وزير خارجية اجلزائر:

�ص 03

ماكرون يعاين من �إفال�س يف الذاكرة

ال�شيخ زايد �أراد مبكرا �أن يكون الف�ضاء

•• باماكو�-أ ف ب:

ميدانا لطموح الإمارات و�إجنازات �أبنائها

�ألقى وزي��ر اخلارجية اجلزائري رمطان لعمامرة باللوم على الرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون يف الأزمات الدبلوما�سية بني فرن�سا وبالده ومايل واتهمه ب�أنه
يعاين من �إفال�س يف الذاكرة ،وفق ت�صريحات بثها التلفزيون املايل.
كذلك �أكد رمطان لعمامرة على �ضرورة �أن يحرر بع�ض الزعماء الأجانب تاريخهم
من اال�ستعمار ،بح�سب ت�صريحات �أدىل بها م�ساء الثالثاء بعد اجتماعه مع القادة
االنتقاليني امل��ال�ي�ين يف ب��ام��اك��و .ت�ط��رق لعمامرة �إىل الأزم ��ة ال�ت��ي ان��دل�ع��ت بني
اجلزائر وباري�س بعد ت�صريحات ن�سبتها �صحيفة لوموند الفرن�سية �إىل ماكرون
حول النظام ال�سيا�سي الع�سكري اجلزائري الذي قال �إنه يكر�س ريع الذاكرة.
تزامن ذلك مع التوتر بني فرن�سا ومايل الذي تفاقم �إثر خطاب �أدىل به يف 25
�أيلول �سبتمرب يف الأمم املتحدة رئي�س ال��وزراء امل��ايل االنتقايل ت�شوغيل كوكاال
مايغا واتهم فرن�سا املنخرطة ع�سكريا يف مايل منذ  2013ب�أنها تخلت عن بالده
لتربير احتمال ا�ستعانة باماكو ب�شركة فاغرن اخلا�صة الرو�سية.
مواقــيت ال�صالة
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�أخبار الإمارات

عربي ودويل

�ص 11

قانون الربملان الليبي ..مفو�ضية

االنتخابات تت�أهب للحدث الكبري
�ص 18

الفجر الريا�ضي

«الأبي�ض» يلتقي نظريه الإيراين اليوم

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

بطموح الفوز يف ت�صفيات املونديال

 32صفحة -الثمن درهمان

حممد بن زايد يعلن عودة احلياة �إىل
طبيعتها بعد جتاوز �أزمة «كورونا» بخري
•• �أبوظبي-وام:

دمج اجلهات االحتادية الثالث يف جهة واحدة

رئي�س الدولة يعتمد مر�سوما ب�إن�شاء الهيئة
االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ

•• �أبوظبي -وام:

اعتمد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
ح�ف�ظ��ه اهلل م��ر��س��وم�اً ب��إن���ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة االحت��ادي��ة ل�ل�ه��وي��ة واجلن�سية
واجلمارك و�أمن املنافذ.
و�ستحل الهيئة اجل��دي��دة حم��ل الهيئة االحت��ادي��ة للهوية واجلن�سية
والهيئة االحت��ادي��ة للجمارك والهيئة العامة لأم��ن املنافذ واحلدود
واملناطق احل��رة ،وت�ضطلع بتنظيم ��ش��ؤون اجلن�سية وج��وازات ال�سفر
(التفا�صيل �ص)2
ودخول و�إقامة الأجانب يف الدولة.

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل عهد
�أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب ال �ق��ائ��د الأعلى
ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة � ..أن احلياة
يف دول ��ة الإم � ��ارات  -بف�ضل من
اهلل تعاىل  -ب��د�أت يف ال�ع��ودة �إىل
ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا ..م���ض�ي�ف��ا � �س �م��وه �أن
الو�ضع ال�صحي يف ال��دول��ة �آمن
ومطمئن وخ��رج�ن��ا م��ن جائحة
ك��وف �ي��د ـ  19ب �خ�ي�ر و�سالمة
وا�ستفدنا من هذا التحدي درو�ساً
وجتارب عديدة.
وق��ال �سموه خالل جمل�س ق�صر
البحر:اليوم مبارك بر�ؤية هذه
الوجوه الطيبة  ..و�أريد �أن �أ�ؤكد
عليكم ب��داي��ة ع ��ودة احل �ي��اة �إىل
طبيعتها يف الدولة �سواء يف العمل
�أو الدرا�سة �أو العادات واملمار�سات
ال �ي��وم �ي��ة ل�ل�م�ج�ت�م��ع م ��ع الأخ ��ذ
ب��الأ��س�ب��اب االح�ت�رازي��ة ومراعاة
ب �ع ����ض ال �ت �غ �ي�ير يف �سلوكياتنا
احلياتية.
ورح��ب �سموه باحل�ضور ..معربا

حمدوك
ب�ين امل�ك��ون�ين امل ��دين والع�سكري
تعيق التوا�صل بينهما حالياً.
م �ي��دان �ي��ا� ،أف � ��اد � �ش �ه��ود ع �ي��ان يف
ال �� �س ��ودان� ،أم ����س الأرب � �ع� ��اء ،ب�أن
ال�سلطات الأمنية �أغلقت طريقاً
ي� ��� �ش ��ق م �ن �ط �ق ��ة ج� �ب ��رة ج �ن ��وب
اخل� ��رط� ��وم ب ��ال� �ق ��رب م ��ن مكان
وج ��دت ف�ي��ه خ�ل�ي��ة �إره��اب �ي��ة قبل
يومني.
و�أ� �ض��اف��ت م �� �ص��ادر ��ص�ح��اف�ي��ة �أن
ق � ��وات � �س��ودان �ي��ة م �� �ش�ترك��ة من
اجلي�ش وال�شرطة والدعم ال�سريع

الربهان
وامل�خ��اب��رات ،ن� ّف��ذت عملية �أمنية
ج��دي��دة مل��داه �م��ة خ�ل�ي��ة �إرهابية
جنوب العا�صمة ،ت�ستهدف خلية
�إره ��اب� �ي ��ة ،ت���س�ت�غ��ل ب �ن��اي��ة م ��ن 5
طوابق يف منطقة جربة.
وج � ��رى خ �ل�ال امل ��داه �م ��ة تبادل
لإط � �ل� ��اق ن� � ��ار يف حم� �ي ��ط مقر
اخللية الإرهابية.
يف ح�ين ع�ثرت ال�ق��وات امل�شرتكة
ع �ل��ى م � ��واد م �ت �ف �ج��رة و�شعارات
ت�ن�ظ�ي��م داع �� ��ش ب���ش�ق��ة ت�ستغلها
اخل �ل �ي��ة الإره� ��اب � �ي� ��ة اجل ��دي ��دة،

ات���ف���اق ل��ت��زوي��د الأردن
لبنان بالكهرباء عرب �سوريا
•• عمان�-أ ف ب:

هل هو االنفراج؟

ا�ستعادا لغة احلوار جمددا:

نحو بداية االنفراج بني ال�صني والواليات املتحدة؟
•• الفجر  -بيري �أنطوان دونيت –ترجمة خرية ال�شيباين

�شارك م�س�ؤولون ع�سكريون �أمريكيون و�صينيون كبار يف مناق�شات يومي
 28و� 29سبتمرب ،وهي مناق�شات مل ي�سبق لها مثيل منذ �سنوات .وهو
ما يبدو �أن��ه يعك�س الإرادة يف وا�شنطن كما يف بكني ،بانفراج عالقة
م�ضطربة تهدد بالتدهور �إىل منحدر خطري.
�أج��رى هذه املحادثات ،التي دارت عن طريق الفيديو ،مايكل ت�شي�س،
م�ساعد وزي��ر ال��دف��اع الأمريكي ،وه��وان��غ زويبينغ ،نائب مدير املكتب
ال�صيني امل�س�ؤول عن التعاون الع�سكري الدويل .وبنهاية هذه املحادثات،
اتفق ال��رج�لان على ��ض��رورة ح��ل الق�ضايا اجل��ادة واحل��ادة م��ن خالل
املفاو�ضات ،من �أجل حت�سني العالقات الع�سكرية بني القوتني العظميني
(التفا�صيل �ص)13
يف العامل.

اتفق وزراء طاقة الأردن و�سوريا
ولبنان يف ختام اجتماع عقد يف
عمان الأربعاء على خارطة طريق
ل�ت��زوي��د اململكة ل�ل�ب�ن��ان ،الغارق
يف �أ�� �س ��و�أ �أزم ��ات ��ه االقت�صادية،
بالكهرباء م��رورا ع�بر الأرا�ضي
ال�سورية.
ي���ش�ه��د ل�ب�ن��ان م�ن��ذ ن�ح��و عامني
ان�ه�ي��اراً اقت�صادياً غ�ير م�سبوق
� � �ش � � ّل ق � ��درت � ��ه ع� �ل ��ى ا�� �س� �ت�ي�راد
� �س �ل��ع ح �ي��وي��ة �أب� ��رزه� ��ا ال ��وق ��ود.
وان �ع �ك ����س � �ش � ّح امل �ح��روق��ات على
خمتلف ال�ق�ط��اع��ات م��ن كهرباء
وم�ست�شفيات و�أف��ران وات�صاالت
ومواد غذائية.
وق��ال��ت وزارة ال �ط��اق��ة وال�ث�روة
امل�ع��دن�ي��ة الأردن� �ي ��ة يف ب �ي��ان �إنه
مت خ�لال اجتماع وزراء الطاقة
وال �ك �ه��رب��اء يف الأردن و�سوريا
ولبنان الذي عقد يف مقر الوزارة
يف ع�م��ان الأرب �ع��اء االت �ف��اق على
تزويد لبنان بجزء من احتياجاته
م ��ن ال �ط��اق��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة من
الأردن عرب ال�شبكة الكهربائية
ال�سورية.

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة �أم�س معايل ال�شيخ
حممد بن عبدالرحمن �آل ثاين نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
(التفا�صيل �ص)2
خارجية دولة قطر ال�شقيقة.

•• �أبوظبي  -وام:

حممد بن زايد ي�ؤكد :خرجنا من «كورونا» بخري وا�ستفدنا من هذا التحدي درو�ساً وجتارب عديدة (وام)
ع��ن � �س �ع��ادت��ه ب��ر�ؤي �ت �ه��م بخري وف��رح�ت�ن��ا ك �ب�يرة ب��ر�ؤي��ة �أهلنا التعازي �إىل كل من فقد عزيزا
ب�سبب ف�يرو���س ك��ورون��ا خالل
و� �ص �ح��ة و� � �س �ل�ام ��ة ..وق� � ��ال  :و�أخوتنا بخري.
احلمد هلل لر�ؤيتكم بعد فرتة كما قدم �صاحب ال�سمو ال�شيخ الفرتة املا�ضية.
(التفا�صيل �ص)2
ط ��وي� �ل ��ة مل ن �ل �ت��ق خ�ل�ال� �ه ��ا ..حم�م��د ب��ن زاي� ��د �آل ن�ه�ي��ان ..

الأمن ال�سوداين يحا�صر خلية �إرهابية جنوب اخلرطوم
م��ع �إع�ل�ان احل�ك��وم��ة ال�سودانية
ت �ع �ل �ي ��ق ال � �ت � �ف� ��او�� ��ض م � ��ع ق � ��ادة
االحتجاجات �شرق البالد ،عادت
الأزمة �إىل املربع الأول.
�إال �أن م �� �س��اع��ي احل� �ك ��وم ��ة مل
ت �ت��وق��ف ،ف�ق��د �أو� �ض �ح��ت م�صادر
�أم����س الأرب �ع��اء �أن رئي�س الوزراء
عبد اهلل حمدوك وخم�سة وزراء
بينهم (املالية واخلارجية) التقوا
رئ �ي ����س جم �ل ����س ال� ��� �س� �ي ��ادة عبد
الفتاح الربهان م�ساء �أم�س الأول
لو�ضع حلول عاجلة لأزم��ة �شرق
ال���س��ودان� ،إال �أن ال�بره��ان رف�ض
مقابلة ال� ��وزراء وق��اب��ل حمدوك
منفرداً.
ومل ت �ك �� �ش��ف امل� ��� �ص ��ادر م ��ا ال ��ذي
دار ب�ين االث �ن�ين� ،إال �أن جمل�س
ال��وزراء ويف بيان له �أم�س� ،أ�صدر
قراراً بت�شكيل جلنة برئا�سة رئي�س
املجل�س وع�ضوية عدد من الوزراء
لالت�صال باملكون الع�سكري لو�ضع
حلول للأزمة ،غري �أن اخلالفات

حممد بن زايد ي�ستقبل نائب
رئي�س الوزراء وزير خارجية قطر
حكومة الإمارات متنح موظفيها �إجـازة
� 6أيام لزيارة �إك�سبو  2020دبي

لقاء يجمع حمدوك والربهان لتهدئة �شرق ال�سودان

•• اخلرطوم-وكاالت:

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

م ��ؤك��دة �أن ال�ع�ن��ا��ص��ر الإرهابية
الذت بالفرار ومل يت�سن توقيف
�أحد منهم.
ويف � �س �ي��اق م�ت���ص��ل �أف� � ��اد �شهود
عيان �أنه مت فتح طريق البيب�سي
ب���ض��اح�ي��ة ج �ب�رة ،ح �ي��ث دوهمت
اخل�ل�ي��ة� ،أم ��ام ح��رك��ة ال���س�ير بعد
�إغالقه ل�ساعات وعادت لطبيعتها.
وج��اءت هذه احلادثة بعد يومني
م ��ن �إع �ل��ان ال �� �س �ل �ط��ات الأمنية
يف ال �� �س��ودان ،مقتل ع�سكري و4
م�س ّلحني يف ا�شتباكات اندلعت يف
منطقة ج�برة بجنوب العا�صمة
اخلرطوم� ،أثناء تنفيذ قوة �أمنية
 ع���س�ك��ري��ة م �� �ش�ترك��ة مداهمةملخب�أين ،بعد �أ�سبوع على مقتل 5
�ضباط خالل مداهمة مماثلة يف
املنطقة نف�سها.
ك�م��ا �أ� �ض��اف االث �ن�ين امل��ا� �ض��ي� ،أن
امل��داه �م��ة �أ� �س �ف��رت ع��ن م�ق�ت��ل 4
م��ن اخل�ل�ي��ة الإره��اب �ي��ة والقب�ض
على اثنني باملوقع الأول ،واعتقال
اث �ن�ين م��ن ال�ع�ن��ا��ص��ر الإرهابية
باملوقع الثاين.

مقتل و�إ���ص��اب��ة � 4ضباط يف
�إط�ل�اق ن��ار بالإ�سماعيلية
•• القاهرة-وكاالت:

�أعلن النائب العام امل�صري مقتل
�ضابطي �شرطة و�إ��ص��اب��ة اثنني
�آخ��ري��ن وم�ق�ت��ل �أح ��د املطلوبني
خ �ل��ال ت � �ب ��ادل لإط� �ل ��اق ن � ��ار يف
الإ�سماعيلية �شمايل العا�صمة
القاهرة �أم�س الأربعاء.
وح �� �س��ب � �ش �ه��ود ع �ي��ان وم�صادر
�أم�ن�ي��ة �أك� ��دوا مل��وق��ع ��س�ك��اي نيوز
ع��رب�ي��ة �أن �إط�ل�اق ال �ن��ار ا�ستمر
ل �ع��دة � �س��اع��ات ق �ب��ل �أن تتمكن
الأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة م��ن ال�سيطرة
على املوقف.
ال��واق�ع��ة ح��دث��ت يف � �ش��ارع �أحمد
� �ص �ق��ر مب �ن �ط �ق��ة ح� ��ي ال�سالم
ب��الإ��س�م��اع�ي�ل�ي��ة حينما ح�ضرت
قوة للقب�ض على �أحد املطلوبني
ففوجئوا بتح�صنه مع �آخرين يف
�أحد العقارات وبادروا قوات الأمن
ب ��إط�لاق ال �ن��ار ،مم��ا �أدى لقتلى
و�إ��ص��اب��ات يف �صفوف الأم��ن ومت
ال��دف��ع ب�ت�ع��زي��زات �أم�ن�ي��ة متكنت
من ال�سيطرة على املوقف.
م��ن ج��ان �ب��ه� ،أم ��ر ال �ن��ائ��ب العام
امل�صري بالتحقيق يف الواقعة.

بدء اجتماع اللجنة الع�سكرية
بجنيف لإخراج املرتزقة من ليبيا

•• جنيف-وكاالت:

�أعلن ع�ضو اللجنة الع�سكرية امل�شرتكة  5+5الفريق خريي التميمي،
�أن اجتماع جنيف املخ�ص�ص مللف �إخراج املرتزقة والقوات الأجنبية من
ليبيا ،بد�أ �أم�س الأربعاء ،بح�ضور �أع�ضاء اللجنة واملبعوث الأممي يان
كوبيت�ش و�أطراف دولية فاعلة يف الأزمة الليبية.
وق��ال التميمي ال��ذي ميثل القيادة العامة للجي�ش الليبي ،يف ت�صريح
لـ(العربية.نت)� ،إن االجتماع ال��ذي ي�ستمر ملدة � 3أي��ام� ،سيبحث �سبل
تنفيذ خطة ترحيل املرتزقة من الأرا�ضي الليبية التي و�ضعتها اللجنة
الع�سكرية.
�إىل ذلك ،بد�أت بالفعل عملية الرتحيل التدريجي للمرتزقة من ليبيا
ولو ب�أعداد ب�سيطة ،حيث �أعلن املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان� ،أم�س
الأول الثالثاء ،عودة نحو  300مقاتل من اجلن�سية ال�سورية �إىل تركيا،
جرى نقل بع�ضهم �إىل �سوريا ،وهي �أوىل دفعات املرتزقة ال�سوريني التي
تعود من ليبيا.
واجتماع جنيف رفيع امل�ستوى الذي ي�أتي بعد نحو عام من تو�صل �أطراف
النزاع الليبي �إىل اتفاق لوقف �إطالق النار ،ميثل فر�صة جديدة للتوافق
حول و�ضع جدول زمني حمدّد الن�سحاب املرتزقة والقوات الأجنبية من
ليبيا ،قد تكون الأخ�يرة قبل االنتخابات املرتقبة نهاية العام اجلاري،
والتي �أنهى الربملان �إجناز كافة الت�شريعات القانونية الالزمة ،يف انتظار
التزام الأطراف املجتمعة بتنفيذ الرتتيبات الأمنية.
ويف انتظار م��ا ق��د ينتج ع��ن اجتماع جنيف ،ت�ستمر املفو�ضية العليا
لالنتخابات بليبيا ،يف التح�ضريات الفنية واللوج�ستية لالنتخابات،
من �أجل �إي�صال نحو  3ماليني ناخب �إىل الت�صويت يف املوعد املحدّد،
حيث انتهت م�ؤخرا من �إعداد مقرات االقرتاع ،ومن تدريب املتعاونني
على توزيع بطاقة الناخب وموظفي مراكز االنتخاب.

اعتمد جمل�س الوزراء ،برئا�سة �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 قرارا مبنح موظفي احلكومة االحتادية �إج��ازة ا�ستثنائية ملدة 6
�أيام ،لتمكينهم وعائالتهم من زيارة معر�ض �إك�سبو  2020دبي الذي
متتد فعالياته حتى نهاية �شهر مار�س املقبل.
تتيح الإجازة اال�ستثنائية التي ميكن اال�ستفادة منها على مدار فرتة
�إق��ام��ة املعر�ض ملوظفي احلكومة االحت��ادي��ة و�أ��س��ره��م االط�ل�اع على
التجارب العاملية الرثية التي يحت�ضنها �إك�سبو دبي  2020ومعاي�شة
تفا�صيل احلدث العاملي الذي ت�ست�ضيفه الإمارات وين�سجم يف الوقت
نف�سه مع نهج حكومة الإمارات يف تعزيز بيئة عمل �إيجابية حمفزة
(التفا�صيل �ص)2
ملوظفيها.

عطلت ّ
قالت �إنها ّ
خمططات الغنو�شي

عبري مو�سي :الت�صدي ملحاوالت �إعادة ربيع اخلراب 2
•• الفجر – تون�س:

اعتربت رئي�سة احلزب الد�ستوري
احل ��ر ع�ب�ير م��و��س��ي يف ت�صريح
اذاع ��ي� ،أن�ه��ا �ساهمت يف تعطيل
خمططات رئي�س حركة النه�ضة
را�شد الغنو�شي الهدامة باعتباره
كان مكلفا مبهمة وكان ي�ستعمل
كر�سي الربملان لبيع تون�س ،وفق
تعبريها.
و�أ� �ض��اف��ت �أن االت �ف��اق �ي��ات التي
ت �� �ص ��دت ل �ه ��ا ج �ع �ل �ت �ه��ا عر�ضة
الع �ت��داءات على م ��ر�أى وم�سمع
الدولة ورغم ال�شكاوى العديدة
امل�ق��دم��ة يف ال�غ��ر���ض �إال �أن �ه��ا مل
تنل حقها بعد.
وع ��ن جت�م�ي��د �أ� �ش �غ��ال الربملان،
�أك��دت رئي�سة احل��زب الد�ستوري
احل� � ��ر �أن � �ه� ��ا م� ��ع ح� ��ل املجل�س
والدعوة �إىل انتخابات ت�شريعية.

عبري مو�سي توا�صل جولتها يف حمافظات البالد
وح� � ��ول ال � ��زي � ��ارات ال� �ت ��ي تقوم ممنهجة ل�ت�خ��دي��ره ،ك�م��ا هناك
ب �ه��ا يف خم �ت �ل��ف ج �ه ��ات البالد حم��اوالت للركوب على م�شاكل
وعالقتها بالإعداد لالنتخابات ،الع�شرية الأخرية لإعادة برجمة
قالت مو�سي �أن��ا ال�ي��وم ملتحمة منهج �سيا�سي يهدم وا�سمه ربيع
ب��ال���ش�ع��ب ال�ت��ون���س��ي ومتوا�صلة اخلراب .2
(التفا�صيل �ص)11
م �ع��ه ب��اع �ت �ب��ار �أن ه �ن��اك عملية

�إ�سرائيل تك�شف �شبكة جت�س�س �سيربانية �إيرانية

•• القد�س-وكاالت:

يف ظل ا�ستمرار جوالت التج�س�س والهجمات ال�سيربانية
املريبة بني �إ�سرائيل و�إي��ران ،بح�سب ما �أعلنت طهران
�أكرث من مرة �سابقا ،و�إ�سرائيل و�إن يف مرات �أقل ،ك�شف
�أم�س الأربعاء عن �شبكة جت�س�س �إيرانية يف �إ�سرائيل.
ف �ق��د �أع �ل �ن��ت � �ش��رك��ة �إ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة خم�ت���ص��ة بال�سايرب
اكت�شاف جمموعة جت�س�س �سيرباين �إيرانية حتمل ا�سم
. MalKamak

كما قامت بالتج�س�س على �أهداف يف �إ�سرائيل و�أخرى يف
�أمريكا ودول �أخرى حول العامل.
�إىل ذلك� ،أ�شارت ال�شركة �إىل �أنها �أبلغت هيئة ال�سايرب
الإ�سرائيلية التي جتري حتقيقا ملعرفة حجم الأ�ضرار
املرتتبة عن هذا التطور.
ي�شار �إىل �أن��ه لطاملا �أك��دت تل �أبيب �أنها تعترب طهران
و�أن�شطتها ��س��واء العلنية �أم ال�سرية �أك�بر تهديد لها.
يف املقابل اتهمت طهران م��رارا املخابرات الإ�سرائيلية
مبحاولة تنفيذ هجمات �سيربانية داخل البالد.

حلف الأطل�سي يطرد ثمانية
�أع�ضاءمنالبعثةالرو�سيةلديه
•• بروك�سل-رويرتز:

حتالف بني اليميني �سيبا�ستيان كورت�س وزعيم اخل�ضر فرينر كوجلر

اخل�ضر يف ال�سلطة؟

هذا هو احلال يف �ست دول من االحتاد الأوروبي

•• الفجر –خرية ال�شيباين

�إن و�صول اخل�ضر �إىل ال�سلطة ،الذي ي�أمله مر�شحهم يانيك جادو ،يف فرن�سا،
جت�سد على �أر�ض الواقع من خالل حتالفات يف �ست دول �أوروبية.
قد �سبق �أن ّ
يذ ّكر اخل�ضر يف الربملان الأوروبي باعتزاز� ،أن ت�شكيالتهم �شريكة يف حكومات
�ستة بلدان من االحتاد الأوروبي ،حتى و�أن اختلفت التحالفات اختال ًفا كبريًا
من دولة �إىل �أخرى .ففي فنلندا ،ان�ضمت الرابطة اخل�ضراء عام � 2019إىل
(التفا�صيل �ص)10
ائتالف ي�سار الو�سط من خم�سة �أحزاب.

ق� ��ال م� ��� �س� ��ؤول يف ح �ل��ف �شمال
الأطل�سي �أم�س الأربعاء �إن احللف
�سحب اعتماد ثمانية �أع�ضاء من
بعثة رو�سيا لدى احللف والذين
كانوا �ضباط خمابرات رو���س مل
يعلن عنهم.
وق��ال امل���س��ؤول ميكننا �أي���ض��ا �أن
ن�ؤكد �أننا خف�ضنا عدد املنا�صب
ال �ت��ي مي�ك��ن ل��رو��س�ي��ا االحتادية
اع� �ت� �م ��اده ��ا ل � ��دى ح �ل��ف �شمال
الأطل�سي �إىل ع�شرة.
و�أ� �ض��اف امل �� �س ��ؤول ت�ظ��ل �سيا�سة
ح �ل��ف الأط �ل �� �س��ي جت� ��اه رو�سيا
ثابتة .لقد عززنا ردعنا ودفاعنا
ردا ع�ل��ى الإج � ��راءات العدوانية
ل��رو� �س �ي��ا ب�ي�ن�م��ا ن �ظ��ل يف الوقت
نف�سه منفتحني حلوار هادف.
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�أجريت  298,908فحو�صات ك�شفت عن � 156إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  216حالة جديدة من كورونا
•• �أبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة 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  298,908فحو�صات جديدة خالل ال�ساعات
الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي.

02

و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى ال��دول��ة يف الك�شف عن  156حالة �إ�صابة
ج��دي��دة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  737.229حالة.
كما �أعلنت الوزارة عن وفاة  3حاالت م�صابة نتيجة تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,107
حاالت.

و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت ال ��وزارة ع��ن �شفاء  216حالة ج��دي��دة 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  730,309حاالت.

ال�صحة تعلن تقدمي  47,154جرعة من لقاح
كوفيد 19-خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع تقدمي  47,154جرعة من لقاح
كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات
التي مت تقدميها حتى ام�س  20,320,419جرعة ومعدل توزيع اللقاح
 205.46جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح " كوفيد  "19 -و�سعيا
للو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم و التي �ست�ساعد يف
تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على الفريو�س .

دمج اجلهات االحتادية الثالث يف جهة واحدة

رئي�س الدولة يعتمد مر�سوما ب�إن�شاء الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ
•• �أبوظبي -وام:

اعتمد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل مر�سوماً ب�إن�شاء الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن
املنافذ.
و�ستحل الهيئة اجلديدة حمل الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية والهيئة
االحت��ادي��ة للجمارك والهيئة ال�ع��ام��ة لأم ��ن امل�ن��اف��ذ واحل ��دود واملناطق
احلرة ،وت�ضطلع بتنظيم �ش�ؤون اجلن�سية وجوازات ال�سفر ودخول و�إقامة
الأج��ان��ب يف ال��دول��ة ،وتعزيز �أم��ن املنافذ واحل��دود واملناطق احل��رة ورفع
كفاءتها وجاهزيتها ،وتنظيم و�إدارة العمل اجلمركي يف الدولة مبا يتوافق
مع املعايري الدولية واملتطلبات الأمنية.
وتف�صي ً
ال �ستخت�ص الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن
املنافذ باقرتاح و�إع��داد ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات والت�شريعات املتعلقة
ب���ش��ؤون ال�ه��وي��ة واجلن�سية وج� ��وازات ال�سفر ودخ ��ول و�إق��ام��ة الأجانب

واجل �م��ارك و�أم ��ن امل�ن��اف��ذ واع�ت�م��اده��ا م��ن جمل�س ال� ��وزراء ،وال�ع�م��ل على
�إن�شاء وتطوير وحتديث نظام ال�سجل ال�سكاين والبيانات ال�شخ�صية يف
الدولة و�إدارتها وفق �أف�ضل املمار�سات الرائدة ،وو�ضع الأنظمة والربامج
والإج��راءات ل�ضمان �إ�صدار بطاقات الهوية لكافة املواطنني واملقيمني يف
الدولة.
كما تخت�ص الهيئة ب ��إع��داد الأن�ظ�م��ة وال�ل��وائ��ح وامل�ع��اي�ير واال�شرتاطات
املتعلقة ب�ش�ؤون ج ��وازات ال�سفر واجلن�سية ودخ��ول و�إق��ام��ة الأج��ان��ب يف
الدولة بفئاتها املختلفة ،واعتمادها من جمل�س الوزراء.
وم��ن �ضمن اخت�صا�صات الهيئة تطوير وتوحيد املعايري واال�شرتاطات
والإجراءات املتعلقة ب�أمن و�سالمة املنافذ واحلدود واملناطق احلرة ورفع
كفاءة وجاهزية هذه املواقع وتعزيز �إمكانياتها الأمنية ،هذا �إ�ضافة �إىل
�إدارة املنافذ والرقابة والتفتي�ش على امل�سافرين وال�شحنات والب�ضائع
ال��واردة وال�صادرة والعابرة ترانزيت ل�ضبط حركة الدخول واخل��روج يف
املنافذ واملناطق احلرة.

وتخت�ص الهيئة ب�إ�صدار تراخي�ص �إن�شاء املنافذ واملناطق احلرة وجتديدها
وتعليقها و�سحبها و�إغالقها ،واعتمادها من جمل�س الوزراء.
و�ستعمل الهيئة على تطوير الإجراءات اجلمركية املوحدة وتلك اخلا�صة
بالتفتي�ش والرقابة والتعرفة والبيانات اجلمركية ،ومكافحة عمليات
ال�ت�ه��ري��ب اجل �م��رك��ي وال �غ ����ش ع�ل��ى ك��اف��ة ال���ش�ح�ن��ات وال�ب���ض��ائ��ع ال� ��واردة
وال�صادرة والعابرة ترانزيت عرب منافذ الدولة ،مبا يتوافق مع معايري
العمل اجلمركي.
وت�خ�ت����ص ال�ه�ي�ئ��ة مب�ت��اب�ع��ة تنفيذ االل �ت��زام��ات وامل�ت�ط�ل�ب��ات ال��دول �ي��ة يف
جمال �أم��ن املنافذ واحل��دود واملناطق احل��رة مبا يف ذلك اعتماد وتطبيق
ال�ق��واع��د القيا�سية مل��وا��ص�ف��ات الأج �ه��زة امل�ستخدمة للك�شف ع��ن املواد
والب�ضائع ال ��واردة وال���ص��ادرة م��ن ال��دول��ة ،وال�ع��اب��رة منها .كما تخت�ص
الهيئة بتمثيل الدولة واالن�ضمام �إىل �أو توقيع املعاهدات واالتفاقيات مع
ال��دول واملنظمات والهيئات اخلليجية والإقليمية والدولية يف جماالت
واخت�صا�صات الهيئة.

حممد بن زايد  :بف�ضل اهلل خرجنا من �أزمة كورونا بخري وتعلمنا منها درو�سا وجتارب
عديدة ..ونحمده على بداية عودة احلياة �إىل طبيعتها يف دولة الإمارات
•• �أبوظبي-وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة � ..أن
احل �ي��اة يف دول ��ة الإم � ��ارات  -بف�ضل
من اهلل تعاىل  -بد�أت يف العودة �إىل
طبيعتها ..م�ضيفا �سموه �أن الو�ضع
ال�صحي يف ال��دول��ة �آم ��ن ومطمئن
وخ��رج�ن��ا م��ن ج��ائ�ح��ة ك��وف�ي��د ـ 19
بخري و��س�لام��ة وا�ستفدنا م��ن هذا
التحدي درو�ساً وجتارب عديدة.
وق� ��ال � �س �م��وه خ�ل�ال جم�ل����س ق�صر
البحر  ..ال�ي��وم م�ب��ارك ب��ر�ؤي��ة هذه
ال��وج��وه الطيبة  ..و�أري ��د �أن �أ�ؤكد
ع �ل �ي �ك��م ب ��داي ��ة ع� � ��ودة احل� �ي ��اة �إىل
طبيعتها يف ال��دول��ة ��س��واء يف العمل
�أو ال��درا��س��ة �أو ال �ع��ادات واملمار�سات
ال� �ي ��وم� �ي ��ة ل �ل �م �ج �ت �م��ع م� ��ع الأخ � ��ذ
بالأ�سباب االحرتازية ومراعاة بع�ض
التغيري يف �سلوكياتنا احلياتية.
ورح� ��ب ��س�م��وه ب��احل �� �ض��ور ..معربا

عن �سعادته بر�ؤيتهم بخري و�صحة
و�سالمة ..وقال :احلمد هلل لر�ؤيتكم
بعد فرتة طويلة مل نلتق خاللها..
وفرحتنا كبرية بر�ؤية �أهلنا و�أخوتنا
بخري.
ك �م��ا ق� ��دم � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان  ..التعازي

�إىل كل من فقد عزيزا ب�سبب فريو�س
كورونا خالل الفرتة املا�ضية.
و�أ�ضاف �سموه � :أن �سنة  2020كانت
�صعبة و�شهدت حتديات كبرية ..لكن
دولة الإمارات وهلل احلمد ا�ستطاعت
�أن تكون من �أوائ��ل ال��دول �أن تخرج
من الأزمة ..يف الوقت الذي واجهت

بع�ض الدول �صعوبات كبرية".
و�أ� �ش��ار �سموه �إىل �أن ال�ع��وام��ل التي
�أ� �س �ه �م��ت يف ب ��دء ع� ��ودة احل �ي��اة �إىل
ط �ب �ي �ع �ت �ه��ا ب �ح �م��د اهلل ه ��ي ثالثة
 :ت ��وف ��ر ال �ل �ق��اح��ات وا�ستمرارية
ال �ف �ح��و� �ص��ات ب �ج��ان��ب ت��وف��ر بع�ض
العالجات احلديثة يف دولة الإمارات

وعدد من دول العامل.
ولفت �سموه �إىل انخفا�ض احلاالت
يف ال��دول��ة اىل �أق��ل من  500حالة
وهذا يب�شر باخلري وهو ي�شري �إىل �أن
كورونا حتت ال�سيطرة و�أقل خطورة
مما كان عليه.
واخ �ت �ت��م � �س �م��وه ح��دي��ث ب�ح�م��د اهلل

و�شكره  ..وق��ال  " :احلمد هلل على
كل �شيء  ..فقد خرجنا من الأزمة
بخري وع��ز و�أم ��ان و�صحة وجتارب
رغم �صعوبتها و�شدتها لكننا تعلمنا
منها الكثري ".
ووج � ��ه � �س �م��وه ال �� �ش �ك��ر اىل جميع
اجلهود التي بذلت وتبذل من الفرق

امل�ي��دان�ي��ة والطبية ك��اف��ة لل�سيطرة
ع �ل��ى اجل��ائ �ح��ة..م �ث �م �ن �اً ا�ستجابة
املجتمع وتعاونه وال��ذي ك��ان له �أثر
كبري يف جتاوز املخاطر واحلد منها.
ح�ضر املجل�س � ..سمو ال�شيخ حمدان
ب��ن زاي��د �آل نهيان ممثل احل��اك��م يف
منطقة الظفرة و�سمو ال�شيخ طحنون

بن حممد �آل نهيان ممثل احلاكم يف
منطقة العني و�سمو ال�شيخ هزاع بن
زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س املجل�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي لإم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي و�سمو
ال���ش�ي��خ ن �ه �ي��ان ب��ن زاي� ��د �آل نهيان
رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زايد بن
�سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن���س��ان�ي��ة وال�ف��ري��ق �سمو ال�شيخ
�سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�سمو
ال�شيخ حامد بن زايد �آل نهيان ع�ضو
املجل�س التنفيذي لإم ��ارة �أبوظبي
و�سمو ال�شيخ ذياب بن زايد �آل نهيان
و� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ خ��ال��د ب ��ن زاي� ��د �آل
نهيان رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
زاي��د العليا لأ�صحاب الهمم و�سمو
ال�شيخ خالد بن حممد بن زاي��د �آل
نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي رئي�س
م�ك�ت��ب �أب��وظ �ب��ي ال�ت�ن�ف�ي��ذي و�سمو
ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن زايد
�آل نهيان وع��دد م��ن ال�شيوخ وكبار
امل�س�ؤولني.

حممد بن زايد ي�ستقبل نائب رئي�س
الوزراء وزير خارجية قطر
وبحث �سموه و معايل ال�شيخ حممد بن عبدالرحمن  -خالل اللقاء الذي
•• �أبوظبي-وام:
ج��رى يف ق�صر ال�شاطئ  -ال�ع�لاق��ات الأخ��وي��ة و �سبل تعزيزها مب��ا يخدم
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب م�صالح البلدين.
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �أم�س معايل ال�شيخ حممد بن عبدالرحمن �آل ح�ضر اللقاء � ..سمو ال�شيخ طحنون ب��ن زاي��د �آل نهيان م�ست�شار الأمن
ثاين نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير خارجية دولة قطر ال�شقيقة.
الوطني و�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن زايد �آل نهيان.

�شرطة �أبوظبي حتذر اجلمهور من �أ�ساليب املحتالني ل�سرقة �أر�صدتهم املالية حكومة الإمارات متنح موظفيها �إجـازة � 6أيام لزيارة �إك�سبو  2020دبي
من �ضمن املكرمني امل�شاركني يف التعقيم الوطني بهدف ا�ستدراج ال�ضحايا
•• �أبوظي -وام:
بهذه الطريقة امل�ضللة لالحتيال عليهم واحل�صول على معلومات ح�ساباتهم
دعت �شرطة �أبوظبي اجلمهور �إىل عدم الرد على املكاملات املجهولة �أو ر�سائل البنكية و�إعادة ا�ستخدام تلك البيانات من جديد ،يف �سحب الأر�صدة املالية.
الربيد الإلكرتوين �أو الر�سائل العادية امل�شبوهة.
ون�صحت اجلمهور بعدم م�شاركة معلوماتهم ال�سرية مع �أي �شخ�ص� ،سواء
امل�صرفية
اخلدمات
تقدم
التي
وحثت عمالء البنوك على التوا�صل مع البنوك
�أك��ان��ت كلمات امل��رور اخلا�صة ب��اخل��دم��ات امل�صرفية ع�بر الإن�ترن��ت �أو �أرقام
أن
�
إىل
�
�ة
�
ت
�
ف
..ال
إلكرتونية
ل
ا
مواقعها
لهم مبا�شرة عرب �أرق��ام هواتفها على
التعريف ال�شخ�صية اخلا�صة ب�أجهزة ال�صراف الآيل �أو رقم الأم��ان CCV
ً
ا
هاتفي
ال�ضحايا
�ع
�
م
يتوا�صلون
أو
�
�ة
املحتالني ير�سلون رواب ��ط �إل�ك�ترون�ي�
�أو كلمة املرور.
عدم
منها
أ�سباب
�
بعدة
متحججني
البنكية،
ويطلبون منهم تزويدهم ببياناتهم
و�أك��دت �أهمية الإ�سراع يف الإب�لاغ عن �أي ات�صاالت احتيالية تردهم من قبل
العميل
بفوز
إدعاء
ل
ا
أو
�
البيانات،
حتديث
بحجة
حظر بطاقة ال�صراف الآيل� ،أو
جمهولني تطالبهم ببياناتهم امل�صرفية ،وذلك عرب التوا�صل مع خدمة �أمان
أ�سا�س.
ل
ا
من
بها
ي�شرتك
بجائزة فاز بها يف م�سابقة مل
على الرقم املجاين � 8002626أو عن طريق الر�سائل  sms2828ويف
أنهم
�
ب
االدعاء
درجة
إىل
�
ت�صل
االحتيالية
أ�ساليبهم
�
و�أو�ضحت �شرطة �أبوظبي �أن
حالة الن�صب االت�صال بالبنك و�إبالغ �أقرب مركز �شرطة.

•• �أبوظبي  -وام:

اعتمد جمل�س الوزراء ،برئا�سة �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" ق��رارا مبنح
موظفي احلكومة االحتادية �إجازة ا�ستثنائية ملدة � 6أيام ،لتمكينهم وعائالتهم
من زي��ارة معر�ض �إك�سبو  2020دب��ي ال��ذي متتد فعالياته حتى نهاية �شهر
مار�س املقبل .تتيح الإج��ازة اال�ستثنائية التي ميكن اال�ستفادة منها على مدار
فرتة �إقامة املعر�ض ملوظفي احلكومة االحتادية و�أ�سرهم االطالع على التجارب
العاملية الرثية التي يحت�ضنها "�إك�سبو دبي  ،"2020ومعاي�شة تفا�صيل احلدث
العاملي ال��ذي ت�ست�ضيفه الإم ��ارات وين�سجم يف الوقت نف�سه مع نهج حكومة
الإمارات يف تعزيز بيئة عمل �إيجابية حمفزة ملوظفيها.

يعد "�إك�سبو دبي  "2020الذي ي�شهد م�شاركة  192دولة من خمتلف �أنحاء
ال�ع��امل� ،أول معر�ض �إك�سبو دويل يقام يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�أفريقيا
وجنوب �آ�سيا.
و ميثل املعر�ض املقام حتت �شعار "تالقي العقول و�صنع امل�ستقبل" �أر�ضا خ�صبة
للفر�ص اال�ستثمارية وك�سب �شراكات جديدة وا�ستعرا�ض �أح��دث االبتكارات
العلمية يف خمتلف املجاالت ،ف�ضال عن االط�لاع على التنوع ال�ثري لثقافات
ال�ع��امل املتنوعة  .و يعد "�إك�سبو دب��ي � "2020أك�بر دورة يف ت��اري��خ معار�ض
�إك�سبو منذ انطالقة دورات املعر�ض الدويل قبل  170عاما ،من حيث �شموله
وا�ستقطابه للزوار الدوليني .و ي�ست�ضيف �إك�سبو دبي  2020نحو  60عر�ضا
حيا ب�شكل يومي وي�صل �إجمايل زمن العرو�ض مع نهاية احلدث العاملي املمتد
على مدار  182يوما �إىل � 76ألفا و 620دقيقة طيلة فرتة احلدث الدويل.
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ال�شيخ زايد �أراد مبكرا �أن يكون الف�ضاء ميدانا لطموح الإمارات و�إجنازات �أبنائها

الإمارات تنقل جتربتها الناجحة �إىل الف�ضاء مع م�شاريع
ومبادرات جديدة ت�صنع بها م�ستقبل اخلم�سني عاما املقبلة
• �إحداث نقلة نوعية يف القطاع الف�ضائي لي�صبح م�ساهما ن�شطا يف النمو امل�ستدام للناجت املحلي الإجمايل للدولة
• انطالق مركز حممد بن را�شد للف�ضاء عام � 2006أ�س�س ل�صناعة الأقمار اال�صطناعية يف الدولة
•  % 226زيادة يف عدد املواطنني العاملني يف الوظائف التخ�ص�صية يف القطاع الف�ضائي يف الفرتة ما بني � 2017إىل 2019
•  9مليارات قيمة الإنفاق التجاري يف قطاع الف�ضاء الإماراتي خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية
• لدى الإمارات �أكرث من  17قمرا ا�صطناعيا حول املدار و 7مركبات ف�ضائية �أخرى قيد التطوير
• عدد العاملني يف قطاع الف�ضاء الإماراتي يقدر حاليا ب�أكرث من � 3100شخ�ص
•• �أبوظبي-وام:

ت�سعى دول ��ة الإم � ��ارات  -م��ن خالل
م���ش��اري��ع ف�ضائية ط�م��وح��ة وبرامج
واعدة لبناء قدرات الكوادر الوطنية
ومت� �ك�ي�ن ال �ق �ط ��اع اخل ��ا� ��ص وج ��ذب
اال�ستثمارات املحلية والأجنبية � -إىل
ت �ك��رار م��ا ح�ق�ق�ت��ه خ�ل�ال اخلم�سني
عاما الأوىل من �إجنازات على الأر�ض،
وت�سجيل �إجنازات مثيلة يف اخلم�سني
عاما املقبلة ولكن يف الف�ضاء ،بعدما
متكنت ال��دول��ة يف ال�سنوات املا�ضية
م ��ن ب �ن ��اء ق ��اع ��دة � �ص �ل �ب��ة النطالق
قطاعها الف�ضائي ،الذي يعد الأكرب
والأن�شط والأكرث تطورا يف املنطقة،
�إىل �آفاق واعدة ال يحدها �سقف.
وح �ل��م ال�ف �� �ض��اء ك ��ان يف ال �ب��دء حلم
ال���ش�ي��خ زاي ��د رح �م��ه اهلل ال ��ذي �أراد
ل �ل �ك �ف��اءات وال �ع �ق��ول الإم ��ارات �ي ��ة �أن
ت��دخ��ل جم ��ال ا��س�ت�ك���ش��اف الف�ضاء
وت�سهم يف تطوير علومه وتقنياته
وتعزيز اكت�شافاته و�صوال �إىل ترك
ب�صمة �إم��ارات �ي��ة وع��رب�ي��ة م ��ؤث��رة يف
ا�ستك�شاف �أ� �س��رار الف�ضاء وحتقيق
م�ستقبل �أف���ض��ل للإن�سانية و�إث ��راء
م�سرية املعرفة الب�شرية.
و يف ال �� �ص��ورة ال �� �ش �ه�يرة ال�ستقبال
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان "طيب اهلل ثراه" قبل  45عاما
و حت��دي��دا ع��ام  1976وف��د وكالة
ال�ف���ض��اء الأم��ري �ك �ي��ة "نا�سا" عقب
تنفيذ املهمة الف�ضائية "�أبولو" التي
و�صلت ال�ق�م��ر ..ا�ست�شراف مل�ستقبل
الإم � ��ارات املتميز يف ق�ط��اع الف�ضاء
وال��ذي توالت ف�صوله امل�شرقة تباعا
خ�ل�ال ال �� �س �ن��وات ال�ق�ل�ي�ل��ة املا�ضية،
ب ��إجن��ازات نوعية وق�ف��زات اخت�صرت
ال ��زم ��ن يف م �� �س�يرة ق �ط��اع الف�ضاء
ب��دول��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة،
لت�ؤ�س�س خلم�سني ع��ام��ا ق��ادم��ة من
الريادة يف الف�ضاء كما على الأر�ض.
مركز حممد بن را�شد للف�ضاء .
و يف نقلة نوعية يف قطاع ال�صناعات
الف�ضائية املتطورة� ،أ�س�ست حكومة
دب��ي ع��ام  2006م�ؤ�س�سة الإم ��ارات
للعلوم والتقنية املتقدمة "�إيا�ست"
ب�ه��دف دع��م ت�أ�سي�س ق�ط��اع الف�ضاء
والتقنيات املتقدمة وتعزيز �أبحاث
ال�ف���ض��اء ،و�سعت لتحقيق جمموعة
من الأهداف متثلت يف الرتكيز على
ب��رام��ج نقل املعرفة  ،و�إع ��داد الفرق
الأوىل م ��ن اخل� �ب��راء واملهند�سني
الإم��ارات�ي�ين املتخ�ص�صني يف العلوم
امل �ت �ق��دم��ة وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وعلوم
ال�ف���ض��اء و�إط�ل�اق امل���ش��اري��ع العلمية
للدولة .و ا�ستمرت امل�ؤ�س�سة يف عملها
ح �ت��ى �أب ��ري ��ل  2015ل �ت��م ت�أ�سي�س
مركز حممد بن را�شد للف�ضاء بقرار
م��ن ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
ب ��ن را� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم
دبي "رعاه اهلل" وال��ذي ن�ص على �أن
يتم دم��ج م�ؤ�س�سة الإم� ��ارات للعلوم
والتقنية املتقدمة مع مركز حممد
ب ��ن را� �ش��د ل�ل�ف���ض��اء وب��ذل ��ك يتوىل
م�س�ؤولية دعم امل�شاريع التكنولوجية
وال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي امل �ت �ق��دم يف دول ��ة
الإم��ارات وامل�ساهمة يف دعم توجهات
احل�ك��وم��ة لبناء اقت�صاد مبني على
املعرفة.
و ح� � �ق � ��ق امل � � ��رك � � ��ز ال � � �ع � ��دي � ��د من
الإجن ��ازات� ،أهمها �إط�لاق القمريني
اال�صطناعيني "دبي �سات  "1و"دبي

��س��ات  "2يف  2009و 2013على
ال �ت��وايل ..وجن��اح��ه ب ��إط�لاق "نايف
 ،"1ك�أول قمر ا�صطناعي نانومرتي
�إماراتي �إىل الف�ضاء اخلارجي �أوائل
العام .2017
وج��اء م�شروع الإم ��ارات ال�ستك�شاف
امل ��ري ��خ ال� ��ذي ب� ��د�أ ف �ك��رة يف اخللوة
احل �ك��وم �ي��ة ع � ��ام  2013لي�صعد
بالطموحات الف�ضائية العربية نحو
الف�ضاء العميق و�صوال �إىل الكوكب
الأحمر.
و ي �� �ش��رف م��رك��ز حم �م��د ب ��ن را�شد
ل �ل �ف �� �ض��اء ع �ل��ى ب ��رن ��ام ��ج الإم� � � ��ارات
الوطني للف�ضاء ..كما ت��وىل تنفيذ
م�شروع الإم ��ارات ال�ستك�شاف املريخ
"م�سبار الأمل" الذي بد�أ ب�شكل عملي
عام  2014وي�ستمر حتى .2023
وينفذ املركز �أي�ضا "م�شروع الإمارات
ال�ستك�شاف القمر  "2024 -والذي
ي�ع��د �أول مهمة �إم��ارات �ي��ة ت�ستهدف
الهبوط يف منطقة مل ت�ستك�شفها �أي
من مهمات ا�ستك�شاف القمر �سابقا
بحلول عام .2024
ويت�ضمن امل�شروع تطوير م�ستك�شف
�إماراتي ال�صنع  -يحمل ا�سم "را�شد"
تيمنا ب��امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ را� �ش��د بن
�سعيد �آل مكتوم ب��اين نه�ضة دب��ي ..
يقوم ب�إجراء اختبارات علمية عديدة
ت���س�ه��م يف �إح� � ��داث ت� �ط ��ورات نوعية
يف جم� ��االت ال �ع �ل��وم والتكنولوجيا
وتقنيات االت�صال وال��روب��وت��ات ،مبا
يف ذل��ك اخ�ت�ب��ارات ال�ترب��ة القمرية،
واخل �� �ص��ائ ����ص احل� ��راري� ��ة للهياكل
ال�سطحية ،وال�غ�لاف الكهرو�ضوئي
ال � �ق � �م� ��ري ،وق � �ي� ��ا� � �س� ��ات ال� �ب�ل�ازم ��ا
والإلكرتونيات ال�ضوئية ،وجزيئات
الغبار امل��وج��ودة ف��وق اجل��زء امل�ضيء
من �سطح القمر.
وكالة الإمارات للف�ضاء .
وجاء ت�أ�سي�س وكالة الإمارات للف�ضاء
مب��وج��ب م��ر� �س��وم ب �ق��ان��ون احت ��ادي
بهدف تنظيم وتطوير قطاع الف�ضاء
ب��ال��دول��ة ،و�إع � ��داد وت��أه�ي��ل الأجيال
الإم� ��ارات � �ي� ��ة ال �� �ش��اب��ة ال� �ت ��ي تتمتع
مب �ه ��ارات ع�ل�م�ي��ة وم�ه�ن�ي��ة متميزة،
م��ا ير�سخ دع��ائ��م االقت�صاد الوطني
امل�ستدام واملتنوع واملبتكر ،وي�ساهم يف
تطوير الأبحاث واملبادرات التجارية
وب��رام��ج ع�ل��وم ال�ف���ض��اء وا�ستك�شافه
عرب �إقامة ال�شراكات اال�سرتاتيجية
والربامج البحثية.
و منذ ت�أ�سي�س وكالة الإمارات للف�ضاء
يف ع��ام � ،2014شهد قطاع الف�ضاء
الإماراتي تطورات متالحقة تنفيذا
ال�سرتاتيجيات مدرو�سة ،حيث مت يف
عام � 2016إطالق ال�سيا�سة الوطنية
ل�ل�ف���ض��اء وال �ت ��ي ت��ر� �س��م التوجهات
وال �غ��اي��ات امل ��راد حتقيقها يف جمال
ال�ف���ض��اء ..وام �ت��دادا ل��ذل��ك ويف عام
 ،2019مت �إط�ل�اق اال�سرتاتيجية

ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�ف���ض��اء  2030لغاية
حتديد الإطار العام ل�صناعة الف�ضاء
يف الإم� ��ارات والأن���ش�ط��ة ال�ت��ي �سيتم
العمل عليها خالل العقد القادم.
ك � �م ��ا ع� �م� �ل ��ت ال � ��وك � ��ال � ��ة ب�صفتها
ه�ي�ئ��ة احت ��ادي ��ة ع �ل��ى ت�ه�ي�ئ��ة البنية
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة وال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة اجلاذبة
ل�لا��س�ت�ث�م��ارات ومب ��ا ي��دع��م التطور
يف الأن�شطة الف�ضائية وي��وف��ر بيئة
جاذبة ال�ستقطاب ال�شركات العاملية
يف جم��ال ال�ف���ض��اء ،ح�ي��ث مت يف عام
� 2019إ� �ص��دار ال�ق��ان��ون االحتادي
ب�ش�أن تنظيم قطاع الف�ضاء ،والذي
ي��و��ض��ح ال �ق��واع��د والأح� �ك ��ام العامة
لتنظيم وت�صريح الأن�شطة الف�ضائية
ومبا يتوافق مع ال�سيا�سات الوطنية
والقوانني الدولية التي تعد الدولة
طرفا فيها.
و قد �أطلقت وكالة الإمارات للف�ضاء
خ�ط��ة ت�ع��زي��ز اال��س�ت�ث�م��ار الف�ضائي،
ب� �ه ��دف ت �� �س �ه �ي��ل اال�� �س� �ت� �ث� �م ��ارات يف
�صناعة الف�ضاء بالدولة ومبا ي�سهم
يف حتقيق مئوية الإم� ��ارات 2071
وخطة ال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة يف
تنويع وا�ستدامة االقت�صاد ،بالإ�ضافة
�إىل تعزيز اقت�صاد الدولة القائم على
املعرفة واالبتكار والتقنيات املتقدمة،
وت �� �ش �ج �ي��ع ري� � � ��ادة الأع� � �م � ��ال ورف� ��ع
م�ع��دل ت�أ�سي�س ال���ش��رك��ات ال�صغرية
واملتو�سطة.
ويف �سياق ذلك� ،أطلقت الوكالة عددا
من املبادرات هي الأوىل من نوعها يف
املنطقة وال �ع��امل ال�ع��رب��ي ت��رك��ز على
اح�ت���ض��ان وت���س��ري��ع حت��وي��ل الأفكار
املبتكرة �إىل م�شاريع ف�ضائية و نتج
عنها احت�ضان �ست �أفكار وحتويلها اىل
�شركات نا�شئة وطنية و�ضمان ثالث
�صفقات ا�ستثمارية من قبل ال�شركاء.
و ت�شرف وكالة الإمارات للف�ضاء على
م�شروع الإم ��ارات ال�ستك�شاف املريخ
"م�سبار الأمل"� ،إىل جانب عدد من
امل�شاريع العلمية التي يتم تنفيذها
ب��ال�ت�ع��اون وال���ش��راك��ة م��ع اجلامعات
ومراكز البحث والتطوير مبا يف ذلك
م�شروع نوابغ الف�ضاء العرب الرامي
�إىل خلق جيل م��ن ال�شباب العربي
امل�ؤهل يف قطاع ال�صناعات الف�ضائية
امل�خ�ت�ل�ف��ة .و �أ� �ش��رف��ت ال��وك��ال��ة على
ت�أ�سي�س املجموعة العربية للتعاون
ال�ف���ض��ائ��ي وال� ��ذي ي���ض��م امل�ؤ�س�سات
واجل�ه��ات الف�ضائية �أو العلمية من
 14دولة عربية مكونا نواة النطالق
التعاون الف�ضائي العربي باملنطقة.
وتتابع الوكالة �شراكتها وتعاونها مع
اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الأكادميية يف
ال��دول��ة لتحفيز الطلبة والطالبات
ع �ل��ى االن � �خ � ��راط يف درا� � �س� ��ة علوم
الف�ضاء ومت حتقيق ذل��ك من خالل
برنامج االبتعاث والرعاية الدرا�سية
وامل� ��� �س ��اب� �ق ��ات ال �ع �ل �م �ي��ة واكت�شاف
وا��س�ت�ق�ط��اب ال�ط�ل�ب��ة امل��وه��وب�ين ويف

تطعيم املناهج التعليمية وا�ستحداث
ال� ��درج� ��ات ال �ع �ل �م �ي��ة ب��ال �ت �ع��اون مع
اجل�ه��ات ذات ال�ع�لاق��ة م��ا ي�ساهم يف
توفري ال �ك��وادر امل��ؤه�ل��ة ال �ق��ادرة على
ق�ي��ادة ال�ق�ط��اع �إىل امل��زي��د م��ن النمو
امل�ستدام يف امل�ستقبل.
الربنامج الوطني للف�ضاء .
وج � ��اء �إط �ل ��اق ال�ب�رن ��ام ��ج الوطني
للف�ضاء يف �أب��ري��ل  2017م��ن قبل
� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم �م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ�ي����س جم�ل����س ال� � ��وزراء ح��اك��م دبي
"رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة لإعداد رواد ف�ضاء �إماراتيني،
والو�صول مب�سبار الأم��ل �إىل كوكب
املريخ يف عام  2021عام اخلم�سني،
فو�ضع خطة ملائة عام.
برنامج الإمارات لرواد الف�ضاء .
ومت يف ع��ام � 2017إط�ل�اق برنامج
الإم� ��ارات ل ��رواد ال�ف���ض��اء ،الربنامج
املتخ�ص�ص الأول م��ن ن��وع��ه عربيا
لت�أهيل رواد ف�ضاء �إماراتيني ،وتر�سيخ
مكانة دولة الإمارات ك�شريك عاملي يف
رح�ل�ات ال�ف���ض��اء امل ��أه��ول��ة ،و�إر�سال
�أول رائ��د ف�ضاء �إم��ارات��ي �إىل حمطة
ال�ف���ض��اء ال��دول �ي��ة ..وه ��و م��ا حتقق
ب��ان �ط�لاق رائ ��د ال�ف���ض��اء الإم ��ارات ��ي
ه � ��زاع امل �ن �� �ص��وري يف � 25سبتمرب
� 2019إىل الف�ضاء اخلارجي ليكون
�أول �إم� ��ارات� ��ي وث ��ال ��ث ع��رب��ي ي�صل
ال�ف���ض��اء ،و�أول ع��رب��ي ي�ب�ل��غ حمطة
الف�ضاء الدولية.
كما �ضم الربنامج يف �أبريل 2021
الدفعة الثانية من برنامج الإمارات
ل ��رواد ال�ف���ض��اء ،لت�شكل م��ع الدفعة
الأوىل م�ن��ه ف��ري�ق��ا �إم��ارات �ي��ا رباعيا
ي�ضم ن��ورا املطرو�شي ،وحممد املال،
و�سلطان النيادي ،وهزاع املن�صوري.
امل��ج��م��وع��ة ال��ع��رب��ي��ة للتعاون
الف�ضائي .
ويف م��ار���س � ،2019أط �ل��ق �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"
م�ب��ادرة "املجموعة العربية للتعاون
الف�ضائي" التي تتخذ من العا�صمة
الإماراتية �أبوظبي مقرا لها ،وت�ضم
يف ع�ضويتها لدى ت�أ�سي�سها  14دولة
هي :اململكة العربية ال�سعودية ،ودولة
الإمارات العربية املتحدة ،والبحرين،
و�سلطنة ع�م��ان ،وال�ك��وي��ت ،والأردن،
وم�صر ،وامل�غ��رب ،وال �ع��راق ،وتون�س،
واجلزائر ،وال�سودان ،وموريتانيا.
و�صول م�سبار الأمل �إىل املريخ .
ويف ف�براي��ر  2021وب��ال�ت��زام��ن مع

عام اليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س احتاد
دول� ��ة الإم� � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة،
متكنت الدولة بنجاح� ،شهد له العامل،
من حفر ا�سمها يف �سجل الإجنازات
التاريخية كخام�س دول��ة يف العامل
ت���ص��ل �إىل م ��دار ك��وك��ب امل��ري��خ عرب
م�شروع الإم ��ارات ال�ستك�شاف املريخ
"م�سبار الأمل" ،الذي جاء تتويجا
ل�سنوات من اجلهود املتوا�صلة يف بناء
قطاع ف�ضائي متطور ونقل املعرفة
�إىل الكوادر الإماراتية وتهيئة البيئة
الت�شريعية والتنظيمية واال�ستثمارية
الالزمة ل�ضمان النمو امل�ستدام لهذا
القطاع الواعد.
برنامج نوابغ الف�ضاء العرب .
ويف ي��ول �ي��و � 2020أع �ل ��ن �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئي�س
جم�ل����س ال� � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه
اهلل" � ،إط� �ل ��اق ب ��رن ��ام ��ج "نوابغ
ال �ف �� �ض��اء العرب" الأول م��ن نوعه
عربيا ،والذي يهدف لتدريب وت�أهيل
نخبة من املواهب والعقول العربية
الفذة يف علوم الف�ضاء والتكنولوجيا
امل �ت �ق��دم��ة امل��رت �ب �ط��ة ب ��ه ،ومتكينهم
باملهارات والقدرات التي متكنهم من
ق �ي��ادة خم�ت�ل��ف ق�ط��اع��ات ا�ستك�شاف
الف�ضاء وعلومه و�صناعاته.
م�شروع الإم ��ارات ال�ستك�شاف كوكب
الزهرة وحزام الكويكبات .
وج��اء الإع�ل�ان م��ؤخ��را يف � 5أكتوبر
 2021عن �إطالق م�شروع الإمارات
ال��س�ت�ك���ش��اف ك��وك��ب ال ��زه ��رة وح ��زام
الكويكبات ،الرابع عامليا ال�ستك�شاف
ك��وك��ب ال��زه��رة وح� ��زام الكويكبات،
لري�سم �آفاقا جديدة ل�صناعة الف�ضاء
يف دولة الإمارات.
ويعمل امل�شروع الف�ضائي الأكرب من
ن��وع��ه يف ت��اري��خ ال��دول��ة ع�ل��ى �إجن��از
م��رك�ب��ة ف���ض��ائ�ي��ة ج��دي��دة ت�ق�ط��ع يف
رحلتها الف�ضائية م�سافة تقدر بنحو
 3.6مليار كيلومرت تعادل � 7أ�ضعاف
الرحلة التي قطعها "م�سبار الأمل"،
وتقرتب حتى م�سافة  109ماليني
كيلومرت م��ن ال�شم�س ..وال تكتفي
املهمة الف�ضائية الإم��ارات�ي��ة ب�إجراء
درا��س��ة متعمقة لـ  7كويكبات �ضمن
املجموعة ال�شم�سية بل تهبط �أي�ضا
على �آخر كويكب منها.
و��س�ي�ت��م ت�ط��وي��ر امل��رك �ب��ة الف�ضائية
خ�ل�ال � � 7س �ن��وات و� �س �ت �ك��ون جاهزة
ملهمتها الف�ضائية يف بداية ،2028
على �أن تبقى يف مهمتها العلمية مدة
خم�س �سنوات من  2028وحتى عام
 ،2033بهدف ا�ستك�شاف جمموعة
كويكبات داخ��ل املجموعة ال�شم�سية
مل ت�صل �إليها �أية مهمة ف�ضائية من
قبل ،ودرا�سة كوكب الزهرة والتقاط
�صور وجمع بيانات علمية دقيقة لأول

مرة عن الكويكبات �ضمن املجموعة
ال�شم�سية.
و ت��ر� �س��خ امل �ه �م��ة اجل� ��دي� ��دة ري � ��ادة
الإم � � � � ��ارات وج� �ه ��ة ع��امل �ي��ة للعقول
والكفاءات واال�ستثمارات النوعية يف
قطاع ا�ستك�شاف الف�ضاء وال�صناعات
امل��رت �ب �ط��ة ب ��ه ،وت �ت �ع��اون يف املرحلة
الأوىل مع جامعة الإم��ارات وجامعة
خ �ل �ي �ف��ة وخم� �ت�ب�ر ف �ي ��زي ��اء الغالف
اجل � � ��وي وال� �ف� ��� �ض ��اء ل � ��دى جامعة
كولورادو.
و يرتافق م�شروع الإمارات ال�ستك�شاف
كوكب الزهرة وح��زام الكويكبات مع
برنامج متكامل لدعم ت�أ�سي�س �شركات
�إماراتية يف قطاع الف�ضاء متخ�ص�صة
يف ال�صناعات الف�ضائية وعلومها،
وي� ��دع� ��م م � �ب � ��ادرة � �ض �م ��ان ح�صول
ال�شركات الإم��ارات�ي��ة املتخ�ص�صة يف
ال���ص�ن��اع��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة املتقدمة
على عقود �ضمن م�شروع ا�ستك�شاف
ك��وك��ب ال ��زه ��رة وح � ��زام الكويكبات
داخ ��ل ال �ن �ظ��ام ال���ش�م���س��ي ،ويرتافق
م��ع برنامج تدريبي وط�ن��ي متكامل
ل�ت�ن�م�ي��ة ال �� �ص �ن��اع��ات امل �ه �ن �ي��ة لدى
املواطنني وت�أهيلهم لإن�شاء �شركاتهم
اخل ��ا� �ص ��ة خل ��دم ��ة ق� �ط ��اع الف�ضاء
والقطاعات ال�صناعية الأخ��رى ذات
العالقة.
نقلة نوعية للم�ستقبل .
ويف ظ��ل ه ��ذه امل �� �ش��اري��ع الف�ضائية
العمالقة ،ومع موا�صلة جهود زيادة
ج��اذب�ي��ة ق�ط��اع الف�ضائي الإماراتي
ل�لا��س�ت�ث�م��ارات امل�ح�ل�ي��ة والإقليمية
وال�ع��امل�ي��ة ،وحتفيز ال�ق�ط��اع اخلا�ص
للم�ساهمة ب�شكل �أكرب يف منو وازدهار
قطاع الف�ضاء الوطني باعتباره �أحد
ق�ط��اع��ات اق�ت���ص��اد امل�ستقبل القائم
على املعرفة واالب�ت�ك��ار ،ت�سعى دولة
الإم ��ارات �إىل �إح��داث نقلة نوعية يف
القطاع لي�صبح �أح��د ال��رواف��د املهمة
لالقت�صاد الوطني ،وم�ساهما ن�شطا
يف الناجت املحلي الإجمايل للدولة.
و ت�ستند دول��ة الإم ��ارات يف خططها
اال�سرتاتيجية نحو زي��ادة م�ساهمة
ق �ط��اع ال �ف �� �ض��اء يف ال �ن �م��و امل�ستدام
ل�ل�اق �ت �� �ص��اد ال ��وط� �ن ��ي �إىل ق��اع��دة
�صلبة ،مع وجود �أكرث من  17قمرا
ا��ص�ط�ن��اع�ي��ة م ��داري ��ة ،و 7مركبات
ف�ضائية جديدة قيد التطوير و�أكرث
م��ن �� 50ش��رك��ة وم��ؤ��س���س��ة ومن�ش�أة
ف�ضائية داخ ��ل ال��دول��ة مب��ا يف ذلك
��ش��رك��ات عاملية و��ش��رك��ات نا�شئة ،و5
مراكز بحثية لعلوم الف�ضاء وثالثة
برامج جامعية يف العلوم الف�ضائية
يف ال��دول��ة لتخريج ال �ك��وادر امل�ؤهلة
ل� �ق� �ي ��ادة ال� �ق� �ط ��اع ن �ح��و امل ��زي ��د من
التطور ،وحاليا يقدر عدد العاملني
يف قطاع الف�ضاء الإماراتي ب�أكرث من
� 3100شخ�ص.
���ش��راك��ة ال��ق��ط��اع�ين احلكومي
واخلا�ص .
و يلعب القطاع اخل��ا���ص دورا مهما
يف ت �ط��ور وازده � � ��ار ق �ط��اع الف�ضاء
الإماراتي ،جنبا �إىل جنب مع القطاع
احلكومي ،وت�ستهدف دولة الإمارات
خ�لال الفرتة املقبلة حتفيز القطاع
اخل��ا���ص ع�ل��ى امل�ساهمة ب�شكل �أكرب
يف من��و وت�ط��ور القطاع ،كما توا�صل
ال�ق�ي��ام ب��دوره��ا يف خ��دم��ة امل�ؤ�س�سات
العاملة يف ق�ط��اع الف�ضاء الوطني،
ب�ه��دف حتفيز القطاعني احلكومي
واخلا�ص للم�شاركة يف موا�صلة منو

االق�ت���ص��اد ال��وط�ن��ي ،خ�صو�صا يف ما
يخ�ص ا�ستك�شاف الكواكب وتطوير
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا االت� ��� �ص ��االت والأق� �م ��ار
ال�صناعية� ،إ�ضافة �إىل اال�ستفادة من
�أح ��دث م��ا تو�صلت �إل�ي��ه تكنولوجيا
وتطبيقات الف�ضاء يف اال�ستخدامات
الأر��ض�ي��ة .و ت�أتي ه��ذه اال�ستثمارات
وامل�شروعات الف�ضائية ت�أكيدا على �أن
تقنيات الف�ضاء �أ�صبح لها دور مهم
ومت�صاعد يف دعم اقت�صادات الدول،
وتعترب ج��زءا ال يتجز�أ من مقومات
احلياة الع�صرية ،بدءا من االت�صاالت
وامل�لاح��ة وال �ب��ث ال�ف���ض��ائ��ي ،و�صوال
�إىل ر�صد �أح��وال الطق�س والكوارث
الطبيعية والتنب�ؤ بها.

وازده��ار القطاع �إىل جانب التعامل
مع التحديات التي قد تواجه القطاع
وحتويلها �إىل فر�ص للنمو.
و ل �ل �ق �ط��اع اخل� ��ا�� ��ص دور م �ه ��م يف
م���س�ت�ق�ب��ل ق �ط��اع ال �ف �� �ض��اء الوطني
ل��زي��ادة م�ساهمته يف ال �ن��اجت املحلي
الإجمايل للدولة ،وا�ستقطاب املزيد
من اال�ستثمارات املحلية والأجنبية،
وج ��ذب ال �ك��وادر ال��وط�ن�ي��ة واملواهب
ورواد الأع� �م ��ال م��ن داخ� ��ل الدولة
وخارجها ،ليكونوا م�شاركني يف النمو
امل�ستقبلي للقطاع.
و ي�ت�ي��ح ق �ط��اع ال �ف �� �ض��اء الإم ��ارات ��ي
ال �ع��دي��د م��ن ال �ف��ر���ص �أم� ��ام �شركات
وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص باعتبارها
�شريكا �أ�سا�سيا يف منو وازدهار القطاع
ال �ف�� �ض��ائ��ي ،وخ���ص��و��ص��ا يف جماالت ا�سرتاتيجية وطنية.
الأق �م��ار اال�صطناعية واالت�صاالت و ت�ستهدف "اال�سرتاتيجية الوطنية
واال��س�ت���ش�ع��ار ع��ن ب�ع��د والتطبيقات ل �ق �ط��اع ال �ف �� �ض��اء  ،"2030تعزيز
الف�ضائية وغريها.
م �� �س��اه �م��ة ال� �ق� �ط ��اع ال �ف �� �ض��ائ��ي يف
و ه� �ن ��اك �إدراك م �ت ��زاي ��د لأهمية االقت�صاد الوطني ،ودع��م االقت�صاد
ب�ن��اء وت�ع��زي��ز ال���ش��راك��ات م��ع القطاع ال �ق��ائ��م ع�ل��ى امل �ع��رف��ة ،وال �ع �م��ل على
اخلا�ص يف جمال ا�ستك�شاف الف�ضاء حتقيق �أه� ��داف رئي�سية م��ن بينها،
وت�ط��وي��ر تقنياته وت���س��ري��ع االبتكار "ت�شكيل �شراكات وا�ستثمارات حملية
فيه ،وذلك عرب مرحلتني �أ�سا�سيتني وعاملية فاعلة يف �صناعة الف�ضاء"،
لإ�شراك القطاع اخلا�ص ب�شكل فاعل و"تعزيز ال �ق��درات املحلية املتقدمة
يف جم��ال الف�ضاء ،الأوىل تتمثل يف يف ال �ب �ح��ث وال �ت �ط��وي��ر والت�صنيع
توفري منظومة حيوية �شاملة متكن لتكنولوجيا الف�ضاء".
امل�ستثمرين واملبتكرين من امل�ساهمة
يف ت �ط ��وي ��ر خم �ت �ل��ف ج� ��وان� ��ب ه ��ذا تعزيز اال�ستثمار الف�ضائي .
القطاع ،فيما تركز املرحلة الثانية وت ��وا�� �ص ��ل دول� � ��ة الإم� � � � ��ارات تنفيذ
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ال �ط��اق��ات والإمكانات ا�سرتاتيجيات طويلة امل��دى لتحفيز
وال � �ك � �ف� ��اءات امل �ط �ل��وب��ة يف خمتلف من��و ق �ط��اع ال�ف���ض��اء ال��وط �ن��ي ،ومن
التخ�ص�صات التي ي�ستهدفها قطاع بينها خطة تعزيز اال�ستثمار الف�ضائي
الف�ضاء الوطني.
الرامية �إىل بناء قطاع ف�ضائي �إمارتي
قوي وم�ستدام يدعم ويحمي امل�صالح
ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة الت�شريعية الوطنية والقطاعات احليوية ،وي�سهم
يف ت�ن��وي��ع االق�ت���ص��اد ومن� ��وه ،ويعزز
والتنظيمية .
ويتوا�صل العمل على تطوير البنية ال �ك �ف��اءات الإم ��ارات �ي ��ة املتخ�ص�صة،
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة وال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة الالزمة وي�ط��ور ال �ق��درات العلمية والتقنية
لزيادة جاذبية قطاع الف�ضاء الوطني ال �ع��ال �ي��ة ،وي��ر� �س��خ ث �ق��اف��ة االبتكار
ملزيد من اال�ستثمارات ورواد الأعمال والفخر الوطني ،وير�سي دور دولة
و�شركات وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص الإم ��ارات ومكانتها �إقليميا وعامليا،
��س��واء م��ن داخ��ل ال��دول��ة �أو خارجها ،وذلك من خالل ت�سهيل تدفق املزيد
كما ت�ستهدف اجل�ه��ات املعنية وعلى من اال�ستثمارات يف �صناعة الف�ضاء
ر�أ�سها وكالة الإمارات للف�ضاء ،جذب بالدولة ،ومبا ي�ساهم يف حتقيق ر�ؤية
املزيد من ال�شركات العاملية العاملة الإم� ��ارات  2021وامل�ئ��وي��ة 2071
يف ال �ق �ط��اع ال�ف���ض��ائ��ي الت �خ��اذ دولة وخطة ال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة يف
الإم � ��ارات م�ق��را �إقليميا ل�ه��ا ،وذلك تنويع وا�ستدامة االقت�صاد الوطني،
لال�ستفادة من البيئة املحفزة لالبتكار وتعزيز اقت�صاد ال��دول��ة القائم على
والإب��داع التي توفرها ال��دول��ة ،ومن املعرفة واالبتكار والتقنيات املتقدمة.
ق��درة ال��دول��ة على اج �ت��ذاب املواهب وحتفيز البحث والتطوير واالبتكار
والكوادر امل�ؤهلة املتخ�ص�صة يف علوم وت�شجيع ري��ادة الأع�م��ال وامل�ؤ�س�سات
ال�ف���ض��اء ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل اال�ستفادة ال�صغرية واملتو�سطة.
م��ن النمو امل���س�ت��دام لقطاع الف�ضاء
الوطني باعتباره الأن�شط والأ�سرع حتفيز ريادة الأعمال الف�ضائية .
منوا يف املنطقة.
ك �م��ا حت �ف��ز ال ��دول ��ة ري � ��ادة الأعمال
وال �� �ش��رك��ات ال �� �ص �غ�يرة واملتو�سطة
دور القطاع اخلا�ص .
ال�ع��ام�ل��ة يف ال �ق �ط��اع ال�ف���ض��ائ��ي من
ويقوم القطاع اخلا�ص بدور مهم يف خ�ل�ال ج��ذب و ت�ع��زي��ز اال��س�ت�ث�م��ار يف
تطور وازدهار قطاع الف�ضاء الإماراتي �صناعة الف�ضاء ،وت�شجيع وت�سهيل
ال� � ��ذي ي �ع��د الأك� �ب ��ر ع �ل��ى م�ستوى �أع �م��ال ال���ش��رك��ات وال�ق�ط��اع اخلا�ص
امل �ن �ط �ق��ة ،م ��ن ح �ي��ث اال�ستثمارات ف �ي��ه ،ب �ه��دف ج�ع��ل الإم � ��ارات مركزا
وح �ج��م امل �� �ش��اري��ع ،ف���ض�لا ع��ن عدد �إق�ل�ي�م�ي��ا وع��امل�ي��ا رئي�سيا للأن�شطة
ال�شركات العاملة فيه ،وي�شمل ذلك الف�ضائية ،و�ضمان م�ساهمة قطاع
امل�شاريع الف�ضائية املختلفة ،التي تتم الف�ضاء ال��وط�ن��ي يف تنويع اقت�صاد
بجهود امل�ؤ�س�سات واجل�ه��ات العاملة ال� ��دول� ��ة وت �� �ش �ج �ي��ع اال� �س �ت �ث �م��ارات
يف ال�ق�ط��اع الف�ضائي ،ال��ذي تتزايد الأج�ن�ب�ي��ة ع�ل��ى ال��دخ��ول يف �صناعة
�أهميته اال�سرتاتيجية وم�ساهمته يف الف�ضاء الوطنية.
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حاكم ر�أ�س اخليمة يطلع على خطط وبرامج وزارة الداخلية
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة ،بح�ضور ال�شيخ
�أحمد بن �سعود القا�سمي رئي�س دائ��رة اخلدمات العامة
ب��ر�أ���س اخليمة ،يف ق�صر �سموه مبدينة �صقر بن حممد
�أم����س� ،سعادة ال�ل��واء ال��رك��ن خليفة ح��ارب اخلييلي وكيل
وزارة الداخلية ،الذي قدم لل�سالم على �سموه.
واطلع �سموه خالل اللقاء على خطط وبرامج وا�سرتاتيجية
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ال��رام �ي��ة �إىل ت�ق��دمي �أف���ض��ل اخلدمات
الأمنية وفق �أعلى املعايري العاملية لرت�سيخ الأمن والأمان

04

يف الإمارة والدولة ،وذلك بح�ضور اللواء علي عبد اهلل بن
علوان النعيمي قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة.
وثمن �سموه اجلهود التي تبذلها وزارة الداخلية وفريق
عملها بقيادة الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الداخلية ،ال��ذي يويل
اهتماماً كبرياً بتعزيز منظومة العمل ال�شرطي وتطوير
كافة املجاالت الأمنية يف الدولة.
و�أع ��رب �سعادة ال�ل��واء ال��رك��ن ،ع��ن �شكره وتقديره لدعم
وتوجيهات �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ،التي ت�ساهم
يف تعزيز وتر�سيخ مفهوم الأمن والأمان واال�ستقرار لدى
جميع املواطنني واملقيمني والزوار يف �إمارة ر�أ�س اخليمة.

حمدان بن زايد يفتتح جممع �أدنوك ال�سكني يف ليوا و طريق حقل �شاه مزيرعة

•• الظفرة-وام:

افتتح �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن زايد
�آل ن�ه�ي��ان مم�ث��ل احل��اك��م يف منطقة
ال �ظ �ف��رة  ..جم�م��ع �أدن � ��وك ال�سكني
مبدينة مزيرعة يف منطقة الظفرة
و ال ��ذي بلغت تكلفته ح ��وايل 898
مليون درهم.
ح�ضر االفتتاح معايل الدكتور �سلطان
ب ��ن �أح �م ��د اجل ��اب ��ر وزي� ��ر ال�صناعة
و التكنولوجيا امل�ت�ق��دم��ة "الرئي�س
التنفيذي ل�شركة ب�ت�رول �أب ��و ظبي
ال��وط �ن �ي��ة " �أدن� � � ��وك " وجمموعة
�شركاتها" الع�ضو امل�ن�ت��دب لل�شركة
و�سعادة �أحمد مطر الظاهري مدير
مكتب �سمو ممثل احلاكم يف منطقة
الظفرة.
و ا��س�ت�م��ع ��س�م��و ال���ش�ي��خ ح �م��دان بن
زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ل ��دى و� �ص��ول��ه �إىل
امل �ج �م��ع ال���س�ك�ن��ي �إىل � �ش��رح مف�صل
ح��ول موا�صفات وم�شتمالت املجمع
الذي �أقيم على م�ساحة � 95ألف قدم
مربع تقريباً وبوحدات �سكنية بطاقة
ا�ستيعابية تكفي  1350موظفا و
عامال.
وق ��ام ��س�م��وه ب�ع��د االف �ت �ت��اح الر�سمي
بجولة يف املجمع ال��ذي ي�ضم مبان
ترفيهية وخدمية ومن�ش�آت ريا�ضية
وم �� �س �ج��دا وع � �ي� ��ادة ط �ب �ي��ة ووح � ��دة
مل �ع��اجل��ة ال �� �ص��رف ال �� �ص �ح��ي ا�ضافة
ل�ل�م���س��اح��ات ال �� �ص �ح��راوي��ة املحيطة
مب�صنع حقل �شاه للغاز احلام�ض و
التي مت ت�شجريها بعدد من النباتات
املحلية.
و ال� �ت� �ق ��ى �� �س� �م ��وه خ �ل ��ال اجل ��ول ��ة
جمموعة من املهند�سني واملهند�سات
من العاملني يف احلقل الربي وتبادل
معهم احلديث حول طبيعة عملهم و
املهام املوكلة �إليهم ومتنى لهم النجاح

و التوفيق يف خدمة الوطن.
وقال �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل
نهيان " �إن توجيهات القيادة الر�شيدة
بالرتكيز على تطوير الكادر الب�شري
الإم ��ارات ��ي حققت نتائجها املرجوة
ع�ب�ر �إ� � �ش� ��راك ال � �ك� ��وادر الإم ��ارات� �ي ��ة
ال�شابة امل��ؤه�ل��ة يف �إدارة العديد من
امل�شاريع التي تتطلب درجة عالية من
التخ�ص�صية وب�شكل خا�ص الطاقة ".
و ث �م��ن � �س �م��وه ج� �ه ��ود " �أدن� � � ��وك "
واه �ت �م��ام �ه��ا ب��ا� �س �ت �ق �ط��اب ال� �ك ��وادر

الإم��ارات�ي��ة وتدريبها وت�أهيلها حتى
تتمكن من القيام بواجباتها على �أكمل
وج��ه ويف خمتلف امل �ج��االت واملواقع
م��ؤك��دا �أن �أب�ن��اء ال��وط��ن ه��م حا�ضره
وم�ستقبله وع�ل�ي�ه��م ت�ق��ع م�س�ؤولية
كبرية يف العديد من القطاعات.
و �شدد �سموه على �أهمية زيادة ن�سبة
التوطني يف خمتلف املواقع و احلقول
التابعة لـ " �أدن��وك " و من اجلن�سني
كون هذا الأمر يحظى باهتمام كبري
من القيادة الر�شيدة و ي�سهم يف دعم

م�شاريع اخلم�سني التي مت الإعالن
عنها م�ؤخرا ".
ومت يف ختام ال��زي��ارة التقاط ال�صور
ال �ت ��ذك ��اري ��ة ل �� �س �م��وه م ��ع م�س�ؤويل
ومهند�سي "�أدنوك ".
من ناحية �أخ��رى افتتح �سمو ال�شيخ
ح �م��دان ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان طريق
ح �ق��ل � �ش ��اه  -م��زي��رع��ة يف منطقة
ال�ظ�ف��رة وال ��ذي مت تنفيذه م��ن قبل
م��رك��ز النقل املتكامل و��ش��رك��ة الدار
ال�ع�ق��اري��ة "الدار" بتكلفة تقديرية

تبلغ  168.8مليون درهم.
ي�أتي تنفيذ الطريق يف �إطار احلر�ص
على جت�سيد ر�ؤية وتوجيهات القيادة
الر�شيدة للدولة بتوفري بنية حتتية
ع��ال�ي��ة اجل� ��ودة ت�ل�ب��ي ح��اج��ات الفرد
واملجتمع وتتما�شى مع �أف�ضل املعايري
العاملية وت�ستهدف االرتقاء مب�ستوى
احل � �ي ��اة وت ��وط� �ي ��د �أرك� � � ��ان التنمية
امل�ستدامة و�إ�سعاد املجتمع ورفاهيته.
واط � �ل ��ع � �س �م��وه م ��ن �� �س� �ع ��ادة طالل
الذيابي الرئي�س التنفيذي ملجموعة

ال ��دار ال�ع�ق��اري��ة ع�ل��ى م��راح��ل تنفيذ
الطريق الذي يقع يف منطقة �صناعية
حيوية الأم��ر ال��ذي �سينعك�س بدوره
ع�ل��ى ت�ع��زي��ز م�ك��ان��ة �أب��وظ �ب��ي كمركز
اقت�صادي و�صناعي متقدم مبا ي�سهم
يف دعم االقت�صاد الوطني.
و ي�ت���ض�م��ن امل �� �ش��روع �إن �� �ش��اء طريق
للربط بني م�صنع الكربيت وطريق
حميم – م��زي��رع��ة  /E90/بطول
 13.3كيلومرت مع عدد من الأعمال
االن�شائية ت�ضمنت  4معابر للجمال

وال� �غ ��زالن وم �ن �ط �ق��ة ت�ف�ت�ي����ش جهاز
حماية املن�ش�آت احليوية.
ال ثانياً
و يوفر الطريق كذلك مدخ ً
مل�صنع ال�ك�بري��ت ليخت�صر امل�شروع
م���س��اف��ة  35ك�ي�ل��و م �ت�راً للقادمني
م��ن منطقة مزيرعة ب��اجت��اه امل�صنع
وتنفيذ ج�سر مع �إن�شاء طريق رابط
�أ�سفل اجل�سر يربط بني  E 90علوي
على طريق دواري��ن يف كل جهة على
جانبي اجل�سر لتوفري حركة مرورية
ان�سيابية يف كل االجتاهات.

و �أكد �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل
نهيان حر�ص القيادة الر�شيدة على
توفري كل �سبل العي�ش الكرمي وتلبية
متطلبات امل��واط�ن�ين وب�شكل خا�ص
توفري فر�ص العمل وتنفيذ امل�ساكن
التي يتم �إن���ش��ا�ؤه��ا م��ن قبل اجلهات
احلكومية �أو القطاع اخل��ا���ص و من
�ش�أنها �أن ت�سهم يف توفري اال�ستقرار
االجتماعي و�إ��س�ع��اد امل��واط�ن�ين ورفع
م�ستوى معي�شتهم وفقاً لأعلى و�أرقى
املعايري العاملية.
و �أ� �ش��اد �سموه بجهود �شركة برتول
�أبوظبي الوطنية "�أدنوك" و مركز
النقل املتكامل و �شركة الدار العقارية
" الدار" يف �إجناز العديد من امل�شاريع
التنموية يف منطقة الظفرة.
م ��ن ج �ه �ت��ه ث �م��ن م� �ع ��ايل الدكتور
�سلطان بن �أحمد اجلابر افتتاح �سمو
ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن زاي ��د �آل نهيان
جممع �أدنوك ال�سكني يف ليوا و طريق
حقل �شاه  -مزيرعة وقال  " :يعك�س
تفقد �سموه عددا من من�ش�آت �أدنوك
يف منطقة الظفرة حر�صه على تنفيذ
ر�ؤية القيادة الر�شيدة بتطوير البنية
التحتية يف املنطقة و��ض�م��ان توفري
�أرق��ى اخلدمات للمجتمع واملوظفني
والعمال".
و �أ�� �ض ��اف م �ع��ال �ي��ه  ":مت��ا� �ش �ي �اً مع
ت��وج �ي �ه��ات ال �ق �ي��ادة ت��وا� �ص��ل �أدن� ��وك
جهودها لتحقيق �أك�بر قيمة ممكنة
م��ن امل � ��وارد ال�ه�ي��دروك��رب��ون�ي��ة حيث
حتتل منطقة الظفرة �أهمية كبرية
يف ه ��ذا امل �ج��ال ف�ه��ي حت�ت���ض��ن ع ��دداً
كبرياً من احلقول واملن�ش�آت وامل�صانع
التي ت�ساهم بقوة يف دع��م االقت�صاد
الوطني وتنفيذ ر�ؤية الوالد امل�ؤ�س�س
ال���ش�ي��خ زاي ��د ب��ن ��س�ل�ط��ان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" ب�ت���س�خ�ير م ��وارد
الدولة من الطاقة خدمة للوطن".

�صحة �أبوظبي تكرم  500طبيب بعد ح�صولهم على الإقامة الذهبية
•• �أبوظبي-وام:

ك ��رم ��ت دائ� � ��رة ال �� �ص �ح��ة � -أبوظبي
بالتعاون مع مكتب �أبوظبي للمقيمني
ال�ت��اب��ع ل��دائ��رة التنمية االقت�صادية
 �أب��وظ�ب��ي �أك�ث�ر م��ن  500طبيب ،بعد ح�صولهم على الإقامة الذهبية
يف الإم��ارة يف خطوة ت�ؤكد التزامهما
مب��وا� �ص �ل��ة مت �ك�ين امل ��واه ��ب العاملية
لتحقيق تطلعاتهم بالعي�ش والإقامة
يف �إم��ارة �أبوظبي على املدى البعيد..
وذل� ��ك ت �ن �ف �ي � ًذا ل �ت��وج �ي �ه��ات �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
جم�ل����س ال � � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه
اهلل" مبنح الإقامة الذهبية لأ�صحاب
الكفاءات العلمية واخلربات املتميزة.
ونظمت دائرة ال�صحة � -أبوظبي بهذه

املنا�سبة حفلاً افرتا�ض ًيا التقت فيه
الإدارة العليا للدائرة ممثلة مبعايل
ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن حممد �آل حامد
رئي�س دائرة ال�صحة و�سعادة الدكتور
ج�م��ال حممد الكعبي وك�ي��ل الدائرة
ب��الأط �ب��اء احل��ا��ص�ل�ين ع�ل��ى الإقامة
ال��ذه �ب �ي��ة م ��ن ال �ع��ام �ل�ي�ن يف قطاع
الرعاية ال�صحية يف الإمارة  ،بح�ضور
ح� ��ارب امل �ه�ي�ري م���س�ت���ش��ار يف مكتب
�أبوظبي للمقيمني.
وق ��ال م�ع��ايل ع �ب��داهلل ب��ن حم�م��د �آل
حامد " :يلعب قطاع الرعاية ال�صحية
دورًا رئي�س ًيا يف ر�سم م�ستقبل �إمارة
�أبوظبي ودولة الإمارات عمومًا".
و�أ�ضاف �" :شاهدنا خالل العام املا�ضي
م��دى الأث��ر ال��ذي تركه العاملون يف
ال��رع��اي��ة ال�صحية على ح�ي��اة النا�س
ودوره��م يف ترجمة توجيهات ور�ؤية

القيادة الر�شيدة التي و�ضعت �صحة
ورف � � ��اه �أف � � ��راد امل �ج �ت �م��ع ع �ل��ى ر�أ�� ��س
�أولوياتها فقد ق��دم��وا �أ�سمى معاين
الت�ضحية واالل �ت��زام وامل���س��ؤول�ي��ة يف
م��واج �ه��ة ج��ائ�ح��ة " ك��وف�ي��د "19 -
ل �ي �ت �م �ت��ع � �س �ك��ان الإم� � � � ��ارة ب ��الأم ��ان
وال�صحة وال�سالمة ..واليوم ،يحظى
ق�ط��اع ال��رع��اي��ة ال�صحية يف الإم ��ارة
مبكانة رائ��دة �إقليم ًيا وع��امل� ًي��ا ك�أحد
�أف�ضل القطاعات ال�صحية و�أكرثها
تقدمًا ويربهن على ذلك ما ناله من
التقدير العاملي والت�صنيفات واجلوائز
التي ح�صلت عليها الإمارة".
وق � � ��ال م �ع��ال �ي��ه  " :ن �ح ��ر� ��ص على
موا�صلة تقدمي كافة �أ�شكال الدعم
جلميع الأط�ب��اء العاملني يف الإمارة
مب ��ا ي �� �ض �م��ن مت �ت �ع �ه��م وعائالتهم
ب�إقامة �آمنة وم�ستقرة وحياة كرمية

جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية حتتفي بيوم املعلم العاملي
•• �أبوظبي-وام:

اح �ت �ف �ل��ت ج��ام �ع��ة حم �م��د ب ��ن زاي ��د
للعلوم الإن�سانية بيوم املعلم العاملي
ال��ذي ي�صادف اخلام�س م��ن �أكتوبر
من كل عام.
ونظمت اجلامعة بهذه املنا�سبة عددا
من الفعاليات ت�ضمنت اجناز جدارية
اف�ت�را� �ض �ي��ة ل���ش�ك��ر الأ�� �س ��ات ��ذة على
ج�ه��وده��م ل�ت�ع��زي��ز م���س�يرة اجلامعة
الأك��ادمي�ي��ة و�إج ��راء م�سابقة �شعرية
تناولت الدور املتعاظم للمعلم �شارك
فيها ط�ل�اب اجل��ام�ع��ة بق�صائد من
نظمهم و مت تكرمي الفائزين الأوائل
بامل�سابقة .
وب �ع �ث��ت �إدارة اجل ��ام� �ع ��ة بر�سائل
��ش�ك��ر وت �ق��دي��ر ل�ك��ل �أع �� �ض��اء الهيئة
التدري�سية .
و�أك� ��د � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور خ��ال��د �سامل
اليبهوين الظاهري مدير اجلامعة
�إن اح �ت �ف��ال اجل��ام �ع��ة ب �ي��وم املعلم

ي��أت��ي ت�ق��دي��را وع��رف��ان��ا ل�ل��دور الذي
ي�ضطلع ب��ه امل�ع�ل�م��ون والأ� �س��ات��ذة يف
الدفع مب�سرية اجلامعة �إىل الأمام و
و�ضعها يف مكانة متقدمة من خالل
خمرجاتها الأك��ادمي�ي��ة املتميزة �إىل
ج ��ان ��ب دوره� � ��م يف خ ��دم ��ة املجتمع
ورف��ده بكوادر ب�شرية م�ؤهلة ت�ساهم
يف عمليات التنمية والتطوير التي
ت�شهدها الدولة.
ونوه �إىل �أهمية و نبل الر�سالة التي

يحملها �أ�ساتذة اجلامعة من خالل
ن���ش��ر ن ��ور ال �ع �ل��م و امل �ع��رف��ة و اتباع
�أف���ض��ل ال�سبل و امل�م��ار��س��ات يف طرق
التدري�س احلديثة القائمة على اتباع
م �ن��اه��ج ال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي والدرا�سة
والتفكر والتدبر خا�صة �أن اجلامعة
ت���ض��م ك� ��وادر ت��دري���س�ي��ة م�ت�م�ي��زة مت
ا�ستقطابهم من �أف�ضل  200جامعة
حول العامل ح�سب الت�صنيف العاملي.
و�أ� � �ض� ��اف :ب��ال�ن���س�ب��ة ل �ن��ا يف جامعة
حم�م��د ب��ن زاي ��د ل�ل�ع�ل��وم الإن�سانية
مي�ث��ل االح�ت�ف��ال ب�ي��وم امل�ع�ل��م العاملي
وق �ف��ة م ��ع ال� � ��ذات ل�ت�ق�ي�ي��م امل�سرية
وتعزيز املكت�سبات وتهيئة املناخ املالئم
ل�ل�أ��س��ات��ذة ال��ذي��ن قمة ه��رم م�سرية
اجل��ام �ع��ة امل�ستقبلية" .و �أو� �ض ��ح
ال�ي�ب�ه��وين �أن ال�ب�رام��ج الأكادميية
التي تبنتها اجلامعة منذ ت�أ�سي�سها
ت�سري وفق اخلطط املعدة لها وتلبي
احتياجات املجتمع يف جم��ال العلوم
الإن�سانية واالجتماعية والفل�سفية.

على �أر���ض الإم��ارات الطيبة ..وي�أتي
ت�ع��اون�ن��ا ال��وث�ي��ق م��ع مكتب �أبوظبي
للمقيمني تنفي ًذا لتوجيهات قيادتنا
احل�ك�ي�م��ة ب�ت�ك��رمي وت �ق��دي��ر اجلهود
اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال �ت��ي ب��ذل�ه��ا الأط �ب ��اء،
ال ��س�ي�م��ا خ�ل�ال ال �ظ ��روف الراهنة،
متطلعني �إىل �أن تبقى �إمارة �أبوظبي
وج�ه��ة لأف���ض��ل الأط �ب��اء م��ن خمتلف
�أنحاء العامل للعمل والعي�ش".
وق� ��د مت ان �ت �ق��اء ق��ائ �م��ة احلا�صلني
ع�ل��ى الإق��ام��ة ال��ذه�ب�ي��ة ال�ت��ي �شملت
�أك�ث�ر م��ن  500ط�ب�ي��ب ب�ع��د عملية
اختيار �شاملة ومتكاملة مت خاللها
تر�شيح وتقييم كل طبيب على حدة
ب �ن��ا ًء ع�ل��ى جم�م��وع��ة م�ع��اي�ير ت�شمل
امل ��ؤه�ل�ات وال�سمعة والأداء وكجزء
م��ن اجل �ه��ود امل�ت��وا��ص�ل��ة ال�ستقطاب
املواهب �إىل �إمارة �أبوظبي ،وللحفاظ

على م�ستقبل الإم� ��ارة �أع�ل�ن��ت دائرة
ال�صحة � -أب��وظ�ب��ي ومكتب �أبوظبي
للمقيمني ع��ن نيتها ل�ت�ك��رمي املزيد
من الأخ�صائيني العاملني يف جمال
الرعاية ال�صحية فمن املقرر مكاف�أة
جم� �م ��وع ��ات �إ�� �ض ��اف� �ي ��ة �أخ� � � ��رى من
الأط �ب��اء وتر�شيحهم للح�صول على
الإق��ام��ات ال��ذه�ب�ي��ة .م��ن ج��ان�ب��ه قال
م�ع��ايل حم�م��د ع�ل��ي ال���ش��رف��اء رئي�س
دائرة التنمية االقت�صادية � -أبوظبي :
"مت �إطالق مكتب �أبوظبي للمقيمني
ل�ت�م�ك�ين ج�م�ي��ع �أف � ��راد جم�ت�م�ع�ن��ا يف
الإم � � � � ��ارة م� ��ن ع� ��ائ�ل��ات ومبدعني
وم�ه�ن�ي�ين وم�ستثمرين م��ن العي�ش
برفاهية ،واال�ستمتاع ب�إقامة طويلة
الأم � ��د يف الإم� � ��ارة ون �ح��ن ن �ب��ذل كل
بو�سعنا ل�ت�ق��دمي ال��دع��م واخلدمات
للمقيمني م��ن جميع �أن �ح��اء العامل

جمعية املعلمني تنظم احتفالها
ال�سنوي باليوم العاملي للمعلم
•• عجمان -وام:

نظمت جمعية املعلمني يوم �أم�س الأول احتفالها ال�سنوي مبنا�سبة اليوم العاملي
للمعلم الذي ي�صادف � 5أكتوبر من كل عام و�أقيم هذا العام يف �إمارة عجمان
حتت �شعار (املعلم والء وعطاء) بح�ضور ال�شيخة عزة بنت را�شد النعيمي رئي�س
م�ؤ�س�سة حماية للمر�أة والطفل وال�شيخة عزه بنت عبداهلل النعيمي مدير عام
م�ؤ�س�سة حميد بن را�شد اخلريية .
ح�ضر احلفل  -الذي �أقيم حتت رعاية معايل ح�سني بن �إبراهيم احلمادي وزير
الرتبية و التعليم � -سعادة الدكتور عمر بن عبدالرحمن النعيمي الأمني العام
للمجل�س الوطني االحتادي و عدد من املعلمني و املعلمات العاملني يف املدار�س
احلكومية واخلا�صة وع��دد من ال�شخ�صيات املجتمعية والقيادات التعليمية
وجاء تقديرا وعرفانا للمعلم و دوره املهم وعطائه ومتيزه �أثناء جائحة كورنا
و الذي كان له �أكرب الأثر يف توا�صل التعليم يف الدولة بجودة ومتيز وكفاءة
رغم كل التحديات التي واكبت كورونا.
تخلل احلفل فقرات فنية و ثقافية وق�صائد �شعرية قدمها ال�شاعران الدكتور
�أك��رم جميل قنب�س و�سلطان بن علي الرفي�سا الكتبي وال�ل��ذان �أك��دا خاللها
�أهمية دور املعلم و علو مكانته يف الدولة.
ويف ختام احلفل كرمت ال�شيخة عزة بنت عبداهلل النعيمي وال�شيخة عزة بنت
را�شد النعيمي ع��ددا من املعلمني واملعلمات وامل�ؤ�س�سات املتعاونة و التي كان
لهم دور يف تفعيل �أن�شطة وبرامج جمعية املعلمني على م�ستوى الدولة خالل
الفرتة املا�ضية .

