برزت مبادرة فردية يقوم بها
حممد حممود العمر ،وهو من منطقة باب الرمل ،وقد ُحرم يف املا�ضي من
التعليم ب�سبب احلرب والأزمات االقت�صادية والفقر.

في�سبوك تعتزم تغيري ا�سمها
ت�ع�ت��زم ��ش��رك��ة ف�ي���س�ب��وك ،ع �م�لاق �شركات
التوا�صل االجتماعي ،تغيري ا�سمها با�سم
جديد الأ�سبوع املقبل مبا يعك�س تركيزها
على البناء يف العامل االفرتا�ضي ،ح�سبما
ذكر موقع ذا فريج يوم الثالثاء م�ست�شهدا
مب�صدر على معرفة مبا�شرة بالأمر.
وق ��ال م��وق��ع ذا ف�ي�رج �إن م ��ارك زكربريج
رئي�س في�سبوك التنفيذي يعتزم التحدث
ع��ن ت�غ�ي�ير اال� �س��م يف م ��ؤمت��ر (كونيكت)
ال�سنوي الذي تقيمه ال�شركة يف � 28أكتوبر
ت���ش��ري��ن الأول ،و�إن ظ��ل ه �ن��اك احتمال
للك�شف عن امل�س�ألة يف موعد �أقرب.
و�أ� �ض��اف امل��وق��ع �أن �إع ��ادة الت�سمية �ست�ضع
ت�ط�ب�ي��ق ف�ي���س�ب��وك ع �ل��ى الأرج � � ��ح كواحد
م��ن منتجات ع��دي��دة ل�شركة �أم �ست�شرف
على جمموعات مثل �إن�ستجرام ووات�ساب
و�أوكيوال�س وغريها.
وقالت في�سبوك �إنها ال تعلق على �شائعات
�أو تكهنات.

ث��ار ب��رك��ان ج�ب��ل �آ� �س��و� ،أح ��د �أك�ث�ر ال�براك�ين ن���ش��اط�اً يف
اليابان� ،أم�س الأربعاء قاذفا الرماد على ارتفاع 3500
مرت و�أدى �إىل اجالء املتنزهني على عجل من هذا املوقع
ال�سياحي يف جنوب غرب الأرخبيل الياباين.
مل يتم الإب�لاغ عن وقوع �أي �إ�صابات على الفور بعد �أن
ث��ار يف وق��ت مت�أخر من �صباح �أم�س ه��ذا الربكان الذي
يبلغ ارتفاعه  1592م�تراً ف��وق م�ستوى �سطح البحر،
و�أدى �إىل تطاير ال�صخور بعد انفجار مذهل �صورته
كامريات املراقبة.
وح��ذرت ال�سلطات ال�سكان وال�سياح م��ن االق�ت�راب من
ال�ب�رك ��ان ،ح�ي��ث ت�ت���ص��اع��د ال �غ ��ازات ال���س��اخ�ن��ة والرماد
وتتدحرج ال�صخور على منحدراته اخل�ضراء.

انح�سار الكتل اجلليدية ال�سوي�سرية رغم الطق�س املعتدل

ف �ق��دت الأن �ه��ر اجل�ل�ي��دي��ة يف ��س��وي���س��را  % 1من
كتلتها �سنة  ،2021رغ��م ال�ك�م�ي��ات ال�ك�ب�يرة من
الثلوج التي ت�ساقطت ومعدالت احل��رارة املعتدلة
خالل ال�صيف ،وذل��ك ب�سبب التغري املناخي ،على
ما ك�شفت الأكادميية ال�سوي�سرية للعلوم الطبيعية
الثالثاء.
وق ��ال اخل�ب�راء يف �شبكة ال �غ�لاف اجل�ل�ي��دي التي
تراقب كتل اجلليد "رغم �أن � 2021شهدت �أدنى
خ�سارة للجليد منذ  ،2013ال يلوح �أي تباط�ؤ يف
الأفق على �صعيد انح�سار الكتل اجلليدية".
و�أ� �ض��اف ه � ��ؤالء "على �صعيد الأح � ��وال اجلوية،
اج �ت �م �ع��ت ال � �ظ� ��روف يف  2021ل �ت �م �ن��ح الأن� �ه ��ر
اجلليدية بع�ض االن�ف��راج .ل�سوء احل��ظ ،يف فرتة
ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي ،ح�ت��ى ال�سنة +اجل �ي��دة +ال تكفي
للأنهر اجلليدية".
و�أ�شار اخلرباء �إىل �أن تراجع حجم الكتلة اجلليدية
"توا�صل ،بوترية �أبط�أ ،رغم ت�ساقط الثلج بكثافة