ك��ي تبقى �أب��وظ �ب��ي م��وط�ن�اً ل�ك��ل من
يقيم فيها" .و�أو��ض��ح �أن ال�ه��دف من
هذه ال�شراكة التي جتمعنا مع دائرة
ال �� �ص �ح��ة�-أب��وظ �ب��ي ه��و حت�ق�ي��ق هذه
الأهداف وامل�ضي قدمًا �إىل ما هو �أبعد
م��ن ذل��ك م��ن خ�لال م�ك��اف��أة وتقدير
الأط� �ب ��اء امل �ل �ه �م�ين ال ��ذي ��ن �ساهموا
يف جعل الإم� ��ارة م�ك��ا ًن��ا �آم �ن �اً للعي�ش
والعمل والزيارة للجميع وتوفري كافة
الظروف املالئمة لينعموا باال�ستقرار
والراحة والأمان كما نتطلع من خالل
هذه املكاف�آت �إىل فتح �آفاق جديدة من
الفر�ص للكثريين فيما نوا�صل �سعينا
�إىل حتقيق املزيد من خالل التعاون
مع كافة اجلهات احلكومية.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ق �ط��اع الرعاية
ال���ص�ح�ي��ة يف �إم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي ي�شهد
ت� �ط ��ورًا م �ت �� �س��ار ًع��ا ب�ف���ض��ل اخلطط

احل�ك��وم�ي��ة ال�ط�م��وح��ة ،وال�سيا�سات
ال�ت�ن�م��وي��ة ال ��رائ ��دة وت��دف��ق املواهب
واال��س�ت�ث�م��ار يف جم��ال االب �ت �ك��ار فقد
ع� � ّزز ذل��ك م��ن تناف�سية وخمرجات
م �ن �ظ��وم��ة ال ��رع ��اي ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة على
امل �� �س �ت��وى ال �ع��امل��ي وت � ��ؤك ��د الإق ��ام ��ة
الذهبية للمواهب اخلا�صة املخ�ص�صة
للأطباء على �أهمية الرعاية ال�صحية
ودوره � ��ا يف ر� �س��م امل�ستقبل وحتقيق
النجاح يف املنطقة وذل��ك مبا تقدمه
م��ن ف��ر��ص��ة الإق ��ام ��ة ط��وي�ل��ة الأم ��د
لأخ�صائيي الرعاية ال�صحية املميزين
يف �إم � � ��ارة �أب��وظ �ب��ي مم ��ا ي �ه �ي��ئ لهم
ظروف اال�ستقرار يف الإمارة والتمتع
ب��امل��زي��د م��ن ال ��راح ��ة والطم�أنينة.
كما تتوفر الإقامة الذهبية يف �إمارة
�أب ��وظ� �ب ��ي ل�ل�م���س�ت�ث�م��ري��ن الأج ��ان ��ب
و�أ�صحاب املواهب ال�ب��ارزة من جميع

�أنحاء العامل حيث تتيح لهم الإقامة
ملدة ت�صل �إىل ع�شر �سنوات واال�ستفادة
من فر�ص العي�ش والعمل والدرا�سة
يف �أبوظبي دون احلاجة �إىل كفيل.
وت �ن �ط ��وي الإق� ��ام� ��ة ال��ذه �ب �ي��ة على
جم�م��وع��ة وا� �س �ع��ة م��ن ال �ف �ئ��ات التي
مي �ك��ن �أن ي �ت ��أه��ل ل �ه��ا ال��راغ �ب��ون يف
العمل والإبداع والدرا�سة واال�ستثمار
يف القطاعات الرئي�سية بالإمارة مبا
يف ذلك الرعاية ال�صحية.

املعلم �صانع التغيري الإيجابي

املن�صوري  :قيادتنا الر�شيدة اهتمت
باملعلم ورفعت مكانته عاليا
•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

�أ ّك��د حمد خمي�س املن�صوري املدير
التنفيذي مل�ست�شفيات ال�ظ�ف��رة �أن
اليوم العاملي للمعلمني ي�شكل فر�صة
مواتية لالحتفال مبعلمينا و�إبداء
التقدير واالمتنان جلهودهم ،فهم
�صناع التغيري الإيجابي يف حياتنا،
والقدوة التي حت�شد طاقات الطلبة
يف رحلتهم مع التعليم واحلياة.
و�أ�شاد ب�أن قيادتنا الر�شيدة حر�صت
�أ�شد احلر�ص على االهتمام باملعلم للمجتم ِع م�لاحمَ � ُه املهن ّي َة ،خا�صة
ورف ��ع م�ك��ان�ت��ه مل��ا مي�ث�ل��ه م��ن قيمة �إذا ع�ل�م�ن��ا �أن ال�ت�ع�ل�ي��م ه��و �أ�شرف
ت��رب��وي��ة ك �ب�يرة و�أه �م �ي��ة غ��ال �ي��ة يف املهن كونها مهنة الر�سل والأنبياء
امل �ج �ت �م��ع ك� ��ون امل �ع � ّل � َم ه ��و ال ّلَ ِب َن ُة جميعاً.
الأ�سا�س ّية التي ال ُ
ينه�ض املجتم ُع � اّإل وم��ن هنا ت��أت��ي �أه�م� ّي� ُة امل�ع� ّل� ِ�م الذي
بها ،والب�صم ُة الدّامغ ُة التي تعطي ك� � ّر� � َ�س وق� � َت ��ه وح �ي ��ا َت ��ه يف �صناعة

ال �ن ����ش ِء و�أ� �ش �ع � َل م��ن ع�ق� ِل� ِه وفك ِر ِه
قب�ساً تهتدي بنورِه َّ
الطلب ُة ،وجع َل
بر م��ن خالل ِه
م��ن نف�س ِه ج�سراً ت�ع� ُ
أجيال �إىل ّ
ال ُ
حمطاتهم التالية.
و�أ� � �ش ��ار امل �ن �� �ص��وري �إىل �أن مهنة
ال �ت��دري ����س ل�ي���س��ت جم� ��رد وظيفة
عابرة يف حياة النا�س واملجتمع ،بل
هي �أ�سا�س البناء الأ�سري واملجتمعي
والوطني ،فاملعلم هو �أ�سا�س املجتمع،
ُي�خ� ّرج بفكره �أج�ي��ا ًال نافعة للوطن
وامل �ج �ت �م��ع ،وب �ج �ه��ده ت �ع �ل��و الهمم
وت�ت�راك ��م الإجن � � � ��ازات و�أن جميع
امل�ت�م�ي��زي��ن يف ك��اف��ة امل �ج��االت كانوا
نتاج عملية تعليم متميزة وخال�صة
جهد معلمني �أخل�صوا العمل فكان
التميز وال�ن�ج��اح ل�ك��وادر على �أعلى
م�ستوى يف كافة نواحي احلياة.
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جلنة بالوطني االحتادي توا�صل مناق�شة مو�ضوع ال�ضمان االجتماعي
•• ابوظبي-الفجر:

وا�صلت جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل وال�سكان واملوارد
ال �ب �� �ش��ري��ة يف امل �ج �ل ����س ال��وط �ن��ي االحت � � ��ادي خ�ل��ال اجتماع
برئا�سة �سعادة �ضرار حميد بالهول الفال�سي رئي�س اللجنة،
مناق�شة مو�ضوع �سيا�سة وزارة تنمية املجتمع ب�ش�أن ال�ضمان
االجتماعي.
�شارك يف االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة كل من :هند حميد
العليلي مقررة اللجنة ،وجميلة �أحمد املهريي ،وحميد علي
ال�شام�سي ،وخلفان را�شد ال�شام�سي ،وحممد عي�سى الك�شف،
ون��اع�م��ة عبدالرحمن امل�ن���ص��وري .وق��ال ��س�ع��ادة ��ض��رار حميد

ب��ال �ه��ول ال �ف�لا� �س��ي رئ �ي ����س ال�ل�ج�ن��ة �إن� ��ه مت خ�ل�ال االجتماع
ا�ستعرا�ض درا�سة حتليلية حول ال�ضمان االجتماعي يف الدولة،
ودور ال�ب��اح�ث�ين االج�ت�م��اع�ي�ين يف حت��دي��د احل ��االت امل�ستحقة
لل�ضمان االج�ت�م��اع��ي ،و�أه�م�ي��ة تفعيل دور ال�ب��اح��ث امليداين
لالطالع عن قربعلى و�ضع م�ستحقي ال�ضمان.
وتناق�ش اللجنة مو�ضوع �سيا�سة وزارة تنمية املجتمع ب�ش�أن
ال �� �ض �م��ان االج �ت �م��اع��ي�� ،ض�م��ن ث�لاث��ة حم � ��اور ،ه ��ي :تطوير
الت�شريعات املتعلقة بنظام ال�ضمان االجتماعي وفقاً للتغريات
االقت�صادية واالجتماعية ،وا�سرتاتيجية وزارة تنمية املجتمع
ب���ش��أن ال�ضمان االج�ت�م��اع��ي� ،إ��ض��اف��ة �إىل امل�م��ار��س��ات الدولية
املطبقة يف الدول املتقدمة ب�ش�أن ال�ضمان االجتماعي.

اختتمت الربنامج املهني لت�صميم امل�ستقبل با�ستعرا�ض م�شاريع املنت�سبني
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حكومة الإمارات تطلق منحة ت�صميم امل�ستقبل لتحفيز املواهب العاملية ال�شابة للم�شاركة يف تطوير مناذج العمل احلكومي
•• دبي-وام:

�أطلقت حكومة دول��ة الإم��ارات منحة
ت�صميم امل�ستقبل التي تهدف �إىل جمع
الأفكار واملقرتحات وامل�شاريع املبتكرة،
لتطويرها واختبارها وت�سريع �آلية
تطبيقها لال�ستفادة منها وتوظيفها
يف �إي �ج��اد ح�ل��ول �سريعة للتحديات،
وحت �ق �ي��ق �أف �� �ض��ل ال �ن �ت��ائ��ج يف العمل
احلكومي امل�ستقبلي.
ج��اء الإع �ل�ان ع��ن امل�ن�ح��ة ،بالتزامن
مع اختتام الربنامج املهني لت�صميم
امل �� �س �ت �ق �ب��ل ،وا� �س �ت �ع��را���ض امل�شاريع
ال ��ري ��ادي ��ة ال �ت��ي ط ��وره ��ا منت�سبوه
ب�إ�شراف عدد من الوزراء وامل�س�ؤولني
يف ح�ك��وم��ة دول ��ة الإم� � ��ارات وخ�ب�راء
عامليني ،يف م�ب��ادرة �أطلقتها حكومة
دولة الإم��ارات ،و�أ�شرف على تنفيذها
م ��رك ��ز حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د لالبتكار
احلكومي.
وي �ه��دف ال�برن��ام��ج امل�ه�ن��ي لت�صميم
امل�ستقبل �إىل ج��ذب �أف���ض��ل العقول
وامل��واه��ب ال�شابة وتنمية مهاراتهم
وق� ��درات � �ه� ��م ال �ع �م �ل �ي��ة وامل� �ع ��رف� �ي ��ة،
ومت �ك �ي �ن �ه��م م� ��ن ت� �ط ��وي ��ر الأف � �ك� ��ار
اخل �ل�اق� ��ة ،و�إت � ��اح � ��ة ال �ف��ر� �ص��ة لهم
للم�شاركة يف �إيجاد حلول للتحديات
ال �ت��ي ت��واج��ه احل �ك��وم��ات م��ا يعك�س
ر�ؤي��ة وفل�سفة توجهات حكومة دولة
الإم� ��ارات يف ب�ن��اء الإن���س��ان وحتفيزه
ع �ل��ى امل �� �ش��ارك��ة ب�ف��اع�ل�ي��ة يف ت�شكيل
مالمح امل�ستقبل.
��ش��ارك يف جل�سة ا�ستعرا�ض م�شاريع

املنت�سبني للربنامج املهني لت�صميم
امل�ستقبل ،ك��ل م��ن :معايل ن��ورة بنت
حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�شباب
و معايل عبداهلل بن طوق املري وزير
االق �ت �� �ص��اد وم �ع��ايل ال��دك �ت��ور �أحمد
بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي
وزي��ر دول��ة لريادة الأعمال وامل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة ومعايل الدكتور
ث��اين ب��ن �أح�م��د ال��زي��ودي وزي��ر دولة
للتجارة اخلارجية ومعايل عهود بنت
خلفان الرومي وزي��رة دولة للتطوير
احل�ك��وم��ي وامل�ستقبل وم �ع��ايل �سارة
ب �ن��ت ي��و� �س��ف الأم �ي��ري وزي � ��رة دولة
للتكنولوجيا املتقدمة وم�ع��ايل عمر
بن �سلطان العلماء وزير دولة للذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي واالق �ت �� �ص��اد الرقمي
وت�ط�ب�ي�ق��ات ال�ع�م��ل ع��ن ب�ع��د و�سعادة
ع �ب��د اهلل ن��ا� �ص��ر ل ��وت ��اه م ��دي ��ر عام
مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء يف وزارة
�ش�ؤون جمل�س ال��وزراء ،و�سعادة هدى
الها�شمي م�ساعد وزير �ش�ؤون جمل�س
ال��وزراء ل�ش�ؤون اال�سرتاتيجية رئي�س
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة واالب �ت �ك��ار احلكومي
حل �ك��وم��ة دول� ��ة الإم � � � ��ارات ،و�سعادة
�سعيد العطر رئي�س املكتب الإعالمي
حل �ك��وم��ة دول� ��ة الإم � � � ��ارات ،و�سعادة
املهند�س ماجد �سلطان امل�سمار مدير
ع ��ام ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ت�ن�ظ�ي��م قطاع
االت�صاالت واحلكومة الرقمية.
و�أك� ��دت ه��دى ال�ه��ا��ش�م��ي �أن حكومة
دول��ة الإم��ارات بقيادة �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س

الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"  ،تتبنى
فكراً تطويرياً يقوم على االبتكار يف
العمل احلكومي.
وقالت �إن "منحة ت�صميم امل�ستقبل"
ت �� �ش �ك��ل �أداة داع� �م ��ة جل �ه ��ود تعزيز
االبتكار يف ت�صميم امل�ستقبل ،وخطوة
�إ�ضافية يف جهود وم �ب��ادرات حكومة
دول � ��ة الإم � � � ��ارات ال� �ه ��ادف ��ة لتحفيز
املواهب العاملية ال�شابة وا�ستقطابها
للم�شاركة يف ت�صميم من ��اذج العمل
احلكومي امل�ستقبلي ،ما ين�سجم مع
اجل �ه ��ود ال��وط �ن �ي��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق مبادئ
اخلم�سني لدولة الإم��ارات من خالل
اال�ستثمار يف العقول ،وير�سخ مكانة
دولة الإم��ارات بيئة حا�ضنة وحمفزة

للمواهب ،وخم�ت�برا لتوليد الأفكار
اخل�لاق��ة والإب��داع �ي��ة وحتويلها �إىل
واقع.
و�أ�شارت هدى الها�شمي �إىل �أن الأفكار
واحللول املبتكرة التي طورها منت�سبو
الربنامج املهني لت�صميم امل�ستقبل،
ت�شكل نقطة انطالق مهمة لتطوير
م� �ب ��ادرات وم �� �ش��اري��ع ت �ع��زز جاهزية
احل �ك��وم��ة وم��رون�ت�ه��ا ب��ال���ش��راك��ة مع
املجتمع.
وتركز "منحة ت�صميم امل�ستقبل" التي
جت�سد توجهات دولة الإم��ارات خالل
ّ
اخلم�سني اجلديدة ،على تهيئة بيئة
داعمة للمبادرات احلكومية املبتكرة
وتطويرها من خالل حتديد �أهداف

امل�شاريع والأفكار وتو�ضيح نهج و�آلية
العمل ،وتطوير هيكل عام للم�شروع
وو�ضع النتائج املتوقعة ،و�أبرز ال�شركاء
م��ن اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة وم�ؤ�س�سات
القطاع اخل��ا���ص مب��ا ي�ضمن حتقيق
امل���س�ت�ه��دف��ات وتقييم ال�ن�ت��ائ��ج ب�شكل
م�ستمر والأثر املتوقع لتحقيق �أف�ضل
ال�ن�ت��ائ��ج�� ،ض�م��ن  4ق�ط��اع��ات حيوية
ه��ي :االقت�صاد ،والتعليم ،واملجتمع،
والعمل احلكومي.
كما تهدف املنحة �إىل متكني احلكومات
م��ن بناء اقت�صادات م�ستقبلية �أكرث
ا�ستدامة للتعامل مع الأهداف طويلة
امل��دى ،وتوفري �آليات وحلول ملواجهة
حتديات التمويل احلكومي ،والأدوات

الالزمة لتحقيق النمو والتقدّم على
ال�صعيدين االقت�صادي واالجتماعي،
وال �ت��وج��ه ال �ع��ام ل�ل�إن �ف��اق احلكومي
ال � ��ذي ي �ق ��وم ع �ل��ى دع� ��م الأف� � � ��راد يف
خم�ت�ل��ف امل �ج��االت احل�ي��وي��ة وخطط
الإنفاق وكيفية التعامل مع الأزمات
والطوارئ.
وت�سعى املنحة التي ي�شرف عليها مركز
حممد ب��ن را��ش��د لالبتكار احلكومي
�إىل دعم �أف�ضل الأفكار واالقرتاحات،
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال���ش��رك��ات وامل�ؤ�س�سات
الرائدة يف الدولة ،مبا ي�ضمن ت�سريع
تطوير االب�ت�ك��ارات ،وت�سليط ال�ضوء
ع �ل��ى الإج� � � � ��راءات احل �ك��وم �ي��ة التي
تنعك�س �إي�ج��اب�اً على نظام احلوكمة،

وتنفيذ الأفكار واختبارها وتطويرها
لدعم عمل احلكومات.
وت �ف �ت��ح امل �ن �ح��ة امل �ج ��ال �أم � ��ام خ�ب�راء
االبتكار ،والباحثني ،واملبتكرين من
�أف � ��راد امل �ج �ت �م��ع ،و�أ� �ص �ح��اب الأفكار
اخل �ل�اق� ��ة يف اجل � �ه� ��ات احلكومية،
ل �ت �ق��دمي �أف �ك��اره��م وت �ط��وي��ره��ا عرب
امل��وق��ع الإل �ك�ت�روين املخ�ص�ص ملنحة
ت�صميم امل�ستقبلhttps://gic. :
 ،/mbrcgi.gov.aeواختبار
هذه الأفكار مبا ي�ضمن ت�سريع عملية
االب�ت�ك��ار يف العمل احل�ك��وم��ي ،وخلق
ب�ي�ئ��ة داع �م��ة ل�لاب �ت �ك��ارات وامل �ب��ادرات
احلكومية الريادية.
ومت��ت عملية اخ�ت�ي��ار امل���ش��اري��ع التي
��س�ت���س�ت�ف�ي��د م ��ن امل �ن �ح��ة ،ب �ن ��اء على
معايري حم��ددة ت��رك��ز على �أن تكون
الأف �ك ��ار �إب��داع �ي��ة وم� ��ؤث ��رة ،وداعمة
ل�ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ح �� �س�ين يف احلكومات،
وخ�ل�اق��ة وم �ب �ت �ك��رة ،وع�م�ل�ي��ة ،ميكن
تطبيقها خ�لال � 6شهور ،وت�سهم يف
حتقيق ق�ف��زات نوعية يف القطاعات
املعنية ،وميكن تنفذها على م�ستوى
ال��دول��ة� ،إ�ضافة �إىل قابلية تطبيقها
على امل�ستوى العاملي.
وت�شكل الأفكار وامل�شاريع املبتكرة التي
مت ت�صميمها من قبل املواهب ال�شابة
ن �ق �ل��ة ن��وع �ي��ة يف ال �ع �م��ل احلكومي،
وتت�ضمن حلوال جذرية ذات فاعلية
ت �ع �ك ����س ال � �ت � �ح � �وّل م� ��ن الأ�� �س ��ال� �ي ��ب
التقليدية يف احل�صول على املعلومات
وال �ب �ي��ان��ات وال�ت�خ�ط�ي��ط للم�ستقبل
وت�صميمه م��ن قبل احل�ك��وم��ات� ،إىل

ع ��امل ي �� �ش��ارك يف ��ص�ن��اع�ت��ه �أ�صحاب
امل ��واه ��ب والأف � � ��راد ل�تر��س�ي��خ منوذج
جديد يف العمل احلكومي امل�ستقبلي.
ورك� � � ��زت امل� ��� �ش ��اري ��ع ع� �ل ��ى ع � ��دد من
امل�ح��اور الرئي�سية ،و�شملت يف حمور
"احلكومة الرقمية" موا�ضيع
ت��وظ �ي��ف احل �ل��ول ال��رق �م �ي��ة لتوفري
خدمات حكومية ا�ستباقية حمورها
امل �ت �ع��ام��ل ،ويف حم ��ور "االقت�صاد"
مت ت�ط��وي��ر م���ش��اري��ع ل��دع��م االنتقال
�إىل اقت�صاد ق��ائ��م على امل�ع��رف��ة عرب
ت�شجيع االبتكار ،وت�شجيع القطاعات
ذات القيمة امل�ضافة العالية.
�أم��ا يف حم��ور "مكانة دول��ة الإم��ارات
عاملياً" فركزت امل�شاريع على املبادرات
الكفيلة بتعزيز ري��ادة دول��ة الإمارات
وت �ن��اف �� �س �ي �ت �ه��ا ال �ع��امل �ي��ة يف خمتلف
امل �ج��االت ،و��ش�م��ل حم��ور "البيانات"
م�شاريع لتوفري ال�ب�ي��ان��ات املفتوحة
للأفراد وامل�ؤ�س�سات واجلهات ،وتنظيم
عمليات م�شاركة ونقل البيانات ،فيما
��ش�م�ل��ت م���ش��اري��ع حم ��ور "النخبة"،
تطوير �أفكار وحلول مبتكرة لتعزيز
ريادة الإم��ارات يف تر�سيخ بيئة جاذبة
للعقول واملهارات واملواهب.
مي� �ك ��ن ت� �ن ��زي ��ل ال� �ف� �ي ��دي ��و اخل ��ا� ��ص
ب��امل �ب��ادرة ع�بر ال��راب��ط الإلكرتوين:
 h t t p s ://w e .t l /t .. eQFsIlhMNqكما ميكن
االطالع على الفيديو اخلا�ص بختام
ال�برن��ام��ج املهني لت�صميم امل�ستقبل
عرب الرابطhttps://we.tl/t- :
. 1dG3kc3Pyb

اعتماد ال�شارقة للتدريب مركزا ر�سميا �ضمن برنامج الإمارة ل�سالمة الغذاء
•• ال�شارقة -وام:

�أعلنت غ��رف��ة جت��ارة و�صناعة ال�شارقة ع��ن اعتماد م��رك��ز ال�شارقة للتدريب
والتطوير التابع لها مركزا ر�سميا م�ؤهال للتدريب �ضمن برنامج ال�شارقة
ل�سالمة الغذاء وذلك بعد ح�صوله على �شهادة معتمدة من قبل بلدية ال�شارقة
والتي تتيح للمركز �إمكانية تنفيذ دورات وور���ش عمل للم�شرفني والعمال يف

املن�ش�آت الغذائية على املمار�سات ال�صحية اجليدة .و�أكد �سعادة حممد �أحمد �أمني
العو�ضي مدير عام غرفة جت��ارة و�صناعة ال�شارقة �أن ح�صول مركز ال�شارقة
للتدريب والتطوير على ه��ذا االعتماد يعد �إجن��ازا مميزا ي�ؤكد ج��ودة وكفاءة
الربامج والدورات التدريبية التي يقدمها بهدف رفع كفاءة اجلهاز الوظيفي يف
القطاعني العام واخلا�ص وتزويده بامل�ؤهالت العلمية كما يعك�س اهتمام غرفة
ال�شارقة بامل�ساهمة يف كافة املبادرات والربامج التي من �ش�أنها تعزيز مهارات

الكوادر العاملة يف القطاع اخلا�ص ال �سيما و�أن برنامج ال�شارقة ل�سالمة الغذاء
يعترب من الربامج الرائدة التي ت�ساهم يف رفع الوعي املجتمعي حول ال�صحة
العامة و�سالمة الأغ��ذي��ة وذل��ك انطالقا م��ن ال�ت�ع��اون والتن�سيق والتوا�صل
الدائم مع بلدية ال�شارقة لتقدمي �أف�ضل اخلدمات يف املجاالت كافة لتعزيز
الدور الريادي لإمارة ال�شارقة .ولفت العو�ضي �إىل حر�ص غرفة ال�شارقة على
تطوير برامج املركز وا�ستثمار كافة الإمكانيات لتدريب وت�أهيل الكوادر العاملة

بفرحة تغمرهم

نا�شئة ال�شارقة يعودون ملمار�سة �أن�شطتهم الواقعية يف املراكز جمدد ًا
•• ال�شارقة-الفجر:

ب� ��د�أت "نا�شئة ال�شارقة" التابعة
مل�ؤ�س�سة "ربع قرن" ل�صناعة القادة
وامل�ب�ت�ك��ري��ن ،ف�ت��ح �أب� ��واب مراكزها،
ال�ستقبال منت�سبيها تدريجياً و�سط
�أج � ��واء مي �ل ��ؤه��ا ال �ف��رح وال�سعادة،
م� ��راع � �ي� ��ة ت� �ط� �ب� �ي ��ق الإج � � � � � � ��راءات
االحرتازية لتوفري البيئة ال�صحية
الآمنة للمنت�سبني من � 13إىل 18
عاماً ،والكادر الإداري يف كل مركز.
وق�ضى املنت�سبون �أوق��ات �اً ممتعة يف
ممار�سة الأن�شطة التي يف�ضلونها،
ت �ن��وع��ت ب�ي�ن ك� ��رة ق� ��دم ال�صاالت،
والبالي �ستي�شن ،والبلياردو وتن�س
ال �ط��اول��ة وت ��دري �ب ��ات ع �ل��ى ريا�ضة
ال �ت��اي �ك��ون��دو� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ت�صميم
وبناء الروبوتات ،مع االلتزام بتعقيم
الأي � ��دي وارت � ��داء ال �ك �م��ام��ات طوال
فرتة التواجد يف املراكز.
�أك��دت م��وزة ال�شام�سي ،نائب مدير
نا�شئة ال�شارقة ،حر�ص امل�ؤ�س�سة على
توفري كافة م�ستلزمات العودة الآمنة
تدريجياً �إىل مراكز نا�شئة ال�شارقة،

وا�ستقبال املنت�سبني جمدداً يف �أجواء
مفعمة بالن�شاط واحليوية ،ت�سهم يف
اح�ت��واء املنت�سبني وت�أهيلهم لقيادة
امل�ستقبل.
و�أ�� � �ش � ��ارت ال �� �ش��ام �� �س��ي �إىل انتهاء
عمليات التعقيم ال�شامل للمباين
وقاعات ممار�سة الأن�شطة والأدوات
واحل� ��اف �ل�ات ،م ��ع ت��وف�ي�ر املعقمات
و�أج �ه��زة قيا�س درج��ة احل ��رارة� ،إىل
ج ��ان ��ب ع ��ر� ��ض م �ق��اط��ع م��رئ �ي��ة يف
ال�شا�شات التفاعلية ب��امل��راك��ز ،حتث

على �أهمية االلتزام مب�سافة التباعد
وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات.
كما لفتت ال�شام�سي �إىل �أنه مت تدريب
جميع العاملني يف املراكز على كيفية
تنفيذ الإجراءات االحرتازية الواردة
يف دليل العودة �إىل مراكز امل�ؤ�س�سات
التابعة مل�ؤ�س�سة رب��ع ق��رن ل�صناعة
القادة واملبتكرين ،وذل��ك وفق �أعلى

معايري الأم��ن وال�سالمة ،ل�ضمان
توفري البيئة ال�صحية للمنت�سبني.
وع�بر �سلطان ال�سويدي م��ن مركز
ن��ا��ش�ئ��ة وا� �س��ط ع��ن ��س�ع��ادت��ه ب�إعادة
فتح املراكز ،وقال" :عُدت �إىل املركز
ملمار�سة تدريبات ريا�ضتي املف�ضلة
التايكوندو ،بعد �أن حاولت املحافظة
علي م�ستوى لياقتي البدنية خالل

ف�ترة اجلائحة م��ن خ�لال امل�شاركة
يف ال �ت��دري �ب��ات االف�ت�را� �ض �ي��ة التي
ن�ظ�م�ه��ا م��رك��ز ن��ا� �ش �ئ��ة وا�� �س ��ط عن
بُعد ،ويعود الف�ضل لنا�شئة ال�شارقة
ون ��ادي ال���ش��ارق��ة ل��ري��ا��ض��ات الدفاع
ع ��ن ال �ن �ف ����س ،يف اك �ت �� �س��اب العديد
م��ن امل� �ه ��ارات ال �ت��ي �أه �ل �ت �ن��ي للفوز
يف ال �ع��دي��د م��ن البطوالت" .ومن

جهته ق��ال علي خليفة الكتبي من
مركز نا�شئة املدام�" :شعور بالفرحة
وال�سعادة ال �أمتكن من و�صفه ،لفتح
املركز ،وحلظة انتظرها بلهفة منذ
فرتة امتدت على م��دار عام ون�صف
تقريباً ،كنت �أتوا�صل فيها بني حني
و�آخ��ر م��ع مدير امل��رك��ز لل�س�ؤال عن
موعد فتح املركز ،واحلمد هلل حتقق
ما كنت انتظره و�أمت�ن��اه ،و�أن��ا اليوم
ب�ين �أ��ص��دق��ائ��ي يف امل��رك��ز �أ� �ش��ارك يف
م �ب��اراة ودي ��ة يف ك��رة ق��دم ال�صاالت
ال� �ت ��ي �أع�شقها" .وجت� �م ��ع قائمة
ال�برام��ج اخلا�صة ب��امل��راك��ز ،العديد
من الربامج الواقعية واالفرتا�ضية
ومنها ك��رة القدم والبلياردو وتن�س
ال�ط��اول��ة وال�ت��اي�ك��ون��دو� ،إ��ض��اف��ة �إىل
ت �ق �ن �ي��ات ال �ت �ح��ري��ك ال ��رق� �م ��ي عن
بُعد ،ومقتطفات من الأدب العاملي،
وبرنامج الروبوتات "فيك�س �إي دي
�آر", ،وبرنامج فنون العرائ�س "ور�شة
�أ��س��ا��س�ي��ات خ�ي��ال الظل" ،وبرنامج
"الطائرات من دون طيار" ،والعديد
من ال�برام��ج والأن�شطة امل�شوقة يف
انتظار املنت�سبني.

 % 87ن�سبة ا�ستيفاء ال�شارقة ملعايري املدن املراعية لل�سن
ويحر�ص املكتب التنفيذي لربنامج ال�شارقة مدينة مراعية لل�سن بدعم �صاحب اجلهات احلكومية للمعايري ل�ضمان ا�ستمرارية ع�ضوية الإم��ارة يف ال�شبكة
•• ال�شارقة-وام:
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم العاملية للمدن املراعية لل�سن ب�إمارة ال�شارقة من خالل العمل �ضمن اخلطة
�أعلن املكتب التنفيذي لربنامج ال�شارقة مدينة مراعية لل�سن �أن ن�سبة ا�ستيفاء ال�شارقة على تطوير وحت�سني اخلدمات املقدمة من قبل اجلهات املخت�صة والتي اال�سرتاتيجية للمكتب  ،من خالل الرتكيز على �إطالق مبادرات وم�شروعات
ال�شارقة ملعايري املدن املراعية لل�سن بلغت  87يف املائة وذلك �ضمن قطاعات تندرج �ضمن معايري املدن املراعية لل�سن وحتديثها ب�شكل دوري وتوثيقها ملتابعة تطويرية بهدف خدمة كبار ال�سن يف كافة القطاعات واملجاالت والتي ت�شمل
جم��ال امل�ساحات اخلارجية والأبنية والنقل والإ�سكان وامل�شاركة االجتماعية
املدن املراعية لل�سن الثمانية حيت مت ا�ستيفاء  165معياراً من �إجمايل عدد العمل عليها لالرتقاء بجودتها  ،ل�ضمان تقدمي �أف�ضل اخلدمات للم�سنني.
املعايري التي يبلغ عددها  189معياراً .
يذكر �أن املكتب التنفيذي لربنامج ال�شارقة مدينة مراعية لل�سن قطع �شوطاً واالح�ت�رام واالن��دم��اج االجتماعي وامل�شاركة املدنية والتوظيف والإت�صاالت
و�أو�ضح املجل�س �أن عدد معايري امل�ساحات اخلارجية والأبنية قد بلغ  30معياراً كبرياً يف ا�ستيفاء معايري الربنامج حيث بلغت ن�سبة توفر املعايري قبل انطالقه واملعلومات والدعم املجتمعي واخلدمات ال�صحية .ويهدف ان�ضمام �إمارة ال�شارقة
و 33معياراً يف جمال النقل و 27معياراً يف قطاع الإ�سكان و 15معياراً يف قطاع يف يوليو  48 " 2017يف املائة" بواقع  92معياراً متوفرا ويف غ�ضون �سنوات �إىل �شبكة املدن املراعية لل�سن �إىل توفري بيئة مادية و�صحية واجتماعية �شاملة
امل�شاركة املجتمعية و  11معياراً يف قطاع االح�ترام والإدم��اج املجتمعي و  22قليلة ارتفعت الن�سبة لت�صل  87يف املائة بواقع  165معياراً متوفراً مما يدل م�ستدامة تتيح لكبار ال�سن احل�صول على املوارد واخلدمات بكل �سهولة وي�سر
معياراً يف قطاع امل�شاركة املدنية والتوظيف و  14معياراً يف قطاع االت�صاالت على تكاتف جهود �إمارة ال�شارقة بتوجيهات �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة لتوفري لتح�سني نوعية حياتهم و�إتاحة املجال لهم مل�شاركتهم خلرباتهم مع الآخرين
واملعلومات و 13معياراً يف قطاع الدعم املجتمعي واخلدمات ال�صحية.
بيئة �صحية م�ستدامة لفئة كبار ال�سن .ويعمل املكتب على متابعة ا�ستيفاء حتى ي�شعروا ب�أنهم جزء �أ�سا�سي ال يتجز�أ من نواة املجتمع.

لدى �شركاء الغرفة من الأع�ضاء املنت�سبني لقطاع الأعمال وكذلك يف الأجهزة
والدوائر احلكومية من خالل �إعداد برامج ودورات وفق �أعلى امل�ستويات العاملية
تتنا�سب وطاقات و�إبداعات العاملني يف خمتلف املجاالت وتواكب التطلعات وكل
ما هو جديد وم�ستحدث يف جماالت التدريب والت�أهيل التي ت�سهم يف االرتقاء
مب�ستويات الكفاءة الوظيفية وت�ساعد على �إع��داد ق�ي��ادات واع��دة يف الأعمال
ت�ستطيع حتقيق النجاح والوفاء باحتياجات �إدارية وفنية معينة.
دعوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية للعامني املاليني  2019و 2020
جلمعية ر�أ�س اخليمة التعاونية اال�ستهالكية
من خالل امل�شاركة االلكرتونية للأع�ضاء امل�ساهمني (عن بعد) دون احل�ضور ال�شخ�صي
يت�شرف جمل�س الإدارة بدعوة ال�سادة الأع�ضاء امل�ساهمني الجتماع اجلمعية العمومية العادية
(عن بعد � /إلكرتوني ًا) دون احل�ضور ال�شخ�صي وذلك يف متام ال�ساعة الرابعة ع�صرا من يوم
ال�سبت املوافق  2021/10/23من خالل الرابط الإلكرتوين https://www.agm-sys.net/
 rakcoopلدى مزود اخلدمة للنظر يف جدول الأعمال التايل:
� -1سماع تقرير جمل�س الإدارة ع��ن ن�شاط اجلمعية ع��ن ال�سنوات املالية املنتهية يف
 2020/12/31 ،2019/12/31والت�صديق عليه.
� -2سماع تقرير مدقق احل�سابات عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 2020/12/31 ،2019/12/31
والت�صديق عليه.
 -3مناق�شة ميزانية اجلمعية وح�ساب الأرباح واخل�سائر عن ال�سنوات املالية املنتهية يف /12/31
 2020/12/31 ،2019ومقرتح جمل�س الإدارة لتوزيعات الأرباح والت�صديق عليها.
� -4إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف.2020/12/31, 2019 /12/31
� -5إبراء ذمة مدققي احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف .2020/12/31 ،2019/12/31
 -6تعيني مدققي احل�سابات لعام  2021وحتديد �أتعابهم �أو تخويل جمل�س الإدارة.
 -7االطالع على القرار الوزاري ب�ش�أن تعيني جمل�س الإدارة للفرتة القادمة.
مالحظات:
� .1سوف يقوم مزود اخلدمة ب�إر�سال ر�سائل ن�صية جلميع الأع�ضاء امل�ساهمني على هواتفهم
امل�سجلة لدى اجلمعية مو�ضحا بها رقم الع�ضوية والرابط االلكرتوين واالر�شادات اخلا�صة
باالجتماع وذلك فور ن�شر اعالن الدعوة.
 .2حل�صول الأع�ضاء امل�ساهمني على ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور الالزمان لت�سجيل ح�ضور
اجتماع اجلمعية العمومية يجب عليهم الت�سجيل على الرابط الإلكرتوين https://www.
 agm-sys.net/rakcoopوفقا للإر�شادات املو�ضحة بالرابط وعلى الأع�ضاء امل�ساهمني الذين
مل تردهم ر�سائل ن�صية حتديث بياناتهم على نف�س الرابط علما ب�أن الت�سجيل للح�صول على
ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور مفتوح قبل موعد االجتماع ب�أ�سبوع وحتى بداية االجتماع وذلك
يف حال كانت بيانات امل�سجلني �صحيحة وحمدثة.
� .3سوف يتم ار�سال ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور للأع�ضاء امل�ساهمني الذين قاموا بالت�سجيل
وكانت بياناتهم �صحيحة وحمدثة يوم اخلمي�س املوافق  2021/10/21وي�ستمر ت�سجيل ح�ضور
اجتماع اجلمعية العمومية عن طريق ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور حتى بداية االجتماع ويف�ضل
�أن يقوم الع�ضو امل�ساهم بالت�سجيل املبكر لتفادي االزدحام وال�ضغط على املوقع االلكرتوين.
 .4يعقد اجتماع اجلمعية من خالل الرابط �أعاله وذلك بح�ضور رئي�س االجتماع ومزود
اخلدمة االلكرتونية مدقق احل�سابات ومقرر االجتماع وممثل ال���وزارة ،ويكون ح�ضور
الأع�ضاء امل�ساهمني من خالل امل�شاركة االلكرتونية وبدون ح�ضور �شخ�صي.
 .5يكون الع�ضو امل�ساهم امل�سجل يف �سجل ع�ضوية اجلمعية هو من له احلق يف احل�ضور
والت�صويت على القرارات من خالل امل�شاركة االلكرتونية.
 .6ميكن للأع�ضاء امل�ساهمني االط�لاع على حم�ضر جل�سة االجتماع ال�سابقة والبيانات
املالية للجمعية وتقرير املدقق اخلارجي وتقرير جمل�س االدارة ومقرتح توزيع الأرب��اح
واي م�ستندات متعلقة باجلمعية العمومية من خالل املوقع االلكرتوين ملزود اخلدمة الكرتوين
https://www.agm-sys.net/rakcoopومن خالل زيارة مقر اجلمعية.
 .7ال يكون انعقاد اجلمعية العمومية �صحيح ًا �إال �إذا مت ت�سجيل اغلبية الأع�ضاء امل�ساهمني
�إلكرتونيا ،ف�إذا مل يكتمل هذا الن�صاب يف االجتماع الأول ف�إنه �سيتم عقد االجتماع الثاين
بعد ن�صف �ساعة من االجتماع الأول ويعترب االجتماع الثاين �صحيحا �إذا �سجل الكرتونيا ع�شر
عدد الأع�ضاء امل�ساهمني �أو خم�سة ع�شر ع�ضوا م�ساهما على الأقل.
 .8وفقا للقرار الوزاري رقم ( )50-1ل�سنة  2021يجوز ملن له حق احل�ضور اجلمعية العمومية
ان ينيب عنه ع�ضوا �آخر من �أع�ضاء اجلمعية العمومية من دون �أع�ضاء جمل�س الإدارة او
العاملني باجلمعية وذل��ك مبقت�ضى توكيل خا�ص ثابت بالكتابة ين�ص �صراحة على حق
التوكيل يف ح�ضور اجتماعات اجلمعية العمومية والت�صويت على قراراتها وميثل ناق�صي
االهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا ويتعني ان يكون توقيع الع�ضو الوارد يف الوكالة امل�شار
اليها هو التوقيع املعتمد من كاتب العدل او بنك بالدولة �شريطة ان يكون للموكل ح�ساب لديه
ويكون �آخر موعد لت�سليم التوكيالت لإدارة للجمعية هو 2021/10/18
لال�ستف�سار يرجى االت�صال على ارقام اجلمعية 072365335
�أرقام هواتف مزود اخلدمة 0558445565 /+97144203389
االمييل support@mbit-solutions.com
جمل�س االدارة
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خليفة الرتبوية ت�ؤكد �أهمية دور �أ�صحاب الهمم يف دعم النه�ضة احل�ضارية يف الدولة
•• �أبوظبي -وام:

�أكدت الأمانة العامة جلائزة خليفة الرتبوية على �أهمية الدور الرائد
الذي ينه�ض به �أ�صحاب الهمم يف دعم م�سرية النه�ضة احل�ضارية التي
ت�شهدها الدولة  ..م�شرية �إىل �أن القيادة الر�شيدة �أولت �أ�صحاب الهمم
كل االهتمام والرعاية ووفرت لهم بيئات تعليمية و�صحية واجتماعية
متكنهم م��ن �إط�ل�اق مواهبهم والتعبري ع��ن طاقاتهم الإب��داع �ي��ة يف
التعليم والعمل وخدمة املجتمع مبا يحقق االن��دم��اج الكامل لهم يف
احلياة اليومية ملجتمع الإمارات.
جاء ذلك خالل ور�شة العمل التطبيقية التي نظمتها الأمانة العامة
جلائزة خليفة الرتبوية "عن بعد" حول جمال �أ�صحاب الهمم وحتدثت

06

فيها كل من بارعة �سليمان حمكم جمال �أ�صحاب الهمم وموزة عبيد
ال�صريدي الفائزة بجائزة خليفة الرتبوية بالدورة الرابعة ع�شرة .
ورحبت بارعة �سليمان باحل�ضور وباركت باليوم املعلم العاملي  ..و�أكدت
على اهتمام اجل��ائ��زة مبجال �أ�صحاب الهمم منذ ان�ط�لاق م�سريتها
يف ال�ع��ام  2007حيث ت�ط��رح اجل��ائ��زة جم��ا ًال م�ستق ً
ال للعاملني يف
جمال �أ�صحاب الهمم بفئتيه الأف��راد وامل�ؤ�س�سات وقد جنحت اجلائزة
يف تو�سيع قاعدة التميز من قبل امل�ؤ�س�سات واملراكز والأف��راد املعنيني
برعاية �أ�صحاب الهمم وهو ما يعك�سه �إقبال املر�شحني على نيل اجلائزة
يف دوراتها املختلفة .
و�أو�ضحت �أن اجلائزة تنظم مثل هذه الور�شة بهدف ن�شر ثقافة التميز
يف امليدان الرتبوي حول رعاية �أ�صحاب الهمم وتهيئة البيئة املعززة لهم

على الإبداع واالندماج يف املجتمع و�أن وزارة الرتبية والتعليم وم�ؤ�س�سة
الإم��ارات للتعليم املدر�سي عملتا وتعمل على تطوير الربامج اخلا�صة
لدمج الطلبة من �أ�صحاب الهمم يف مدار�س التعليم العام وتقدم لهم
جميع اخل��دم��ات املطلوبة مل�سايرة �أق��ران�ه��م م��ن غ�ير �أ��ص�ح��اب الهمم
بالإ�ضافة �إىل ما تطرحه امل�ؤ�س�سات املعنية برعاية �أ�صحاب الهمم من
مبادرات للنهو�ض بهذه الفئة الغالية يف املجتمع.
وق��ال��ت ب��ارع��ة ��س�ل�ي�م��ان �إن اجل��ائ��زة ط��رح��ت جم ��ال �أ� �ص �ح��اب الهمم
وتطرقت �إىل املعايري املحددة لفئة الأف��راد والتي ت�شمل :التخطيط
والأداء املهني /بيئة العمل� ،إ�سرتاتيجية ممار�سة العمل ،التقنيات
الرتبوية واملهنية /و�أدوات و�أ�ساليب التقومي ورعاية �أ�صحاب الهمم
والتنمية املهنية ونقل املعرفة التوا�صل مع �أول�ي��اء الأم��ور واملجتمع

املحلي والنتاجات والإجنازات والتعليم والتنمية امل�ستدامة كما تت�ضمن
معايري فئة املراكز وامل�ؤ�س�سات  :التخطيط والتنظيم الإداري ،و�أدوات
و�أ�ساليب التقومي ،و�إدارة امل ��وارد الب�شرية واملالية ومتكني �أ�صحاب
الهمم ورعايتهم و�إ�سرتاتيجيات التعليم وبيئة التع ّلم /العمل والعالقة
مع املجتمع املحلي .
وم��ن جانبها عر�ضت م��وزة ال�صريدي جتربتها يف الفوز باجلائزة يف
الدورة الرابعة ع�شرة  ..قائلة ت�سعى اجلائزة �إىل تكرمي املتميزين من
الأفراد وامل�ؤ�س�سات واملراكز العاملني مع �أ�صحاب الهمم ..وكوين معلمة
يف هذا املجال كنت حري�صة على ح�ضور الور�ش التطبيقية التي تعقدها
اجلائزة مما �ساهم يف و�ضوح الر�ؤية لدي حول عدة معايري وتكلل ذلك
بالفوز باجلائزة التي اعتربها و�ساماً على �صدري.

افتتاح اجلناح امل�صري يف اك�سبو  ٢٠٢٠دبي تزامنا مع انت�صارات �أكتوبر
•• �أ�سامة عبد املق�صود  :الفجر

تزامنا مع احتفاالت م�صر بن�صر �أكتوبر املجيد وذكرى العبور الذي �أ�صبح
ايقونة االحتفاالت امل�صرية احلديثة ،افتتحت نيفني جامع وزيرة التجارة
وال�صناعة اجلناح امل�صري مبعر�ض " اك�سبو  ٢٠٢٠دبي" �صباح �أم�س الأول
الثالثاء اخلام�س م��ن ال�شهر اجل��اري بح�ضور ن��ورة بنت حممد الكعبي
وزيرة الثقافة وال�شباب بالإمارات و�شريف البديوي ال�سفري امل�صري بدولة
الإمارات وال�سفري �أ�شرف الديب القن�صل العام مل�صر بدبي ،والوزير املفو�ض
جتاري �أ�شرف حمدي رئي�س املكتب التجاري نائب املفو�ض العام للم�شاركة يف
معر�ض اك�سبو  ٢٠٢٠دبي ،وذلك مبنطقة الفر�ص باملعر�ض.

وبد�أت مرا�سم االفتتاح بتد�شني �أعمال و�أن�شطة اجلناح امل�صري ر�سميا وذلك
و�سط �أج��واء من االنبهار ملا يحتويه اجلناح من معرو�ضات و�أث��ار جت�سد
احل�ضارة امل�صرية وم��ا حتمله م��ن ت��اري��خ يعرب ع��ن ع��راق��ة امل�صريني وما
قدمته للب�شرية ،كما ي�ضم اجلناح امل�صري �سل�سلة من امل�شروعات التنموية
احلديثة التى تتما�شى مع التكنولوجيا والذكاء اال�صطناعي.
و�أكدت الوزيرة �أن اجلناح امل�صري يعترب �أحد �أهم الأجنة امل�شاركة باملعر�ض
حيث يقع بجوار جناح دولة الإم��ارات مما يعك�س العالقات اال�سرتاتيجية
التى تربط البلدين ال�شقيقني ،م�شرية �إىل �أن امل�شاركة املتميزة للدولة
امل�صرية تعك�س حر�ص م�صر على جن��اح ه��ذا احل��دث الكبري ال��ذي بحدث
لأول مرة يف الدول العربية.

و�أ�ضافت �أن اجلناح امل�صري �شهد من افتتاح اك�سبو ي��وم اخلمي�س املا�ضي
�إقباال كبريا للزائرين من خمتلف دول العامل وذل��ك نظرا لتميز اجلناح
امل�صري مبحتوياته ال�ف��ري��دة وال�غ�ير م�سبوقة يف ت��اري��خ معار�ض اك�سبو
وعلى ر�أ�س هذه املحتويات التابوت الأثري للكاهن ب�سماتيك والذي ي�سرد
العقيدة امل�صرية القدمية ،كما ي�ضم ع��دد م��ن امل�ستن�سخات الفرعونية
التى �ستكون لها دورا جاذبا للماليني من الزوار ،ف�ضال عن العر�ض ال�شيق
لكافة التطورات التى �شهدتها م�صر خالل الفرتة املا�ضية خا�صة يف جمال
ال�صناعة والبنية التحتية وامل��دن الذكية وامل�شروعات القومية وذل��ك من
خالل �شا�شات تفاعلية على �أحدث الطراز التكنولوجي.
و�أو��ض�ح��ت ب ��أن اجل�ن��اح امل�صري ب�صدد التجهيزات والتن�سيق م��ع خمتلف

ال��وزارات واجلهات املعنية لبدء الفعاليات املقررة يف اجلناح امل�صري والتى
تتعدى  ١٠٠فعالية كما ت�ستهدف ال�تروي��ج ل�ل��دول��ة امل�صرية وقطاعات
اال�ستثمار وال�صناعة وال�سياحة والريا�ضة والزراعة من خالل ال�شخ�صيات
العامة مع تنظيم زيارات له�ؤالء الرموزامل�صرية.
اجلدير بالذكر �أن عددا من ال�شخ�صيات امل�صرية والإماراتية �شهدوا افتتاح
اجلناح امل�صري من بينهم جمال اجل��روان الأم�ين العام ملجل�س الإماران
للم�ستثمرين وحممد �أب��و العنني رج��ل الأع�م��ال امل�صري و�سعود ال�شمري
مدير �إدارة الرقابة يف دائرة التنمية ية يف �إمارة عجمان ،كما �أعرب احل�ضور
عن �سعادتهم مبا �شاهدوه من حمتويات ت�ضمن املا�ضي واحلا�ضر يف اجلناح
امل�صري.

مفو�ض اجلناح الفرن�سي لـ(وام)� :إك�سبو  2020دبي فر�صة لدخول �أ�سواق جديدة وت�أ�سي�س جمتمعات م�ستدامة

جهود الإمارات ال�ست�ضافة �إك�سبو  2020دبي ومواجهة كورونا �شهادة عاملية جديدة على جدارتها التنظيمية و جناعة �إجراءاتها
•• دبي -وام:

�أك��د �إري��ك لينكييه املفو�ض العام
للجناح الفرن�سي يف �إك�سبو 2020
دب��ي رئ�ي����س امل��ؤ��س���س��ة الفرن�سية
للمعار�ض "كوفرك�س" �أن جهود
دول��ة الإم��ارات ال�ست�ضافة �إك�سبو
 2020دب��ي وم��واج�ه��ة جائحة
"كورونا" التي ي�شهدها العامل
تعد مبثابة �شهادة عاملية جديدة
ع�ل��ى ج ��دارة ال��دول��ة يف التنظيم
اال� �س �ت �ث �ن��ائ��ي لأه� ��م ح ��دث ثقايف
وح�ضاري على م�ستوى العامل.
وق��ال �إري��ك لينكييه يف ح��وار مع
وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم � ��ارات "وام" �إن
�إك�سبو  2020دب��ي ال��ذي انطلق
حت ��ت � �ش �ع��ار "توا�صل العقول
و�صنع امل�ستقبل" ي�سهم يف تعزيز
الوعي اجلماهريي و�إيجاد حلول
لأه� ��م ال �ت �ح��دي��ات ال��راه �ن��ة التي

تواجهها الب�شرية حيث يجتمع
زوار املعر�ض على مدى �ستة �أ�شهر
ل �ت �ب��ادل الأف� �ك ��ار واق �ت��راح حلول
تخدم الإن�سانية.
و �أ��ض��اف �إن جمع دول ال�ع��امل يف
م �ك��ان واح� ��د ل �ع��ر���ض �إبداعاتها
ح � � ��دث م � �ه ��م م � �� � �ش �ي�را �إىل �أن
م� ��� �ش ��ارك ��ة ف ��رن� ��� �س ��ا يف �إك�سبو
 2020دبي تطرح فر�صا مهمة
ل�ت�ع��زي��ز ال �ع�ل�اق��ات االقت�صادية
والتجارية والأكادميية والثقافية
م��ع الإم� � ��ارات وال �ع��امل ل�صناعة
م�ستقبل �أف�ضل.
و نوه �إىل �أن فرن�سا ت�سعى للتعبري
ع��ن ر�ؤي �ت �ه��ا اخل��ا� �ص��ة بالتحول
ال �ب �ي �ئ��ي و الإب � ��داع � ��ي ل�صناعة
م�ستقبل م�شرق �إ�ضافة �إىل تعزيز
ق�ي��م ال �ت �ف��ا�ؤل وال�ع�م��ل اجلماعي
وق��ال  ":ل��ذا ن�ق��دم ب��ال�ت�ع��اون مع
�شركائنا برناجما ثقافيا وتعليميا

وعلميا وتكنولوجيا".
و ذكر �أن اجلناح الفرن�سي يتميز
يف �أغ �ل��ب امل�ع��ار���ض ال��دول�ي��ة ب�أنه
الأك �ث��ر زي � ��ارة و ق ��ال  " :ن�سعى
ال�ستقبال م�لاي�ين ال ��زوار خالل
ف �ت��رة ان� �ع� �ق ��اد �إك �� �س �ب��و 2020
وت �ق��دمي جت��رب��ة رائ �ع��ة ل �ه��م مع
التزامنا بتدابري ال�صحة والأمان
مبواجهة فريو�س "كوفيد"-19
و�أكد التزم اجلناح الفرن�سي بلعب
دور ه��ام يف جعل �إك�سبو 2020
جتربة فريدة ال تن�سى للجميع.
و حول حماور امل�شاركة الفرن�سية
يف �إك�سبو  2020دب��ي والر�سالة
ال��رئ�ي���س�ي��ة جل �ن��اح ب �ل ��اده ..قال
�إريك لينكييه �إن اجلناح الفرن�سي
ي���س�ل��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى امل ��واه ��ب و
ال �� �ش��رك��ات ال �ت ��ي ت �ل �ع��ب دورا يف
تنفيذ �أه��داف التنمية امل�ستدامة
ال�ت��ي �أع�ل�ن��ت عنها منظمة الأمم

امل�ت�ح��دة و مي�ث��ل �إك���س�ب��و 2020
دبي فر�صة مثالية للفنانني ورواد
الأع �م��ال وال�ب��اح�ث�ين وال�شركات
النا�شئة واملجتمعات وامل�ؤ�س�سات
الفرن�سية التي ترغب يف التو�سع
و دخول �أ�سواق جديدة و التعبري
عن التزامها بت�أ�سي�س جمتمعات
م�ستدامة  .و�أ��ض��اف �إن��ه يف �شعار
اجلناح  " ..فرن�سا �إب��داع ب�سرعة
ال�ضوء" ي�ل�ت��زم ج�ن��اح�ن��ا بعر�ض
امل ��واه ��ب وال �� �ش��رك��ات الفرن�سية
التي تلعب دورا يف تنفيذ �أهداف
التنمية امل�ستدامة وامل�ساهمة يف
تقدم الب�شرية �إ�ضافة �إىل العمل
ع �ل��ى ال�ت�روي ��ج ل�ت��أ��س�ي����س منوذج
اق �ت �� �ص��ادي واج �ت �م��اع��ي وثقايف
ج��دي��د وذل��ك ع�بر حتفيز العمل
اجل �م��اع��ي ل�ل�ت�ف�ك�ير يف م�ستقبل
العامل بالتنوع الذي يتميز به.
و ق� ��ال امل �ف ��و� ��ض ال� �ع ��ام للجناح

الفرن�سي يف �إك�سبو  2020دبي
 " :خططنا لتواجدنا يف احلدث
ال� ��دويل وف �ق��ا ل �ع��دد م��ن املحاور
والأه � � � � ��داف ت �� �ش �م��ل  17هدفا
م��ن �أه � ��داف ال�ت�ن�م�ي��ة امل�ستدامة
وتهدف جميعها ب�شكل �أ�سا�سي �إىل
تنمية الوعي ب�ش�أن �أه��م حتديات
امل�ستقبل وت�سليط ال���ض��وء على
امل� �ب ��ادرات الفرن�سية يف جماالت
التنوع البيولوجي واملناخ وال�سالم
وال�ف���ض��اء واال� �س �ت �ه�لاك ..بينما
يعترب ال�ضوء امل��و��ض��وع املعماري
الأ� �س��ا� �س��ي يف اجل �ن��اح الفرن�سي
وال��ذي ي��راه ال��زوار �أثناء رحلتهم
فيه .و حول دور �إك�سبو  2020دبي
يف تعزيز العالقات اال�سرتاتيجية
بني فرن�سا والإم��ارات� ..أو�ضح �أن
م�شاركة فرن�سا يف �إك�سبو 2020
ت���س�ه��م يف ت��وف�ير ف��ر���ص لتعزيز
ع�ل�اق ��ات ال� �ت� �ع ��اون االقت�صادي

وال�ت�ج��اري والأك��ادمي��ي والثقايف
من �أجل م�ستقبل �أف�ضل وم�ستدام
�إ�ضافة �إىل �أجندة اجلناح الفرن�سي
القائمة على  17هدفا من �أهداف
ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة وال �ت��ي تعد
�أول��وي��ة م���ش�ترك��ة ب�ين الدولتني
وهو �أمر يف منتهى الأهمية لفرتة
ما بعد جائحة "كورونا".
و �أ�ضاف �إن الإمارات تعترب �شريكا
رئ�ي���س�ي��ا ل�ف��رن���س��ا �إذ ي��وج��د �أكرث
م ��ن � � 600ش��رك��ة ف��رن �� �س �ي��ة يف
الإمارات تقدم �صورة �إيجابية عن
ال�صناعات والإبداعات واخلدمات
الفرن�سية ..م�شريا �إىل �أن �إك�سبو
 2020دبي ميثل فر�صة مثالية
للفنانني ورواد الأعمال والباحثني
وال���ش��رك��ات النا�شئة واملجتمعات
وامل�ؤ�س�سات الفرن�سية التي ترغب
يف التو�سع ودخ��ول �أ�سواق جديدة
والتعبري ع��ن التزامها بت�أ�سي�س

جمتمعات م�ستدامة.
وق ��ال �إري� ��ك لينكييه �إن اجلناح
ال�ف��رن���س��ي ي�ل�ع��ب دورا ح�ي��وي��ا يف
تن�شيط اق�ت���ص��اد فرن�سا وتعزيز
احل���ض��ور الفرن�سي يف الإم� ��ارات
وه� � ��و ج� � ��زء م� ��ن ا�سرتاتيجية
احل �ك ��وم ��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة الهادفة
�إىل ت�ع��زي��ز ح���ض��ور فرن�سا عامليا
و ال�ت�روي ��ج ل��رغ �ب��ة ��ش��رك��ات�ه��ا يف
ب �ن��اء جم�ت�م��ع م �� �س �ت��دام مل�ستقبل
ج �م��اع��ي �أف� ��� �ض ��ل ..وي� �ق ��دم لهم
اجلناح الفرن�سي الفر�صة لعر�ض
مواهبهم و�إبداعاتهم �إىل جانب
�شركائهم الدوليني.
و�أ� � �ض� ��اف �إن اجل� �ن ��اح الفرن�سي
ي ��و�� �ض ��ح ك� �ي ��ف مي� �ك ��ن �أن يكون
االع �ت �م��اد امل �ت �ب��ادل ب�ي�ن امل� �ن ��اخ و
البيئة على امل�ستوى ال��دويل �أداة
للتعاون الدويل وتطوير الأعمال
م��ع اق�ت�راح حلول عملية ..بينما

ت�ل�ت��زم ف��رن���س��ا ب���ض�م��ان االت�ساق
ال �ق��وي ب�ين �سيا�ساتها الوطنية
والدولية و يوفر �إك�سبو 2020
من�صة رائدة لت�سليط ال�ضوء على
ه��ذا ال�ش�أن  .وق��ال �إري��ك لينكييه
�إن اجلناح الفرن�سي يقدم جتربة
فريدة ال تن�سى لزائريه من خالل
التعبري عن ر�ؤية فرن�سا اخلا�صة
ب��ال �ت �ح��ول ال �ب �ي �ئ��ي والإب � ��داع � ��ي
ل�صناعة م�ستقبل �أف�ضل �إ�ضافة
�إىل ق ��وت� �ه ��ا يف جم � � ��االت الفن
والتكنولوجيا يف رحلة تهدف �إىل
�إع ��ادة ت�شكيل حا�ضرنا و�صناعة
م�ستقبلنا.

جلنة ال�صداقة الربملانية الإماراتية البوروندية تبحث �سبل تعزيز عالقات التعاون
•• ابوظبي-الفجر:

عقدت جلنة ال�صداقة الربملانية
الإم��ارات�ي��ة ال�برون��دي��ة يف املجل�س
الوطني االحت��ادي برئا�سة �سعادة
عائ�شة ال �ب�يرق رئي�سة جمموعة
جلنة ال�صداقة مع برملانات الدول
الأفريقية ،اجتماعا افرتا�ضيا مع
جلنة ال�صداقة الربملانية للجمعية
ال��وط�ن�ي��ة ب�ج�م�ه��وري��ة ب��ورون��دي،
بهدف مناق�شة �سبل تعزيز عالقات
التعاون الربملانية بني اجلانبني.
�شارك يف االجتماع �أع�ضاء املجل�س
الوطني االحت ��ادي� ،أع���ض��اء جلنة
ال���ص��داق��ة ال�برمل��ان�ي��ة الإماراتية
البوروندية �سعادة كل من عفراء
ب �خ �ي��ت ال �ع �ل �ي �ل��ي ن��ائ �ب��ة رئي�سة
املجموعة وكفاح حممد الزعابي.
و�أك � � ��دت � �س �ع��ادة ع��ائ �� �ش��ة البريق
رئي�سة جلنة ال�صداقة الربملانية

الإماراتية البوروندية
�أن ه ��ذا االج �ت �م��اع ي ��أت��ي يف �إط ��ار
تفعيل وتعزيز ال�ت�ع��اون الربملاين
امل� ��� �ش�ت�رك وت ��وط� �ي ��د ال� �ع�ل�اق ��ات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ين امل�ج�ل���س�ين ،م�شرية

�إىل �أهمية تطوير العالقات بني
ال�ب�ل��دي��ن ال���ص��دي�ق�ين ال��س�ي�م��ا يف
جم��ال العمل ال�برمل��اين امل�شرتك،
من خ�لال تفعيل مذكرة التفاهم
وال� �ت� �ع ��اون امل��وق �ع��ة ب�ي�ن املجل�س

ال ��وط� �ن ��ي االحت� � � ��ادي واجلمعية
ال��وط �ن �ي��ة ال �ب��ورون��دي��ة يف يناير
 ،2017مب��ا ي���س��اه��م يف تعزيز
ال �ت �ن �� �س �ي��ق وال � �ت � �ع� ��اون يف جم ��ال
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ال�برمل��ان �ي��ة ،ودعم

�آل�ي��ات تبادل املعلومات واخلربات
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة وال��رق��اب �ي��ة و�أف�ضل
املمار�سات واملعارف الربملانية.
وعر�ضت �سعادة البريق م�سرية دعم
املر�أة يف املجل�س الوطني االحتادي،

حيث تعترب دول��ة الإم ��ارات �ضمن
قائمة �أعلى الدول يف ن�سب متثيل
املر�أة يف الربملان والتي بلغت ن�سبة
 50%من عدد الأع�ضاء ،و�أثنت
على م�شاركة جمهورية بوروندي

وفد وزارة الثقافة وال�شباب يزور معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب 2021
•• �أبوظبي-الفجر:

ق��ام وف��د م��ن وزارة الثقافة وال�شباب ب��زي��ارة معر�ض
ال��ري��ا���ض ال� ��دويل ل�ل�ك�ت��اب  ،2021ال ��ذي ي �ق��ام حتت
رعاية خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود ،خ�لال الفرتة من � 1أكتوبر ولغاية
� 10أكتوبر يف "واجهة الريا�ض" ،حيث �شارك الوفد
يف افتتاح امل�ؤمتر الدويل للنا�شرين واجلل�سة احلوارية
التي قدمتها الهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية.
واط �ل��ع ال��وف��د ب��رئ��ا��س��ة ��س�ع��ادة م �ب��ارك ال�ن��اخ��ي وكيل

وزارة الثقافة وال�شباب ،وعلي ال�شعايل الوكيل امل�ساعد
لقطاع الرتاث والفنون املكلف ،والذي كان يف ا�ستقباله
الدكتور عبداللطيف الوا�صل مدير عام املعر�ض ،على
امل �ب��ادرات النوعية يف قطاع الن�شر ،واجل�ه��ود احلثيثة
للمملكة العربية ال�سعودية لدفع عجلة �صناعة الكتابة،
ودور معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب يف دعم النه�ضة
املعرفية والثقافية لالرتقاء بالكتاب وتو�سيع نطاق
انت�شاره ،و�صو ًال �إىل جمتمع املعرفة.
وال �ت �ق��ى وف ��د ال � � ��وزارة ال���ش�ي�خ��ة ب� ��دور ب �ن��ت �سلطان
القا�سمي ،رئي�سة االحتاد الدويل للنا�شرين ،وم�ؤ�س�س

ورئي�س جمعية النا�شرين الإم��ارات�ي�ين ،وب�شار �شبارو
الأمني العام الحتاد النا�شرين العرب ،لتعزيز التعاون
لالرتقاء بقطاع الن�شر ،وحتويل التحديات �إىل فر�ص
تطويرية ،خا�صة يف ظل الظروف التي فر�ضتها جائحة
كوفيد -19ع�ل��ى ال �ق �ط��اع .ك�م��ا زار ال��وف��د املن�صات
الإماراتية امل�شاركة يف املعر�ض ومنها ،مركز �أبوظبي
للغة العربية ،وم�شروع كلمة ،ومبادرة "من�صة" التابعة
جل�م�ع�ي��ة ال�ن��ا��ش��ري��ن الإم ��ارات� �ي�ي�ن ،وب�ع����ض الأجنحة
التابعة للمملكة العربية ال�سعودية كهيئة الإعالم املرئي
وامل�سموع ،والنادي الأدب��ي بالريا�ض ،ومبادرة "هاوي"

ومكانز املخطوطات .وبهذه املنا�سبة قال �سعادة مبارك
الناخي " :معر�ض الريا�ض ال��دويل للكتاب تظاهرة
ثقافية متجددة ت�ؤكد �أهمية الكتاب ك ��أداة رئي�سية يف
ن�شر الثقافة واملعرفة و�إثراء املحتوى الفكري واملعريف،
وتكر�س القراءة ك�أ�سلوب حياة لالرتقاء بواقع الإن�سان
الذي يعد حمور البناء والنه�ضة ال�شاملة التي ت�شهدها
ال��دول واملجتمعات ،كما ي��دع��م وي�ع��زز املعر�ض مكانة
اململكة العربية ال�سعودية كوجهة وحا�ضنة للثقافة
العربية ،ومركزاً ثقافياً عاملياً يجمع الكتاب واملثقفني
من �شتى �أنحاء العامل".

يف معر�ض اك�سبو  ،2020حيث
ي �ع �ت�ب�ر احل� � ��دث ال� �ع ��امل ��ي الأك �ب��ر
منذ تف�شي الوباء ،م�شرية �إىل �أن
التداعيات والظروف اال�ستثنائية
التي �شهدها العامل ج��راء جائحة

كورونا امل�ستجد "كوفيد – ،"19
ت�ستدعي م��ن خمتلف امل�ؤ�س�سات
الربملانية واحلكومية م��زي��دا من
ال �ت �ع��اون وال �ت �ك��ات��ف ل �ل �ع��ودة �إىل
ا� �س �ت �م��راري��ة الأع � �م� ��ال يف جميع
القطاعات.
م ��ن ج��ان �ب��ه �أك � ��د � �س �ع��ادة غونغو
ث��ا� �س�ين رئ �ي ����س جل �ن��ة ال�صداقة
البوروندية الإماراتية يف اجلمعية
الوطنية البوروندية على �أهمية
ت�ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات ال�برمل��ان �ي��ة بني
املجل�س الوطني االحت��ادي وبرملان
ج �م �ه��وري��ة ب � ��ورون � ��دي ،وت� �ب ��ادل
وج � �ه� ��ات ال� �ن� �ظ ��ر ح � ��ول خمتلف
الق�ضايا ذات االه�ت�م��ام امل�شرتك،
و�أعرب عن تطلعه لنجاح م�شاركة
دولتهم يف معر�ض اك�سبو ،2020
حيث يج�سد جناح بروندي التقدم
ال � � ��ذي ت �� �ش �ه��ده اجل� �م� �ه ��وري ��ة يف
جماالت البيئة والثقافة.
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�أخبـار الإمـارات

مركز الهالل الأحمر يف �أبوظبي يت�سلم تربعات عينية من الداخلية
ال�شراكة بني الوزارة وامل�ؤ�س�سات الوطنية.
•• �أبوظبي-وام:
و�أ��ش��اد �سامل ال�سويدي مدير مركز ال�ه�لال الأح�م��ر يف �أبوظبي مببادرة
ت�سلم مركز الهالل الأحمر الإماراتي يف �أبوظبي ،تربعات عينية من وزارة وزارة الداخلية ،ودعمها لربامج املركز وم�ساندة اخلدمات الإن�سانية التي
الداخلية لدعم براجمه الإن�سانية ،متثلت يف توفري كميات كبرية من املواد ي�ضطلع بها على �ساحته املحلية.
وال�ط��رود اخلريية ،وذل��ك �ضمن جهود ال��وزارة لتعزيز جوانب امل�س�ؤولية وق��ال �إن هيئة الهالل الأح�م��ر تثمن عاليا مثل ه��ذه امل�ب��ادرات التي تعزز
املجتمعية وتقدمي الدعم وامل�ساعدات اخلريية للأ�سرة املتعففة .وكانت وزارة جم��االت ال�شراكة م��ع ال ��وزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات وقطاعات املجتمع
الداخلية  -ممثلة يف �إدارة العالقات العامة  -قد نفذت مبادرة جمتمعية املحلي كافة ،وحتقق مكت�سبات �إ�ضافية للعمل الإن�ساين وتو�سيع مظلته
بالتعاون مع الهالل الأحمر الإماراتي وبالتزامن مع اليوم العاملي للعمل وترقية براجمه ..م�ؤكدا �أن املبادرة تو�ضح بجالء اهتمام الوزارة بجوانب
اخلريي ،لتوعية وحتفيز املجتمع و�إعالء قيم اخلري والت�ضامن وم�ساعدة امل�س�ؤولية املجتمعية ،وحر�صها على تعزيز اجلهود املبذولة يف الدولة يف هذا
الآخرين من خالل االعمال التطوعية والأن�شطة اخلريية وتفعيل مبد�أ ال�صدد.
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امل�صرف املركزي ي�صدر م�سكوكات تذكارية احتفاء بالت�شغيل
التجاري لأوىل حمطات براكة للطاقة النووية ال�سلمية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلن م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي عن �إ�صدار م�سكوكات
ف�ضية تذكارية احتفا ًء بالت�شغيل التجاري لأوىل حمطات براكة
للطاقة النووية ال�سلمية .وي�سعى امل�صرف املركزي من خالل �إ�صدار
هذه امل�سكوكات التذكارية �إىل ت�سليط ال�ضوء على الإجناز التاريخي
اخلا�ص للمحطة الأوىل يف براكة والتي �أ�صبحت �أكرب م�صدر منفرد
للكهرباء يف دول��ة الإم � ��ارات ،حيث �ست�سهم حم�ط��ات ب��راك��ة ،التي
تديرها كفاءات �إماراتية متخ�ص�صة وم�ؤهلة �إىل جانب خربات عاملية،
يف حتقيق الر�ؤية الوطنية للدولة الرامية �إىل احلفاظ على ا�ستدامة

النمو االقت�صادي وتعزيز التنمية ال�شاملة من خ�لال �إن�ت��اج طاقة
كهربائية خالية من االنبعاثات الكربونية على مدار ال�ساعة.
و�سيطرح امل�صرف املركزي  500م�سكوكة من الف�ضة ،زنة كلٍ منها
 40غراماً ،ويت�ضمن الوجه الأمامي للم�سكوكة ر�سماً للمحطة الأوىل
يف براكة مع كتابة ا�سم حمطات براكة باللغتني العربية والإجنليزية.
�أما الوجه اخللفي للم�سكوكة ،فيت�ضمن �شعار دولة الإمارات العربية
املتحدة وا�سم امل�صرف املركزي باللغتني العربية والإجنليزية .و�سيتم
ت�سليم كافة امل�سكوكات �إىل م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية ،اجلهة
املالكة واملطورة للمحطات .ولن تكون امل�سكوكات متاحة للبيع يف املقر
الرئي�سي للم�صرف املركزي وفروعه.

حمدان بن حممد ي�صدر قرارا ب�ش�أن تنظيم التعليم املهني يف دبي

تلبية احتياجات �سوق العمل من الكوادر الفنية املتخ�ص�صة وا�ستقطاب اال�ستثمارات يف جمال التعليم ا ِمل َهني وت�شجيع �أفراد املجتمع على االلتحاق به
• �إتاحة الفر�صة �أمام خريجي التعليم املِ َهني ال�ستكمال درا�ستهم يف املن�ش�آت التعليمية

•• دبي -وام:

يف �سياق جهود التطوير امل�ستمرة لقطاع التعليم يف دب��ي وحتديث الأطر
الت�شريعية املنظمة للعملية التعليمية� ،أ� �ص��در �سمو ال�شيخ ح�م��دان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة
دب��ي ،ق��رار املجل�س رقم  30ل�سنة  2021ب�ش�أن تنظيم التعليم املِهَني يف
دبي ،بهدف �ضمان جودة خمرجاته ،و�إعداد الكوادر الفنية املاهرة وامل�ؤهلة
نظرياً وعملياً لتلبية احتياجات �سوق العمل من الكوادر الفنية املتخ�ص�صة
يف القطاعني العام واخلا�ص ،ومبا يدعم خطط التنمية امل�ستدامة ،عالوة
على ا�ستقطاب اال�ستثمارات يف جمال التعليم املِهَني ،وت�شجيع �أفراد املجتمع
على االلتحاق بالتعليم املهني ،و�إتاحة الفر�صة �أمام خريجي التعليم املِهَني
ال�ستكمال درا�ستهم يف املن�ش�آت التعليمية املختلفة.
ُتخ�ص�صة ،تهدف
وع َّرف القرار التعليم املهني على �أنه منظومة تعليمية م ِّ
�إىل �إك�ساب الأفراد معارف ومهارات مهنية وفنية مُع ّينة� ،أو تطوير قدراتهم
التقن ّية والفنية ملزاولة مهنة �أو حرفة �أو وظيفة محُ دّدة.
اخت�صا�صات الهيئة.
ووفقاً للقرار تتوىل هيئة املعرفة والتنمِ ية الب�شر ّية يف دبي مهمة الإ�شراف
على التعليم املِ� َه�ن��ي يف الإم� ��ارة ،وي�ك��ون م��ن �صالحياتها يف �سبيل ذلك:
�إقرار ال�سيا�سات الالزمة لتح�سني جودة التعليم املِهَني يف الإم��ارة ،ورفعها
خت�صة العتمادها ،واعتماد اخلطط الإ�سرتاتيجية الالزمة
�إىل اجلهات امل ُ ّ
لتنفيذ ه��ذه ال�سيا�سات ،وت�صميم وتطوير امل ُ��ؤهّ �لات املِهَن ّية وت�صنيفها
وحتديد م�ستوياتها ،وفقاً لل�ضوابط واملعايري املعتمدة دولياً ولدى الهيئة،
ومب��ا يُل ّبي تنفيذ خطط التنمية امل�ستدامة ،واحتياجات �سوق العمل يف
القطاعني العام واخلا�ص من الكوادر الفنية املاهِ رة وامل�ؤهلة.
كما تخت�ص الهيئة باعتماد امل�ؤهالت املِهَن ّية واملتمثلة يف �سل�سلة امل�ساقات
وامل��واد النظرية والتطبيقية والعملية مب�ستويات خمتلفة ،والتي لها عدد
من ال�ساعات املعتمدة ،يتم تنفيذها با�ستخدام �أ�ساليب تع ُّلم خمتلفة مبا
فيها التع ُّلم عن بُعد والتع ُّلم ال ّذكي ،والتي يتم تطويرها من اجلهات العامة
واخل��ا�ّ��ص��ة يف الإم ��ارة ،وحت��دي��د الفئات العمرية امل�ستهدفة م��ن املُ�ؤهّ الت
املِهَن ّية وبرامج ال ّتلمذة املِهَن ّية ،وو�ضع ال�ضوابط واملعايري الالزمة ل�ضمان
جودة هذه امل�ؤهالت املهنية وتطويرها ب�شكلٍ م�ستمر ،مبا يف ذلك امل�ؤهالت
التي ُتقدّم عن بُعد ،والتن�سيق مع املن�ش�آت التعليمية داخل الإمارة وخارجها،
ب�ش�أن قبول ال�شهادات املهنية امل�شمولة ب�أحكام هذا القرار ،و�إ�صدار املوافقة
املبدئية لطالب الت�صريح ال��ذي يرغب مبزاولة �أي من الأن�شطة املهنية
املنظمة مبوجب �أحكام هذا القرار ،واملتمثلة يف ت�صميم وتطوير وتنفيذ
امل�ؤهالت املهنية و�إج��راء االختبارات الالزمة للح�صول على هذه امل�ؤهالت
و�ضمان جودتها وتنفيذ برامج التلمذة املهنية وغريها من الأن�شطة ذات
ال�صلة بالتعليم املهني ،وذلك وفقاً لل�شروط وال�ضوابط املن�صو�ص عليها
يف هذا القرار وما هو معتمد لدى هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف هذا
ال�ش�أن ،وبح�سب نوع الت�صريح املطلوب.
وت�شمل اخت�صا�صات هيئة املعرفة والتنمِ ية الب�شرية يف دبي� ،إ�صدار الت�صريح
وجت��دي��ده بح�سب ن��وع الت�صريح امل�ط�ل��وب ،وف �ق �اً ل�ل���ش��روط والإج � ��راءات

ال�صادرة مبُوجبِه،
والأ ِد ّلة الفنية املن�صو�ص عليها يف هذا القرار والقرارات ّ
ومُعادلة املُ�ؤهالت املِهَن ّية املمنوحة خارج الإمارة ،وو�ضع ال�شروط واملعايري
والإجراءات اخلا�صة ب�إ�صدار ّ
ال�شارات ،وهي عبارة عن داللة �إلكرتونية على
�شكل ر�سم �أو عالمة �أو رمز �أو �صورة �أو غري ذلك من الأ�شكال الإلكرتونية،
ُت�صدِ رها م�ؤ�س�سة التعليم املِهَني �أو اجلِ هة املانِحة للطالب عند منحه ال�شهادة
املِهَن ّية �أو اجتيازه لبع�ض الربامج املِهَن ّية التي ال يحتاج اجتيازها ا ُ
حل�صول
على ّ
ال�شهادة املِهَن ّية ،وتقييم املُ�ص ّرح لهم وفقاً للمعايري وامل�ؤ�شرات املعتمدة
لديها يف هذا ال�ش�أن ،ون�شرها بالطريقة التي تراها منا�سبة.
وت�ت��وىل الهيئة ،وف�ق�اً للقرار ،حتديد ال�ك��وادر الفنية والإداري� ��ة املطلوبة
ملُزاولة كل ن�شاط من الأن�شطة املِهَن ّية ،و�إ�صدار الت�صاريح �أو املوافقات على
تعيينهم ،و�إ�صدار املوافقات لل ُم�ص ّرح لهم على ن�شر الإعالنات التعليمية
الت�سويقية ،والتن�سيق يف هذا ال�ش�أن مع اجلهات املعنية ،والرقابة والتفتي�ش
على امل ُ���ص� ّرح لهم ،وال�ت��أك��د م��ن التزامهم ب��أح�ك��ام ه��ذا ال�ق��رار والقرارات
ال�صادرة مبوجبه ،كما تتوىل الهيئة التن�سيق مع القطاعني العام واخلا�ص
يف دولة الإمارات العربية املتحدة و�إمارة دبي ،لتحديد الوظائف واملِهَن التي
ي�شرتط مزاولتها من قبل الأ�شخا�ص احلا�صلني على امل ُ��ؤهّ �لات املِهَن ّية
املنا�سبة ل�شغل هذه الوظائف واملِهَن.
ومبوجب القرار ،يُحظر على �أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري مُزاولة �أي من
الأن�شطة املِهَن ّية يف �إم��ارة دب��ي �إال بعد ا ُ
حل�صول على الت�صريح من هيئة
ً
املعرفة والتنمية الب�شرية يف دب��ي ،ويتم �إ��ص��دار الت�صريح وفقا لل�شروط
والإج��راءات املن�صو�ص عليها يف هذا القرار وال�ق��رارات ال�صادرة مبُوجبه،
ومبا يتنا�سب مع الن�شاط املِهَني املطلوب مُزاولتِه.
وحدد القرار �شروط �إ�صدار املوافقة املبدئية قبل ا�ستكمال �إجراءات �إ�صدار
الت�صريح الذي يُ�سمح مبوجبه مل�ؤ�س�سة التعليم املِهَني �أو للجهة املانِحة التي
ُت��زاول ن�شاط ت�صميم وتطوير امل�ؤهل املِهَني �أو �إج��راء االختبارات الالزمة
للح�صول على ه��ذا امل�ؤهل �أو منح ال�شهادة املِهَن ّية �أو �ضمان ج��ودة تنفيذ
امل�ؤهل املِهَني� ،أو جلهة �ضمان اجلودة �أو ل�صاحب العمل ،بح�سب الأحوال،
مبُزاولة �أي من الأن�شطة املِهَن ّية .كما حدد مدة �صالحية املوافقة املبدئية،
و�شروط �إ��ص��دار الت�صريح لكل ن��وع من �أن��واع الأن�شطة املهنية وم��دة هذا
الت�صريح.

ال�صادر لها �أو �أن ت�صدُر لها موافقة بذلك
لها بذلك مبوجب الت�صريح ّ
من الهيئة وفقاً لل�شروط والإج��راءات املعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن ،وعدم
ا�ستخدام مقر م� ّؤ�س�سة التعليم املِهَني لغري الغر�ض املُ�ص ّرح به ،وعدم تعديل
�أي نوع من �أنواع املُ�ؤهّ الت املِهَن ّية املعتمد لها تقدميها� ،إال بعد احل�صول على
موافقة الهيئة امل�سبقة على ذلك ،وعدم منح ال�شهادات املِهَن ّية �أو ّ
ال�شارات
للطلبة �إال بعد ا�ستكمال املتطلبات املعتمدة ملنحِ ها ،وت�ق��دمي املعلومات
خت�صني ولل ُمخ ّولني من قِبلها ،عند القيام
والبيانات للهيئة وملوظفيها امل ُ ّ
ب�أعمال الرقابة والتفتي�ش والتقييم على م�ؤ�س�سة التعليم املِهَني ومرافِقها،
وخالل املواعيد املُحدّدة من قبل الهيئة .وت�شمل التزامات م�ؤ�س�سة التعليم
املهني ك��ذل��ك�� ،ض��رورة املحافظة على النظام ال�ع��ام والآداب العامة وقيم
وتقاليد ال��دول��ة ،وع��دم الإ��س��اءة ل�ل�أدي��ان� ،أو التدخل يف ال�سيا�سة �أو �إثارة
النزاعات الطائفية �أو العن�صرية �أو العرقية ،وعدم قبول الهِبات �أو التربعات
من �أي جهة داخل �إمارة دبي �أو خارجها �إال بعد ا ُ
حل�صول على مُوافقة الهيئة
واجلهات احلكومية املعنية املُ�سبقة على ذلك� ،إ�ضافة �إىل �ضمان رعاية حقوق
ال�صادر لها
الطلبة واملحافظة عليها .وحدد القرار التزامات اجلهة املانِحة ّ
الت�صريح ،والتزامات جهة �ضمان اجلودة ،وكذلك التزامات �صاحب العمل،
وتعترب ال�شهادات املِهَن ّية التي ُت�صادِق عليها هيئة املعرفة والتنمِ ية الب�شرية
خ�ص�صة لها ،وعلى وجه
يف دب��ي ،مقبولة يف الإم ��ارة جلميع الأغ��را���ض امل ُ ّ
اخل�صو�ص لأغرا�ض التوظيف �أو ا�ستكمال الدرا�سة �أو لغايات مُزاولة �أي من
الأن�شطة االقت�صادية يف الإم��ارة .ويجوز للهيئة وفقاً للت�شريعات ال�سارية
�أن تعهد �إىل �أي جهة عامة �أو خا�صة القيام ب��أي من املهام وال�صالحيات
املنوطة بها مبُقت�ضى هذا القرار ،وذلك مبوجب عقد يتم �إبرامه معها يف
ه��ذا ال�ش�أن ،تحُ �دّد مبُقت�ضاه مدته وحقوق والتزامات طرفيه و�أي �أحكام
�أخرى ذات عالقة.

التظلم وتوفيق الأو�ضاع ووفق ًا للقرار.
يجوز لكل ذي م�صلحة ،التظ ُّلم ّ
خطياً �إىل مدير عام هيئة املعرفة والتنمية
الب�شرية من القرارات �أو الإجراءات �أو اجلزاءات �أو التدابري امل ُ ّتخذة بحقه
مبوجب ه��ذا ال�ق��رار وال �ق��رارات ال��ّ��ص��ادرة مبُقت�ضاه ،على �أن يتم تقدمي
التظلم خالل ثالثني يوماً من تاريخ �إخطاره بالقرار �أو الإجراء �أو اجلزاء
�أو التدبري املُتظ ّلم منه ،ويتم البت يف هذا التظ ُّلم خالل ثالثني يوماً من
ت��اري��خ تقدميه م��ن قبل جلنة يُ�ش ِّكلها مدير ع��ام هيئة املعرفة والتنمِ ية
التزامات م�ؤ�س�سة التعليم املِ َهني.
ال�صادر عن هذه اللجنة نهائياً.
ون�ص القرار على �أن تلتزم م�ؤ�س�سة التعليم املِهَني بعدد من االلتزامات ،الب�شرية يف دبي لهذه الغاية ،ويكون القرار ّ
ّ
وم�ن�ه��ا :الت�شريعات ال��� ّ�س��اري��ة يف الإم� ��ارة ،مب��ا يف ذل��ك �أح �ك��ام ه��ذا القرار ول�غ��اي��ات متكني الهيئة م��ن حتقيق �أه ��داف ه��ذا ال �ق��رار وقيامها بتنفيذ
ال�صادرة مبُقت�ضاه،
وال �ق ��رارات ال �� �ص��ادرة مب��وج�ب��ه والتعليمات ال�ت��ي ُت���ص��دِ ره��ا هيئة املعرفة االخت�صا�صات امل ُنوطة بها مبوجب �أحكامه والقرارات ّ
والتنمِ ية الب�شرية يف ال�ش�ؤون ذات العالقة بالن�شاط املِهَني املُ�ص ّرح لها تتعاون اجلهات احلكومية كل يف حدود اخت�صا�صه مع هيئة املعرفة والتنمية
مب��زاول� ِت��ه ،و�� ُ�ش��روط الت�صريح ال��ّ��ص��ادر لها ،مب��ا يف ذل��ك امل��ؤه�لات املِهَن ّية الب�شرية وتقدم العون وامل�ساعدة للهيئة متى ُطلِب منها ذلك ،وعلى كل من
ُ
املُحدّدة لها بالت�صريح ،و�ضمان ج ْودة التعليم املِهَني ،وفقاً ملا هو معتمد لدى يُزاول الن�شاط املِهَني يف �إمارة دبي وقت العمل بهذا القرار توفيق �أو�ضاعه
الهيئة يف هذا ال�ش�أن ،وتوفري الو�سائل والأدوات والتجهيزات الالزمة ملزاولة مبا يتفق و�أحكامه ،خ�لال �سنة واح��دة من تاريخ العمل ب��ه ،ويجوز ملُدير
الن�شاط املِهَني مبا يف ذلك الو�سائل والأدوات والتجهيزات التي تتنا�سب مع عام هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية متديد هذه املُهلة ملرة واحدة فقط يف
الأحوال التي ت�ستدعي ذلك.
�سجلني لديها.
احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة امل ُ ّ
كما تلتزم م�ؤ�س�سة التعليم املهني بت�أهيل وتطوير ال�ك��وادر الفنية ب�شكل ويُلغى �أي ن�ص يف �أي ق��رار �آخ��ر �إىل امل��دى ال��ذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا
م�ستمر ،وع��دم مُزاولة الن�شاط املِهَني خ��ارج مقرها ،ما مل ي ُكن م�سموحاً القرار ،ويُن�شر يف اجلريدة الر�سمية ،ويُعمل به من تاريخ ن�شره.

مكتوم بن حممد يرت�أ�س اجتماع جلنة امليزانية العامة
•• دبي -وام:

ت��ر�أ���س �سمو ال�شيخ م�ك�ت��وم ب��ن حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير املالية� ،أم�س ،االجتماع
ال ��دوري للجنة امليزانية ال�ع��ام��ة ،بح�ضور
�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة،
ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير
�ش�ؤون جمل�س ال��وزراء ،ومعايل حممد بن
هادي احل�سيني وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية،
وم� �ع ��ايل خ��ال��د حم �م��د ب��ال �ع �م��ى حمافظ
م�صرف الإم��ارات العربية املتحدة املركزي،
وذلك يف مقر "�إك�سبو  2020دبي".
وناق�شت اللجنة خ�لال االج�ت�م��اع م�شروع
امليزانية العامة ل�لاحت��اد ل��دورة ال�سنوات
 ، 2026 - 2022وذل� � ��ك يف �ضوء
امل���س�ت�ج��دات والإج � � ��راءات ال �ت��ي ق��ام��ت بها
وزارة املالية لإعداد م�شروع امليزانية العامة
لالحتاد ل��دورة امليزانية لل�سنوات اخلم�س
املقبلة.

�أط� �ل ��ق جم �ل ����س ال �� �ش��ارق��ة للتعليم
برناجما الكت�شاف املواهب الطالبية
وذل��ك يف �إط��ار �سيا�ساته للك�شف عن
ه ��ذه امل ��واه ��ب وت�ن�م�ي�ت�ه��ا م��ن خالل
قيام ق�سم رع��اي��ة امل��وه��وب�ين يف �إدارة
ال��رع��اي��ة والأن���ش�ط��ة باملجل�س بطرح
ر�ؤية جديدة لتطوير و�صقل مواهب
وقدرات الطلبة يف خمتلف املجاالت .
وك �� �ش��ف ق �� �س��م رع ��اي ��ة امل��وه �ب�ي�ن عن
تكثيف جهوده خ�لال العام الدرا�سي
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الزهرة مهمة الف�ضاء الثانية للإمارات  ..طموح ال�سقف له

م��ن ج��دي��د ت�ضع الإم � ��ارات ق��دم��ا �أخ ��رى را��س�خ��ة يف ع��امل الف�ضاء
ب�إعالنها عن مهمة جديدة ال�ستك�شاف كوكب الزهرة ،لتثبت �أن مهمة
الأم��ل ل�سرب كوكب املريخ مل تكن �سوى البداية لطريق خططت له
بت�أن لتكون �ضمن الكبار وا�ضعة يف االعتبار �أن الطريق لي�س �سهال
ولكن كما قال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" (ل�سنا �أقل
من غرينا).
ت�ستند ا�سرتاتيجية الدولة يف جمال الف�ضاء على البدء مما انتهى
�إليه الآخ��رون ويف املقدمة اال�ستثمار يف الب�شر وت�سليحهم بالعلوم
احلديثة والت�أ�سي�س لقاعدة وطنية وعربية يف علوم الف�ضاء كما فعل
الأ�سالف.
ومع ذلك فاملهمة اجلديدة "اختبار جديد لقدرات ال�شباب الإماراتي
لتحقيق طموح زاي��د يف الف�ضاء"  ..كما ق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة .
املهمة لي�ست �سهلة بالت�أكيد بل تعد حتديا ولكن هذا ما اعتادت عليه
الإم� ��ارات �أن حت��ول التحديات �إىل ف��ر���ص  ..ول�ه��ذا ال�سبب فقد مت
اال�ستثمار يف م�شاريع لتخريج علماء و رواد ف�ضاء وبناء مركبات ف�ضاء
ب�أيدي كوادرنا ومواهبنا املواطنة وم�ؤ�س�ساتنا الأكادميية والبحثية
التي حققت �إجن��ازات نوعية يف قطاع الف�ضاء ق��ادرة على تويل مهمة
امل�شروع الف�ضائي اجلديد.
ً
فاملركبة الف�ضائية الإم��ارات �ي��ة �ستنفذ ال�ه�ب��وط ال��راب��ع ع��امل�ي�ا على
كويكب يف جمموعتنا ال�شم�سية  ..ولهذا فالطموح كبري والتحدي
�أكرب تظهره املقارنة بني امل�سافة التي �ستقطعها املركبة الف�ضائية يف
رحلتها وتلك التي قطعها م�سبار الأمل  ..فامل�سافة تقدر بنحو 3.6
مليار كيلومرت تعادل � 7أ�ضعاف الرحلة التي قطعها "م�سبار الأمل"
للو�صول للكوكب الأحمر .املوعد هو  2028لتكون املركبة الف�ضائية
الإماراتية جاهزة ملهمتها � ..ستقرتب من ال�شم�س بنحو  109ماليني
كيلومرت وه��ي م�سافة قريبة للغاية بلغة الفلك .مالذي ي�ستهدفه
امل�شروع الإم��ارات��ي اجلديد ؟ خالل خم�س �سنوات هي املهمة املقدرة
للمركبة �سيتم ال�ترك�ي��ز على ا�ستك�شاف جمموعة كويكبات داخل
املجموعة ال�شم�سية مل ت�صل �إليها �أية مهمة ف�ضائية من قبل ودرا�سة
كوكب الزهرة وجمع بيانات علمية دقيقة لأول مرة عن الكويكبات
�ضمن املجموعة ال�شم�سية.
املهمة الإماراتية الثانية للف�ضاء تر�سخ ري��ادة الدولة كوجهة عاملية
جاذبة للعقول والكفاءات واال�ستثمارات و�ستدعم بال �شك ت�أ�سي�س
�شركات وطنية يف قطاع الف�ضاء والأهم ت�أهيل جيل جديد من العلماء
م��ع ت��راك��م للخربات الي�ق��در بثمن .ه��ي مهمة لي�ست ملجرد ت�سجيل
ا�سم الدولة بني الكبار بل �أي�ضا لتعظيم مداخيل اال�ستثمار والبحث
ع��ن جم��االت نوعية ج��دي��دة والتفكري خ��ارج ال�صندوق مب��ا يتنا�سب
وا�سرتاتيجية اخلم�سني.
�ستكون املهمة �أول هبوط عربي على كويكب يبعد عن كوكب الأر�ض
 560مليون كيلومرت لتعيد الإمارات جمد الأ�سالف العرب وامل�سلمني
حيث �أن ثلث �أ�سماء جنوم ال�سماء عربية.
و�ستكون الإمارات بذلك رابع دولة يف العامل ت�صل للزهرة واخلام�سة
التي ت�صل للكوكب الأح�م��ر .جناحات تلو الأخ��رى تقف من ورائها
قيادة ر�شيدة �آمنت ووثقت ب�أن اال�ستثمار يف الإن�سان يبقى �أثره لأجيال
وعقود .ورغم �أن الطريق مازال يف بدايته �إال �إن �إميان القيادة الر�شيدة
يف �أبنائها الحدود له كما قال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم (فطموحات �شبابنا لي�س لها �سقف  ..ول�سنا �أقل من غرينا).
نعم ل�سنا �أق��ل من غرينا تلك هي الر�سالة التي تنطلق منها دولة
الإم� � ��ارات يف ك��ل م���ش��روع��ات�ه��ا ال�ط�م��وح��ة ويف طليعتها م�شروعها
الف�ضائي.
بقلم :حممد جالل الري�سي
مدير عام وكالة �أنباء الإمارات

ن�سائية دبي ت�شيد بتخ�صي�ص جناح خا�ص
للقطاعات الن�سائية ب�إك�سبو 2020

•• دبي-وام:

كما ا�ستعر�ضت اللجنة التدفقات النقدية العام على الربامج التنموية.
املتوقعة مل�شروع امليزانية العامة لالحتاد وب� �ن ��ا ًء ع �ل��ى خم��رج��ات االج �ت �م��اع ،وجهت
ل�ل���س�ن��ة امل��ال �ي��ة ل �ع ��ام 2022م وال� � ��دورة اللجنة وزارة املالية بالعمل على ا�ستكمال
اخل�م���س�ي��ة ال �ق��ادم��ة ل�ل���س�ن��وات  - 2022الإج��راءات الالزمة لرفع م�شروع ميزانية
 ، 2026باال�ستناد �إىل تقديرات وتوقعات ال�سنة املالية  2022م��ع و��ض��ع تقديرات
مف�صلة مل�شروع دورة امليزانية العامة لالحتاد
اجلهات االحتادية لإيراداتها وم�صروفاتها
ّ
امل�ستقبلية ،وب �ن��اء ع�ل��ى �أول ��وي ��ات الإنفاق لل�سنوات اخلم�س املقبلة� ،آخذة يف اعتبارها

الربامج والأهداف اال�سرتاتيجية املعتمدة،
والرامية مبجملها �إىل دعم حتقيق امل�شاريع
واخلطط املرتبطة باال�ستعداد للخم�سني
عاماً املقبلة .وا�ستعر�ض االجتماع جمموعة
م��ن امل��وا��ض�ي��ع يف مقدمتها ،امل��وق��ف املايل
للحكومة االحت��ادي��ة لل�سنة املالية 2021
على �ضوء الإي ��رادات وامل�صروفات الفعلية

للجهات االحتادية خالل الربع الثالث من
ال�سنة املالية اجل��اري��ة ،كما مت ا�ستعرا�ض
م��و� �ض��وع الإي� � � � ��رادات وال� �ت ��ي �أ� � �ش� ��ارت �إىل
تعايف االقت�صاد الوطني وانتعا�ش �أن�شطة
القطاعات االقت�صادية التنموية يف دولة
الإمارات من الت�أثريات الناجمة عن جائحة
كوفيد.-19

جمل�س ال�شارقة للتعليم يطلق برناجما الكت�شاف املواهب الطالبية
•• ال�شارقة -وام:

Thursday

 2022 - 2021من خالل العمل
مع �شركاء جمل�س ال�شارقة للتعليم
يف اك�ت���ش��اف ال�ط�ل�ب��ة امل��وه��وب�ين من
ال���ص��ف ال��راب��ع ح�ت��ى ال �ث��اين ع�شر و
رع��اي��ة م��واه�ب�ه��م و تنمية و تطوير
م �ه��ارات �ه��م م��ن خ�ل�ال �إ� �ش��راك �ه��م يف
جم�م��وع��ة م��ن احل �ق��ائ��ب التدريبية
املبتكرة وامل�صممة خ�صي�صا لتتنا�سب
مع اهتماماتهم و�أعمارهم وميولهم
وت�ل�ب�ي��ة اح�ت�ي��اج��ات�ه��م وط ��رح برامج
وم�سابقات وم�ساقات متخ�ص�صة.
وت�ت�خ��ذ امل� �ب ��ادرة ع ��ددا م��ن الربامج

والأن �� �ش �ط��ة ال �ت��ي حت�ق��ق �أه ��داف ��ه يف
طرح  4م�سارات تت�ضمن م�سار البيئة
امل �� �س �ت��دام��ة وال� � ��ذي ي �ع �ن��ى بتطوير
م �ع��ارف ال�ط�ل�ب��ة يف جم ��ال الزراعة
وال �ث��روة احل �ي��وان �ي��ة وم �� �س��ار الفلك
والف�ضاء واملخ�ص�ص لدرا�سة وحتليل
الظواهر الفلكية والأجرام ال�سماوية
وم�سار الذكاء اال�صطناعي الروبوت
وال��ذي يعنى بتطوير م�ه��ارة تركيب
ال ��روب ��وت ��ات امل �ت �ح��رك��ة وبرجمتها
و�أخ�ي��را م���س��ار ال��ذك��اء اال�صطناعي
ب��اي�ث��ون وامل�خ���ص����ص ل�ت�ط��وي��ر مهارة

كتابة ال�برجم��ة يف ب��اي�ث��ون و�صناعة
تطبيقات �إل �ك�ترون �ي��ة .و�أك ��د �سعادة
الدكتور �سعيد م�صبح الكعبي رئي�س
جمل�س ال�شارقة للتعليم �أن املجل�س
وانطالقا من ر�سوخ دوره مع امليدان
الرتبوي يف تنمية املواهب الطالبية
و�إح�ت���ض��ان�ه��ا �ضمن ب��رام��ج متقدمة
يقدم هذه املبادرة التي تعزز من تلك
التوجهات وتعمل على اكت�شاف �أف�ضل
املواهب الطالبية و�إ�شراكها يف برامج
ع�ل�م�ي��ة ل�ت�ن�م�ي��ة �إب��داع��ات �ه��ا ليكونوا
م �� �ص��در ج��اه��زي��ة ل��دع��م مكت�سبات

ال ��وط ��ن .و�أو� � �ض� ��ح �أن ق �� �س��م رعاية
املوهوبني ب ��إدارة الرعاية والأن�شطة
ي�ط��رح ب��رن��ام��ج امل��وه�ب��ة اع�ت�م��ادا على
ت�ك��وي�ن��ات ع�ل�م�ي��ة وم �� �س��اق��ات توظف
قدرات الطلبة للو�صول �إىل خمرجات
ن��وع�ي��ة ..م �� �ش�يرا �إىل �أن الربنامج
اجلديد يعمل يف جممله على تنمية
وت�ط��وي��ر م �ه��ارات الطلبة املوهوبني
م��ن خ�ل�ال ب��رام��ج علمية ومنهجية
�إب��داع�ي��ة و�إك���س��اب الطلبة املوهوبني �إث��راء م�ه��ارات الطلبة املوهوبني من
م� �ه ��ارات ال �ت �ع �ل��م ال ��ذات ��ي والتفكري خ�لال الأن���ش�ط��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات وور�ش
الإب��داع��ي وحل امل�شكالت و�صوال �إىل العمل التدريبية.