يف ال���ش�ت��اء وت�سجيل طق�س ب ��ارد ن�سبيا ومتغري
خالل ال�صيف".
وقد �ساهمت املت�ساقطات الثلجية الكثيفة يف �أيار/
مايو ،يف كالريدنفرين ( 2890مرتا) حيث ُ�سجل
ت�ساقط ثلوج ب�سماكة تقرب من �سبعة �أمتار ،وهي
الأع �ل��ى م�ن��ذ ب��دء ال�ت���س�ج�ي�لات ��س�ن��ة  ،1914يف
حماية الكتل اجلليدية حتى �شهر متوز/يوليو
املاطر.
لكنّ ذوبان الثلوج "كان كبريا نهاية �أيلول�-سبتمرب
وم��ا يقرب من  400مليون طن من اجلليد ُفقد
يف خمتلف �أن �ح��اء �سوي�سرا خ�لال الأ��ش�ه��ر الـ12
املا�ضية� ،أي ما يقرب من  % 1من كتلة اجلليد
املتبقية" ،وفق بيان �صحايف للجنة اخلرباء.
بنتيجة ذل��ك ،ت��وث��ق م��راق�ب��ة �شبكة "غالمو�س"
لل�سجالت اجلليدية ال�سوي�سرية بدقة لـ 22جم ّلدة
"انح�سارا للثلوج" دون ر�صد �أي ازدياد يف الكتلة يف
�أي من املجلدات.

كيم كاردا�شيان تعيد تابوتا ذهبيا �إىل م�صر
�ساعدت جنمة تلفزيون الواقع الأمريكية ،كيم كاردا�شيان ،يف حل ق�ضية
جنائية ق��دمي��ة ،تت�ضمن �سرقة ت��اب��وت ذه�ب��ي ،وك�شفت ع��ن ع�صابة دولية
منظمة لنهب الآثار ،فقط من خالل �صورة لها.
ففي عام � ،2018أثناء ح�ضورها حفل  Met Galaيف مدينة نيويورك
زارت كاردا�شيان متحف املرتوبوليتان للفنون ،والتقطت �صورة لنف�سها
وهي تقف بجانب مومياء "جنم عنخ" الذهبية وهي مرتدية ف�ستاناً
باللون الذهبي الالمع للغاية ومكياجاً ثقي ً
ال.
وعلى الفور ن�شرت كاردا�شيان �صورتها الذهبية على موقع "�أن�ستقرام"،
لتنت�شر ال�صورة ب�شكل كبري للغاية على الإن�ترن��ت حتى �أ�صبحت
ال��دل�ي��ل ال ��ذي ح��ل ق�ضية غ�م��و���ض ��س��رق��ة ال�ق�ط�ع��ة الأثرية
الذهبية ،وفقاً ل�صحيفة "نيويورك بو�ست" الأمريكية.

املك�سيك تق�ضي بعدم
د�ستورية حظر ال�سجائر
الإلكرتونية
ق�ضت املحكمة العليا املك�سيكية
ب �ع��دم د� �س �ت��وري��ة ح�ظ��ر ال�سجائر
الإلكرتونية يف املك�سيك ،متحدثة
عن مبد�أ "احلرية التجارية".
و�ألغت حمكمة العدل العليا للأمة،
�أعلى هيئة ق�ضائية يف البالد ،تاليا
مادة يف القانون العام ب�ش�أن التبغ
حتظر بيع �أدوات تدخني ال�سجائر
الإلكرتونية يف املك�سيك.
ويف التفا�صيل� ،ألغت املحكمة مادة
ق��ان��ون�ي��ة مت�ن��ع "االجتار والبيع
وال �ت��وزي��ع وال�ت�روي ��ج والإنتاج"
لأي �سلعة "لي�ست م��ن منتجات
التبغ لكنها حت��وي عنا�صر تتيح
التعريف عنها" على �أنها من هذه
املنتجات.
و�أ��ش��ارت املحكمة العليا املك�سيكية
يف بيان �إىل �أن هذه املادة القانونية
كانت تفر�ض "حظرا �شامال وتاما
ينتهك احلرية التجارية".
و�أو�ضح البيان "مع ذلك ،مل تدل
املحكمة العليا ب�أي موقف ل�صالح
االجت��ار بال�سجائر الإلكرتونية،
لأن امل�س�ألة تتعلق ح�صرا بحظرها
الكامل".
غري �أن �أحكام املحكمة العليا ت�شكل
مرجعا قانونيا لأي حاالت م�شابهة
يف امل�ستقبل.