�أ��ش��ادت �سعادة الدكتورة فاطمة الفال�سي املدير العام جلمعية النه�ضة
الن�سائية بتخ�صي�ص جناح خا�ص للقطاعات الن�سائية ب�إك�سبو 2020
يحمل عنوانا و�شعارا له �أثر من عمق فحواه "�آفاق جديدة" بهدف ت�سليط
ال�ضوء على دور املر�أة اال�سرتاتيجي واملحوري الذي �أدته منذ فجر التاريخ
وحتى الوقت احلا�ضر وامل�ساهمات التي قدمتها يف نهو�ض املجتمعات.
واع�ت�برت �أن ك��ل ذل��ك ك��ان وراء تخ�صي�ص جناح للمر�أة دع�م�اً وم�ساندة
ل�برام��ج التمكني لأن�ه��ا حم��ور اهتمام ن�ساء ال�ع��امل وق��د مت جت�سيد هذا
املحور بعمق يف جناح امل��ر�أة لتعك�س �إجن��ازات التوازن بني اجلن�سني كمبد�أ
را�سخ يف النهج الإماراتي وعر�ض املبادرات املحلية والعاملية والتي تن�سجم
مع اخلطط امل�ستقبلة للدولة.
وقالت الفال�سي �أن دولة الإمارات العربية املتحدة �أولت ومنذ فجر نه�ضتها
املباركة على يد زايد اخلري حكيم العرب "طيب اهلل ثراه" اهتماما خا�صا
بتمكني املر�أة ومنحها حقوقها غري منقو�صة و على خطى �سموه رحمه اهلل
�سارت �إماراتنا احلبيبة على نهجه بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو
�أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإم��ارات دعما وت�أ�صيال وتر�سيخا
لر�سالة املر�أة.
و�أفادت �أن تخ�صي�ص اجلناح الن�سائي �إجناز يحقق العديد من الإجنازات
للمر�أة وي�ؤكد مدى اهتمام �إماراتنا الغالية بدور املر�أة املتعاظم يف �سل�سلة
اال�ستدامة ال�سيما و�أن �إك�سبو  2020يج�سد من�صة دولية غاية يف الأهمية
ملناق�شة الأط��روح��ات وامل �ب��ادرات واملو�ضوعات التي تخ�ص امل��ر�أة واختيار
�أف�ضل النظم وال�سيا�سات ال��داع�م��ة وامل �ع��ززة لتمكينها يف ك��اف��ة املناحي
واملجاالت على امل�ستويني العربي والعاملي كما ينعك�س �إيجابيا مع اخلطط
امل�ستقبلية للدولة يف جماالت الأ�سرة واملر�أة والطفولة والأمومة.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم ايديل �ستار
رخ�صة رقم CN 1056865:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد �سعيد عتيق �سامل اخلمريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سامل جا�سم احمد خمي�س احلو�سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ماجيك
جولد لبيع معدات تنظيف وغ�سيل ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2491072: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/متجر
ليفارا
رخ�صة رقم CN 2531139: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:يل كاري يف اي بي لتجميل ال�سيدات وق�ص ال�شعر -
�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:حمل  - 1وحدة بناية ال�شيخ طحنون بن �سعيد G -
الطابق  - C9ابوظبي جزيرة الرمي  -الرمي �شم�س
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2367698 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/القمة حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2021/9/29:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150020158:
تاريخ التعديل2021/10/6:
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

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النعيم
لال�ست�شارات ومراكز االبحاث والتطوير
رخ�صة رقم CN 2953998: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/جاماتيك انرجي
للخدمات البرتوليه ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3750344:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة مايكل ناجي عزيز حنا يو�سف %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف يا�سمني جمدي �شحاته �سليمان الع�سال
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/بيك�سلز
للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 2082417: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�:سبيتال للتكنولوجيا ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة �أبوظبي � -شارع الكورني�ش  -غرب  - 5قطعة - 18
طابق  - 4مكتب  7وحدة �سمو ال�شيخ/حممد بن زايد ال نهيان
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1671187 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شندلر بار�س انرتنا�شيونال ليمتد  -ابوظبي
رخ�صة رقم CN 1153125:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شندلر للم�صاعد وال�سالمل املتحركة

�إعــــــــــالن

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون ,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/10/3:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2150020500:تاريخ التعديل2021/10/5:
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

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

�إعالن ت�صفية �شركة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�صبغة اللورد الأوتوماتيكية
رخ�صة رقم CN 1260719:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من/م�صبغة اللورد الأوتوماتيكية

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:جراوند �ستور للتجارة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد
ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 3682150 :

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع املثلجات  -بالتجزئة 5610007
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة م�شروبات باردة و �ساخنة 5630004
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا) 5610003
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتهيز الفطائر واملعجنات 5621004
تعديل ن�شاط  /حذف غ�سيل املالب�س 9601002
تعديل ن�شاط  /حذف كي املالب�س 9601001
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)

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 2021/10/4:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2122001552:
تاريخ التعديل2021/10/6:
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  13360بتاريخ 2021/10/7

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/عنب
للمواد الغذائية املتنوعة
رخ�صة رقم CN 2816440: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/بليند
جوي�س �آند كافيه
رخ�صة رقم CN 2872720: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/الل�ؤل�ؤة البي�ضاء لتبديل

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون القر�صان
للرجال رخ�صة رقم CN 2712001:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد �سراج الدوله %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة على �سيف على �سامل القبي�سى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف على �سيف على �سامل القبي�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)

�إعــــــــــالن

SCHINDLER FOR ELEVATORS AND ESCALATORS

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شندلربار�س انرتنا�شيونال ليمتد -
تعديل مدير  /حذف راينري جيوفانى مويلريمو تاياو
تعديل وكيل خدمات  /حذف �شيخه على �سيف الزعابى
تعديل مدير  /حذف هوجو ميجويل جونكالفي�س رامو�س
تعديل مدير  /حذف جورج ميالد عبدامللك جرج�س
تعديل �إ�سم جتاري من� /شندلر بار�س انرتنا�شيونال ليمتد  -ابوظبي

SCHINDLER PARS INTERNATIONAL LTD - ABU DHABI

�إىل � /شندلر للم�صاعد وال�سالمل املتحركة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م  -فرع �أبو ظبي 2

SCHINDLER FOR ELEVATORS AND ESCALATORS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - BRANCH OF ABU - DHABI 2

تعديل ن�شاط  /حذف ا�سترياد 4610008
تعديل ن�شاط  /حذف جتارة امل�صاعد وال�سالمل املتحركة وقطع غيارها  -باجلملة 4659932
تعديل ن�شاط  /حذف تركيب و�إ�صالح امل�صاعد وال�سالمل املتحركة 4329101
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

LORD AUTOMATIC LAUNDRY

�إىل  /ذا ارمرز كافيه

THE ARMERS CAFE

�إعــــــــــالن

الزيوت رخ�صة رقم CN 1182098:قد تقدموا الينا بطلب

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/امياريت�س فيوت�شر لال�ستثمار العقاري � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 2781019:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة �صالح �سامل عمري ال�شام�سى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ليوا لال�ستثمار القاب�ضة

تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة منى ح�سني عبداهلل احلامد

LIWA INVESTMENT HOLDING

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد فهيم خان نياز احمد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اي فاير كابيتال هولدجنز ليميتد
EFIRE CAPITAL HOLDINGS LIMITED

تعديل وكيل خدمات  /حذف ابراهيم احمد ابراهيم احلو�سنى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ليوا لال�ستثمار القاب�ضة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد نياز عبدالوهاب
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)

LIWA INVESTMENT HOLDING

تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /امياريت�س فيوت�شر لال�ستثمار العقاري � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
EMIRATES FUTURE INVESTMENT REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل  /امياريت�س فيوت�شر انف�ستمنت ريال �ستيت كابيتال ماجنمينت ذ.م.م
EMIRATES FUTURE INVESTMENT REAL ESTATE CAPITAL MANAGEMNT 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  13360بتاريخ 2021/10/7

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ور�شة
فوفا للفنون
رخ�صة رقم CN 2906733:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة هارون
العمال االملنيوم والزجاج
رخ�صة رقم CN 1109865:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة كي�شور روى كالنكا هارنا روى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف كالنكا هرن روى باجرا الل
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/مرطبات مطلع
ال�شم�س رخ�صة رقم CN 1045164:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حمدان بدر عبداهلل احمد احلمادي %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف بدر عبداهلل احمد ابراهيم احلمادي
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/كافترييا
ويل فود كورنر
رخ�صة رقم CN 2011564:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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جمموعة الإمارات و�إيكاو توقعان مذكرة تفاهم لتقدمي برامج تعليمية وتدريبية
•• دبي-وام:

وقعت الدائرة الأمنية يف جمموعة الإم��ارات مذكرة تفاهم مع املنظمة
الدولية للطريان امل��دين "�إيكاو" للتعاون يف بناء ال�ق��درات من خالل
توفري برامج دبلوم تقدمها الدائرة الأمنية بامل�شاركة مع جامعة "�إديث
كوان" اال�سرتالية وحتظى باعرتاف الإيكاو.
وتبد�أ ال�شراكة بني اجلانبني بربنامج دبلوم املناولة الأر�ضية لتت�سع
م�ستقبال لت�شمل ب��رام��ج �أخ ��رى م�ع�ت�م��دة م��ن الإي �ك��او ح�ي��ث يح�صل
املتخ�ص�صون يف جمال الطريان الذين يكملون برنامج دبلوم املناولة
الأر�ضية املقدم من ال��دائ��رة الأمنية يف جمموعة الإم ��ارات بامل�شاركة
مع جامعة "�إديث كوان" الأ�سرتالية على دبلوم جامعي ومعرتف به
من الإي�ك��او .وقع مذكرة التفاهم كل من �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد

�آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان
الإم��ارات و خوان كارلو�س �ساالزار �أمني عام املنظمة الدولية للطريان
امل��دين "�إيكاو" خ�لال امل��ؤمت��ر ال��دويل لأم��ن ال�ط�يران امل��دين 2021
بدبي .وقال �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم �إن الدائرة الأمنية
يف جمموعة الإم ��ارات ملتزمة بتوفري ال�برام��ج التعليمية التي تلبي
�أعلى املعايري الدولية و�ستوفر ال�شراكة اجلديدة مع املنظمة الدولية
للطريان املدين من�صة لربامج الدبلوم تقيم وفقا لأطر العمل املعتمدة
دولياً ما ي�ساعد على تعزيز القدرات يف �صناعة الطريان يف دولة الإمارات
العربية املتحدة.
م��ن جانبه ق��ال خ��وان كارلو�س ��س��االزار  :م��ع ّ
م�ضي �صناعة الطريان
العاملية قدما على درب االنتعا�ش ف�إن ب�إمكاننا من خالل التعليم �ضمان
وج��ود ق��وى عاملة م��اه��رة وم�ستدامة ق ��ادرة على التكيف ومواجهة

حتديات ال�صناعة التي تتطور �سريعا وتعد مذكرة التفاهم اجلديدة مع
جمموعة الإم��ارات مثاال ممتازا على الأ�ساليب املبتكرة لبناء القدرات
التي ت�ستك�شفها الإي�ك��او وتنفذها بال�شراكة م��ع خمتلف اجل�ه��ات ذات
ال�صلة.
وق��ال الدكتور عبداهلل الها�شمي نائب رئي�س �أول ال��دائ��رة الأمنية يف
جمموعة الإم ��ارات �إن ال�شراكة مع املنظمة الدولية للطريان املدين
ت�شكل قيمة م�ضافة كبرية للعاملني يف �أمن الطريان الذين لن تقت�صر
ا�ستفادتهم على نيل تعليم م��ن ال��درج��ة الأوىل م��ن برنامج الدبلوم
فح�سب لكن �سيكون لديهم حافز �إ�ضايف لالعتماد من الإيكاو �أي�ضا.
و�ستعمل الدائرة الأمنية يف جمموعة الإمارات واملنظمة الدولية للطريان
املدين يف �إطار ال�شراكة على تطوير وتقدمي دورات تدريبية و�أكادميية
�أخرى �ضمن برنامج "�إيكاو ترينري بال�س ICAO TRAINER

."PLUS
و�سيحدد الطرفان �أي�ضا االحتياجات التدريبية وكيفية اال�ستخدام
ال�ف�ع��ال مل ��وارد ال�ت��دري��ب القائمة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تطوير م��واد الدورة
التدريبية اجلديدة ودمج التقنيات اجلديدة وتقييم فعالية ا�ستخدام
منهجيات التقييم بعد التدريب.
ويقدم برنامج دبلوم املناولة الأر�ضية الذي توفره الدائرة الأمنية يف
جمموعة الإمارات بامل�شاركة مع جامعة "�إديث كوان" مو�ضوعات تركز
على عمليات و�إدارة املناولة الأر�ضية وق�ضايا الطريان املعا�صرة وحماية
�صناعة الطريان ولوج�ستيات الطريان وخدمات مناولة الركاب.
ويت�ضمن الربنامج �أي�ضا �أ�سا�سيات �ساحة املناولة الأر�ضية والأمتعة
والتحميل والأم��ن وحتميل الوجبات والعمالة واملعدات بالإ�ضافة �إىل
تطوير مهارات الإدارة العملية.

�إزاحة ال�ستار عن ت�صنيف  5جنوم مبركز خدمات املرور والرتخي�ص بر�أ�س اخليمة
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�أزاح ال�شيخ �أح �م��د ب��ن ��س�ع��ود بن
� �ص �ق��ر ال �ق��ا� �س �م��ي رئ �ي ����س دائ� ��رة
اخلدمات العامة يف ر�أ���س اخليمة
بح�ضور اللواء ركن خليفة حارب
اخلييلي وك�ي��ل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ،
و ال�ل��واء علي عبد اهلل ب��ن علوان
النعيمي ق��ائ��د ع��ام ��ش��رط��ة ر�أ�س
اخليمة ال�ستار عن لوحة ت�صنيف
خ �م ����س جن� ��وم يف م��رك��ز خدمات
امل��رور والرتخي�ص ب�شرطة ر�أ�س
اخليمة .
واط �ل��ع ال���ش�ي��خ �أح �م��د ب��ن �سعود
القا�سمي واللواء الركن اخلييلي
خ�ل�ال اجل��ول��ة ال�ت�ع��ري�ف�ي��ة التي

راف �ق �ه��م ف�ي�ه��ا ال �ع �م �ي��د ع �ب��د اهلل
خمي�س احلديدي نائب قائد عام
��ش��رط��ة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة وع ��دد من
امل� ��دراء ال �ع��ام��ون ون��واب �ه��م وكبار
ال���ض�ب��اط ع�ل��ى من�صة اخلدمات
االلكرتونية والذكية التي يقدمها
مركز خدمات امل��رور والرتخي�ص
وم ��رك ��ز ا� �س �ع��اد امل �ت �ع��ام �ل�ين التي
�ساهمت مع جهود موظفي املركز
يف حتقيق هذا الإجن��از واحل�صول
على ت�صنيف  5جنوم وفقاً لنظام
النجوم العاملي املعتمد لت�صنيف
اخلدمات احلكومية.
ونقل اللواء الركن خليفة اخلييلي
حتيات و�شكر الفريق �سمو ال�شيخ
��س�ي��ف ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان نائب

رئ �ي �� ��س جم �ل ����س ال� � � � ��وزراء وزي� ��ر
ال��داخ �ل �ي��ة جل �م �ي��ع ال �ع��ام �ل�ين يف
��ش��رط��ة ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة ب�شكل عام
والعاملني يف مركز خدمات املرور
والرتخي�ص على وجه اخل�صو�ص،
م�ؤكدا �أن حتقيق هذا االجن��از ما
ك��ان ليتحقق ل��وال العمل الد�ؤوب
واجل�ه��ود املخل�صة لأب�ن��اء �شرطة
ر�أ�س اخليمة ومنت�سبيها من �أعلى
��س�ل��م ال� �ه ��رم و�� �ص ��وال �إىل جميع
امل��وظ �ف�ي�ن ال ��ذي ��ن ح��ر� �ص��وا على
تقدمي �أف�ضل اخل��دم��ات جلمهور
امل �ت �ع��ام �ل�ي�ن وت� ��وف �ي�ر اخل ��دم ��ات
وامل�ن���ص��ات ال��ذك�ي��ة ال�ت��ي تخت�صر
زمن رحلة املتعامل وتنجز معاملته
بال�سرعة ال�ق���ص��وى املمكنة وهو

م��ا يتما�شى م��ع تطلعات قيادتنا
الر�شيدة التي تراهن على �أبنائها
يف دمي� ��وم� ��ة ح �� �ص��د النجاحات
وامل��رك��ز الأوىل يف �شتى املجاالت
والتي ت�سعى دوما لتمكني القطاع
احل�ك��وم��ي ب��ال��دول��ة وت�ع��زي��ز ثقاة
االبتكار والوالء واالنتماء الوطني
وال ��وظ� �ي� �ف ��ي ومب � ��ا ي �ن �� �س �ج��م مع
الأه� ��داف اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ل ��وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة .و�أو�� �ض ��ح �أن اهلل حبا
االم � ��ارات ب�ق�ي��ادة حكيمة ر�شيدة
�أك�م�ل��ت م���س�يرة الآب� ��اء امل�ؤ�س�سني
وو� �ض �ع��ت اال��س�ت�ث�م��ار يف العن�صر
ال�ب���ش��ري امل��واط��ن ن���ص��ب عينيها
و�سعت بكل م��ا �أوت�ي��ت ب��ه م��ن قوة
لراحته وا�سعاده وتقدمي اخلدمات

ال��راق �ي��ة ل��ه يف ك��اف��ة القطاعات
وه��و ما يتطلب من �أب�ن��اء الدولة
�أن ي �ك��ون��وا ع�ل��ى ق ��در امل�س�ؤولية
وي �� �س �ه �م��وا يف رف �ع��ة ال ��وط ��ن ويف
ج�ع�ل��ه الأف �� �ض��ل ع��امل �ي��ا يف الأم ��ن
والأم ��ان  .من جهته ثمن اللواء
علي عبد اهلل بن علوان النعيمي
ق��ائ��د ع ��ام � �ش��رط��ة ر�أ� � ��س اخليمة
اجل� �ه ��ود امل �ث �م��رة ال �ت ��ي �ساهمت
يف حت�ق�ي��ق م��رك��ز خ��دم��ات امل ��رور
والرتخي�ص ب�شرطة ر�أ�س اخليمة
لت�صنيف اخلم�س جنوم حيث ي�أتي
هذا الإجن��از لتعزيز ج��ودة احلياة
واملجتمع بدولة الإم��ارات و�إ�سعاد
امل��واط��ن وامل�ق�ي��م ب��اخل��دم��ات التي
تقدمها �شرطة ر�أ�س اخليمة .

وذك��ر �أن ال�ق�ي��ادة العامة ل�شرطة
ر�أ� ��س اخليمة حت��ر���ص دائ�م��ا على
النهو�ض باخلدمات التي تقدمها

جل �م �ه��ور امل �ت �ع��ام �ل�ين يف خمتلف
م��راك��ز اخل��دم��ة مب�ستويات تفوق
توقعاتهم ونطمح يف حتقيق �أعلى
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درج � ��ات ت���ص�ن�ي��ف ال �ن �ج��وم خالل
املرحلة القادمة مب��ا يحقق ر�ؤية
واهداف وزارة الداخلية

وزيرة الداخلية الإ�سرائيلية تزور �إك�سبو  2020دبي
•• دبي -وام:

مدير قطاع املالية واخلدمات ب�شرطة �أبوظبي يلتقي
املتعاملني ب�إدارة ت�أجري الآليات يف الظفرة
•• الظفرة -وام:

زار اللواء خليفة حممد مبارك اخلييلي مدير قطاع
امل��ال�ي��ة واخل��دم��ات يف ��ش��رط��ة �أب��وظ�ب��ي � ،إدارة ت�أجري
الآليات يف منطقة الظفرة � ،ضمن مبادرة "يف امليدان
احلكومية.
وال �ت �ق��ى ال� �ل ��واء اخل �ي �ي �ل��ي ب��اجل �م �ه��ور وا� �س �ت �م��ع �إىل
مالحظاتهم والتحديات التي يواجهونها واحتياجاتهم
وت ��وق� �ع ��ات� �ه ��م وت �ط �ل �ع��ات �ه��م م� ��ن �� �ش ��رط ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي

ومقرتحاتهم حول اخلدمات املقدمة لهم .وا�ستمع �إىل
مالحظات املتعاملني و�آلية �إ�سعادهم �أثناء ح�صولهم
ع�ل��ى اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة م��ن ��ش��رط��ة �أب��وظ�ب��ي وتعرف
على املقرتحات التطويرية و�أهميتها يف �سرعة �إجناز
املعامالت  ،فيما �أثنى املراجعون على اهتمام الإدارة
باالرتقاء باخلدمات ب�صورة دقيقة وفق �أف�ضل املعايري
املتطورة .و�أكد مدير قطاع املالية واخلدمات يف �شرطة
�أبوظبي احلر�ص على تنفيذ توجيهات القيادة الر�شيدة
لالرتقاء باخلدمات املقدمة للجمهور و�إ�سعادهم.

ق�صر الوطن ينظم جوالت �إر�شادية ذاتية للأطفال ومينحهم �شهادة جنم الق�صر
•• �أبوظبي-وام:

�أطلق ق�صر الوطن ج��والت �إر�شادية خا�صة بالأطفال
ت�ستخدم لغة م��أل��وف��ة و�سهلة يف ن�سخة مب�سطة من
التجربة املخ�ص�صة للبالغني ل�ضمان متكن الأطفال
م��ن امل�ت��اب�ع��ة وف �ه��م الأو�� �ص ��اف وال �� �ش��روح��ات اخلا�صة
باملعامل املختلفة للق�صر.
فقد نظم ق�صر ال��وط��ن ل ��زواره م��ن البالغني جوالت
�إر�شادية ذاتية باللغات الإجنليزية والعربية والأملانية
والرو�سية وال�صينية للتعرف على الإرث املعريف والقيم
والتقاليد العريقة للدولة ،كما يقدم جتربة ا�ستك�شاف

ذاتية تفاعلية مميزة لزوار الق�صر من الأطفال بهدف
توفري جتربة مميزة ت�ضمن امل�شاركة الثقافية للأطفال
ومتكنهم من ا�ستك�شاف املالمح املختلفة للق�صر.
ولإ�ضفاء املزيد من املتعة� ،ستت�ضمن اجلوالت اخلا�صة
بالأطفال �ألعابا تفاعلية غامرة تتيح للأطفال االنتقال
م��ن منطقة �إىل �أخ��رى ،وعند ا�ستكمال اللعبة �سيتم
ت�ك��رمي الأط �ف��ال ب �� �ش��ارات اف�ترا��ض�ي��ة جت�سد املالمح
واملقومات املختلفة لدولة الإم��ارات .وعند التمكن من
جمع جميع ال���ش��ارات� ،سيح�صل الأط�ف��ال على �شهادة
"جنم الق�صر" تقديراً ملا بذلوه من جهد واجتهاد
خالل هذه اللعبة.

جمل�س ثقافة االنتخاب االفرتا�ضي يناق�ش الأدوات الفاعلة
لتمكني املر�أة من التخطيط حلمالت انتخابية ناجحة
•• �أبوظبي  -وام:

نظمت وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س
ال��وط �ن��ي االحت � ��ادي ب��ال �ت �ع��اون مع
االحت � � ��اد ال �ن �� �س��ائ��ي ال � �ع� ��ام �ضمن
ف�ع��ال�ي��ات م �ب ��ادرة "جمل�س ثقافة
االنتخاب االفرتا�ضي" ،حما�ضرة
ت�ف��اع�ل�ي��ة "عن ب�ع��د وع�ب�ر تقنيات
ال �ت��وا� �ص��ل املرئي" ب �ع �ن��وان "هل
�أن��ت م�ستعد؟ �أبجديات التخطيط
للحملة االنتخابية" ،وذل��ك �ضمن
��س�ل���س�ل��ة ال �ف �ع��ال �ي��ات واملحا�ضرات
التي تنظمها الوزارة لتعزيز الوعي
بثقافة امل�شاركة ال�سيا�سية بني جميع
�أف��راد املجتمع ،والتعريف مب�سرية
العمل ال�برمل��اين يف دول��ة الإم ��ارات
والإجن � � � � � ��ازات ال� �ت ��ي حت �ق �ق��ت من
ورائ�ه��ا .وخ�لال املحا�ضرة حتدثت
�أحالم اللمكي ،مديرة �إدارة البحوث
وال �ت �ن �م �ي��ة يف االحت � � ��اد الن�سائي
العام ،عن ال�شراكة اال�سرتاتيجية
ب�ين وزارة ال��دول��ة ل���ش��ؤون املجل�س
الوطني االحتادي واالحتاد الن�سائي
ال �ع��ام وال �ت �ع��اون بينهما يف جمال

ت�ع��زي��ز ث�ق��اف��ة امل���ش��ارك��ة ال�سيا�سية
للمر�أة الإماراتية ،حيث ا�ستعر�ضت
جتربة امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة
يف ال���س�ن��وات املا�ضية و�أه�م�ي��ة هذه
امل���ش��ارك��ة يف ت�ع��زي��ز م���س�يرة العمل
ال�ب�رمل ��اين وامل �� �س��اه �م��ة ال �ف��اع �ل��ة يف
موا�صلة حتقيق الإجن� ��ازات خالل
اخل �م �� �س�ين ع��ام��ا امل �ق �ب �ل��ة� ،إ�ضافة
�إىل ت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى املهارات
الأ�سا�سية لنجاح امل��ر�أة يف انتخابات
املجل�س الوطني االحت��ادي ،وكيفية
ال� �ف ��وز ب�ع���ض��وي�ت��ه يف ظ ��ل حر�ص
ق �ي ��ادت �ن ��ا ال ��ر�� �ش� �ي ��دة ع �ل ��ى متكني

امل ��ر�أة الإم��ارات�ي��ة ب�شكل الحمدود.
و�أ�شارت اللمكي يف بداية املحا�ضرة
�إىل اجلهود الكبرية التي يقوم بها
االحت ��ادي الن�سائي ال�ع��ام يف �سبيل
دع��م امل ��ر�أة ومتكينها �سيا�سياً ،من
خالل �إط�لاق الكثري من املبادرات،
وبناء ال�شراكات اال�سرتاتيجية مع
اجلهات املعنية مبا ي�سهم يف تعزيز
وع��ي امل ��ر�أة ومتكينها م��ن امتالك
جميع الأدوات الفاعلة للم�ساهمة
يف عملية ��ص�ن��اع��ة ال �ق��رار .وبينت
�أن قيادتنا الر�شيدة ق��د ه�ي��أت كل
ال �ظ��روف ال �ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا متكني
امل��ر�أة من تبوء �أعلى املنا�صب ،و�أن
ت �ك��ون � �ش��ري �ك �اً ل �ل��رج��ل يف حتقيق
ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة ،ح�ت��ى تبو�أت
م�ن���ص��ب رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س الوطني
االحتادي ،مما يعد انعكا�ساً مل�ستوى
الوعي واملعرفة التي متتلكها املر�أة
وق��درت �ه��ا ع �ل��ى امل�ن��اق���ش��ة الفاعلة
للق�ضايا التي تهم الوطن واملواطن
و�إب��داء ال��ر�أي ب�ش�أنها ملا فيه خدمة
املجتمع الإماراتي وحتقيق تطلعات
قيادة و�شعب الإمارات.

زارت معايل �أيليت �شاكيد وزيرة
ال��داخ�ل�ي��ة الإ�سرائيلية و الوفد
امل��راف��ق لها �إك�سبو  2020دبي
��ض�م��ن زي��ارت �ه��ا احل��ال �ي��ة لدولة
الإمارات.
اط�ل�ع��ت معاليها خ�ل�ال زيارتها
جل�ن��اح الإم� ��ارات يرافقها اللواء
ع �ب��د اهلل ع �ل��ي ال �غ �ي �ث��ي ،مدير
الإدارة ال �ع��ام��ة لأم� ��ن الهيئات
وامل �ن �� �ش ��آت وال � �ط� ��وارئ ب�شرطة
دب��ي ،والعقيد ال��دك�ت��ور علي بن
�ضاعن الغفلي ن��ائ��ب م��دي��ر عام
الإدارة ال �ع��ام��ة ل �� �ش ��ؤون وزارة
الداخلية على جانب من املوروث
احل �� �ض��اري ل �ل��دول��ة و الر�سائل
والقيم الإن�سانية التي حتر�ص
دول � ��ة الإم � � � ��ارات ع �ل��ى ن�شرها،
خ��ا� �ص��ة ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق مبفاهيم
ال� ��� �س�ل�ام وال �ت �� �س ��ام ��ح واحل� � ��وار
والتعاي�ش امل�شرتك بني خمتلف
ال�شعوب ،وتعزيز الأمن وال�سالم
يف املنطقة والعامل.
وق ��دم العقيد ال��دك�ت��ور ع�ل��ي بن
�ضاعن الغفلي ب�صفته امل�شرف
العام على جناح وزارة الداخلية

" ف��زع��ة " يف �إك �� �س �ب��و 2020
�شرحا للوزيرة الإ�سرائيلية عن
املن�صات املتنوعة التي يحتويها
اجلناح مبا فيها اخلدمات الذكية
ال�ت��ي تقدمها ال� ��وزارة يف �سعيها
لتعزيز الأمن والأمان من خالل
برنامج التحول الذكي والتقنيات
امل�ستحدثة امل�ستندة لعلوم الذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي لت�شكل منظومة
�أمنية ذكية متكاملة �إىل جانب
�أف�ضل املمار�سات املطبقة وتقنية

ب���ص�م��ة ال ��وج ��ه ال �ت��ي ت���س�ه��م يف
ت�ق��دمي خ��دم��ات �آم�ن��ة ذات جودة
ع��ال �ي��ة وب ��دق ��ة وب �� �س�لا� �س��ة من
خ�ل�ال ت�ط�ب�ي��ق �أف �� �ض��ل املعايري
وامل �ق��اي �ي ����س .و ت��وق�ف��ت معاليها
يف مركز ال�شرطة ال��ذك��ي SPS
التابع �شرطة دب��ي و ال��ذي ميثل
مركز �شرطة متكامال و تفاعليا
ذات� ��ي اخل ��دم ��ة م ��ن دون تدخل
ب���ش��ري وي�ع�ت�بر الأول م��ن نوعه
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى م�ن�ط�ق��ة ال�شرق

الأو� �س��ط ،ويتيح لأف��راد املجتمع
التقدم بطلب خدمات ال�شرطة،
وال� �ت ��ي ي �ت��م ت �ق��دمي �ه��ا ع � ��ادة يف
مراكز ال�شرطة التقليدية.
و ت �ع��رف��ت ال � ��وزي � ��رة ع �ل��ى �أه ��م
املبادرات املجتمعية التي تقدمها
"فزعة" و دوره � ��ا احل �ي��وي يف
تقدمي اخلدمات الريادية جلميع
�أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع مب��ا ي �ع��زز جودة
احلياة واطلعت على ا�سرتاتيجية
ب��رن��ام��ج امل �ك ��اف ��آت ال���س�ل��وك�ي��ة و

برنامج خليفة للتمكني "�أقدر" .
وق��دم ال�ف��ري��ق املخت�ص باملن�صة
ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�إل �ه��ام "زايد امللهم"
عر�ضا حول املن�صة التي انطلقت
اح�ت�ف��اء مب�ئ��وي��ة زاي ��د 1918-
 2018ب ��اين دول� ��ة الإم� � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة وم �ل �ه �م �ه��ا و
تقدمها دولة الإمارات للإن�سانية
ل �ت �ك��ون م��و� �س��وع��ة ع��امل �ي��ة لكل
ال �ق �� �ص ����ص امل �ل �ه �م��ة م ��ن جميع
�أ�صقاع الأر�ض حتى تبقى م�صدرا
لإلهام الب�شرية جمعاء .و�أعربت
وزي � ��رة ال��داخ �ل �ي��ة الإ�سرائيلية
يف كلمة دونتها يف �سجل زائري
جناح وزارة الداخلية عن اعجابها
بامل�ستوى امل�ت�ق��دم ال��ذي و�صلته
ال�شرطة الإم��ارات �ي��ة والتقنيات
والتطبيقات احلديثة امل�ستخدمة
يف القطاعات ال�شرطية والأمنية
داعية �إىل اال�ستفادة من التجربة
الإماراتية يف هذه املجاالت.
ث ��م زارت ال� ��وزي� ��رة ج �ن��اح دول ��ة
�إ�سرائيل الذي يعر�ض حتت �شعار
" نحو الغد" جانبا من االبتكارات
واالخرتاعات والتقنيات احلديثة
واملعامل ال�سياحية و�سط ت�شكيل
فني للجناح.

مركز حممد بن را�شد العاملي ال�ست�شارات الوقف يطلق �أول من�صة تعليمية وقفية �إلكرتونية

•• دبي -وام:

�أطلق مركز حممد بن را�شد العاملي ال�ست�شارت الوقف و الهبة
�أول من�صة تعليمية وقفية �إلكرتونية بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
مدر�سة.كوم بهدف دعم الطلبة الأيتام وذوي الدخل املحدود
من مواطني الدولة يف جمال التعليم املدر�سي و التدريب من
خالل تقدمي دورات تدريبية جمانية وفقا للمناهج التعليم
يف الدولة.
ت�ستهدف املن�صة طالب املراحل التعليمية املختلفة الإبتدائي
واملتو�سط وال�ث��ان��وي بهدف تطوير مهاراتهم وم�ساعدتهم
يف امل� ��واد ال��درا� �س �ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ودرا�� �س ��ة ع ��دة ل �غ��ات خمتلفة
وحت�ضريهم لإمتحانات القبول يف اجلامعات.
جاء ذلك خالل توقيع الطرفني اتفاقية تعاون يف هذا ال�ش�أن
بح�ضور ك��ل م��ن ��س�ع��ادة علي حممد امل�ط��وع  ،الأم�ي�ن العام
مل�ؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤون الق�صر بدبي ورا�شد خلفان البلو�شي
املدير العام ملدر�سة دوت كوم وزينب جمعة التميمي مديرة
مركز حممد بن را�شد العاملي ال�ست�شارات الوقف والهبة.
ومت منح من�صة املدر�سة.كوم "عالمة دب��ي للوقف" تقديرا
مل�ساهمتها املجتمعية كنموذج يحتذى يف القطاع التعليمي
وتثمينا ل��دوره��ا يف �إط�ل�اق من�صة تعليمية وقفية مبتكرة
تهدف �إىل توفري دورات جمانية للطلبة الأيتام و ذوي الدخل
املحدود يف املدار�س واجلامعات.
و �أكدت معايل جميلة بنت �سامل م�صبح املهريي وزيرة دولة
ل�ش�ؤون التعليم العام رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات
للتعليم املدر�سي �أن دولة الإمارات كانت دوما �سباقة يف ابتكار
�سبل العطاء  ..م�شرية �إىل �أن هذه اخلطوة تعد الأوىل من
نوعها يف منطقتنا بتحويل من�صة تعليمية �إىل من�صة تعليمية

وقفية تتيح للطلبة من ذوي الدخل املحدود اال�ستفادة من
حمتوياتها وما ت�شتمل عليه من معارف يف خمتلف �صنوف
العلم.
و �أ�شادت باالهتمام الكبري واملتوا�صل ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" بالعلم والطلبة والذي ترتجمه
توجيهاته ومبادراته املختلفة والتي تعد "املن�صة التعليمية
الوقفية" �إحداها وحر�ص �سموه على تقدمي كل �أوجه الدعم
لهم مبا ميكنهم من العبور �إىل امل�ستقبل مت�سلحني ب�أرقى
املعارف و�أجود املهارات �إىل جانب تذليل كل العقبات التي قد
تواجه الطلبة عرب ح�صولهم على فر�ص متكافئة ليوا�صلوا
م���س�يرة التعليم وال�ت�ق��دم بغ�ض ال�ن�ظ��ر ع��ن ظ ��روف ذويهم
املادية.
و �أو�ضحت �أن هذه املبادرة �سيكون لها بالغ الأث��ر يف تكري�س
مفهوم ا�ستدامة التعليم خا�صة للطلبة امل�ستهدفني و�ست�شكل
ان�ط�لاق��ة وح��اف��زا ل�ل�م��زي��د م��ن امل� �ب ��ادرات م��ن ق�ب��ل اجلهات
وامل�ؤ�س�سات املعنية كافة لت�ستثمر يف االبتكار بطرق خمتلفة
لإتاحة التعليم لكافة الطلبة بال�شكل الأمثل و�ستقود حراكا
تربويا بناء على امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي.
و قالت معاليها " :جاءت هذه املبادرة و نحن ب�صدد االحتفاء
بعام اخلم�سني واال��س�ت�ع��داد للخم�سني املقبلة للت�أكيد على
�أهمية التعليم يف فكر قيادتنا الآن ويف امل�ستقبل و�سعيهم
�إىل الو�صول �إىل �أعلى املراتب العاملية يف ه��ذا املجال لذلك
حتتم علينا ر�ؤي��ة قيادتنا ور�سالة التعليم ونبلها واخلروج
عن امل�ألوف للو�صول �إىل الطلبة بغ�ض النظر عن ظروفهم
والذهاب �إىل �أبعد حد يف التفكري ب�ش�أن كيفية �إتاحة التعليم
لكل طالب علم ب�سهولة وي�سر ومبا ميكنه من متابعة حتقيق

�آماله وطموحاته للحفاظ على تفوق دولة الإمارات".
من جانبه ذكر �سعادة علي املطوع �أمني عام امل�ؤ�س�سة �أن التعليم
�أ�سا�س بناء �أي جمتمع واحلفاظ على الوطن و دعم التعليم
وت�ط��وي��ره �أح��د �أول��وي��ات احلكومة  ..و ن�سعى يف امل��رك��ز �إىل
�إ��ش��راك �شرائح املجتمع والقطاع اخل��ا���ص يف تعزيز اجلهود
املبذولة لإح��داث التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة وذلك ب�إن�شاء
�أوق ��اف تدعم التعليم  ..و يعترب وق��ف من�صة تعليمية من
الأوقاف املبتكرة املتميزة كونه �سي�سهم يف حتقيق املبد�أ الرابع
من مبادئ اخلم�سني املحرك الرئي�س امل�ستقبلي للنمو و هو
ر�أ�س املال الب�شري.
من جهتها قالت زينب جمعة التميمي مدير املركز � " :إن
من �أه��م �أه��داف ه��ذا الوقف املبتكر تب�سيط فكرة امل�ساهمة
فيه والعمل اخل�ي�ري للمجتمع م��ن خ�لال من�صة تعليمية
ال�ك�ترون�ي��ة ودع��م الطلبة وتخفيف �أع �ب��اء ال��درا��س��ة جلميع
ال�صفوف الدرا�سية فالتعليم قطاع مهم و�أحد �أهداف املركز
دعم التعليم وم�ؤ�س�ساته.
وق��ال را��ش��د خلفان امل��دي��ر ال�ع��ام للمدر�سة.كوم �إن التعليم
يعد من �أه��م املقومات التناف�سية للبقاء يف العامل احلديث
حيث يحتاج طالبنا �إىل تعليم جيد حتى يتمكنوا من البقاء
واملناف�سة ومواكبة هذا الع�صر  ..و عندما يكون �أفراد املجتمع
متعلمني تكون هناك فر�صة لتحقيق العدل والت�ساوي بينهم
يف الوظائف .
و �أو� �ض��ح �أن امل��در��س��ة  .دوت ك��وم �ستقدم ع�شر منح درا�سية
�شهرية من خالل مركز حممد بن را�شد العاملي ال�ست�شارات
الوقف يف جم��االت تطوير مهارات الأطفال ودورات القبول
اجلامعي مثل دورات الإم�سات و التوفل و الأيلت�س و ال�سات
وغريهم.
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اخل�ضر يف ال�سلطة؟

حتالف بني
اليميني
�سيبا�ستيان
كورت�س وزعيم
اخل�ضر فرينر
كوجلر
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هذا هو احلال يف �ست دول من االحتاد الأوروبي
•• الفجر –خرية ال�شيباين

�إن و�صول اخل�ضر �إىل ال�سلطة ،الذي ي�أمله مر�شحهم
جت�سد على �أر�ض
يانيك ج��ادو ،يف فرن�سا ،ق��د �سبق �أن ّ
الواقع من خالل حتالفات يف �ست دول �أوروبية.
ي��ذ ّك��ر اخل �� �ض��ر يف ال�ب�رمل ��ان الأوروب � � ��ي ب��اع �ت��زاز� ،أن
ت�شكيالتهم �شريكة يف حكومات �ستة بلدان من االحتاد
ريا من
الأوروبي ،حتى و�إن اختلفت التحالفات اختال ًفا كب ً
دولة �إىل �أخرى .ففي فنلندا ،ان�ضمت الرابطة اخل�ضراء

حجز معداتها بالقوة العامة:

النه�ضة تفقد ذراعها الإعالمية «قناة الزيتونة»
قوات �أمنية مُع ّززة ب�أع�ضاء من «الهايكا» ُتداهم ا�ستوديوهات الت�صوير
•• الفجر -تون�س
ن����فّ����ذت ق����وات
الأم�����ن التون�سية،
�أم���������س الأرب�����ع�����اء،
ق���رار ح��ج��ز م��ع��دّ ات
ل��ل��ق��ن��اة ال � ّت��ل��ف��ز ّي��ة
غ��ي��ر ال���ق���ان���ون���ي���ة
“الزّ يتونة” تنفيذا
ل��ق��رار الهيئة العليا
امل�ستقلة لالت�صال
ال�����س��م��ع��ي الب�صري
عدد من
بعد توجيه ٍ
ال���ت���ح���ذي���رات لهذه
ال���ق���ن���اة وت�����س��ل��ي��ط
خط ّية مال ّية عليها،
ب�سبب ا�ستمرارها يف
ّ
البث دون �إجازة.
وقالت ع�ضو الهيئة �سكينة عبد
ال�صمد ،يف ت�صريح لوكالة تون�س
�أفريقيا للأنباء ،ان قناة الزيتونة
اخل ��ا� � �ص ��ة مل ت� �ل� �ت ��زم ب� �ك� � ّرا� ��س
ال�شروط.
من جهتها� ،أوردت قناة الزيتونة
على �صفحتها ب�شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك� ،إن “قوات
الأمن معززة ب�أع�ضاء من الهايكا
اقتحمت ا�ستوديوهات الت�صوير
لقناة الزيتونة».
و�صنفت الهيئة العليا امل�ستقلة
لالت�صال ال�سمعي والب�صري قناة
الزيتونة كقناة غري قانونية.
وي�شار �إىل �أن قا�ضي التحقيق
الع�سكري ك��ان ق��د �أ� �ص��در �أم�س
الأول ال �ث�ل�اث��اء ب �ط��اق��ة �إي � ��داع
بال�سجن يف حق الإعالمي بالقناة
عامر عياد على خلفية ما ورد يف
ح�صة من برنامج “احل�صاد».
•• عوا�صم-وكاالت

ي �ح �ت ��دم � � �ص� ��راع الت�صريحات
جم � ��دداً ب�ي�ن اجل ��زائ ��ر وفرن�سا
ال �ت ��ي �أث� � ��ار رئ �ي �� �س �ه��ا �إميانويل
م��اك��رون م��ؤخ��راً غ�ضب اجلزائر
بعد ت�شكيكه بوجود �أمة جزائرية
قبل اال�ستعمار ،واتهامه للنظام
ال�سيا�سي يف اجلزائر ب�إعادة كتابة
ال �ت��اري��خ ع�ل��ى �أ� �س��ا���س “كراهية
فرن�سا».
ووفق �صحف عربية �صادرة �أم�س
الأرب�ع��اء ،ف��إن الرئي�س الفرن�سي
�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ب��د�أ حماولة
ل��ر�أب ال�صدع مع اجلزائر خالل
ح��دي��ث ��ص�ب��اح��ي �أم ����س �أك ��د فيه
ثقته بالرئي�س اجل��زائ��ري عبد
امل�ج�ي��د ت �ب��ون ،وت�ق��دي��ره لل�شعب
اجلزائري.
عقدة النظام اجلزائري
ي ��ؤك��د ال�ك��ات��ب خ�ي�راهلل خرياهلل
يف مقال ل��ه ب�صحيفة “العرب”
اللندنية� ،أن ال�ن�ظ��ام اجلزائري
لديه م�صلحة يف حتميل فرن�سا
امل�س�ؤولية عن كل �أزماته الداخلية.
امل���ش�ك�ل��ة ال �ت��ي ي �ع��اين م�ن�ه��ا هذا
النظام يف غاية الو�ضوح .تتلخ�ص
ب�أنه مل ي�ستطع بناء نظام �أكرث
�إن�سان ّية يحرتم حقوق الإن�سان.
كان الأم��ل بعد اال�ستقالل بقيام
نظام قابل للحياة �أف�ضل من ذلك
الذي كان قائماً �أ ّيام اال�ستعمار.
وي� �ق ��ول خ �ي ��راهلل� ،إن الرئي�س
ماكرون �أطلق مالحظات تناولت
ع�لاق��ات ب�ل�اده ب��اجل��زائ��ر خالل

من جهته� ،أكد ه�شام ال�سنو�سي
ع���ض��و ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع �ل �ي��ا امل�ستقلة
لالت�صال ال�سمعي الب�صري ،ان
عملية حجز معدات قناة الزيتونة
بالقوة العامة مت��ت ا�ستنادا اىل
ق� ��رار ق ��ال �إن� ��ه مت ات� �خ ��اذه منذ
��س�ن��ة  ،2020و�أن� ��ه مت��ت �إع ��ادة
ات �خ ��اذه يف اغ���س�ط����س ، 2021
م�ب�رزا �أن ب��داي��ة ال �ق��رارات كانت
�سنة  ،2014و�أن ��ه ك��ان��ت هناك
حم��اول��ة ح�ج��ز يف  2015عرب
ت���ش�م�ي��ع ا� �س �ت��ودي��وه��ات القناة،
م��ذك��را ب��أن��ه مت تك�سري الت�شميع
و�إعادة البث ،م�شددا على �أن قناة
الزيتونة كانت حممية من قبل
منظومة تقودها النه�ضة..
وعلى �أن قرارات احلجز �ست�شمل
خم �ت �ل��ف و� �س��ائ��ل الإع� �ل ��ام غري
ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ت��ي ق��ال �إن الهيئة
وجهت لها تنبيهات ،الفتا �إىل �أن
القائمة ت�ضم قناة ن�سمة وقناة
حنبعل وق �ن��اة ال��زي�ت��ون��ة و�إذاع ��ة
ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي ،داع�ي��ا �إي��اه��ا اىل
التوقف الإرادي عن البث وت�سوية
و�ضعياتها.
و�أك ��د ال�سنو�سي على �أن قرار
احل� �ج ��ز ه ��و ق� � ��رار ق ��ان ��وين وال
ع�ل�اق��ة ل��ه ب��ال���س�ي��اق ال�سيا�سي
اجل��دي��د ،و�أن ��ه ت��زام��ن م��ع بع�ض
الأحداث ،يف �إ�شارة اىل التطورات
ال �ت��ي ع��رف�ت�ه��ا ال �ب�ل�اد م �ن��ذ يوم
 25يوليو ،مبينا �أن القناة كانت
ت �ب��ث دون ت��رخ �ي ����ص ،و�أن� �ه ��ا مل
تلتزم باملر�سومني  115و116
وقوانني البث.
وحذر ال�سنو�سي من التجيي�ش،
منبها اىل ان��ه مت ح�ج��ز معدات
القناة بالقوة العامة واىل انه مل
يتم اتالف هذه املعدات ،م�ستنكرا
ا� �س �ت �ع �م��ال ال �ق �ن��اة م�صطلحات
و��ص�ف�ه��ا مب�صطلحات جتيي�ش،
يف ا� �ش��ارة اىل اع�ل�ان ال�ق�ن��اة انه
مت ات�لاف معداتها ،م�شددا على
ان��ه لي�س من حق الهايكا اتالف

ع ��ام � 2019إىل ائ �ت�ل�اف ي �� �س��ار ال��و� �س��ط م��ن خم�سة
�أح��زاب ،بقيادة ال�شابة اال�شرتاكية الدميقراطية �سانا
مارين .ال�شيء نف�سه يف ال�سويد ،حيث كان اال�شرتاكي
الدميقراطي �ستيفان لوفني يحكم � ً
أي�ضا ائتال ًفا بني
اللونني الوردي والأخ�ضر منذ عام  .2014ويف �إيرلندا،
حتالف ح��زب اخل�ضر ع��ام  2020مع ميني الو�سط يف
م�سرية ثالثية الأح ��زاب ،بينما يف لوك�سمبورغ ،ارتبط
ح��زب اخل�ضر املحلي منذ ع��ام  2018باال�شرتاكيني
وميني الو�سط.

حلفاء اليمني املتطرف يف النم�سا
يف بلجيكا� ،أق�ن��ع ال�ل�ي�برايل الفلمنكي �ألك�سندر دي
كرو ،دعاة حماية البيئة عام  2020باالنتماء لتحالف
م��ن �سبعة �أح � ��زاب ،م��ن اال� �ش�تراك �ي�ين �إىل امل�سيحيني
الدميقراطيني ،ي�ستبعد التطرف .و�أخ�ي ً�را يف النم�سا،
ح�ي��ث ��ش�ك��ل اخل���ض��ر ائ �ت�لا ًف��ا م��ع امل�ح��اف�ظ�ين م�ن��ذ عام
 ،2019حتالف على غري املتوقع ...ف�إىل جانب م�ست�شار
من اليمني املت�شدد� ،سيبا�ستيان كورت�س ،املناه�ض الكبري
للهجرة ،مي�سك اخل�ضر �أربع وزارات.

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

لهذا جتذب امل�ؤامرات �أكرث!...
•• ريت�شارد مارتينو

� �س ��أق �ت �ب ����س ع �م �ل�ين ت� �ن ��اوال اغ �ت �ي��ال ج� ��ون ف.
كينيدي:
فيلم “جي اف كي” لأوليفر �ستون بطولة كيفن
كو�سترن� ،صدر عام .1991
وكتاب “ا�ستعادة التاريخ :اغتيال الرئي�س جون
ف .كينيدي” ،بقلم فن�سان بوغليو�سي ،ن�شر عام
.2007
باتوف م�شارك؟
�أراهن ب�ألف دوالر �أنكم تعرفون فيلم �ستون ومل
ت�سمعوا من قبل عن كتاب بوغليو�سي.

الهايكا نفذت قرارها

ال�سنو�سي :قناة الزيتونة كانت
حممية من منظومة تقودها النه�ضة
املعدات او اال�ساءة اىل املقرات او
لل�صحفيني.
ودعا اىل �ضرورة ايقاف ما ا�سماه
بظاهرة ال�ب��ث دون اج ��ازة ،الفتا
اىل ان االرادة ال�سيا�سية توفرت
لأول مرة لتطبيق القانون.
وقال ان قرار احلجز لي�س وليد
ال�ل�ح�ظ��ة ،وان ��ه مت��ت يف ال�سابق
حم � � ��اوالت ل �ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��ان ��ون،
م���ش��ددا ع�ل��ى ان �ه��ا ج��وب�ه��ت كلها
باملنع ،مذكرا ب ��أن الهايكا قامت
بت�سليط عقوبات بع�شرات االف
م��ن ال��دن��ان�ير على ال�ق�ن��اة ،وبان
االخ �ي ��رة مل ت ��دف ��ع اي� ��ة خطية
م �ن �ه��ا ،ك��ا� �ش �ف��ا ان وزارة املالية
مل ت �ك��ن حت �ي��ل ه� ��ذه العقوبات
للقبا�ضة لال�ستخال�ص.
وطالب بفتح باب النقا�ش حول

ح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ير ال �ت��ي ق ��ال �إنها
يجب �أن تتم بعيدا عن النقا�شات
املغ�شو�شة وت�ضليل للر�أي العام،
م���ش��ددا ع�ل��ى �أن ال �ب�لاد مل تكن
يف ظل دولة القانون وامل�ؤ�س�سات،
م �ت �ه �م��ا ح ��رك ��ة ال �ن �ه �� �ض��ة مبنع
ت�أ�سي�س قوانني م�ؤطرة وحامية
حلرية التعبري.
وذك��ر ب��أن مالك قناة الزيتونة
هو ع�ضو مبجل�س �شورى حركة
النه�ضة ،يف �إ�شارة اىل �أ�سامة بن
� �س��امل ،م�ب�رزا �أن ال �ق��ان��ون مينع
ام �ت�لاك ال �ق �ن��وات والإذاع � ��ة من
قبل ق �ي��ادات �سيا�سية ،مبينا �أن
خ��رق القانون توا�صل ،و�أن قناة
ال��زي �ت��ون��ة خ��رق��ت ك��ل القوانني
االنتخابية ،و�أن�ه��ا كانت متار�س
برباغندا هي وقناة ن�سمة ،م�شددا

ع �ل��ى ان ذل� ��ك ال ي� �ن ��درج �ضمن
حرية التعبري.
وقال �إن وزارة الداخلية وفرت
لأول م��رة القوة العامة لتطبيق
القرار الذي ذكر بانه مت ا�ستنادا
اىل املر�سوم  116الفتا اىل انه
�سبق ان مت تطبيق ق��رار احلجز
وان مت تك�سري الت�شميع الذي
قال انه ي�ضع القناة ام��ام ق�ضية
ج ��زائ� �ي ��ة م� ��ذك� ��را ب � ��ان النيابة
العمومية مل تتحرك.
يف املقابل� ،أك��د لطفي التواتي
رئي�س حترير قناة الزيتونة ،ان
قرار غلق القناة وحجز معداتها
�أم����س الأرب �ع��اء ،ه��و عقاب للقناة
على خطها التحريري وانتقادها
ال���ش��دي��د ل�ل��رئ�ي����س ق�ي����س �سعيد
ح�سب ت�صريحه لرويرتز.

طبيعي...
ي��ؤك��د الأول� ،أن رئي�س ال��والي��ات املتحدة كان
� �ض �ح �ي��ة م � ��ؤام� ��رة ك �ب�رى ت ��ورط ��ت ف �ي �ه��ا وكالة
املخابرات املركزية ومكتب التحقيقات الفدرايل
ون ��ائ ��ب ال��رئ �ي ����س ل �ي �ن��دون ج��ون �� �س��ون واملافيا
الإي �ط��ال �ي��ة وجم �م��وع��ة م��ن امل�ن�ف�ي�ين الكوبيني
ال�ي�م�ي�ن�ي�ين امل�ت�ط��رف�ين ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل العديد
من �أج�ه��زة ال�شرطة (و ،من ي��دري ،رمب��ا عمتك
والكابنت بونهوم).
بينما يطرح الثاين� ،أن كينيدي قتل على يد يل
هاريف �أوزوالد وحده.
يف مواجهة فيلم �ستون ،ال ثقل لكتاب بوغليو�سي
(مكون من � 1612صفحة نتيجة حتقيق معمق
امتد لعدة �سنوات) وال وزن.
م��اذا تتوقعون� ،أطروحة �ستون (جمموعة من
الأكاذيب والإ�شاعات التي ال �أ�سا�س لها و�أن�صاف
حقائق) �أكرث �إثارة!
م�ؤامرة!
�إ� �ش��راك �سيا�سيني ف��ا��س��دي��ن! �ضباط �شرطة
ف��ا� �س��دون! ك��وب �ي��ون ف��ا� �س �ق��ون! رج� ��ال ع�صابات
منحرفون! ونائب رئي�س مباع!
حفنة من الأ�شرار يعملون خلف الكوالي�س ويف
الظل ،للإطاحة بـ “البطل!».
�إنه “مقرم�ش” جدًا! مثري لالهتمام! بديع!
وهو ي�ؤكد ما يعتقده الكثري من النا�س� ،أي ،ان
“النظام” فا�سد من الأعلى �إىل الأ�سفل.

وعلى عك�س �أوليفر �ستون ،ال�شخ�صية اجل ّذابة
ال �ت��ي حت��ب �أن ت�ق��ف يف م�ق��دم��ة امل���ش�ه��د ،وتقدم
نف�سها على �أن�ه��ا ف��ار���س م�ق��دام ي�ح��ارب ب�شجاعة
ق��وى ال�شر ،ك��ان فن�سان بوغليو�سي (ال��ذي تويف
ع��ام  )2015مدع ًيا عاما ه��اد ًئ��ا ،حتى ال �أقول
باهتا وبال طعم.
كان هو ال�شخ�ص الذي متكن من �إدانة ت�شارلز
مان�سون عام .1971
عمل راهب
ط��وال حياته ،ك��ان بوغليو�سي مفتو ًنا بق�ضية
كينيدي.
قر�أ كل ما كتب حول هذا املو�ضوع ،مبا يف ذلك
 27جملدًا من تقرير وارن ال�شهري (الذي دافع
عن �أطروحة امل�سلح الوحيد) وتقرير جلنة جمل�س
ال�ن��واب امل�ضيقة ع��ن االغ�ت�ي��االت (ال�ت��ي ادع��ت �أن
كينيدي كان �ضحية م�ؤامرة).
ل���س�ن��وات ،ق��ام بعمل راه��ب حقيقي ،حيث قام
مبراجعة كل تقرير ،وحتليل كل قطعة من الأدلة،
ومقارنة �آالف ال�شهادات ...
كتابه ،الذي اخذ منه  20عامًا لإكماله ،ووزنه
�سبعة �أرط ��ال ،يحتوي على �أك�ث�ر م��ن  10االف
اقتبا�س.
بالن�سبة ل��ه ،ل�ي����س ه �ن��اك � �ش��ك ،ف�ق��د ت�صرف
�أوزوالد مبفرده.
لكن الفيلم ال�شهري “زابرودر” ال��ذي يعطي
االن �ط �ب��اع ب� ��أن ك�ي�ن�ي��دي ق�ت��ل ب��ر��ص��ا��ص��ة �أطلقها
�شخ�ص �أمامه؟
«عندما نتفح�ص كل �صورة ،نرى ان ر�أ�س كينيدي
مييل للأمام عند �أول ت�أثري« .
وكذلك نظرية “الر�صا�صة ال�سحرية” ،التي
تزعم �أن الر�صا�صة ال ميكنها �أن ت�صيب يف نف�س
الوقت كينيدي واحلاكم جون كونايل؟
جال�سا �أم��ام كينيدي مبا�شرة،
«كونايل مل يكن ً
ولكن بزاوية على ي�ساره ...ر�صا�صة تخرتق ج�سد
كينيدي بالت�أكيد �ست�صيب كونايل»...
�أكرث �إثارة
لكن غالبية النا�س يف�ضلون ت�صديق نظريات
امل�ؤامرة� .إنها مده�شة ومذهلة �أكرث!

* كاتب عمود ومقدم برامج يف الإذاعة والتلفزيون الكندي

�صحف عربية « :حرب الذاكرة» ت�شتعل جمدد ًا بني فرن�سا واجلزائر

الفرتة الأخ�يرة ،خ�صو�صاً يف ما
يتعلق ب ��دور الع�سكر يف امل�شهد
ال �� �س �ي��ا� �س��ي ل �ل �ب�ل�اد ون �ف ��وذه ��م.
وي �� �ض �ي ��ف ،ك � ��ان ف �� �ش��ل النظام
اجل ��زائ ��ري ،ال ��ذي مل ي�ستوعب
كل اجلزائريني بل با�شر متييزاً
بني املواطنني بعدما اعتمد على
احل�ق��د وال �ك��راه �ي��ة ،يف �أن يكون
�أف �� �ض��ل م ��ن اال� �س �ت �ع �م��ار .يعيد
النظام اجلزائري حماولة �إعادة
ت��أه�ي��ل نف�سه م�ن��ذ والدت� ��ه التي
ك��ان��ت ع �ل��ى م��رح �ل �ت�ين .مرحلة
رئا�سة �أحمد بن بلة حتى 1965
ث� ��م م ��رح �ل ��ة ه� � � ��واري بومدين
امل�ستمرة �إىل اليوم وه��ي مرحلة
�سيطرة امل�ؤ�س�سة الع�سكر ّية على
مرافق الدولة وثرواتها.
وي�شري الكاتب� ،إىل �أن اال�ستعمار
ال�ف��رن���س��ي ك ��ان �أخ� �ط ��اء كبرية.
ارتكب جرائم يف حق اجلزائريني.
جل�أ �إىل الوح�شية و�إىل ممار�سات
ال ع�لاق��ة ل�ه��ا ب��الإن���س��ان�ي��ة .لكن
ال�ن�ظ��ام ال�سيا�سي – الع�سكري
القائم منذ  1965مل ي�ستطع
� �ص �ن��ع ف � � ��ارق م� ��ع اال�ستعمار،
خ�صو�صاً عندما ق�ضى على �أي
�أم��ل يف �إن�ع��ا���ش االق�ت���ص��اد وقيام
بلد مت�سامح يعي�ش فيه مواطنوه،
�أكانوا م�سلمني �أو يهودا ب�أمان.
ر�أب ال�صدع
ق� � ��ال� � ��ت �� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة “ال�شرق
الأو�سط”� ،إن الرئي�س الفرن�سي
�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ح��اول �أم�س،

خالل حديثه �إىل �إذاعة “فران�س
�أنتري” ،ر�أب ال �� �ص��دع �أو ًال مع
الرئي�س اجل��زائ��ري عبد املجيد
تبون ،الذي قال عنه �إنه “رهينة
ن� �ظ ��ام � �س �ي��ا� �س��ي  -ع�سكري”،
و�أع� ��رب ع��ن “ثقته” بالرئي�س
ال�“ :أكن احرتاماً
اجلزائري قائ ً
كبرياً لل�شعب اجل��زائ��ري ،و�أقيم
ع �ل�اق� ��ات ودي � � ��ة ح �ق �ي �ق �ي��ة معه
الرئي�س تبون».
و�أك� ��دت ال���ص�ح�ي�ف��ة� ،أن الإ�شارة
�إىل االح �ت ��رام ال �ك �ب�ير لل�شعب
اجل� � ��زائ� � ��ري ي � � ��راد م �ن �ه ��ا حمو

ت � �� � �س ��ا�ؤالت ��ه ع� ��ن وج � � ��ود “�أمة
جزائرية” عند قيام اال�ستعمار
الفرن�سي ،الأمر الذي �أثار غ�ضب
�أط �ي��اف وا��س�ع��ة يف اجل��زائ��ر ،مبا
فيها داخل �أو�ساط “احلراك».
وت � �� � �ض � �ي ��ف ،ومب � � ��ا �أن “حرب
الذاكرتني” م ��ا زال � ��ت قائمة
ب�ي�ن ب��اري ����س واجل ��زائ ��ر ،وجتعل
ال � � �ع� �ل��اق� � ��ات ب� �ي� �ن� �ه� �م ��ا ب ��ال� �غ ��ة
احل���س��ا��س�ي��ة ،ف � ��إن م ��اك ��رون دعا
�إىل االع�ت�راف بهما م�ع�اً ،ولي�س
ب ��واح ��دة ع �ل��ى ح �� �س��اب الأخ � ��رى،
وال�ع�م��ل ب�شكل يتيح تعاي�شهما.

�إال �أن غياب “االعتذار” وطلب
“ال�صفح” عما ارتكبته فرن�سا
�إبان الفرتة اال�ستعمارية ،جعلت
ال��رد اجل��زائ��ري الر�سمي �سلبياً؛
الأمر الذي يف�سر اتهام ماكرون
ب ��أن التاريخ الر�سمي اجلزائري
“�أعيدت كتابته بالكامل” .لكن
ال��رئ�ي����س الفرن�سي اع�ت�رف ب�أن
ه��ذه الإ�شكالية “لي�ست م�س�ألة
�سيا�سية ،بل هي يف الأ�سا�س م�شكلة
فرن�سية  -فرن�سية” ،داع�ي�اً �إىل
موا�صلة جهود الت�صالح “بكثري
من التوا�ضع واالحرتام».

ترجمة خرية ال�شيباين

تقييم العالقات
ح� �� ّ��ض ��ت “املنظمة الوطنية
للمجاهدين” ،الهيئة الر�سمية
ال��وا� �س �ع��ة ال �ن �ف��وذ يف اجل ��زائ ��ر،
�إىل “مراجعة العالقات” بني
فرن�سا واجلزائر ،وفقاً ملا ذكرته
“اجلريدة” ال�ك��وي�ت�ي��ة .و�أك ��دت
امل �ن �ظ �م��ة ال� �ت ��ي جت �م��ع ُق ��دام ��ى
املقاتلني يف حرب حترير اجلزائر،
�أنه “�آن الأوان ملراجعة العالقات
القائمة بني الدولتني اجلزائرية
والفرن�سية” ،م�ع�ت�برة يف بيان
�أن “�إجراء ه��ذه امل��راج�ع��ة ميثل

�أول��وي��ة وم�س�ؤولية وطنية ،و�أنه
ب��ات � �ض��روري �اً التفكري ج��دي �اً يف
�إخ�ضاع العالقات الثنائية لتقييم
يطول خمتلف جوانبها».
وغالباً ما تطالب املنظمة فرن�سا
ب �ـ “االعتذار” ع��ن “اجلرائم”
التي ارتكبتها خ�لال ا�ستعمارها
اجل��زائ��ر على م��دى � 132سنة،
والتي راح �ضح ّيتها ،وفقاً للرئا�سة
اجلزائرية� ،أك�ثر من  5ماليني
جزائري .من ناحيته ،قال نائب
رئي�س الربملان اجلزائري يو�سف
ع�ج�ي���س��ة� ،أم ����س� ،إن ��ه مت �إط�ل�اق
م� �ب ��ادرة ل �� �س��ن ق ��ان ��ون “جترمي
اال�ستعمار الفرن�سي».

توتر م�ستمر
م� � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ،ي� � �ق � ��ول ال� �ك ��ات ��ب
ال�سيا�سي مفتاح �شعيب ،يف مقال
ل��ه ب�صحيفة “�أخبار اخلليج”
ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة �إن ال�ت��وت��ر امل�ستمر
ميثل “حالة عادية” يف العالقة
بني فرن�سا واجلزائر؛ �إذ مل ي�شهد
البلدان �أجواء �سيا�سية �صافية �إال
يف م�ن��ا��س�ب��ات حم� ��دودة ترافقت
مع زي��ارات ر�سمية متبادلة على
امل�ستوى ال��رئ��ا��س��ي ،وه��ي قليلة،
م�ق��ارن��ة ب��ال��رواب��ط االقت�صادية
والثقافية واالجتماعية الوثيقة
ن�سبياً.
وي� ��� �ض� �ي ��ف ،م� ��ع ذل � ��ك مل تفلح
ب ��اري� �� ��س واجل� � ��زائ� � ��ر يف جت� ��اوز
امل��ا� �ض��ي ،وظ �ل��ت م���ش��اك��ل عديدة
دون حل تعود جذورها �إىل حرب

اال� �س �ت �ق�لال ال �ت��ي خ�ل�ف��ت ندوباً
ع �م �ي �ق��ة يف ال � ��ذاك � ��رة الوطنية
اجل��زائ��ري��ة .وع�ل��ى م��دى �سنوات
ط��وي �ل��ة ي �ط��ال��ب اجل ��زائ ��ري ��ون
ب ��اع� �ت ��ذار ف��رن �� �س��ي � �ص��ري��ح عن
ج ��رائ ��م اال� �س �ت �ع �م��ار والتجارب
ال� �ن ��ووي ��ة ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن �أن
ماكرون و�سلفه فران�سوا هوالند
��ش�ج�ب��ا ت �ل��ك ال��وق��ائ��ع ال�سوداء،
و�أبديا نوايا لالعتذار ،لكن يبدو
�أن القرار لي�س �سه ً
ال يف باري�س،
وه�ن��اك خ�شية م��ن ت��داع�ي��ات قد
جتلب املتاعب بالنظر �إىل كرثة
امل�ستعمرات ،ولكل واحدة ق�ضايا
عالقة ومطالب خمتلفة.
وي � � ��ؤك� � ��د �� �ش� �ع� �ي ��ب ،ال يختلف
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ون يف ب ��اري� �� ��س على
حمورية اجلزائر و�أهمية العالقة
م�ع�ه��ا .وم�ن��ذ ع�ه��د � �ش��ارل ديغول
�شكلت هذه البالد عقدة لفرن�سا
ب ��أمت معنى الكلمة ،ويف ك��ل مرة
ت�ك�بر امل���ش�ك�ل��ة ،ورمب ��ا ه ��ذه املرة
الأوىل التي تندلع فيها الأزمة
بني رئي�سني مبا�شرة ،ف�إجراءات
ع �ب��د امل �ج �ي��د ت� �ب ��ون ،ج � ��اءت رداً
م�ب��ا��ش��راً ع�ل��ى ت���ص��ري��ح ماكرون
ال� ��ذي ��ش�ك��ك يف ت��اري��خ اجلزائر
ون�ظ��ام�ه��ا ال���س�ي��ا��س��ي ،وا�ستدعى
ذلك �أي�ضاً مواقف �سيا�سية قوية
و�صلت �إىل حد مطالبة “املنظمة
الوطنية للمجاهدين” مبراجعة
العالقات القائمة بني الدولتني.
وباملقابل ف��إن اللهجة الفرن�سية
بد�أت متيل �إىل خف�ض الت�صعيد،
و�أع��رب ماكرون عن ثقته بتبون،
عار�ضاً “فح�ص تاريخ فرن�سا مع
اجلزائر بتوا�ضع واحرتام».
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�شبح الأحزاب الكربى يحوم حول املر�شحني امل�ستقلني يف العراق
•• بغداد�-أ ف ب

بعد مرور عامني على انطالق احتجاجات �شعبية غري م�سبوقة التي �شهدها
ال �ع��راق ،ك��ان يفرت�ض باالنتخابات الت�شريعية �أن ت�ع��زز م��وق��ع املر�شحني
غري التقليديني �أو “امل�ستقلني” ،لكن قد ينتهي املطاف به�ؤالء بااللتحاق
بالأحزاب التقليدية التي كان بع�ضهم جزءا منها �سابقاً.
ففي ظل التناف�س احلاد بني الأط��راف ال�سيا�سية ال �سيما الكتل الربملانية
الكبرية داخ��ل ال�برمل��ان احل��ايل ،خ�صو�صاً حتالف “�سائرون” ال��ذي ميثل
التيار ال�صدري وحتالف “الفتح” الذي ي�ضم مر�شحني عن احل�شد ال�شعبي،
ي�سعى الأفرقاء ال�سيا�سيون اىل الفوز ب�أكرب عدد من مقاعد الربملان البالغة
 329يف العا�شر من ت�شرين الأول�/أكتوبر.
وت�ش ّكل هذه االنتخابات التي كان موعدها الطبيعي العام  ،2022واحد ًة من

التنازالت القليلة التي قدّمتها ال�سلطة �إىل ال�شارع �إثر املوجة االحتجاجية
غري امل�سبوقة يف العام  2019التي خرجت �ض ّد الف�ساد وه��در امل��ال العام،
وطالب م�شاركون بها ب�إ�سقاط النظام كام ًال.
وجترى االنتخابات وفقاً لقانون انتخابي جديد قائم على نظام دائرة الفرد
الواحد ،فيما رفع عدد الدوائر �إىل  83وق ّل�ص حجمها مبا يزيد من حظوظ
مر�شحني ذوي �شعبية حملية ك�شيوخ الع�شائر.
وم��ن ب�ين �أك�ث�ر م��ن م��ن  3240م��ر��ش�ح�اً ،ق� �دّم ك�ثر �أن�ف���س�ه��م ع�ل��ى �أنهم
“م�ستقلون” عرب حمالت انتخابية انطلقت يف مطلع �شهر متوز/يوليو.
لكن العديد من العراقيني ي�شككون يف تخ ّلي ه��ؤالء فعال عن انتماءاتهم
ال�سيا�سية الأ�صلية.
ويقول رئي�س مركز التفكري ال�سيا�سي �إح�سان ال�شمري �إن “جلوء املر�شحني
مل�صطلح �شخ�صيات م�ستقلة يهدف اىل ن�أي �أنف�سهم عن �إخفاقات �أحزابهم،

وهم يحاولون بذلك تقدمي �صورة جديدة عنهم غري م�س�ؤولة عن الف�ساد
و�سوء الإدارة” ،وا�صفا الت�صرف ب”مناورة �سيا�سية».
وي�سيطر الي�أ�س والإحباط على العراقيني الذين �شاركوا يف االحتجاجات
ال�شعبية التي قوبلت بحملة قمع دامية خلفت مئات القتلى و�آالف اجلرحى،
ما يعني �أن العديد منهم قد يقاطعون االنتخابات ،وهي اخلام�سة منذ الغزو
الأمريكي للعراق يف العام .2003
و�سط هذا ال�سياق وعلى خلفية �أزمة اقت�صادية حادة ،يرجح بع�ض املراقبني
ب�أن تكون املقاطعة وا�سعة من الناخبني الذين يقدر عددهم ب 25مليونا ،ما
قد ي�صبّ يف �صالح الأحزاب ال�سيا�سية الكبرية.
وتبدو ظاهرة املر�شحني “امل�ستقلني” الذين لديهم تبعية حزبية �سابقة
وا�سعة االنت�شار وت�شمل �أطرافا وكتال �سيا�سية خمتلفة ،مثل التيار ال�صدري
بزعامة رجل الدين النافذ مقتدى ال�صدر ،والقائمة الوطنية التي يتزعمها

رئي�س الوزراء ال�سابق �أياد عالوي ،وحتالف دولة القانون الذي ير�أ�سه رئي�س
ال��وزراء ال�سابق ن��وري املالكي .وكانت مث ًال �إينا�س املك�صو�صي ،املر�شحة يف
مدينة الكوت يف و�سط البالد ،مر�شحة مع التيار ال�صدري يف االنتخابات
الأخرية.
وتقول لفران�س بر�س “كنت ع�ضواً م�ستق ًال يف التيار ال�صدري و�أر�شح اليوم
كم�ستقلة” ،م��ن دون �أن ت�ستبعد ان�ضمامها لكتلة �سيا�سية عند دخولها
الربملان املقبل“ ،اذا كان هناك توافق ر�ؤية مع تيارات �سيا�سية �أو نواب مبا
يخدم جمهورنا» .وجتري العادة قبل وبعد كل انتخابات يف العراق �أن تخو�ض
الكيانات ال�سيا�سية مفاو�ضات متوا�صلة بهدف ت�شكيل التحالفات النهائية
عند دخول الربملان والتي قد تتغري يف اللحظة الأخرية .وحلجم التحالفات
ال�سيا�سية النهائية وت�شكيالتها �أهمية تتخطى الفوز ،كونها تر�سم ال�شكل
النهائي لالعبني الأبرز يف ت�شكيل احلكومة.

عطلت ّ
قالت �إنها ّ
خمططات الغنو�شي
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•• الفجر –تون�س:
اع �ت�برت رئي�سة احل ��زب الد�ستوري
احلر عبري مو�سي يف ت�صريح اذاعي،
�أن�ه��ا �ساهمت يف تعطيل خمططات
رئي�س حركة النه�ضة را�شد الغنو�شي
‘’الهدامة’’ ،ب��اع�ت�ب��اره ك��ان مكلفا
مبهمة وكان ي�ستعمل كر�سي الربملان
لبيع تون�س ،وفق تعبريها.
و�أ�ضافت �أن االتفاقيات التي ‘ت�صدت
لها’ ج�ع�ل�ت�ه��ا ع��ر� �ض��ة الع� �ت ��داءات
ع�ل��ى م� ��ر�أى وم���س�م��ع ال��دول��ة ورغم
ال�شكاوى العديدة املقدمة يف الغر�ض
�إال �أنها مل تنل حقها بعد.
وع��ن جتميد �أ�شغال ال�برمل��ان� ،أكدت
رئ �ي �� �س��ة احل � ��زب ال��د� �س �ت��وري احلر
�أن �ه��ا م��ع ح��ل املجل�س وال��دع��وة �إىل
انتخابات ت�شريعية.
وح ��ول ال ��زي ��ارات ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ه��ا يف
خم �ت �ل��ف ج �ه��ات ال� �ب�ل�اد وعالقتها
ب��الإع��داد لالنتخابات ،قالت مو�سي
‘’�أنا ال � �ي� ��وم م �ل �ت �ح �م��ة بال�شعب
التون�سي
ومتوا�صلة معه باعتبار �أن هناك
ع �م �ل �ي��ة مم �ن �ه �ج��ة ل �ت �خ ��دي ��ره ،كما
هناك حماوالت للركوب على م�شاكل
ال�ع���ش��ري��ة الأخ �ي��رة لإع � ��ادة برجمة
منهج �سيا�سي يهدم وا�سمه ‘ربيع اخلراب .< 2
و�أ�شارت �إىل �أ ّنها اليوم ت�ستمع �إىل م�شاكل الفالحني
وم�شاكل اجلهات عموما وتقوم بدورها كرئي�سة حزب
معار�ض يف فتح ملفات التنمية اجلهوية واملحلية.
واعتربت �أن احلل يف �إرادة �سيا�سية �صادقة ملن مي�سك
مقود البالد اليوم ،وهو ما �ستفعله حني يتحول هذا
املقود �إليها ،على حد تعبريها.

عبري مو�سي توا�صل جولتها يف حمافظات البالد

القانون عليهم” وفق تعبريها.
وعلقت مو�سي على ر�شق موكبها
ب ��احل� �ج ��ارة م ��ن ط � ��رف جمموعة،
م�ع�ت�برة �أنّ م��ا ق��ام��وا ب��ه ل�ي����س �إال
اع� � �ت � ��داء م� ��ن وف � � ��اق �إج� � ��رام� � ��ي مت
تكوينه ل�لاع�ت��داء ع�ل��ى الأ�شخا�ص
والأمالك.
و�أ� �ض��اف��ت �أنّ “�شرذمة ال متلك
م�ط��ال��ب �سيا�سية رف�ع��ت يف وجهها
�شعار “ديقاج” رغ��م �أن�ه��ا لي�ست يف
ال�سلطة” ،م�ت��اب�ع��ة �أن م��ن قاموا
باالعتداء عليها قدموا بغاية �ضرب
�شعبيتها و�شعبية احلزب الد�ستوري
احلر.
ووجهت مو�سي �أ�صابع االتهام �إىل
�أن�صار الرئي�س قي�س �سعيد ،م�شرية
�إىل �أن �ه��م ك��ان��وا ي�ه�ت�ف��ون ب�شعارات
ت�سانده.
و�شددت رئي�سة احل��زب الد�ستوري
احل� � ّر ع�ل��ى �أنّ م��ا ح��دث ل�ه��ا يدخل
يف خانة اجل��رائ��م ولي�س االحتجاج،
الف�ت��ة �إىل �أن ��ه مت ان�ت�ه��اك كرامتها
وتعطيل عمل حزبها.
كما ح ّملت رئي�س ال��دول��ة ووزير
الداخلية م�س�ؤولية االعتداءات التي
تعر�ضت �إليها.
من جهة �أخرى� ،أكدت عبري مو�سي
�أن اال�ستبيانات التي تقوم بن�شرها م�ؤ�س�سات �سرب الآراء
حول امل�شهد ال�سيا�سي ال تعنيها.
وقالت �إنها ال تهتم بالرتتيب والن�سب التي تن�شرها،
معتربة �أنّ عددا من هذه امل�ؤ�س�سات تلعب “دورا قذرا
لتوجيه ال ��ر�أي ال �ع��ام ...وق��د فعلوا ذل��ك م��ع يو�سف
ال�شاهد وبعدها مع نبيل القروي واليوم يتجدد املوعد
مع قي�س �سعيد” ،ح�سب تعبريها.

بع�ض م�ؤ�س�سات �سرب الآراء تلعب دورا قذرا ...واال�ستطالعات ال ته ّمني

•• وا�شنطن�-أ ف ب

ن�شرت وزارة اخلارجية الأمريكية
حجم خم��زون ال��والي��ات املتحدة
م��ن ال��ر�ؤو���س ال�ن��ووي��ة احلربية
ل �ل �م��رة الأوىل م� ��رة م �ن��ذ �أرب� ��ع
�سنوات ،بعد التعتيم الذي فر�ضه
الرئي�س ال�سابق دون��ال��د ترامب
على هذه البيانات.
وقالت الوزارة �أنه يف � 30أيلول/
�سبتمرب  ،2020ك ��ان اجلي�ش
الأم�يرك��ي ميتلك  3750ر�أ�سا
ن ��ووي ��ا م �ف � ّع�ل�ا �أو غ�ي�ر مفعل،
�أي �أق� ��ل بـ 55ر�أ�� �س ��ا ع��ن العام
ال���س��اب��ق و 72ع��ن ال �ي��وم نف�سه
م ��ن  .2017وه� ��ذا ال �ع ��دد هو

حتذير من �سطوة امليلي�شيات
و�أ�شارت عبري مو�سي� ،إىل �أن ‘’اخلطاب اليوم يدعو
�إىل التق�سيم وو�ضع اجلميع يف ال�سلة نف�سها ووجب
ال�ت�ف��ري��ق ب�ين م��ن ك��ان يف ال�سلطة وات �خ��ذ القرارات
امل ��دم ��رة � �ض��د ال �� �ش �ع��ب ال �ت��ون �� �س��ي وب �ي�ن م ��ن ك� ��ان يف
املعار�ضة».
و�أ�ضافت “ :تون�س اليوم دخلت يف مرحلة دكتاتورية

جديدة ...دكتاتورية امليلي�شيات».
ودعت عبري مو�سي الرئي�س قي�س �سعيد �إىل الترب�ؤ
ممن يدّعون منا�صرته ورغبتهم يف تكوين حزب ،الفتة
�إىل �أنّ ال�ق��وان�ين متنع على رئي�س ال��دول��ة �أن يتوىل
م�س�ؤولية حزبية.
كما طالبته ب��ال�ت�بر�ؤ م��ن “امليلي�شيات ال�ت��ي حتتل
ال�شوارع ومتار�س العنف وتهتك الأعرا�ض و�أن يطبق

الواليات املتحدة تك�شف عدد قنابلها النووية

الأدن��ى منذ بلغ املخزون النووي
الأم�يرك��ي ذروت ��ه يف �أوج احلرب
ال� �ب ��اردة م��ع رو� �س �ي��ا يف ،1967
ع� �ن ��دم ��ا ك� � ��ان ي �ب �ل��غ 31255
ر�أ��س��ا حربيا .وج��اء الإع�ل�ان عن
الأرق � � ��ام ال �ث�ل�اث��اء ب�ي�ن�م��ا تبذل
�إدارة الرئي�س جو بايدن جهودا
ال� �س �ت �ئ �ن��اف حم ��ادث ��ات مراقبة
الأ�سلحة مع رو�سيا بعد تعرثها
يف ع �ه��د ت ��رام ��ب .وق��ال��ت وزارة
اخلارجية الأمريكية يف بيان �إن
“زيادة ال�شفافية ب�ش�أن املخزونات
النووية للدول مهم جلهود منع

االنت�شار ونزع ال�سالح» .وترامب
ال ��ذي ��س�ح��ب ال ��والي ��ات املتحدة
م��ن االت� �ف ��اق ال� �ن ��ووي الإي � ��راين
وم � �ع� ��اه� ��دة ال � � �ق � ��وات ال� �ن ��ووي ��ة
م �ت��و� �س �ط��ة امل� � ��دى م� ��ع رو� �س �ي��ا،
ان�سحب من اتفاق �آخر �أي�ضا هو
م�ع��اه��دة ��س�ت��ارت اجل��دي��دة العام
املا�ضي قبل انتهاء �صالحيتها يف
اخلام�س من �شباط/فرباير.
وت�ن����ص ه��ذه امل �ع��اه��دة ع�ل��ى عدد
�أق �� �ص��ى م��ن ال ��ر�ؤو� ��س احلربية
ال �ن��ووي��ة ال�ت��ي مي�ك��ن لوا�شنطن
وم��و� �س �ك��و االح �ت �ف��اظ ب �ه��ا وكان

ميكن �أن ي ��ؤدي االن�سحاب منها
�إىل ع �ك ����س م �� �س��ار خ �ف ����ض هذه
الر�ؤو�س من قبل اجلانبني.
وك � ��ان ت ��رام ��ب �� �ص ��رح حينذاك
�أن��ه ي��ري��د �صفقة ج��دي��دة ت�شمل
ال �� �ص�ين ال �ت��ي ال مت �ت �ل��ك �سوى
عدد قليل من الر�ؤو�س احلربية
ب��امل�ق��ارن��ة م��ع ال ��والي ��ات املتحدة
ورو�سيا .لكن بايدن ال��ذي توىل
من�صبه يف  20ك��ان��ون ال�ث��اين/
يناير اق�ت�رح على ال�ف��ور متديد
امل �ع ��اه ��دة خل �م ����س � �س �ن��وات وهو
م��ا واف��ق عليه الرئي�س الرو�سي

فالدميري بوتني ب�سرعة .وحتدد
امل�ع��اه��دة ع��دد ال��ر�ؤو���س النووية
ال� �ت ��ي مي �ك��ن ل �ك��ل م ��ن مو�سكو
ووا�شنطن ن�شرها ب.1550
وع � �ق� ��د دب� �ل ��وم ��ا�� �س� �ي ��ون رو� � ��س
و�أم�ي�رك �ي��ون اج �ت �م��اع��ات مغلقة
الأ��س�ب��وع املا�ضي يف جنيف لبدء
م �ن��اق �� �ش��ات ب �� �ش ��أن م �ع��اه��دة تلي
“�ستارت” وم��راق �ب��ة الأ�سلحة
التقليدية �أي�ضا.
وو� � � �ص � ��ف م� � ��� � �س� � ��ؤول �أم �ي��رك � ��ي
امل�ح��ادث��ات ب�أنها “مثمرة” لكن
اجل��ان�ب�ين ق��اال �إن جم��رد �إج��راء

امل �ح��ادث��ات �أم ��ر �إي �ج��اب��ي .وتفيد
�إح � �� � �ص� ��اءات ن �� �ش��ره��ا يف كانون
ال �ث��اين/ي �ن��اي��ر  2021معهد
� �س �ت��وك �ه��ومل ال � � ��دويل لأب� �ح ��اث
ال�سالم ،ت�شمل الر�ؤو�س احلربية
التي �سحبت ومل ت��درج يف �أرقام
وزارة اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك�ي��ة� ،أن
الواليات املتحدة متتلك 5550
من هذه الر�ؤو�س مقابل 6255
لدى رو�سيا و 350لدى ال�صني
و  225ل��دى بريطانيا و290
لدى فرن�سا.
وذك��ر املعهد �أن الهند وباك�ستان
و�إ� �س ��رائ �ي ��ل وك ��وري ��ا ال�شمالية
متتلك جمتمعة نحو  460ر�أ�سا
نوويا.

قانون الربملان الليبي ..مفو�ضية االنتخابات تت�أهب للحدث الكبري
•• طرابل�س-وكاالت

ت�ستعد املفو�ضية الوطنية العليا لالنتخابات يف ليبيا
ال�ستقبال ق��ان��ون االنتخابات الربملانية بعد �أن �أق َّره
الربملان يف جل�سة االثنني؛ حيث قال رئي�س املفو�ضية
عماد ال�سايح �إنها “م�ستعدة متام اال�ستعداد” لإجراء
االنتخابات الرئا�سية والت�شريعية يف موعدها دي�سمرب
املقبل.
و�أ�ضاف عماد ال�سايح يف ت�صريحات ملوقع “�سكاي نيوز
عربية” �إن املفو�ضية “جنحت ب�شكل كبري يف حتفيز
امل��واط �ن�ين ل�ل�م���ش��ارك��ة يف االن �ت �خ��اب��ات ،ح�ت��ى و�صلت
القائمة النهائية للم�سجلني يف قوائم الناخبني �إىل 2
مليون و� 900أل��ف ،و�أع��دت 2000
جلنة انتخابية يف �أنحاء البالد حتت
�سيطرتها و�سلطتها ال�سيادية.
كما �أكد على �أن املفو�ضية تعمل وفقا
مل��ا ي�صلها م��ن جم�ل����س ال �ن��واب من
قوانني تخ�ص االنتخابات.
وت �� �س �ع��ى �أط� � � ��راف ل �ع��رق �ل��ة طريق
االن �ت �خ��اب��ات ع�ب�ر االع�ت�را� ��ض على
ق��وان�ين �أ��ص��دره��ا ال�برمل��ان م��ن قبل،
مثل قانون انتخاب الرئي�س ،ويت�صدر
املعرت�ضني املجل�س الأع �ل��ى للدولة
الذي يقوده الإخواين خالد امل�شري،
وم �ت��وق��ع �أن ي���س��اه��م �إق � ��رار قانون
الربملان يف خيبة �أمل جديدة لتنظيم
الإخوان يف مواجهته مع املفو�ضية.
وع ��ن م��راق �ب��ة االن �ت �خ��اب��ات� ،أو�ضح
ال�سايح �أن جهات �سرتاقب االنتخابات
بالفعل ،ولكن املفو�ضية ت�سعى جاهدة
الآن لتحقيق رق��اب��ة ذات �ي��ة ،م�شريا
�إىل �أن �أن ��ه مت ال�ت��وا��ص��ل م��ع بع�ض

املنظمات الدولية للم�شاركة يف مراقبة االنتخابات،
و�أنه “يف النهاية الأمر كله مرتوك للقانون».
مراكز الت�صويت
و�شمرت املفو�ضية عن ذراعيها لإجناز مهمتها ب�إي�صال
الليبيني �إىل االن�ت�خ��اب��ات يف م��وع��ده��ا ،رغ��م العقبات
و�ضيق الوقت؛ حيث مل يتبق �سوى � 3أ�شهر على فتح
مراكز االقرتاع.
وبالإ�ضافة النتهائها من �إع��داد  2000من مقرات
ت�صويت الناخبني ،نظمت دورات خا�صة بالتدريب على
توزيع بطاقة الناخب بالتعاون مع م�شريف التدريب
ب��الإدارات االنتخابية البالغ عددها  25مكتبا يف كافة

�أن �ح��اء ال �ب�لاد ،وت�شمل ت��دري��ب امل��درب�ين الأ�سا�سيني
وامل �ت �ع��اون�ين ،و� �ص��وال �إىل م��وظ�ف��ي م��راك��ز االنتخاب
وعددهم  9530موظفا.
وبح�سب امل��وق��ع الر�سمي للمفو�ضية فاخلطة ت�شمل
كيفية ت�سليم بطاقة الناخب ،و�سل�سلة �إج��راءات تبد�أ
بافتتاح مركز ت��وزي��ع البطاقات ب��امل��دار���س املخ�ص�صة
كمراكز انتخابية ،م��رورا بعمليات ا�ستقبال الناخبني
وال�ت�ح�ق��ق م��ن ه��وي��ات�ه��م� ،إ��ض��اف��ة �إىل حم��اك��اة كاملة
لعملية ت��وزي��ع ال�ب�ط��اق��ات ع�ل��ى ال�ن��اخ�ب�ين يف مراكز
التوزيع والبالغ عددها  1906مركزا.
وت�ستعد املفو�ضية بذلك لفتح مركز توزيع بطاقات
ال �ن��اخ��ب يف م�ن�ت���ص��ف �أك �ت��وب��ر امل �ق �ب��ل ،وذل� ��ك �ضمن

ا�ستعداداتها لبدء االنتخابات  24دي�سمرب.
�إ�شادة بااللتزام
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال امل�ح�ل��ل ال���س�ي��ا��س��ي ال�ل�ي�ب��ي �سلطان
الباروين �إنه “ال �شك يف �أن املفو�ضية لعبت دورا كبريا
يف التح�ضري لالنتخابات ،رغم العراقيل التي واجهتها،
وخا�صة التي ا�ستهدفت رئي�س املفو�ضية نف�سه ،مع �أن
كل املعطيات تقول �إنه رجل يعمل بحيادية و�شفافية».
واع �ت�ب�ر ال� �ب ��اروين �أن االن �ت �ه��اء م ��ن �إع� � ��داد مقرات
االنتخابات و�إع�لان عددها�“ ،أمر يح�سب للمفو�ضية
وتحُ � َّي��ا عليه» .و�أو� �ض��ح يف حديثه ملوقع “�سكاي نيوز
عربية” �أن موقف املفو�ضية “قانوين يف كل الإجراءات
املتبعة ،والتزامها بعدم التعامل مع
�أي قوانني �سوى القوانني ال�صادرة
من جمل�س النواب �أمر يدل على �أن
من يتوىل م�س�ؤولية الهيئة على قدر
كبري من احلكمة».
و�سبق �أن تعر�ض رئي�س املفو�ضية،
عماد ال�سايح ،حلملة هجوم حادة من
تنظيم الإخ��وان و�أتباعه؛ ومن ذلك
�أن اتهمه الإخ� ��واين خ��ال��د امل�شري،
رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س الأع � �ل� ��ى للدولة،
ب�ع��دم احل�ي��ادي��ة وال�ت��دخ��ل يف ال�ش�أن
ال���س�ي��ا��س��ي ل��وق��وف��ه يف � �ص��ف رغبة
ال�شعب الليبي بعدم اال�ستجابة لأي
مقرتحات تعرقل �إجراء االنتخابات
يف موعدها ،ومنها مقرتح الإخوان
بعمل ا�ستفتاء ع�ل��ى ال��د��س�ت��ور قبل
االن �ت �خ��اب��ات؛ وه ��و م��ا ق��د ي�ستغرق
حوايل �سنة.
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عوا�صم
كابول
توافد مئات الأفغان على مكتب جوازات ال�سفر يف العا�صمة كابول
�أم�س الأربعاء بعد يوم من تواتر �أنباء عن �إعادة فتحه هذا الأ�سبوع
لإ�صدار الوثائق ،وا�ضطر رجال �أمن من حركة طالبان �إبعاد البع�ض
بهدف احلفاظ على النظام .وقال م�س�ؤولون من طالبان �إن املكتب
�سي�ست�أنف خدماته بدءا من يوم ال�سبت ،بعد تعليق العمل به منذ
�سيطرة احلركة على البالد و�سقوط احلكومة ال�سابقة يف �أغ�سط�س
�آب ،الأمر الذي �أدى لتقطع ال�سبل بالكثري ممن ي�سعون للفرار من
البالد.
وق��ال �أح��د ال��واق�ف�ين �أم ��ام املكتب وي��دع��ى م��اه��ر ر��س��ويل لرويرتز
“جئت ال��س�ت�خ��راج ج��واز �سفر ،لكن كما ت��رون ه�ن��اك الكثري من
امل�شكالت والنظام ال يعمل».
و�أ�ضاف “ال يوجد م�س�ؤول للرد على �أ�سئلتنا و�إخبارنا متى ن�أتي.
النا�س يف ح�يرة» .ومل يرد متحدث با�سم م�س�ؤويل طالبان الذين
ي��دي��رون �إدارة اجل ��وازات على طلب للتعقيب .وزادت ح��دة الفقر
واجل��وع منذ �سيطرة احل��رك��ة على مقاليد احلكم يف ال�ب�لاد التي
تعاين بالفعل من اجلفاف وجائحة كوفيد.19-
وجاء املئات الذين توافدوا على مكتب اجلوازات على الرغم من �أنهم
�أبلغوا ب�أن توزيع اجلوازات لن يبد�أ قبل يوم ال�سبت و�سيكون يف بادئ
الأمر ملن قدموا طلبات بالفعل.

باماكو
�أعلنت وزارة اخلارجية املالية �أ ّنها ا�ستدعت ال�سفري الفرن�سي يف
ب��ام��اك��و لالحتجاج على الت�صريحات “امل�ؤ�سفة” ال�ت��ي �أدىل بها
الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون ب�ش�أن املجل�س الع�سكري احلاكم
يف مايل و�إعرابه عن �أمله “بعودة الدولة” �إىل البلد الأفريقي.
وقالت الوزارة يف بيان �إنّ وزير اخلارجية “دعا ال�سلطات الفرن�سية
�إىل �ضبط النف�س وجت ّنب �إطالق �أحكام تقييمية».
و�أ ّك ��د البيان رف�ض باماكو “الت�صريحات غ�ير ال��و ّدي��ة واملهينة”
ال�ت��ي وردت على ل�سان م��اك��رون ،م �ع�ّب�رّاً ع��ن “احتجاج ق��وي على
هذه الت�صريحات امل�ؤ�سفة» .وكان ماكرون دعا الثالثاء �إىل “عودة
الدولة” �إىل م��ايل ،وذل��ك يف �سياق ت��و ّت��رات ��ش��دي��دة م��ع الدولة
ال�ساحلية حيث تعمل فرن�سا على تقلي�ص وجودها الع�سكري .وقال
م��اك��رون “يجب �أن تعود ال��دول��ة بق�ضائها وتعليمها و�شرطتها يف
ك� ّل مكان ،وال �س ّيما يف مايل” حيث ال ت��زال م�ساحات �شا�سعة من
الأرا�ضي خارج �سيطرة القوات احلكومية التي تواجه مت ّرداً جهادياً
وتوترات �إتنية وعمليات تهريب .وقبل ذلك ،هاجم ماكرون ب�شدة
اخلمي�س املا�ضي رئي�س الوزراء املايل ت�شوغويل كوكاال مايغا ب�سبب
اال ّتهامات “املخزية” التي �ساقها �ض ّد بالده من على منرب الأمم
املتحدة وقال فيها �إنّ فرن�سا ب�صدد “التخ ّلي” عن مايل.
وا�شنطن
ن�ف��ذت والي��ة م �ي��زوري الأم�يرك�ي��ة حكم الإع� ��دام مبرتكب جرمية
قتل ثالثية كان حماموه ي�ؤكدون �أنه يعاين �إعاقات ذهنية كبرية،
وم�ضت �سلطات الوالية يف التنفيذ رغم دعوات البابا فرن�سي�س �إىل
الر�أفة به .و�أعلنت �سلطات ال�سجون يف ميزوري �أن �إرن�ست جون�سون
( 61عاماً) ،وهو �أمريكي �أ�سود ،لفظ �أنفا�سه عند ال�ساعة 6,11
م�سا ًء ( 11,11م�سا ًء بتوقيت غرينت�ش) يف �سجن بون تري.
وكان جون�سون قتل بطريقة عنيفة ثالثة موظفني يف حمطة وقود
خالل عملية �سطو عام .1994
وبعد �صدور احلكم ب�إعدامه ،قدم وكالء الدفاع عنه طلبات ا�ستئناف
ت�ستند على قرار املحكمة العليا الذي ق�ضى ب�أن �إع��دام الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقات العقلية خمالف للد�ستور .و�أبر َز املحامون عدداً من
“الأدلة” على تخلفه الفكري ،ومنها �أن��ه ك��ان عند والدت��ه يعاين
متالزمة الكحول اجلنينية� ،إذ كانت والدته ت�شرب الكحول خالل
حملها ،و�أن نتائجه يف اختبارات معدل الذكاء التي �أجريت له خالل
حياته كانت دائماً منخف�ضة جداً (مبتو�سط  ،)67ف�ض ً
ال عن �أنه مل
ي�ستطع ر�سم خط م�ستقيم بامل�سطرة عندما كان يف اخلام�سة ع�شرة...
لكنّ حماكم والية ميزوري مل ت�أخذ بحجج املحامني .وا�ستناداً على
ذلك ،ر ّد حاكم الوالية اجلمهوري مايك بار�سون االثنني طلباً ملنح
جون�سون العفو تقدم به �أكرث من � 23ألف �شخ�ص ،من بينهم �أحد
�أ�سالفه واثنان من �أع�ضاء الكونغر�س.

�أ�سرتاليا وبابوا غينيا تنهيان
العمل برتتيبات ب�ش�أن الالجئني

•• �سيدين�-أ ف ب

�سينتهي العمل برتتيبات ت�سمح لأ�سرتاليا باحتجاز طالبي جلوء يف خميم
بجزيرة تابعة لبابوا غينيا اجلديدة ،وفق ما �أعلنت �سلطات البلدين .
مبوجب �سيا�سات الهجرة ال�صارمة يف ا�سرتاليا ،يُر�سل املهاجرون الذين
يحاولون الو�صول �إىل �أرا�ضيها بحرا منذ �سنوات �إىل مراكز اعتقال يف
جزيرة مانو�س التابعة لبابوا غينيا اجلديدة و�إىل ناورو الواقعة يف املحيط
ال�ه��ادئ .و�أعلنت ا�سرتاليا وب��اب��وا غينيا اجل��دي��دة الأرب �ع��اء ان م��ا ي�سمى
بـ”ترتيبات التوطني الإقليمية” �سينتهي العمل بها يف  31كانون الأول/
دي�سمرب .وجزيرة مانو�س �أخليت من املحتجزين يف �أواخ��ر  2019لكن
“ائتالف العمل من �أجل الالجئني” يقول �إن قرابة مئة �شخ�ص ال يزالون
يف بورت موري�سبي .ويف بيان م�شرتك قالت ا�سرتاليا وبابوا غينيا اجلديدة
�إن ا�ستكمال االتفاقية يحقق “هدفا م�شرتكا طويل الأمد».
و”اعتبارا من الأول من كانون الثاين/يناير � ،2022ستتوىل حكومة
بابوا غينيا اجلديدة الإدارة الكاملة خلدمات در���س امللفات الإقليمية يف
بابوا غينيا اجلديدة وامل�س�ؤولية الكاملة عن املتبقني” ،وفق البيان.
و�ضاف �أن “بابوا غينيا اجلديدة �ست�ؤمن ممرا دائما للهجرة للراغبني يف
البقاء على �أرا�ضيها مبا يف ذلك �إتاحة احل�صول على املواطنة ودعم طويل
الأمد وحزم �إقامة ومل �شمل عائالت» .والذين يريدون مغادرة بابوا غينيا
اجلديدة �س ُينقلون �إىل ناورو �أو �إىل بلد ثالث ،بح�سب البيان.
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حماكم دبي االبتدائية
العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  163/2020/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز
التنفيذي على العقار رقم  1501بالطابق رقم  15مببنى يو بورا تاور 1البالغ م�ساحته  234.12مرت مربع واملواقف
 P4-279,280على قطعة االر�ض رقم  220مبنطقة برج خليفة ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب
�ضده وتثمينه وبيعه باملزاد برج العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده املقدره مببلغ  2,761,145.75درهم
(فقط مليونان و�سبعمائة وواحد و�ستني الف ومائة وخم�سة واربعني درهم وخم�سة و�سبعني فل�سا الغري) من ح�صيلة البيع
وما ي�ستجد عليها من فوائد قانونية حتى تاريخ البيع النهائى طبقا الحكام القانون واملادتني (  ) 25و( ) 26وما بعدهما
من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي
طالب التنفيذ بنك �أبوظبي التجاري عنوانه  :الإمارات�-إمارة دبي-بور�سعيد  -ديره  -بناية البزن�س بوينت  -مكتب رقم
- 401خلف وكالة الني�سان لل�سيارات وميثله  /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  :ا�شرف �صالح حممد باج�سری
ع�ن��وان��ه  :الإم � ��ارات�-إم � ��ارة دب��ي-ب��ر دب��ي  -مبنى ي��و ب ��ورا تاور�-1شقة ال�ع�ق��ار رق��م  -1501منطقة ب��رج خليفة –
Asmbajsair@yahoo.com - 0500000000
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/10/20ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار � :شقة �سكنية  -رقم االر�ض  - 144املنطقة
 :اخلليج التجاري  -ا�سم املبنى  :يو بورا تاور  - 1 -رقم العقار  - 1501 :امل�ساحة  234.12 :مرت مربع  -التقييم :
 1800829.36درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

�إعالن رهن جتاري عن موجودات ال�شركة
كاتب العدل بفرع غرفة �أبو ظبي
(�إدارة الكاتب العدل والتوثيق /دائرة الق�ضاء ب�أبوظبي)
يعلن كاتب العدل انه:
ح�ضر امامه �شركة دولفني للطاقة املحدودة ذ.م.م� ،شركة م�ؤ�س�سة وقائمة
مبوجب قوانني دولة الإمارات العربية املتحدة و�إمارة �أبو ظبي حتمل رخ�صة
جتارية رقم CN-1048152-ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف
�أبو ظبي ،و�أف�صحوا عن رغبتهم بت�سجيل رهن قائم على موجودات ال�شركة
اململوكة لهم (ب�صفتهم الراهن) ل�صالح بنك �أبو ظبي الأول �ش.م.ع (ب�صفته
املرتهن) ،مقابل ت�سهيالت مالية .وبناء عليه ،فعلى كل من لديه �أي اعرتا�ض
على ما ذكر اع�لاه ان يتقدم باعرتا�ضه و�أوراق الثبوتية خالل �أربعة ع�شر
( )14يوماً من تاريخ هذا الإعالن ،بخالف ذلك فان كاتب العدل ،بعد انتهاء
ه��ذه امل��دة� ،سيقوم بتوثيق العقد بني ال��راه��ن واملرتهن ت�أكيدا على الرهن
القائم و�سيتم ت�سجيله امام دائرة التنمية االقت�صادية يف �أبو ظبي.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الظاهري للتطوير
التجاري  -ق�سم ال�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1072808:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
خلود �سعود حممد عرار الظاهرى من � %1إىل %40
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �شليويح �سعود حممد عرار الظاهرى %60
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعود عمري �سعود عرار الظاهرى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ان�سباير لل�سفر وال�سياحة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة �أبوظبي � -شرق  0.1-4حامد احمد بن حامد
واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2434628 :

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/9/28:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105029402:
تاريخ التعديل2021/10/6:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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حماكم دبي االبتدائية
العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1431/2019/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/126امر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 2607820درهم)
�شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ:دار الربكة للتجارة العامة (�ش ذ م م)  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد  -ديرة  -دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى
بناية ا�سيكو � -شقة  - 3/304خلف وكالة الني�سان وخلف وبناية ال�سركال
املطلوب �إع�لان��ه  :ار ب��ي اي��ه للتطوير العقاري ��� -ش ذ م م  -عنوانه  :الإم ��ارات � -إم��ارة دب��ي  -ب��ردب��ي  -دب��ي �� -ش��ارع ال�برج البزن�س
ب ��اي  -م�ب�ن��ى ب�يرل�ن��ج ت ��ون ت ��اور �� -ش�ق��ة  - 4/404رق ��م م �ك��اين info@rbadev.com - 055 - 2515786586 :
مو�ضوع الإع�لان � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/10/20ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد
املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن
ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار � :شقة �سكنية (حتت الإن�شاء)  -املنطقة  :ند ال�شبا االوىل -رقم االر�ض  - 147رقم البلدية  - 618-8970 :امل�ساحة :
" 118.67مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ذا ديربى ري�سدينن�س  - 3رقم الوحدة  - 301 :مببلغ ( )1.027.312.13درهم
نوع العقار � :شقة �سكنية (حتت الإن�شاء)  -املنطقة  :ند ال�شبا االوىل -رقم االر�ض  - 147رقم البلدية  - 618-8970 :امل�ساحة :
 115.43مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ذا ديربى ري�سدينن�س  - 3رقم الوحدة  - 302 :مببلغ ( )998.356.63درهم
نوع العقار � :شقة �سكنية (حتت الإن�شاء)  -املنطقة  :ند ال�شبا االوىل -رقم االر�ض  - 147رقم البلدية  - 618-8970 :امل�ساحة :
 111.13مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ذا ديربى ري�سدينن�س  - 3رقم الوحدة  - 305 :مببلغ ( )957.341.61درهم
نوع العقار � :شقة �سكنية (حتت الإن�شاء)  -املنطقة  :ند ال�شبا االوىل -رقم االر�ض  - 147رقم البلدية  - 618-8970 :امل�ساحة :
 111.54مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ذا ديربى ري�سدينن�س  - 3رقم الوحدة  - 306 :مببلغ ( )962.329.42درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  1431/2019/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/126امر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 2607820درهم)
�شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ:دار الربكة للتجارة العامة (�ش ذ م م)  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد  -ديرة  -دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى
بناية ا�سيكو � -شقة  - 3/304خلف وكالة الني�سان وخلف وبناية ال�سركال
املطلوب �إع�لان��ه  :ار ب��ي اي��ه للتطوير العقاري ��� -ش ذ م م  -عنوانه  :الإم ��ارات � -إم��ارة دب��ي  -ب��ردب��ي  -دب��ي �� -ش��ارع ال�برج البزن�س
ب ��اي  -م�ب�ن��ى ب�يرل�ن��ج ت ��ون ت ��اور �� -ش�ق��ة  - 4/404رق ��م م �ك��اين info@rbadev.com - 055 - 2515786586 :
مو�ضوع الإع�لان � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/10/20ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد
املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن
ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار � :شقة �سكنية (حتت الإن�شاء)  -املنطقة  :ند ال�شبا االوىل -رقم االر�ض  - 147رقم البلدية  - 618-8970 :امل�ساحة :
" 118.67مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ذا ديربى ري�سدينن�س  - 3رقم الوحدة  - 301 :مببلغ ( )1.027.312.13درهم
نوع العقار � :شقة �سكنية (حتت الإن�شاء)  -املنطقة  :ند ال�شبا االوىل -رقم االر�ض  - 147رقم البلدية  - 618-8970 :امل�ساحة :
 115.43مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ذا ديربى ري�سدينن�س  - 3رقم الوحدة  - 302 :مببلغ ( )998.356.63درهم
نوع العقار � :شقة �سكنية (حتت الإن�شاء)  -املنطقة  :ند ال�شبا االوىل -رقم االر�ض  - 147رقم البلدية  - 618-8970 :امل�ساحة :
 111.13مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ذا ديربى ري�سدينن�س  - 3رقم الوحدة  - 305 :مببلغ ( )957.341.61درهم
نوع العقار � :شقة �سكنية (حتت الإن�شاء)  -املنطقة  :ند ال�شبا االوىل -رقم االر�ض  - 147رقم البلدية  - 618-8970 :امل�ساحة :
 111.54مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ذا ديربى ري�سدينن�س  - 3رقم الوحدة  - 306 :مببلغ ( )962.329.42درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/منجرة زهرة الريحان
رخ�صة رقم CN 2315432:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد ابراهيم �شمل ابراهيم املعمرى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف زكيه خاتون حممد �سعيد
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*3.30اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /منجرة زهرة الريحان
ZAHRAT ALRAIHAN CARPENTRY

�إىل /منجرة زهرة الريحان � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ZAHRAT ALRAIHAN CARPENTRY 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  13360بتاريخ 2021/10/7

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شاطئ لالقم�شة
رخ�صة رقم CN 1035642:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شاطئ لالقم�شة
BEACH TEXTILES
�إىل /كرووم لت�صليح االطارات
CURROM TIRE REPAIR
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة تبديل زيوت املركبات 4520010
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة تبديل وا�صالح االطارات 4520007
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ا�صالح مكيفات هواء ال�سيارات 4520021
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح ميكانيك املركبات 4520003
تعديل ن�شاط  /حذف بيع املن�سوجات والأقم�شة  -بالتجزئة 4751001
تعديل ن�شاط  /حذف تف�صيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية غري العربية (البدل) 1410904
تعديل ن�شاط  /حذف بيع املالب�س الن�سائية اجلاهزة  -بالتجزئة 4771102
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  136/2020/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار القرار بتذييل عقد الرهن بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم
 212بالطابق رقم  2مببنى �سكای كورت�س  F 6البالغ م�ساحته  118.09مرت مربع واملواقف  P2F35على قطعة
االر�ض رقم  272مبنطقة وادي ال�صفا  5ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق
الطالب قبل املطلوب �ضده املقدره مببلغ  660,568.90درهم (فقط �ستمائة و�ستني الف وخم�سمائة وثمانية و�ستني
درهم وت�سعني فل�سا الغري) من ح�صيلة البيع وما ي�ستجد عليها من فوائد قانونية حتى تاريخ البيع النهائى طبقا الحكام
القانون واملادتني (  )25و( ) 26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي
طالب التنفيذ  :البنك العربي املتحد
عنوانه  :الإمارات �-إمارة دبي -بور�سعيد  -ديره  -بناية البزن�س بوينت  -مكتب رقم  - 401خلف وكالة الني�سان لل�سيارات
 وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدياملطلوب �إعالنه  :برا�شانت جاجوریا برا كا�ش جاجوریا  -عنوانه  :الإمارات �-إمارة دبي  -بر دبي  -دبي-مبنى مبنی �سكای
كورت�س اف � -شقة العقار رقم  - 212منطقة وادي ال�صفا 5
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/10/20ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع
كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن
خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن
املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :بيع عقار � :شقة �سكنية  -املنطقة :وادي ال�صفا
 - 5رقم االر�ض  - 272 :رقم املبنى  - 6 :ا�سم املبنى � :سكاي كورت�س  - Fرقم العقار  - 212 :امل�ساحة  118.09 :مرت
مربع  -التقييم  545111.35 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  289/2020/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز
التنفيذي على العقار رقم  1272البالغ م�ساحته  1333.34مرت مربع مبنطقة وادي ال�صفا  5ب�إمارة دبي املرهون
للبنك الطالب واململوك للمطلوب �ضدهم وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضدهم
املقدره مببلغ  4,857,605.93درهم (�أربعة ماليني وثمامنائة و�سبعة وخم�سني الف و�ستمائة وخم�سة درهم وثالثة
وت�سعني فل�سا ) من ح�صيلة البيع طبقا الحكام القانون واملادتني (  ) 25و( ) 26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني
رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي .
طالب التنفيذ  :بنك امل�شرق �ش م ع
عنوانه  :الإمارات�-إمارة دبي -بور�سعيد  -ديره  -بناية عبد اهلل حممد امل�سعود � -شقة مكتب رقم 804 & 802
وميثله  /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه � :سیدرا بالل زیا  -عنوانه  :الإمارات�-إمارة دبي -بردبي  -وادي ال�صفا � - 5شقة العقار رقم - 1272
asif-mumtaz@mevenme.com - 0500000000
مو�ضوع الإعالن  :منفذ �ضدهم  :ا�صف ممتاز � +سيدرا بالل زيا
�أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/10/20ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض وما عليها من بناء  -رقم االر�ض 1272
 املنطقة  :وادي ال�صفا  - 5امل�ساحة  1333.34 :مرت مربع  -التقييم  6000000 :درهممالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فالك طيب لل�ضيافة وتنظيم
احلفالت رخ�صة رقم CN 1322391:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /فالك طيب لل�ضيافة وتنظيم احلفالت
FALAK TAYYEB HOSPITALITY AND EVENTS PLANNING

�إىل  /فالك طيب لل�ضيافة
FALAK TAYYEB FOR HOSPITALITY

تعديل ن�شاط  /حذف تنظيم احلفالت واملنا�سبات 9000102
تعديل ن�شاط  /حذف تنظيم و�إدارة الفعاليات 8230009
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

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 900/2021/18:عقاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�ساد�سة رقم 216
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة ببطالن وف�سخ اتفاقية البيع وال�شراء �سند الدعوى واملربمة بني املدعي واملدعي عليها والتي
مبوجبها باعت املدعي عليها اىل املدعي ال��وح��دة العقارية رقم E1 -2- 03:مب�شروع ذا روي��ال �أ�ستيت THE ROYAL
 ESTATEوالكائن بامارة دبي وبالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل والت�ضامم بان يردا اىل املدعي مبلغ ()237000
درهم والذي قام املدعي ب�سداده اىل املدعي عليها الثانية بناء على طلب املدعي عليها االوىل بالزام املدعي عليهما بالفائدة
القانونية � %12سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد وبالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل والت�ضامم بان
ي�ؤديا اىل املدعي مبلغ وقدره ( )263000درهم مائتني وثالثة و�ستون �ألف درهم تعوي�ض عن اال�ضرار املادية واالدبية التي
حلقت به نتيجة اخالل املدعي عليهما بالتزاماتهما التعاقدية معه وعدم اجنازه امل�شروع وت�سليمه الوحدة العقارية حمل
اتفاقية البيع �سند الدعوى اليه يف املواعيد املتفق عليها على النحو املو�ضح بتلك الالئحة والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
املدعي:حممد �صادق �أن�شارا باتيل �سيفاى حممود حاجي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة بور�سعيد � -شارع ال مكتوم  -برج امل�سعود  - 2الطابق ال�ساد�س  -مكتب رقم  - 601رقم
مكاين3219494430:
املطلوب �إعالنهما  -1 :تيك�ست�شر للعقارات �ش.ذ.م.م  -2ار�سقراط �ستار لتطوير العقارات �ش.ذ.م.م � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/9/15:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
حممد �صادق �أن�شارا باتيل �سيفاى حممود حاجي ببطالن اتفاقية البيع وال�شراء �سند الدعوى واملربمة بني املدعي واملدعي
عليها والتي مبوجبها باعت املدعي عليها اىل املدعي الوحدة العقارية رقم  E1 -2- 03مب�شروع ذا روي��ال �أ�ستيت THE
 ROYAL ESTATEوالكائن بامارة دبي وبالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم بان ي��ؤدوا للمدعي مبلغ مقداره
( )237.000درهم والفائدة بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد  -ثانيا:بالزام املدعي عليهما
بالت�ضامم والت�ضامن ان ي�ؤدوا للمدعي مبلغ مقداره (خم�سون الف درهم) تعوي�ض عما ا�صابه من ا�ضرار وفائدة على هذا
املبلغ بواقع  %5من تاريخ �صريورة هذا احلكم قطعيا وحتى متام ال�سداد  -ثالثا:الزام املدعي عليهما الر�سوم وامل�صاريف
ومبلغ  500درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
اعالن بالن�شر
 3483/2021/16جتاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :منري عبداهلل حاج ح�سن  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:شركة احل�صان الذهبي لتجارة عتاد اخليل والهجن ولوازمها
ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره
( )52.198.00دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل .
وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/11/2ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

FIX PRO CONTRACTING AND BUILDING MAINTENANCE

�إىل  /فيك�س بروللمقاوالت و�صيانة املبانى ذ.م.م
FIXPRO CONTRACTING AND BUILDING MAINTENANCE 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)

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/9767
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2021/10/13لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده بايرز اليف �ستايل للتجارة (�ش.ذ.م.م) و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
61,255
�أحذيه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/إن �سي �سي القاب�ضة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3863550:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل جن�سية ال�شركاء  /املزروعي العاملية ذ.م.م
 MAZRUI INTERNATIONAL L.L.Cمن �إىل الإمارات العربية املتحدة
تعديل ن�سب ال�شركاء  /املزروعي العاملية ذ.م.م
 MAZRUI INTERNATIONAL L.L.Cمن � % 10إىل %17

�إىل� /صالون الورده اخل�ضراء للرجال ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف زين كابيتال � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ZAIN CAPITAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون الورده اخل�ضراء للرجال
رخ�صة رقم CN 1031078:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سجاد احمد حممد نور %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سمري جول حمبت %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد حممد �سعيد ال�ضب اليماحى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد حممد �سعيد ال�ضب اليماحى
تعديل ر�أ�س املال  /من � 0إىل 100000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*3اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /صالون الورده اخل�ضراء للرجال
GREEN ROSE GENTS SALON

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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حماكم دبي

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فيك�س برو للمقاوالت و�صيانة املباين
رخ�صة رقم CN 2235633:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ح�سني جعفر عبدالعزيز باقر العبيدىل من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ح�سني جعفر عبدالعزيز باقر العبيدىل من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبدالرحمن جنيب قزاز %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نائله �سليمان %24
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 300000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /فيك�س برو للمقاوالت و�صيانة املباين

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

حماكم دبي

�إعــــــــــالن

GREEN ROSE GENTS SALON L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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جريوزاليم بو�ست :عبا�س �أهدر الكثري من فر�ص ال�سالم
•• القد�س-وكاالت

ت �ن��اول ال�ك��ات��ب غ��ري��غ روم ��ان يف م�ق��ال ب�صحيفة “جريوزاليم
بو�ست” الإ�سرائيلية الفر�ص التي �أهدرها الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س للتو�صل �إىل �سالم مع �إ�سرائيل ،قائ ً
ال �إن لعبا�س
م�سرية طويلة يف �إطالق الوعود املخيبة للآمال والتهديدات التي
ال ت�ؤتى ثمارها .لكن تهديد عبا�س من منرب اجلمعية العمومية
ل ل��أمم امل�ت�ح��دة يف � 24سبتمرب (�أي �ل��ول) لإ��س��رائ�ي��ل ب�ضرورة
االن�سحاب يف غ�ضون ع��ام واح��د �إىل ح��دود � 1967أو مواجهة
عواقب وخيمة ،بدا وك�أنه نابع من مكان �آخر.
ويعاين عبا�س من تدن متوا�صل يف �شعبيته .وال �شك يف �أن ت�أجيل
االنتخابات الفل�سطينية ،ومقتل النا�شط نزار بنات وما تاله من

قمع للمتظاهرين ،جعل الكثريين يطالبون بو�ضع ح��د لعهد
عبا�س .و�أظ�ه��ر ا�ستطالع �أج��راه املركز الفل�سطيني لل�سيا�سات
وامل�سح� ،أن نحو  80يف املئة من الر�أي العام الفل�سطيني يطالبون
ب�إ�ستقالته.
وبينما ق��د ينظر ال�ك�ث�يرون �إىل خطاب عبا�س على �أن��ه و�سيلة
لتعزيز �شعبيته يف الداخل ،لكنه يف الوقت نف�سه يعترب �صرخة
زعيم ي��رى �أن �إ�سرتاتيجيته تتداعى .وك��ان عهد عبا�س مليئاً
بالفر�ص ال�ضائعة ل�شعبه .وق��د رف�ض ب�شدة العر�ض ال�سخي
ال��ذي ق��دم��ه ل��ه رئي�س ال� ��وزراء الإ��س��رائ�ي�ل��ي �إي �ه��ود �أومل ��رت عام
 ،2008زاعماً بعد ذلك ب�أ�شهر يف مقابلة مع �صحيفة “وا�شنطن
بو�ست” �أن �شعبه لي�س يف عجلة من �أمره “فيما منلك يف ال�ضفة
الغربية واقعاً جيداً�...إن النا�س تعي�ش حياة طبيعية».

ثم طالب ب�أن جتمد �إ�سرائيل البناء يف امل�ستوطنات من �أجل �إجراء
مزيد من املفاو�ضات ،ومتت تلبية طلبه .ومع ذلك ،بقي عبا�س
بعيداً عن طاولة املفاو�ضات.
وه �ن��اك ال�ك�ث�ير م��ن الأم �ث �ل��ة ع�ل��ى الإخ �ف ��اق يف الإن� �خ ��راط مع
�إ�سرائيل �أو العودة �إىل عملية ال�سالم .وعلى مدى �سنوات ،جعل
ذلك امل�س�ؤولني الإ�سرائيليني البارزين و�صانعي القرار يدركون
�أن عبا�س منغم�س جداً يف عملية الرف�ض ولن يتحرك �إن�شاً واحداً
نحوهم .وبعدما �ساد اعتقاد �أن عبا�س �سيكون �أك�ثر مرونة من
يا�سر عرفات ،ف�إن هذه الفكرة �سرعان ما تبددت ،على رغم �إدراكه
للديبلوما�سية ولغة العالقات الدولية.
و رمب��ا يقول البع�ض �إن عبا�س ق��د �أه��در املكا�سب التي حققها
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون ب �ق �ي��ادة ع ��رف ��ات ،ل �ك��ن الإع �ت ��راف ب�إ�سرائيل،

والإع�ت�راف املتبادل ال��ذي ك��ان �أ�سا�س �إت�ف��اق��ات �أو��س�ل��و ،معر�ض
اليوم للخطر .ومع ذلك ،ف�إنه يف ال�شارع الفل�سطيني هناك حديث
دائم عن �إنتفا�ضة ثالثة .و�شهدت �إ�سرائيل كيف ي�شتعل الفتيل
ب�سرعة ،على غرار ما جرى من �أجل احل�صول على �أف�ضلية النزاع
القانوين يف حي ال�شيخ جراح.
ومن خالل �إتخاذ موقف مت�شدد من عبا�س وم�ؤيديه يف ال�سلطة
الفل�سطينية ،ميكن �إ�سرائيل �ضمان و�ضع حد للرف�ض و�إنهاء
حلقة النزاع والعنف اللذين ال ينتهيان .و�سيعود ذلك مبنافع على
�إ�سرائيل ،كما �سيكون �أف�ضل للفل�سطينيني .و�سي�ؤدي �إىل توفري
ال�سالم والإزدهار .وهذا �سيكون مبثابة حل يف �سياق معادلة رابح-
رابح لل�شعبني ،لكن يتعني �أو ًال �إنهاء �سيا�سة الرف�ض التي يتبناها
عبا�س.
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•• الفجر -بيري �أنطوان دونيت
–ترجمة خرية ال�شيباين
���ش��ارك م�س�ؤولون
ع�سكريون �أمريكيون
و���ص��ي��ن��ي��ون ك��ب��ار يف
م��ن��اق�����ش��ات ي��وم��ي
 28و� 29سبتمرب،
وه���ي م��ن��اق�����ش��ات مل
ي�����س��ب��ق ل���ه���ا مثيل
م��ن��ذ ���س��ن��وات .وهو
ما يبدو �أن��ه يعك�س
الإرادة يف وا�شنطن
كما يف بكني ،بانفراج
ع�لاق��ة م�ضطربة
تهدد بالتدهور �إىل
منحدر خطري.

حتليل
�أج ��رى ه��ذه امل �ح��ادث��ات ،التي
دارت عن طريق الفيديو ،مايكل
ت���ش�ي����س ،م���س��اع��د وزي� ��ر الدفاع
الأم ��ري� �ك ��ي ،وه ��وان ��غ زويبينغ،
ن ��ائ ��ب م ��دي ��ر امل �ك �ت��ب ال�صيني
امل���س��ؤول ع��ن ال�ت�ع��اون الع�سكري
ال��دويل .وبنهاية هذه املحادثات،
ات� �ف ��ق ال� ��رج �ل�ان ع �ل��ى �� �ض ��رورة
حل “الق�ضايا اجل��ادة واحلادة”
م��ن خ�لال امل�ف��او��ض��ات ،م��ن �أجل
حت�سني العالقات الع�سكرية بني
القوتني العظميني يف العامل.
قناة ال�سفارة
الأمريكية يف بكني
يف �أع � �ق � ��اب ه � ��ذه امل� �ح ��ادث ��ات
ع��ن ب �ع��د ،يف �� 30س�ب�ت�م�بر ،قال
امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م وزارة ال ��دف ��اع
ال�صينية ،وو ت�شيان� ،إن احلكومة
ال �� �ص �ي �ن �ي��ة ت ��رح ��ب ب � �ب ��دء ه ��ذا
احل��وار الع�سكري ب�ين وا�شنطن
وبكني .و�أ��ض��اف� ،أن��ه يتعني على
اجلانب الأمريكي اتخاذ خطوات
حل ��ل ه ��ذه اخل�ل�اف ��ات الناجمة
ع��ن “اال�ستفزازات االمريكية
امل �� �س �ـ �ـ �ـ �ـ �ت �م��رة ب � �ه� ��دف ترهيب
ال�صني».
ل� �ق ��د “واجهت ال� �ع�ل�اق ��ات
الع�سكرية (ال�صينية الأمريكية)
ال � � �ع� � ��دي� � ��د م � � ��ن ال � �� � �ص � �ع� ��وب� ��ات
والتحديات ،لكن جيو�شنا متكنت
مع ذلك من احلفاظ على قنوات
ات�صال” ،او�� �ض ��ح وو ت�شيان،
لكن تظل احلقيقة �أن الواليات
املتحدة تواجه �صعوبات خطرية
يف ت �� �ص��وره��ا وف �ه �م �ه��ا لل�صني،
وك ��ذل ��ك ل �ل �ع��امل .ك� ��ان ه� ��ذا هو
ج ��ذر ال �� �ص �ع��وب��ات يف العالقات
ب�ي�ن ج�ي���ش�ي�ن��ا ”...“ .ن ��أم��ل �أن
جتد ال��والي��ات املتحدة ال�شجاعة
ل�ت���ص�ح�ي��ح �أخ �ط��ائ �ه��ا م ��ن �أج ��ل
العمل مع ال�صني للإجابة على
ال�س�ؤال احلا�سم حول كيفية �إدارة
العالقات بني ال�صني والواليات
املتحدة ب�شكل �صحيح« .
يف غ �� �ض��ون ذل� � ��ك� ،أو�ضحت
وزارة الدفاع الأمريكية� ،أن هذه
امل�ح��ادث��ات ك��ان��ت ج��ز ًء م��ن جهود
�إدارة ب��اي��دن “لإدارة املناف�سة
مب�س�ؤولية” ب�ين ال�ب�ل��دي��ن من
خ�ل�ال “احلفاظ ع �ل��ى خطوط
ات�صال مفتوحة” مع ال�صني.
يف حني قالت وزارة اخلارجية،
“خالل ه��ذه امل �ح��ادث��ات� ،أجرى
اجل ��ان� �ب ��ان م �ن��اق �� �ش��ات �صريحة
وم� �ت� �ع� �م� �ق ��ة وم � �ف � �ت� ��وح� ��ة ح� ��ول
جم�م��وع��ة وا� �س �ع��ة م��ن الق�ضايا
املتعلقة ب��ال�ع�لاق��ات الدفاعية”
ب�ين ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وال�صني،
وج��دد اجلانبان ت�أكيد توافقهما
ع �ل ��ى �إب � �ق� ��اء ق � �ن� ��وات االت �� �ص ��ال
مفتوحة».
ووفقًا مل�صدر �صيني مل يك�شف
ع��ن ه��وي �ت��ه ،ن�ق�لا ع��ن �صحيفة

املتحدث با�سم الدفاع ال�صينية وو ت�شيان يرحب ببدء احلوار

ا�ستعادا لغة احلوار جمددا:

وزير اخلارجية االمريكي ور�سالة تهنئة

نحو بداية االنفراج بني ال�صني والواليات املتحدة...؟

مل يتحدث وزير الدفاع الأمريكية لويد �أو�سنت مع نظريه ال�صيني حتى يومنا هذا
��س��اوث ت�شاينا مورنينج بو�ست،
ح��اف�ظ��ت ال���ص�ين ع�ل��ى ات�صاالت
م�ت��و��س�ط��ة امل �� �س �ت��وى م ��ن خالل
امل� �ل� �ح ��ق ال �ع �� �س �ك��ري يف �سفارة
ال� � ��والي� � ��ات امل� �ت� �ح ��دة يف بكني.
وكانت الأزم��ة يف �أفغان�ستان �أحد
امل��و��ض��وع��ات “العاجلة للغاية”
ال�ت��ي نوق�شت م ��ؤخ � ًرا ع�بر هذه
القناة.
«مكا�سب
جيو�سيا�سية �أنانية»
�أن�ش�أ البنتاغون خلية لتقييم
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ات والعمليات
الع�سكرية الأمريكية يف ال�صني.
لكن ال ي��زال هناك �شك كبري يف
الواليات املتحدة ب�ش�أن ال�سيا�سة
ال���ص�ي�ن�ي��ة لإدارة ب ��اي ��دن ،حيث
ج �ع��ل ال��رئ �ي ����س الدميقراطي
ال�صني “�أهم عامل” يف �سيا�سته
اخلارجية.
مل ي �ت �ح ��دث وزي� � ��ر ال ��دف ��اع
الأم� ��ري � �ك� ��ي ل ��وي ��د �أو� � �س�ت��ن مع
ن� �ظ�ي�ره ال �� �ص �ي �ن��ي ح �ت��ى يومنا
هذا .وجتدر الإ�شارة اىل �إن بكني
رف�ضت جميع طلباته للقاء �شو
ت�شي ليانغ ،نائب رئي�س اللجنة
الع�سكرية املركزية ،برئا�سة �شي
جني بينغ.
زار �أو� �س�ت�ن ج�ن��وب ��ش��رق �آ�سيا
يف ي��ول�ي��و ،وا��س�ت�غ��ل ج��ول�ت��ه هذه
ل�ل�ت�ن��دي��د مب �ط��ال��ب ب �ك�ين ب�ش�أن
ب �ح��ر ال �� �ص�ي�ن اجل� �ن ��وب ��ي .وردا

هل هو االنفراج؟

با�ستخدام املقاتالت وقوارب ال�صيادين ،ي�ستمر تخويف بكني لتايوان بال هوادة
ع �ل ��ى ذل� � ��ك ،ات� �ه ��م ال�صينيون
الأمريكيني بال�سعي �إىل “مكا�سب
جيو�سيا�سية �أنانية” من خالل
تناول امل�س�ألة ال�صينية “يف جميع
الأوقات».
ال تهدئة بعد
ب��ال �ن �� �س �ب��ة ل �ت��ان��غ �شياويانغ،
�أ�ستاذ العالقات الدولية بجامعة

ت���س�ي�ن�غ�ه��وا يف ب �ك�ي�ن ،ن �ق�لا عن
�صحيفة هونغ كونغ اليومية ،ف�أن
جو بايدن ي�سعى �إىل �إقامة قناة
ات�صال مع ال�صني من �أج��ل منع
“�أي ح��ادث غ�ير متوقع” ،وهي
�سيا�سة تقطع م��ع �سيا�سة �سلفه
دونالد ترامب.
«ح �ك��وم��ة ب ��اي ��دن ،ك �م��ا ن ��رى،
ت �ع �م��ل ت��دري �ج �ي �اً ع �ل��ى ت�شكيل

�سيا�ستها جت��اه ال�صني” ،ي�ؤكد
ت ��ان ��غ � �ش �ي��اوي��ان��غ ،ل �ك��ن املوقف
الع�سكري الأمريكي جتاه ال�صني
مل يرتاجع.
وب��ال �ت��ايل ،ف� ��إن ه��ذه املحادثات
مل ت �ت��م ب �ط��ري �ق��ة ه ��ادئ ��ة� ،إنها
�أق��رب اىل قيا�س اخل�ط��وات التي
ي�ج��ب قطعهـــــا لإن �� �ش��اء قنوات
االت�صال».

ويف �إ� �ش��ارة �أخ ��رى ع�ل��ى رغبة
الإدارة الأم ��ري �ك �ي ��ة يف تهدئة
العالقات مع ال�صني ،بعث وزير
اخل ��ارج� �ي ��ة �أن � �ط� ��وين بلينكني،
ب ��ر�� �س ��ال ��ة ت �ه �ن �ئ��ة �إىل ال�صني
مبنا�سبة ال�ع�ي��د ال��وط�ن��ي الأول
من �أكتوبر ،الذي يوافق ت�أ�سي�س
جمهورية ال�صني ال�شعبية على
يد ماو ت�سي تونغ.

وق� � ��ال ال� ��وزي� ��ر االم ��ري� �ك ��ي يف
ب �ي��ان “با�سم ال ��والي ��ات املتحدة
الأم��ري �ك �ي��ة� ،أود �أن �أع � ��رب عن
تهانينا ل�شعب جمهورية ال�صني
ال�شعبية بالعيد الوطني يف الأول
م��ن �أك �ت��وب��ر .ويف ال��وق��ت الذي
ت�سعى فيه ال��والي��ات املتحدة �إىل
ال �ت �ع��اون حل��ل ال �ت �ح��دي��ات التي
نواجهها جمي ًعا ،نتمنى ل�شعب
ج� �م� �ه ��وري ��ة ال� ��� �ص�ي�ن ال�شعبية
ال�سالم والفرح واالزدهار ل�سنوات
قادمة” .رمبا تكون هذه الر�سالة
عالمة �أخرى على رغبة وا�شنطن
يف اذاب��ة اجلليد يف عالقاتها مع
بكني.
ج ��رت ال �ع��ادة �أن ي��ر��س��ل وزير
اخل��ارج�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة الأم��ري �ك��ي ر�سالة
ت �ه �ن �ئ��ة �إىل ال �� �ص�ي�ن يف يومها
الوطني.
ل �ك��ن ان �ط��وين ب�ل�ي�ن�ك��ن يختلف
ع��ن ��س�ل�ف��ه م��اي��ك ب��وم�ب�ي��و .كان
ه��ذا الأخ�ير ،يف �أكتوبر ،2020
ح ��ذف ب�ع�ن��اي��ة ذك ��ر “جمهورية
ال�صني ال�شعبية” ،واكتفى بذكر
“ال�شعب ال�صيني».
غارات قيا�سية
على بوابات تايوان
ومع ذلك ،ال تزال التوترات بني
وا��ش�ن�ط��ن وب�ك�ين ع��ال�ي��ة للغاية.
يف � 29سبتمرب ،اتفقت الواليات
املتحدة واالحت ��اد الأوروب ��ي على
تعميق ال�ت�ع��اون ع�بر الأطل�سي،

حافظت ال�صني على ات�صاالت متو�سطة امل�ستوى من خالل امللحق الع�سكري يف ال�سفارة الأمريكية يف بكني

قاطعا مع �سيا�سة �سلفه ،ي�سعى بايدن �إىل �إقامة قناة ات�صال مع ال�صني من �أجل منع «�أي حادث غري متوقع»

وا�ستعاد البلدان الكالم

وزير الدفاع االمريكي مل يتحادث مع نظريه ال�صيني

والتعاون يف �سال�سل توريد �أ�شباه
املو�صالت ،مع التعهّد “بالعمل
م � ًع��ا وب���ش�ك��ل وثيق” يف العديد
م��ن امل�ج��االت ،يف ر�سالة وا�ضحة
لل�صني .ويف � 28سبتمرب ،حث
ال�سفري ال�صيني ل��دى وا�شنطن
ت���ش�ين ق��ان��غ ،الأم��ري �ك �ي�ي�ن على
م �� �ض��اع �ف��ة ج� �ه ��وده ��م لتهدئة
العالقات ال�صينية الأمريكية.
وت � ��أت� ��ي ال� �ت� �ط ��ورات الأخ �ي��رة
يف ال ��وق ��ت ال � ��ذي ت��و� �ص �ل��ت فيه
الواليات املتحدة واململكة املتحدة
و�أ�سرتاليا �إىل معاهدة تن�ص على
ت���س�ل�ي��م ث �م��اين غ��وا� �ص��ات تعمل
ب��ال�ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة �إىل كانربا.
و�أث� � ��ارت م �ع��اه��دة اوك��و���س هذه،
غ���ض��ب ب�ك�ين لأن �ه��ا ه ��زت ب�شدة
امل� ��� �س ��رح اجل �ي��و� �س�ت�رات �ي �ج��ي يف
املحيطني ال�ه�ن��دي وال �ه��ادئ من
خ�ل�ال ت���س��ري��ع ح��رك��ة ملحوظة
منذ ب��داي��ة ع��ام لتطويق ال�صني
م ��ن ج ��ان ��ب ال � ��والي � ��ات املتحدة
وال � �ي� ��اب� ��ان وك � ��وري � ��ا اجلنوبية
و�أ�سرتاليا وحتى الهند.
ومب��وج��ب االت �ف��اق �ي��ة ،ال �ت��ي مت
الإع �ل�ان عنها يف � 15سبتمرب،
�ست�ستفيد �أ��س�ترال�ي��ا �أي ��ً��ض��ا من
م�ساعدة التكنولوجيا الأمريكية
الأك�ث�ر تقد ًما يف جم��ال ح�سا�س
للغاية.
م ��ن ن��اح �ي��ة �أخ � � ��رى ،ي�ستمر
تخويف بكني لتايوان بال هوادة.
يف � 1أك�ت��وب��ر ،دخلت  38طائرة
حربية �صينية منطقة التعريف
اجل ��وي ل�ل�ج��زي��رة ع�ل��ى موجتني
متتاليتني.
رق ��م ق�ي��ا��س��ي ،مت حتطيمه يوم
الأح��د � 3أكتوبر مع  52مقاتلة
يف ن �ف ����س امل �ن �ط �ق ��ة .وتن�ضاف
عمليات التخويف الأخ�ي�رة هذه
للعديد من العمليات الأخرى يف
الأ�شهر الأخرية.
ت�ألفت امل��وج��ة الأوىل م��ن 18
م �ق��ات �ل��ة م ��ن ط � ��راز  J-16و4
م �ق��ات�ل�ات م ��ن ط� ��راز Su-30
وق� ��اذف� ��ة م� ��� �ض ��ادة للغوا�صات.
و�� �ش� �ه ��دت امل ��وج ��ة ال �ث��ان �ي��ة 10
 J-16و H-6 2بالإ�ضافة �إىل
طائرة ا�ستطالع بالرادار اقرتبت
من �ساحل تايوان.
ل �ق��د “انخرطت ال �� �ص�ي�ن يف
ع� � � ��دوان ع� ��� �س� �ك ��ري ،مم� ��ا ي�ضر
بال�سالم الإقليمي” ،قال رئي�س
ال� � ��وزراء ال �ت��اي��واين � �س��و ت�سينغ
ت�شانغ ،يف الثاين من �أكتوبر .هذا
ال�سبت“ ،مل يكن ي��وم��ا جيدا”،
��ص��رح م��ن جانبه وزي��ر خارجية
تايوان جوزيف وو.
“تهديدات؟ ط �ب �ع��ا “ ق ��ال
منفعال.
ال�صني مل تعلق بعد.
م�ؤلف حوايل خم�سة ع�شر كتا ًبا
خم�ص�صة لل�صني واليابان والتبت
والهند والتحديات الآ�سيوية
الرئي�سية .عام  ،2020ن�شر كتاب
“الزعامة العاملية حموره ،ال�صدام
بني ال�صني والواليات املتحدة” عن
من�شورات لوب.
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EAT 54381

EAT 54373

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم45565 :
ب�إ�سم  :بيو�سن�س ويب�سرت� ،إنك.
وعنوانه 31 :تكنولوجي درايف� ،سويت � 200إرفني ،كاليفورنيا،
92618الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 45565 :بتاريخ2003/05/04 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم45563 :
ب�إ�سم  :بيو�سن�س ويب�سرت� ،إنك.
وع�ن��وان��ه 31 :تكنولوجي دراي ��ف� ،سويت � 200إرف�ي�ن ،ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا92618 ،ال ��والي ��ات املتحدة
الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 45563 :بتاريخ2003/05/04 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم43370 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أن��د جون�سون ب�لازا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ،08933 ،الواليات
املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 43370 :بتاريخ2002/10/08 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم44607 :
ب�إ�سم  :البيان لتنقية وت�صفية املياه (�ش.ذ.م.م)
وعنوانه� :ص.ب ، 87546 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 44607 :بتاريخ2003/10/06 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 10:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/12/26 :
وحتى تاريخ2031/12/26 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 10:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/12/26 :
وحتى تاريخ2031/12/26 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 10:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/07/14 :
وحتى تاريخ2031/07/14 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 32:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/10/07 :
وحتى تاريخ2031/10/07 :
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EAT 59707

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163653 :
ب�إ�سم � :إم جي �أيه �إنرتتينمنت� ،إنك.
وعنوانه 9220 :وينيتكا �أفينيو ،ت�شاتورث� ،سي �إيه ،91311
الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 163653 :بتاريخ2012/04/09 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم164634 :
ب�إ�سم  :كرت �أند بك �إنك.
وعنوانه� 101 :إليوت �أفينيو وي�ست � ،سويت � ، 100سياتل  ،دبليو �إيه  ، 98119الواليات املتحدة
الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 164634 :بتاريخ2012/11/04 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 28:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/10/11 :
وحتى تاريخ2031/10/11 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 25:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/11/01 :
وحتى تاريخ2031/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 14:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/10/19 :
وحتى تاريخ2031/10/19 :

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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بتاريخ 19 :مايو 2021

املودعة حتت رقم351417 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :جلف دي تي �إت�ش �إل دي �سي
وعنوانه :بوا�سطة ميبل�س كوربريت �سريفي�سز ليمتد� ،ص ب  ،309جورج تاون ،جراند كاميان ،جزر كاميان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
التعليم والتهذيب؛ توفري التدريب؛ الرتفيه؛ الأن�شطة الريا�ضية والثقافية؛ توفري قواعد البيانات احلا�سوبية والإلكرتونية
واملبا�شرة لغايات التعليم واال�ستجمام والرتفيه؛ خدمات م�شاركة الفيديو وم�شاركة ال�صور؛ �إنتاج وتقدمي وتوزيع وربط وت�أجري
امل��واد ذات العن�صر ال�سمعي و�/أو الب�صري مب��ا يف ذل��ك ال�برام��ج التلفزيونية والإذاع �ي��ة والأف�ل�ام وت�سجيالت ال�صوت والفيديو
والرتفيه التفاعلي والتلفزيون التفاعلي؛ ذاك��رات ال�ق��راءة فقط للأقرا�ص امل�ضغوطة وذاك��رات ال�ق��راءة فقط للأقرا�ص متعددة
اال�ستعماالت والألعاب احلا�سوبية والألعاب التفاعلية وامل�سابقات التفاعلية والفعاليات الريا�ضية واحلفالت املو�سيقية؛ خدمات
�أدلة امل�شاهدة؛ خدمات �أدلة امل�شاهدة لت�سهيل ت�سجيل وت�أجري الربامج والأفالم ملدة حمددة؛ خدمات ت�سجيل الربامج التلفزيونية
التي يتم �إج��را�ؤه��ا �أوتوماتيكيا بناء على ع��ادات امل�شاهدة/تف�ضيالت العمالء؛ ترفيه الفيديو عند الطلب والفيديو عند الطلب
امل��دف��وع؛ توفري الأف�ل�ام والفيديوهات وال�برام��ج التلفزيونية �إىل م�شاهدي الفيديو عند الطلب والفيديو عند الطلب املدفوع؛
خ��دم��ات ب��رجم��ة التلفزيون الكبلي وت�ل�ف��زي��ون الأق �م��ار ال�صناعية؛ �إن �ت��اج م��واد ال�برام��ج للبث على تلفزيون الأق �م��ار ال�صناعية
والتلفزيون الكبلي؛ تزويد وتوزيع الرتفيه مبا يف ذلك الأفالم وامل�سل�سالت وغريها من العرو�ض بوا�سطة �أو فيما يتعلق بتلفزيون
الأق�م��ار ال�صناعية �أو التلفزيون الكبلي �أو تلفزيون الإر� �س��ال ال�ع��ادي �أو الإذاع ��ة �أو الإن�ترن��ت غريها م��ن ال�شبكات الإلكرتونية
�أو االت�صاالتية؛ ن�شر الكتب وامل�ج�لات وغ�يره��ا م��ن املطبوعات؛ املن�شورات الإلكرتونية (غ�ير القابلة للتنزيل)؛ خ��دم��ات الن�شر
الإلكرتوين للآخرين؛ الدرا�سات النقدية للكتب؛ �إعارة الكتب وت�أجري الأفالم؛ الربامج وامل�سل�سالت التلفزيونية؛ خدمات التعليم
والتهذيب؛ خدمات الألعاب الإلكرتونية التي يتم تقديها بوا�سطة الإنرتنت �أو �أي �شبكة ات�صاالت �سلكية �أو ال�سلكية �أخرى؛ توفري
حمطات التلفزيون؛ توفري اخلدمات املذكورة �أعاله واملعلومات عن هذه اخلدمات عرب الإنرتنت �أو عرب قاعدة بيانات حا�سوبية �أو
بالو�سائل الإلكرتونية الأخرى �إىل �أجهزة احلا�سوب واحلوا�سيب ال�شخ�صية اللوحية والهواتف النقالة و�أجهزة اال�ستقبال املتطورة
املو�صولة بالتلفزيونات �أو ال�شا�شات �أو غريها من الأجهزة الإلكرتونية �أو �أجهزة االت�صاالت.
الواقـعة بالفئة41 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة " يا هال " باللغة العربية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم
امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 02 :مايو 2021

املودعة حتت رقم350308 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :ايه تي جي �سيلون (بي يف تي) ليمتد
وعنوانه� :سبور رود  ،7فيز � ،2أي بي زدَ ،كتونايَكي� ،سريالنكا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
قفازات �أمان؛ قفازات �أمان �صناعية
الواقـعة بالفئة9 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من كلمة "  "VIRO-GARDكتبت ب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

EAT 59706

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163655 :
ب�إ�سم � :إم جي �أيه �إنرتتينمنت� ،إنك.
وعنوانه 9220 :وينيتكا �أفينيو ،ت�شاتورث� ،سي �إيه ،91311
الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 163655 :بتاريخ2012/04/09 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 28:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/10/11 :
وحتى تاريخ2031/10/11 :

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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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
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منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم159551 :
ب�إ�سم  :وال مارت �أبولو ذ.م.م
وعنوانه� 702 :ساوث وي�ست �شارع  ، 8بنتونفيل � ،أركن�سا�س ، 72716
الواليات املتحدة الأمريكية.الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 159551 :بتاريخ2013/06/17 :
�صورة العالمة

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

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
EAT 58170

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم164107 :
ب�إ�سم  :جموهرات داما�س (�ش.ذ.م.م)
وعنوانه� :ص.ب ، 1522 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 164107 :بتاريخ2012/04/15 :
�صورة العالمة

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

EAT 170696

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 25:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/07/05 :
وحتى تاريخ2031/07/05 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 59705

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163654 :
ب�إ�سم � :إم جي �أيه �إنرتتينمنت� ،إنك.
وعنوانه 9220 :وينيتكا �أفينيو ،ت�شاتورث� ،سي �إيه ،91311
الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 163654 :بتاريخ2012/04/09 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 28:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/10/11 :
وحتى تاريخ2031/10/11 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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بتاريخ 10 :مايو 2021

بتاريخ 10 :مايو 2021

املودعة حتت رقم350906 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم� :أروما يوروب ليميتد
وعنوانه� :أجاثونو�س ،11كاب�سالو�س  ،3087ليما�سول  ،4044قرب�ص
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�شراب؛ الكافيهات ومقاهي الإ�سربي�سو واملطاعم؛ املقاهي؛ خدمات مطاعم طلب
الطعام لتناوله خارجاً
الواقـعة بالفئة43 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " MARRONE ROSSOب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم350904 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم� :شيفا فران�شيز�س ال تي دي
وعنوانه 7 :ها�سوليال �سرتيت ،بي.او.بي ،81040 .بيت �شيم�ش� ،99052 ،إ�سرائيل
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�شراب؛ الكافيهات ومقاهي الإ�سربي�سو واملطاعم؛ املقاهي؛ خدمات مطاعم طلب
الطعام لتناوله خارجاً.
الواقـعة بالفئة43 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " AROMA ESPRESSO BARباللغة االجنليزية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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حماكم دبي
حمكمة اال�ستئناف
العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
اعالن بالن�شر
 2165/2021/305ا�ستئناف جتاري

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده � -1/ساجنيف �سيتيا �شيام �سوندر  -جمهول حمل االقامة
مب��ا ان امل�ست�أنف  /يف ال �سي �سي انرتنا�شيونال � ��ش.ذ.م.م  -وميثله:را�شد
علي حممد �سعيد احلريثي النقبي  ,ق��د ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى
رق� � � ��م 2020/2744:جت ��اري ج��زئ��ي  -وح ��ددت ل�ه��ا جل�سه ي��وم االح ��د املوافق
 2021/10/10ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة
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Thursday

بعد نفي م�صر ر�سميا ..ملاذا امل�صاحلة مع تنظيم الإخوان م�ستحيلة؟
•• القاهرة-وكاالت

قطع م�صدر م�صري م�س�ؤول ،كافة ال�شائعات التي ح��اول تنظيم الإخوان
الإرهابي الرتويج لها خالل الأيام القليلة املا�ضية ،نافياً عزم بالده �إبرام �أي
تفاو�ض �أو م�صاحلة مع اجلماعة .ويف ت�صريحات لو�سائل �إعالم م�صرية� ،أكد
امل�صدر �أن جميع ما تناقلته و�سائل الإعالم التابعة للإخوان ب�ش�أن امل�صاحلة
�أو ما مت ادع��ا�ؤه حول �أو�ضاع بع�ض امل�سجونني بق�ضايا �إره��اب يف م�صر من
عنا�صر التنظيم ه��و حم�ض ك��ذب واف�ت�راء وال �أ�سا�س ل��ه م��ن ال�صحة .ويف
ال�سياق توا�صل موقع �سكاي نيوز عربية مع م�صدرين �أمنيني للوقوف حول
تفا�صيل �أك�ثر ب�ش�أن املزاعم الإخوانية و�سبب انت�شارها يف الوقت الراهن،
والغر�ض منها .و�أو�ضح امل�صدر �أن جماعة الإخوان الإرهابية ت�سعى بني احلني
والآخر خللق �أكاذيب وادعاءات تتعلق ب�أو�ضاع امل�سجونني من عنا�صرها ،حتت

�شعارات تتعلق مبلف حقوق الإن�سان ،وتزييف احلقيقة بتقدميهم للمجتمع
ال��دويل من خ�لال و�سائل الإع�لام التابعة للتنظيم والكتائب الإلكرتونية
باعتبارهم معتقلني ،يف حني �أم جميعهم �صادر بحقه �أحكام ق�ضائية تتعلق
بعمليات �إرهابية .و�أ�شار امل�صدر �إىل �أن اجلماعة تعتمد على هذا ال�سلوك ك�أحد
�أدواتها لل�ضغط على الدولة امل�صرية من �أجل العودة �إىل امل�شهد ال�سيا�سي �أو
الو�صول �إىل امل�صاحلة ،م�شرياً �إىل �أنها لي�ست املرة الأوىل التي تفتعل فيها
اجلماعة مثل هذه االدعاءات لفر�ض واقع ت�ستهدفه.
و�أك��د امل�صدر على �أن فكرة الت�صالح مع الإخ��وان ،م�ستحيلة ،لأنها مُ�صنفة
�إرهابية يف م�صر بحكم القانون وال ميكن للدولة الت�صالح مع كيان �إرهابي،
ت�سبب يف �سفك دماء املواطنني وتهديد امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة ،م�شدداً
على �أن الأمر �أمنية وهدف لدى الإخوان لكنه م�ستحيل وال ميكن �أن نقبل به
الدولة امل�صرية على امل�ستوى الر�سمي �أو ال�شعبي .ويف ت�صريح لـ”�سكاي نيوز

عربية �أكد ممدوح �أن م�ؤ�س�سة الق�ضاء يف م�صر ال حتتكم �سوى للعدالة وتعمل
على تنفيذ القانون والت�صدي ملخططات الإرهاب ل�ضرب �أمن وا�ستقرار البالد
والعبث مبقدراتها.م�ؤكداً يف الوقت ذاته �أن جماعة الإخوان �صُ نفت تنظيما
�إرهابيا يف العام  2013بناء على حكم �صدر من حمكمة اجلنايات ،و�أرفق
ب�أوراق الق�ضية تفا�صيل �شاملة عن املمار�سات الإرهابية للجماعة و�ضلوعها
يف تنفيذ املئات من العمليات التي ا�ستهدفت رجال الأمن وال�سيا�سة والكتاب
و�أي�ضاً ا�ستهدف م�ؤ�س�سات الدولة.و�أكد ممدوح �أن حماوالت الإخوان لفر�ض
نف�سها يف امل�شهد ال�سيا�سي امل�صري با�ستدعاء حالة املظلومية والتالعب
مبلفات حقوق الإن�سان هي حماوالت فا�شلة ومل ت�ستجيب لها الدولة امل�صرية
مُطلقاً .وفيما يتعلق مبلف حقوق الإن�سان ،وال��ذي طاملا ا�ستغلته الإخوان
لل�ضغط على الدولة برتويج ادع��اءات كاذبة عرب من�صاتها ،قال مم��دوح �إن
الدولة امل�صرية تويل اهتماماً كبرياً لهذا امللف على مدار ال�سنوات املا�ضية

�صاحب جمموعة فاغرن ،يفغيني بريغوين ،رجل �أعمال من �سانت بطر�سربغ

•• الفجر –خرية ال�شيباين
بعد ليبيا وال�سودان وجمهورية �إفريقيا الو�سطى وموزمبيق ،يتطلع املرتزقة
الرو�س �إىل باماكو ...ح�صان طروادة رهيب ملو�سكو.
يف دليل مرتزقة جمموعة فاغرنُ ،يطلق على جمهورية �إفريقيا الو�سطى
اال�سم الرمزي ت�ساريت�سينو ،ك�أكرب ق�صر نيو قوطي يف �أوروبا ،يقع يف �ضواحي
مو�سكو .ويوجد مركز النفوذ الرو�سي يف القارة الأفريقية هناك ،يف بلد بحجم
فرن�سا يزيد عدد �سكانه قلي ًال عن  5ماليني ن�سمة.
م �ئ��ات م��ن ج �ن��ود امل �� �ش��اة املنتمني
�إىل اجل�ي����ش امل � ��وازي لفالدميري
ب��وت�ين ،ا��س�ت�ق��روا ه �ن��اك ،يف مكان
يف غاية الرمزية :ق�صر بريينغو،
البيت ال�سابق للإمرباطور بوكا�سا
الأول.
وم��ع ذل��ك ،ف ��إن �سيد الكرملني
م��ا ان �ف��ك ي ��ؤك��د �أن ��ه ال ع�لاق��ة له

ب��امل��و��ض��وع .ف��اغ�نر؟ غ�ير معروف
للكتيبة ،ي�صر ط ��وال املقابالت.
�س ّر يحتفظ به �أكرث �شركائه والءً.
رئي�س �إفريقيا الو�سطى ،فو�ستني
�أر� �ش��اجن ت��وادي��را� ،أك��د م ��ؤخ � ًرا �أنه
مل “يوقع �أب� �دًا م��ع �شركة تدعى
فاغرن” .وم��ع ذل��ك ،ف ��إن العديد
من حتقيقات الأمم املتحدة ت�شهد

على وجود ه�ؤالء اجلنود يف بانغي.
وهكذا ،تتقدم جمموعة فاغرن،
املقنعة ،الغام�ضة ،وب ��دون وجود
ر�سمي ،لكن �أن�شطتها الع�سكرية
واالق�ت���ص��ادي��ة ،املخفية وراء عدد
ال يح�صى من ال�شركات ،حقيقية
للغاية ،وت�ع��ود جميعها �إىل نف�س
ال��رج��ل :يفغيني ب��ري�غ��وي��ن ،رجل

وعززته بالإعالن عن اال�سرتاتيجية الوطنية ال�شاملة حلقوق الإن�سان ،ولن
ت�سمح للجماعة الإرهابية �أو غريها بتزييف احلقائق جمدداً.
وت�ع�ي����ش اجل�م��اع��ة ال�ت��ي ن�ف��ذت ع��دة ع�م�ل�ي��ات �إره��اب �ي��ة يف م�صر ا�ستهدفت
امل�ؤ�س�سات وال�شخ�صيات العامة والع�سكريني وجميع من دعم ثورة  30يونيو،
�أزمة طاحنة ومعقدة على مدار �سنوات ا�ستخدمت خاللها الإره��اب لفر�ض
�أنف�سهم على امل�شهد ال�سيا�سي ،وت�صدت له ال�سلطات امل�صرية بنجاح.
وخالل الأ�شهر املا�ضية ،وبالتحديد منذ �إعالن الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد
عن الإجراءات اال�ستثنائية يف البالد يوم  25يوليو املا�ضي ،ومن ثم �سقوط
الإخ��وان �سيا�سيا و�شعبيا ،ثم الهزمية النكراء لإخ��وان املغرب يف االنتخابات
الربملانية وخروجهم من احلكم بعد نحو � 10سنوات من ال�سيطرة ،يعاين
التنظيم ال��دويل للإخوان �أزم��ة جاحمة وال يتوقف قياداته عن البحث عن
خمرج �آمن.
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فاغرن اخطبوط يزحف يف افريقيا

جمهورية �إفريقيا الو�سطى ،مايل ...

فاغرن :هكذا ين�سج املرتزقة الرو�س �شبكتهم!...

تعتمد جمموعة فاغرن منوذج :الأمن مقابل التنازالت

�أعمال من �سانت بطر�سربغ ،مق ّرب
من الرئي�س فالدميري بوتني.
ح�صان ط ��روادة امل�ث��ايل ملو�سكو،
�سبق ان قامت جمموعة املرتزقة
بزرع العلم الرو�سي -بعد �أوكرانيا
و�� �س ��وري ��ا -يف ل �ي �ب �ي��ا وجمهورية
�إف ��ري �ق �ي ��ا ال��و� �س �ط��ى وال� ��� �س ��ودان
وموزمبيق.
وه��ي تتطلع الآن �إىل م ��ايل ،مما
يثري ا�ستياء فرن�سا� ،شريك باماكو
الأول .وق��ال��ت ب��اري ����س ي ��وم 14
��س�ب�ت�م�بر� ،إن م �ث��ل ه ��ذا االلتزام
� �س �ي �ك��ون “غري ق ��اب ��ل للتوفيق

على الإطالق” ،م��ع وج��ود جنود
ف��رن �� �س �ي�ي�ن م� ��ن ع �م �ل �ي��ة ب ��رخ ��ان
ملكافحة الإره� ��اب ،وال�ت��ي ت�ستنفر
 5100رجل.

رو�سيا تقدم بيادقها
يف منطقة ال�ساحل
من خالل ا�ستهداف مايل الآن،
ي �ق��وم ال ��رو� ��س ب �ت �ق��دمي بيادقهم
يف م�ن�ط�ق��ة ال �� �س��اح��ل ،وه ��ي ج�سر
ا��س�ترات�ي�ج��ي ب�ين امل �غ��رب العربي
و�أف��ري �ق �ي��ا ال�ن��اط�ق��ة بالفرن�سية.
م � ��ايل ،م �ث��ل ج �م �ه��وري��ة �إفريقيا

ال��و��س�ط��ىُ ،ي�ن�ظ��ر �إل�ي�ه��ا ع�ل��ى �أنها
معرب لرو�سيا نحو دول �أخرى �أكرث
ثراءً ،ي�ضيف �سريجي �سوخانكني:
“ت�ستند م�صاحلها االقت�صادية
�إىل ركيزتني :البحث ع��ن املعادن
ال �ن��ادرة ،و�إرادة تنويع اقت�صادها
املعتمد ج��دا على الطاقة ،و�إيجاد
�أ�سواق جديدة “ ،كل ذلك مع �إنفاق
�أقل قدر ممكن.
ال��وج��ه اخل �ف��ي ل �ه��ذا الهجوم،
ت �� �س �ت �ه��دف جم �م ��وع��ة ف ��اغ�ن�ر يف
امل �ق��ام الأول ال�ب�ل��دان ال�ت��ي ه��ي يف
ح��ال��ة ح ��رب ،وتعتمد ع�ل��ى منوذج

مت اختباره يف �سوريا :الأمن مقابل
ال �ت �ن��ازالت ،م �ط��اردة امل�ت�م��ردي��ن يف
جمهورية �أفريقيا الو�سطى مقابل
ع �ق��ود ال�ت�ع��دي��ن يف م�ن��اط��ق غنية
ب��ال��ذه��ب وامل��ا���س .نف�س ال���ش��يء يف
ال�سودان ،هذه املرة �ضد املتظاهرين
املعار�ضني لل�سلطة .ويف باماكو،
يخطط املجل�س الع�سكري ،الذي
ت�شكل ج��زء منه يف رو��س�ي��ا ،لدفع
ت�ك��ال�ي��ف خ��دم��ات ف��اغ�نر ملحاربة
اجل �ه ��ادي�ي�ن .ل �ك��ن ب � ��أي ث �م��ن؟ يف
جمهورية �إفريقيا الو�سطى� ،شجبت
الأمم املتحدة االنتهاكات اجل�سيمة

حلقوق الإن�سان املن�سوبة �إىل هذه
اجلماعات �شبه الع�سكرية.
ويف �أم � ��اك � ��ن �أخ � � � ��رى� ،أظ �ه ��ر
“الفاغرنيون” �أي �� ً��ض��ا حدودهم
ال �ع �� �س �ك��ري��ة .ك �م��ا ه ��و احل� � ��ال يف
م��وزم �ب �ي��ق ،ح�ي��ث حت ��ول توغلهم
ال � �ق � �� � �ص �ي�ر ع� � � ��ام � 2019ضد
اجلهاديني �إىل “برييزينا” ،يذ ّكر
�إمي��ان��وي��ل دري �ف��و���س ،املتخ�ص�ص
يف رو�� �س� �ي ��ا وال � �ب ��اح ��ث يف معهد
البحوث اال�سرتاتيجية يف املدر�سة
ال �ع �� �س �ك��ري��ة“ :مل ي�ف���ش�ل��وا فقط
يف م��واج �ه��ة الإره ��اب � �ي �ي�ن ،ولكن
ا� �ض �ط��روا مل �غ��ادرة ال �ب�لاد يف حالة
كارثية “ .ال يهم ،مبا �أن مو�سكو
لي�ست م���ض�ط��رة لتحمل الأعباء
واال�ضرار ،مبا يف ذلك عندما ُقتل
ال��رئ�ي����س دي�ب��ي يف ت���ش��اد يف �أبريل
املا�ضي يف معركة �شنها متمردون
تدربوا على يد مرتزقة فاغرن.
عن الك�سربي�س

جون�سون يتعهّد �إ�صالحا «ت� ّأخر كثريا» لالقت�صاد الربيطاين

•• مان�ش�سرت�-أ ف ب

ً
مهاجرا يف طريقهم ملايوت
جزر القمر تعرت�ض 52
•• موروين�-أ ف ب

�أعلنت ال�سلطات يف جزر القمر �أ ّنها اعرت�ضت قبالة جزيرة
�أجنوان  52مهاجراً �أفريقياً ،بينهم ن�ساء و�أطفال ،كانوا
يف طريقهم �إىل جزيرة مايوت الفرن�سية ،م�شرية �إىل �أ ّنها
نقلت املهاجرين �إىل مركز �إيواء م�ؤقت يف الأرخبيل .وقال
املدير العام لل�شرطة الوطنية عبد القادر حممد لوكالة
فران�س بر�س �إ ّن املهاجرين �أوقفوا يف البحر خالل عطلة
ن�ه��اي��ة الأ� �س �ب��وع �أث �ن��اء حم��اول�ت�ه��م ال��و��ص��ول �إىل جزيرة
مايوت ،املقاطعة الفرن�سية املجاورة.
و�أ�ضاف “لقد نقلناهم �إىل مدر�سة لل�شرطة الوطنية ت�ض ّم

مهاجع ومرافق �صح ّية .لقد ف�صلنا الرجال عن الن�ساء».
ولفت املدير العام لل�شرطة �إىل �أ ّن ع�شرة من املهاجرين
نقلوا �إىل امل�ست�شفى لتل ّقي العالج.
ونا�شدت �سلطات الأرخبيل الأمم املتحدة تقدمي م�ساعدات
طبية و�إن�سانية له�ؤالء املهاجرين .ووفقاً ملحمد ف�إ ّن ه�ؤالء
املهاجرين ه��م جميعاً م��ن م��واط�ن��ي جمهورية الكونغو
الدميوقراطية با�ستثناء �أربعة هم بورونديان ورواندي
وموزمبيقي .م��ن جهته �أف��اد م�صدر حكومي �أ ّن ه�ؤالء
املهاجرين �أب�ح��روا من �سواحل �شرق �أفريقيا على منت
قوارب يديرها مه ّربون وو�صلوا �إىل جزيرة �أجنوان قبل
�أن يغادروها يف حماولة للو�صول �إىل جزيرة مايوت.

يح�شد رئي�س ال��وزراء الربيطاين بوري�س جون�سون �أن�صار حزبه
املحافظ و�سط تعهّدات ب�إ�صالحات وا�سعة لوقف اعتماد اقت�صاد
اململكة املتحدة على العمالة الأجنبية الرخي�صة.
وبينما يقلل من �أهمية التهافت احل��ايل على حمطات البرتول
ل���ش��راء ال��وق��ود ورف ��وف امل�ح�لات ال�ت�ج��اري��ة اخل��اوي��ة وحتذيرات
املتاجر من �صعوبات مقبلة يف عيد امليالد ،ي�شري زعيم املحافظني
�إىل �أن املعاناة �سـتنتهي يف الأمد القريب.
و�سيقول يف خطاب يختتم فيه م�ؤمتر املحافظني ،وفق مقتطفات
ن�شرها احل��زب“ ،نتعامل مع �أكرب الق�ضايا الكامنة يف اقت�صادنا
وجمتمعنا امل���ش��اك��ل ال�ت��ي مل مت�ل��ك �أي ح�ك��وم��ة �سابقة اجل ��ر�أة
للتعامل معها».
و�أ�ضاف �أن ال�سبب هو “�أننا نبد�أ الآن تغيري االجتاه الذي ت�أخر
كثريا يف اقت�صاد اململكة املتحدة” ،متعهّدا عدم العودة �إىل منوذج
ما قبل بريك�ست القائم على “الهجرة غري امل�ضبوطة” .وبدال
من ذلك� ،سيتعينّ على الأعمال التجارية الربيطانية اال�ستثمار
يف موظفيها والتكنولوجيا لدفع البالد “باتجّ اه اقت�صاد قائم
على الأجور املرتفعة واملهارة العالية واالنتاجية الكبرية».
لكن التحوّل �سي�ستغرق وقتا .ويف الأثناء ،وافقت احلكومة على
م�ض�ض على منح ع��دد حم��دود م��ن ال�ت��أ��ش�يرات ق�صرية الأمد
جلذب �سائقي ال�شاحنات والعاملني يف قطاع الدواجن من �شرق
�أوروب ��ا .تلقي احلكومة بامل�س�ؤولية على وب��اء كوفيد يف النق�ص
الكبري يف العمالة والذي ي�ؤثر على اقت�صاد اململكة املتحدة ولي�س
على نهجها املت�شدد يف ما يتعلق بربيك�ست.
لكن �أزمة الإمدادات حتمل خطر تقوي�ض ق�ضايا �سي�شدد جون�سون
عليها يف خطابه ،مب��ا يف ذل��ك ال��دف��ع ق��دم��ا بالنمو االقت�صادي
وبـ”بريطانيا العاملية” بعد انف�صالها عن االحتاد الأوروبي.
كما يتوقع ب ��أن يتطرق �إىل حت � ّرك بريطانيا يف جم��ال التغيرّ
املناخي واحلاجة �إىل تعاون دويل ،قبيل انطالق م�ؤمتر الأطراف
ال�ساد�س والع�شرين (كوب )26املرتقب يف ا�سكتلندا اعتبارا من
 31ت�شرين الأول�/أكتوبر .وركب جون�سون دراجة كهربائية �أثناء

جولة �أجراها يف مقر امل�ؤمتر الثالثاء فيما �صعد على منت جرار
كهربائي ولعب ب�أحجية هدفها جتميع القطع لبناء منزل خال
م��ن ال�ك��رب��ون .لكن م��ؤمت��ر املحافظني جت��اه��ل باملجمل م�س�ألة
التغيرّ املناخي.
وقال وزير املال ري�شي �سوناك االثنني �أن ترك عبء الديون التي
ت�سبب بها الوباء للأجيال القادمة �سيكون �أم��را “ال �أخالقيا”،
لكن من دون �أن ي�أتي على ذكر ملف التغيرّ املناخي.
ولفتت م�س�ؤولية ال�سيا�سات لدى “غرينبي�س” يف اململكة املتحدة
ريبيكا نيو�سوم �إىل �أن جتاهل م�س�ألة املناخ “م�ؤ�شر م�ؤذ” قبيل
“كوب.»26
و�أك��دت �أن “تخ�صي�ص املزيد من النقود للبنى التحتية النظيفة
الآن �سيو ّفر تكاليف هائلة الحقا ويخلق ماليني فر�ص العمل يف
�أنحاء اململكة املتحدة».
ومل تتط ّرق وزي��رة اخلارجية ليز ت��را���س كذلك �إىل امل�ن��اخ �أثناء
خطابها الأح��د ،بينما تعهّدت دعم النمو “ال�صديق ب�شكل �أكرب
للبيئة” و”البنى التحتية النظيفة” يف الدول النامية.
يف املقابل ،كان بريك�ست املحور املتكرر بالن�سبة حلزب جون�سون،
ال��ذي ي�شدد على �أن امل�شاكل احلالية املرتبطة باالنف�صال عن

االحتاد الأوروبي م�ؤقتة .وح ّذر الوزير املك ّلف ملف بريك�ست ديفيد
فرو�ست من “الأفكار املعادية للنمو” و”التعا�سة الدائمة” التي
تعك�سها جماعات ال�ضغط “املناه�ضة لو�سائل النقل ولل�سيارات».
من جهتها ،ا�ستغلت وزيرة الداخلية بريتي باتيل خطابها خالل
امل�ؤمتر الثالثاء للتعهّد بتح ّرك �أك�ثر ت�شددا حيال املتظاهرين
النا�شطني يف جمال املناخ الذين يغلقون �شوارع يف �أنحاء لندن.
ور�أت �أن املتظاهرين “يفتقدون حل�س امل�س�ؤولية».
ونفى رئي�س “كوب� ”26ألوك �شارما ب�أن يكون احلزب مت�ساهال
يف م��ا يتع ّلق مب�س�ألة تغيرّ امل�ن��اخ ،قبل �أق��ل م��ن �شهر م��ن موعد
ا�ستقبال غال�سكو وف��ودا من خمتلف �أنحاء العامل للم�شاركة يف
امل�ؤمتر.
وقال وزير الأعمال التجارية ال�سابق �أمام جمموعة �صغرية من
احل�ضور على هام�ش امل�ؤمتر الرئي�سي يف مان�ش�سرت “�أحيانا ال
يرى النا�س �أن املحافظني يقومون بدور ريادي يف هذا املجال».
لكنه �شدد على �أن “زمالئي يف احلكومة يدركون يف احلقيقة �سبب
الأهمية البالغة التي يجب �أن ت��وىل للتح ّرك ب�شكل �صحيح يف
هذا ال�صدد» .و�أك��د “�إنه فر�صة حقيقية خللق الوظائف والنمو
واال�ستمتاع ببلد وكوكب �أكرث �صحة».

تتخطى عقبة الأقل ّية اجلمهورية ّ
ّ
املعطلة
الدميوقراطية �أن
و�أن مت ّرر لوحدها رفع �سقف الدين.
وال��وق��ت ي��داه��م احلكومة الأم�يرك�ي��ة لأنّ الأم ��وال �ستن�ضب
يف  18ت�شرين الأول�/أك�ت��وب��ر �إذا مل يرفع الكونغر�س �سقف
الدين العام بحلول ذلك الوقت ،وفقاً لوزارة اخلزانة.
وق��ال �شومر �أم��ام ال�صحافيني �إ ّن��ه “منذ الآن تقول وكاالت
الت�صنيف �إ ّن��ه من املمكن �أن تخ ّف�ض (الت�صنيف االئتماين
للواليات املتحدة) ح ّتى قبل  ”18اجلاري.
وح ّذر من �أنّ هذا الأمر �إن ح�صل “�ستكون كلفته باهظة على
امل�ستهلكني الأم�يرك�ي�ين وال���ش��رك��ات الأم�يرك�ي��ة واالقت�صاد
الأمريكي” ،م�شرياً �إىل �أنّ خف�ض الت�صنيف قد يح�صل “قريباً
جداً» .ونا�شد الرئي�س جو بايدن خ�صومه اجلمهوريني بعدم
عرقلة جهود حلفائه الدميوقراطيني يف الكونغر�س لرفع
�سقف الدين .وقال بايدن يف تغريدة على تويرت الثالثاء �إنّ

“ر�سالتي للجمهوريني هي �أ ّنه �إذا كنتم ال تريدون امل�ساعدة يف
�إنقاذ بلدنا ،فابتعدوا عن الطريق».
ويتم ّتع اجلمهوريون ب�أقل ّية ّ
معطلة يف جمل�س ال�شيوخ ،الأمر
الذي �سمح لهم الأ�سبوع املا�ضي ب�أن مينعوا مرتني الأغلبية
الدميوقراطية من معاجلة �أزمة �سقف الدين.
وقال �شومر �إنّ ت�صويتاً �إجرائياً جديداً �سيجري الأربعاء يف
ن�ص من �ش�أنه �أن يع ّلق �سقف الدين حتى
جمل�س ال�شيوخ على ّ
كانون الأول/دي�سمرب .2022
الن�ص حمكوم بالف�شل حتى الآن ،ذل��ك �أنّ
لكنّ م�صري ه��ذا ّ
�إقراره يتط ّلب ان�ضمام ع�شرة �سناتورات جمهوريني على الأق ّل
�إىل الأغلبية الدميوقراطية امل�ؤ ّلفة من � 50سناتوراً لتمرير
هذا الإجراء الذي ميكن بعده �إقراره نهائياً ب�أ�صوات الأغلبية
الدميوقراطية فح�سب .وكانت وزي��رة اخلزانة جانيت يلني
ح ّذرت يف وقت �سابق الثالثاء من �أن تخ ّلف الواليات املتحدة

عن �سداد ديونها قد يطلق العنان لركود جديد .وقالت يلني
على “�سي �إن بي �سي”�“ ،أتوقع متاما �أن ي�ؤدي ذلك �إىل ركود”،
يف تعليقها عما قد ي�صبح تخ ّلفا غري م�سبوق للواليات املتحدة
عن �سداد ديونها يف وقت تدور فيه �سجاالت بني امل�ش ّرعني على
رفع �سقف الدين.
و�سبق ليلني �أن ح� ّذرت من �أنّ الواليات املتحدة قد ال متلك
ما يكفي من الأم��وال للإيفاء بالتزاماتها للمقر�ضني ما مل
يخ ّفف الكونغر�س القيود على �سقف الدين القانوين.
و�سبق �أن قام الكونغر�س بذلك ع�شرات املرات على مدى عقود
منذ حدد �سقف الدين ،ويكون الت�صويت عادة باتفاق احلزبني
ومير ب�سال�سة.
لكنّ اجلمهوريني يرف�ضون ه��ذا العام الت�صويت على �إلغاء
�سقف ال��دي��ن ويتعهدون منع الدميوقراطيني م��ن متريره
بت�صويت بغالبية �ضئيلة على �أ�سا�س حزبي.

�شومر :خطر تخ ّلف الواليات امل ّتحدة عن ال�سداد ّ
يهدد م�صداقيتها

•• وا�شنطن�-أ ف ب

ح� � ّذر زع �ي��م الأغ �ل �ب �ي��ة ال��دمي��وق��راط �ي��ة يف جم�ل����س ال�شيوخ
الأم�ي�رك ��ي ال���س�ن��ات��ور ت���ش��اك ��ش��وم��ر م��ن �أ ّن� ��ه �إذا مل يرفع
الكونغر�س �سقف ال��دي��ن ال�ع��ام وبقي خطر تخ ّلف الواليات
امل ّتحدة عن �سداد ديونها ماث ً
ال فقد تخ ّف�ض وكاالت الت�صنيف
االئتماين “قريباً جداً” ت�صنيف الديون الأمريكية.
وي��دور ن��زاع يف الكابيتول ب�ين الدميوقراطيني وخ�صومهم
اجل�م�ه��وري�ين ب�سبب ع��دم ات �ف��اق ال�ط��رف�ين ع�ل��ى رف��ع �سقف
املديونية العامة لأكرب قوة يف العامل ،وهو �إجراء عادة ما يكون
�سه ً
ال لك ّنه وقع هذه املرة حتت وط�أة االنق�سامات ال�سيا�سية يف
الكونغر�س .و�إزاء هذا الو�ضع ح ّذر الرئي�س جو بايدن من �أنهّ
�إذا مل يتزحزح اجلمهوريون عن موقفهم ف�إنّ هناك “�إمكانية
حقيقية” لإجراء تغيري يف قواعد الكونغر�س يتيح للأغلبية
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«الإمارات للدراجات» يحرز املركزين الثاين والثالث يف �سباق «تري فايل فالي�سيني»
•• روما-وام:

�أحرز �سائقو فريق الإمارات للدراجات الهوائية نتائج مميزة �صعدت
ب��ه �إىل من�صات التتويج يف الن�سخة املئوية م��ن �سباق ت��ري فايل
فاري�سيني ،وال��ذي �أقيم يف �إيطاليا على م�سار بطول  196.7كم
انطالقاً من بلدة بور�ستو �أر�سيتزيو و�صو ًال �إىل فاري�سي.
وانطلق ت��ادي بوجات�شار يف �أداء هجومي م�ث��ايل م��ع و�صوله �إىل
ال�ساعة الثانية من ال�سباق �إىل جانب مناف�سه تيم ويلينز /لوتو
ويو�سعا
� �س��ودال ،/وذل��ك قبل �أن ي�شكلاّ م�ع�اً جمموعة متقدمة ّ
الفارق بينهما وبني املجموعة الرئي�سية  ..كما قدّم ديفيد فورمولو

�أداء قوياً يف جمموعته التي ت�ضمنت �أربعة دراجني �آخرين ،ليتمكن
ال�سلوفيني بوجات�شار من الو�صول �إىل زميله فورمولو ي املجموعة
املتقدمة قبل  90كم من خط النهاية.
و�شهد ال�سباق �أجواء عا�صفة ت�سبّبت ب�إحداث �أ�ضرار يف عجلة دراجة
بوجات�شار ،ما ا�ضطره �إىل �إب�ط��اء �سرعته يف �أك�ثر �أج��زاء ال�سباق
�أه�م�ي��ة �إال �أن ��ه مت� ّك��ن م��ن ال�ت�ق��دم جم ��دداً وت �ق��دمي دع�م��ه لزميله
فورمولو ،حيث عمال معاً �إىل جانب م��ارك هري�شي على تقلي�ص
الفارق بينهم وبني املجموعة املتقدمة.
وانطلق الدراج الإيطايل فورمولو �إىل جانب مناف�سه �ألي�ساندرو دي
مار�شي من فريق �/إ�سرائيل �ستارت �أب ني�شن /يف مناف�سة حما�سية

بينهما يف �آخ��ر  10كم قبل خط النهاية ،ومل يتمكن �أحدهما من
جتاوز الآخر قبل و�صولهما �إىل �سباق ال�سرعة النهائي ،حيث انطلق
دي مار�شي ليجتاز خط النهاية ويفوز باملركز الأول ،ويليه فورمولو
يف املركز الثاين ،ثم بوجات�شار الذي حل ثالثاً ،بينما حل �ألي�ساندرو
كويف باملركز التا�سع.
ويوا�صل فريق الإم��ارات م�شاركاته يف ال�سباقات الإيطالية ،حيث
توجه �أم�س للم�شاركة يف �سباق ميالنو  -تورينو ،قبل �أن ي�شارك
يف �سباق ج��ران بيمونتي ال�ي��وم اخلمي�س ،ث��م �سباق �إل لومبارديا
يوم ال�سبت املقبل وال��ذي يع ّد امل�شاركة الأوىل لتادي بوجات�شار يف
ال�سباقات الكال�سيكية الكربى.
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اليوم � ..إغالق باب الت�سجيل للم�شاركة يف �سباق دبي للقوارب ال�شراعية

قدما وفاحتة فعاليات املو�سم الريا�ضي البحري اجلديد يف دب��ي - 2021
•• دبي -وام:
 2022والذي مت الإعالن عنه م�ؤخرا وي�شمل  25فعالية ريا�ضية متنوعة
يغلق اليوم اخلمي�س باب الت�سجيل للم�شاركة يف �سباق دبي للقوارب ال�شراعية تبد�أ من هذا ال�شهر وحتديدا يوم غدا وت�ستمر حتى موعد اخلتام يف �شهر
املحلية  22قدما ال��ذي ينظمه ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�ضات البحرية غدا مايو املقبل.
اجلمعة على �شواطئ جمريا.
وكانت اللجنة املنظمة يف نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية قد �أعلنت عن
وميثل ال�سباق اجلولة الأوىل من بطولة دبي للقوارب ال�شراعية املحلية  22فتح باب الت�سجيل مبكرا عرب البوابة الإلكرتونية جلميع النواخذة واملالك
ت فقدان�شهادة�أ�سهم

ف�ق��دت ��ش�ه��ادة اال��س�ه��م رقم
 10181490ب��ا� �س��م /
ا�سماء حم�سن ها�شم حممد
اجل� �ن� �ي� �ب ��ي � � �� ،ص � ��ادرة من
م�صرف ابوظبي الإ�سالمي
وعددها � 150سهم وعلى
من يجدها االت�صال بالرقم
0504455662

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و  /العفيفي
وائل حممد عفيف  ،اليمن
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()09433837
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0505413134

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و  /رف�ي��ف وائل
حم� �م ��د ع �ف �ي��ف  ،اليمن
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()07820653
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0505413134

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل � � ��دع � � ��و � �� /ض� �ي ��اء
ع � � �ب� � ��دال � � �ق� � ��وى ع � �ب� ��درب� ��ه
�سعيد  ،ال �ي �م��ن اجلن�سية
 ج � � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )09433836من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0505413134

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف� � �ق � ��د امل� � � ��دع� � � ��و  /ج �ي �ن ��ى
ن �ي �ل �� �س��ون ن �ي �ل �� �س��ون  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )U2856055يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الهندية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /كاثرينى
ج � ��اون � �س��ال �ك �ي��دا  ،الفلبني
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )P6683977Aيرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الفلبينية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و /اب � � � ��رار خ ��ان
م��وم �ب�ي�ر خ � ��ان  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )4140511يرجى ممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
الباك�ستانية او اق��رب مركز
�شرطة باالمارات.

ف � � �ق� � ��د امل � � � ��دع � � � ��و /ن � � ��ادي � � ��ه
��ش�ه�ي�ب��ى  ،امل �غ��رب اجلن�سية
ج� � � � � � � � � ��واز � � � � �س � � � �ف� � � ��ره رق� � � ��م
( )TC9862430يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال���س�ف��ارة امل�غ��رب�ي��ة او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

حماكم دبي

الأوملبية الفل�سطينية تنظم البطولة ال�شتوية للري�شة الطائرة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
اعالن بالن�شر
 387/2021/72تظلم جتاري

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
اعالن حكم بالن�شر
 217/2020/18عقاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املتظلم �ضده  -1 :عدنان الب�شريي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املتظلم :غيوم دول�سى
وميثله:عادل عبداهلل خمي�س املعمري
قد �أقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى
رقم  396/2021حجز حتفظي جتاري والر�سوم وامل�صاريف .
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د املوافق  2021/10/10ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه -1 /منتهى ح�سني جعفر حممد  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/6/30يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعية مبلغ
وق��دره ( )590.662درهم والفائدة بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد -2
الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك
من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم
حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده � -1/شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ.م.م  -جمهول
حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /يو�سف حنا زهرة  -نبلغكم بقيد امل�ست�أنف
بقيد الق�ضية املذكورة اعاله ال�ستئناف احلكم ال�صادر يف �أمر الأداء املقيد
من قبلكم  -وح��ددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق  2021/11/2ال�ساعة
� 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

نظم االحتاد الفل�سطيني للري�شة الطائرة ،بال�شراكة مع اللجنة الأوملبية
الفل�سطينية� ،أول �أول �أم�س االثنني يف �صالة جامعة بريزيت البطولة
ال�شتوية بدعم من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
�شارك يف البطولة  38العبا والعب ًة ،وح�ضرها كل من يعقوب العي�سة،
رئي�س احتاد الري�شة الطائرة ،رايف ع�صفور ،رئي�س دائرة الرتبية الريا�ضية
يف جامعة بريزيت ،ونادر اجليو�سي ،املدير الفني للجنة الأوملبية.
و�أك ��د رايف ع�صفور على ا�ستعداد اجل��ام�ع��ة لتوفري ال�صالة الريا�ضية
لالحتاد ،من �أج��ل �إقامة �أن�شطته وفعالياته ،مبا يخدم م�سرية تطوير
هذه الريا�ضة.
بدوره� ،شكر يعقوب العي�سة جامعة بريزيت على تعاونها ،واللجنة الأوملبية
الداعمة لالحتاد احلديث الذي ي�سعى لتو�سيع رقعة انت�شار اللعبة يف �شقي

الوطن ،الفتا �إىل �أن هذه البطولة اخلام�سة التي يتم تنظيمها هذا العام
رغم كافة املعيقات.
وثمن نادر اجليو�سي ،الدعم املقدم من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
لهذه البطولة ،داعياً جمل�س �إدارة احتاد الري�شة الطائرة ملوا�صلة م�سرية
البناء ب�شكل يخدم التطور الفني ملكونات اللعبة ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن
ينعك�س ب�شكل �إيجابي على االحتاد حمليا وخارجيا.

�إعالن ا�سرتجاع �سلعة من �أجل ال�سالمة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
اعالن بالن�شر
 1109/2021/361ا�ستئناف �أمر �أداء

الراغبني يف امل�شاركة يف ال�سباق الكبري حيث توا�صلت عملية الت�سجيل ام�س
حتى الثانية ظهرا متهيدا لإعالن قائمة القوارب امل�شاركة يف احلدث الكبري.
وتقام مناف�سات بطولة دبي للقوارب ال�شراعية املحلية  22قدما من جولتني
اثنتني الأوىل بعد غد والثانية �سيحدد موعدها الحقا وت�شمل املناف�سات يف
هذه البطولة فئتني الأوىل النا�شئني من � -16 8سنة والثانية ال�شباب من
� 21 - 8سنة حيث �ستتناف�س جميع القوارب يف �سباق واحد وحتت�سب بعد

نهاية ال�سباق نتائج كل فئة على حدا.
و�شهد املو�سم املا�ضي  2021 - 2020تناف�سا قويا بني القوارب امل�شاركة يف
بطولة دبي لفئة  22قدما من خالل اجلولتني الأوىل والثانية حيث خطف
طاقم القارب " طوفان  " 21الأ�ضواء مت�صدرا الرتتيب العام لفئة النا�شئني
فيما اعتلى طاقم القارب " �إقالع � " 118صدارة الرتتيب العام ملناف�سات فئة
ال�شباب.

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

اعالن قرار بالتنفيذ
يف التنفيذ رقم  4837/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/525جتاري كلي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )22409375.24درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود فرع دبي
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زاي��د اعمار �سكوير مبنى رقم - 5
الطابق ال�ساد�س  -اجلناح ال�شرقي  -مكاين2614688386:
املطلوب �إعالنه  -1 :يوني�سيف الخت�صا�ص حماية احلريق �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بانه مت حتويل احلجز التحفظي رق��م 311/2020:جتاري اىل
حجز تنفيذي ذلك للعلم مبا جاء.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
اعالن �صحيفة طعن بالن�شر
يف الطعن رقم 998/2021/445:طعن جتاري
املنظورة يف:الدائرة التجارية الثانية  -متييز رقم 547
مو�ضوع الطعن  :قبول الطعن �شكال ومو�ضوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه ووق��ف تنفيذه
واحاله الدعوى اىل حمكمة اال�ستئناف لنظرها من جديد بهئية مغايرة والزام املطعون �ضده
الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
الطاعن:جوانو اند برا�سكفيد�س (اوفر�سيز) ليمتد  -فرع دبي (حتت الت�صفية)
ع�ن��وان��ه:ع�ن��وان��ه امل�خ�ت��ار مكتب اح�م��د رم���ض��ان وحليمة امل��رزوق��ي ل�ل�م�ح��ام��اة واال�ست�شارات
القانونية  -امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برج املنارة  -الطابق  - 30مكتب - 3006
هاتف - 043621113:مكاين - 2466586507:وميثله:احمد ح�سن رم�ضان �آل علي
املطلوب �إعالنه  -1 :ويل جي اند بي الوطنية �ش.ذ.م.م  -مطعون �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :نعلنكم ب��ان الطاعن اق��ام عليكم الطعن امل��ذك��ور اع�لاه ويتوجب عليكم
احل�ضور اىل حمكمة التمييز او جل�سة التقا�ضي عن بعد يوم االربعاء املوافق 2021/10/20:يف
متام ال�ساعة� 9:00:صباحا وذلك للرد �صحيفة الطعن املتقدمة �ضدكم.
رئي�س الق�سم

بالتن�سيق بني جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة و دائرة التنمية االقت�صادية و
(�سانفورد ميدل اي�ست دي دبليو �سي �ش.ذ.م.م)
وحر�صا من جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة على الت�أكد من �سالمة املنتجات يف
�إمارة �أبوظبي تعلن (�سانفورد ميدل اي�ست دي �سانفورد دبليو �سي �ش.ذ.م.م) �إىل
عمالئها الكرام الذين ا�شرتوا (موقد الت�سخني ) موديل رقمSF5015HPT :
�أن يتوقفوا عن ا�ستخدام املنتج ,وذل��ك لعدم مطابقة املنتج ل�شروط ال�سالمة
املعتمدة.
يرجى من العمالء الكرام التوا�صل مع املورد على الرقم 048824396:ال�سرتداد
ثمن اجلهاز �أو تغري املنتج (�سانفورد ميدل اي�ست دي دبليو �سي �ش.ذ.م.م) تعتذر
عن �أي �إزعاج قد ي�سببه هذا الأمر لعمالئها.
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�أرقام قيا�سية لل�سعودية و اليابان و �أ�سرتاليا و كوريا اجلنوبية يف الت�صفيات

«الأبي�ض» يلتقي نظريه الإيراين اليوم بطموح الفوز يف ت�صفيات املونديال
•• �أبوظبي-وام:

ت �ع��ود ال �ي��وم اخل�م�ي����س مناف�سات
ال � ��دور ال �ن �ه��ائ��ي م ��ن الت�صفيات
الآ�سيوية امل��ؤه�ل��ة لنهائيات ك�أ�س
ال � �ع � ��امل "قطر  "2022عرب
�إق��ام��ة مباريات اجلولتني الثالثة
و الرابعة هذا ال�شهر والتي يحتدم
ال�سباق فيها بني  12منتخبا من
�أج ��ل ح�ج��ز ب �ط��اق��ات ال �ت ��أه��ل �إىل
نهائيات املونديال.
ويلتقي منتخبنا الوطني الإماراتي
م��ع ن �ظ�يره الإي� � ��راين ال �ي��وم على
ا� �س �ت��اد زع �ب �ي��ل ب��ال��و� �ص��ل يف متام
ال�ساعة التا�سعة �إال ال��رب��ع �ضمن
مباريات املجموعة الأوىل والعراق
م��ع ل�ب�ن��ان ،وك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة مع
�سوريا يف املجموعة نف�سها.
بينما تقام  3مباريات يف املجموعة
ال�ث��ان�ي��ة ي�ل�ت�ق��ي خ�لال�ه��ا املنتخب
ال �� �س �ع��ودي م��ع ن �ظ�يره الياباين،
والأ� �س�ترايل م��ع نظريه العماين،

وال�صيني مع الفيتنامي.
و يدخل" الأبي�ض" الإم ��ارات ��ي
لقاء الغد باحثا عن الفوز لدخول
املناف�سة على بطاقتي املجموعة
بعدما تعادل يف مباراتيه �أمام لبنان
و� �س��وري��ا ،وح���ص��د ن�ق�ط�ت�ين فقط
ت�ضعاه يف املركز الثالث باملجموعة
بينما يدخل منتخب ايران املباراة
مت�صدرا ج��دول الرتتيب بر�صيد
 6نقاط من فوزين يليه يف جدول
ترتيب املجموعة كوريا اجلنوبية
ب��ر� �ص �ي��د  4ن� �ق ��اط ب �ي �ن �م��ا حتتل
�سوريا ولبنان والعراق املراكز من
الرابع �إىل ال�ساد�س بر�صيد نقطة
واحدة لكل منها.
و تدخل بع�ض املنتخبات مباريات
ه��ات�ي�ن اجل��ول �ت�ي�ن وه ��ي يف حالة
معنوية قوية بعد حتقيق النتائج
املطلوبة يف �أول جولتني ،يف حني ويف ه� ��ذا ال �ت �ق��ري��ر ن��ر� �ص��د �أب� ��رز م� �ب ��اري ��ات ��ه الـ 11الأخ� � �ي� ��رة يف ل�ي�ن�ج��ح ال �ف��ري��ق يف ت���س�ج�ي��ل رقم
حت�ت��اج منتخبات �أخ ��رى للظهور الأرقام والإح�صاءات يف الت�صفيات الت�صفيات الآ�سيوية /مبا يف ذلك قيا�سي حتت قيادة امل��درب جراهام
ب �� �ص��ورة �أف �� �ض��ل م��ن �أج� ��ل ح�صد ح�ت��ى الآن ،وم�ن�ه��ا جن��اح منتخب ال� ��دور ال �ث ��اين /ك�م��ا ح��اف��ظ على �آرن ��ول ��د م��ن خ�ل�ال ال �ف��وز يف 10
�أ��س�ترال�ي��ا يف الت�سجيل يف جميع نظافة �شباكه يف �آخ��ر  4مباريات م �ب��اري��ات م�ت�ت��ال�ي��ة ��ض�م��ن م�شوار
النقاط.

ت�صفيات ك��أ���س ال�ع��امل  2022يف
قطر.
و يدخل ال�سعودي �صالح ال�شهري
والإي ��راين علي ر�ضا جاهنباخ�ش
م �ب��اري��ات اجل��ول��ة ال �ث��ال �ث��ة وهما
ي �ت �� �ص��دران ت��رت �ي��ب ال �ه��داف�ي�ن يف
ال�ت���ص�ف�ي��ات ال�ن�ه��ائ�ي��ة ح �ت��ى الآن
بر�صيد هدفني لكل منهما.
ف �ي �م��ا ي �خ��و���ض م �ن �ت �خ��ب فيتنام
م���ش��ارك�ت��ه الأوىل يف الت�صفيات
النهائية الآ�سيوية غري �أنه خ�سر يف
�آخر ثالث مباريات له بالت�صفيات
�أم��ام الإم��ارات يف اجلولة الأخرية
م��ن ال ��دور ال �ث��اين ،ث��م خ�سر �أول
م �ب��اراتي��ن ب ��ال ��دور ال �ن �ه��ائ��ي �أم ��ام
ال�سعودية و�أ�سرتاليا.
وت � �ع� ��د م� �ن� �ت� �خ� �ب ��ات ال� ��� �س� �ع ��ودي ��ة
و�أ�سرتاليا و�إيران الأعلى ت�سجيال
يف �أول مباراتني بعدما �سجل كل
م �ن �ه��ا � 4أه � � ��داف ،ل�ت�ح���ص��ل على
العالمة الكاملة� ،إذ تت�صدر �إيران
امل �ج �م��وع��ة الأوىل ،و�أ� �س�ت�رال �ي��ا

وال �� �س �ع��ودي��ة ت��رت �ي��ب املجموعة
ال �ث��ان �ي��ة .و ب � ��د�أ م�ن�ت�خ��ب �إي � ��ران
م� �ن ��اف� ��� �س ��ات ال � � � ��دور ال � �ث� ��اين من
ال�ت���ص�ف�ي��ات ب�ن�ت��ائ��ج غ�ير مر�ضية
لكنه منذ ا�ستئناف املناف�سة هذا
ال�ع��ام فر�ض الفريق ح�ضوره من
خالل ح�صد  6انت�صارات متتالية
ويف ح��ال��ة ت��أه�ل��ه للمونديال هذه
امل� ��رة ��س�ت�ك��ون امل� ��رة ال �ث��ال �ث��ة على
التوايل التي ي�ضمن فيها التواجد
بنهائيات ك�أ�س العامل.
وت ��دخ ��ل  6م �ن �ت �خ �ب��ات مباريات
اجل � ��ول � ��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة ب ��اح� �ث ��ة عن
حتقيق ال�ف��وز الأول  ..فقد حقق
م �ن �ت �خ��ب الإم� � � � ��ارات ال� �ت� �ع ��ادل يف
�أول م �ب��ارات�ي�ن ،يف ح�ي�ن ح�صلت
�سوريا ولبنان والعراق على نقطة
واح��دة ،وتعر�ضت ال�صني وفيتنام
خل�سارتني متتاليتني .
و ح�صد املنتخب ال�سعودي بقيادة
امل��درب هريف رينارد  7انت�صارات
على التوايل منذ ا�ستئناف م�شوار

الت�صفيات يف �شهر مار�س املا�ضي.
و حقق منتخب �أ��س�ترال�ي��ا �إجنازا
ت��اري�خ�ي��ا وف �ق��ا ل�ل�م��وق��ع الر�سمي
لالحتاد الآ�سيوي بعدما ب��ات �أول
م�ن�ت�خ��ب ي �ح �ق��ق  10انت�صارات
متتالية يف ت�صفيات ك�أ�س العامل،
وذل ��ك ع�ن��دم��ا تغلب ع�ل��ى ال�صني
وف� �ي� �ت� �ن ��ام يف اجل ��ول� �ت�ي�ن الأوىل
وال � �ث ��ان � �ي ��ة ،يف ح�ي��ن مل يخ�سر
منتخب ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة يف 10
مباريات على ال�ت��وايل .وبرغم �أن
منتخب اليابان بد�أ الدور النهائي
ب��اخل �� �س��ارة �أم� ��ام ن �ظ�يره العماين
� ،1-0إال �أن الفريق مل يتعادل يف
�آخ��ر  12م�ب��اراة ل��ه يف الت�صفيات
الآ�� �س� �ي ��وي ��ة .و� �ش �ه��دت اجلولتان
الأوىل وال �ث ��ان �ي ��ة ت �� �س �ج �ي��ل 18
هدفا يف  12مباراة وذلك مبعدل
 1.5هدف لكل مباراة ومل تنجح
منتخبات لبنان والعراق وال�صني
يف ت�سجيل �أي �أه��داف بالت�صفيات
النهائية حتى الآن.

اليوم ..انطالق بطولة الإمارات للمواي تاي يف مركز �أبوظبي للمعار�ض

•• �أبوظبي -وام:

تنطلق م���س��اء ال �ي��وم اخلمي�س يف
مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض/
ادن�ي��ك /بطولة الإم ��ارات للمواي
ت ��اي ل�ف�ئ��ة ال �ك �ب��ار م��ن اجلن�سني،
وال �ت��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا احت� ��اد الإم � ��ارات
ل�ل�م��واي ت��اي وال�ك�ي��ك بوك�سينج ،
وت�ستمر مناف�ساتها ح�ت��ى م�ساء
يوم ال�سبت املقبل.
وي � ��ؤك� ��د ط� � ��ارق امل � �ه �ي�ري امل ��دي ��ر
ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي ل �ل ��احت� � ��اد م ��دي ��ر
البطولة� ،أن��ه �سيتم تطبيق كافة

الإج� ��راءات االح�ترازي��ة ال�ت��ي من
�شانها �أن ت�ضمن ��س�لام��ة جميع
امل�شاركني م��ن الع�ب�ين والع �ب��ات ،
وم�ن�ظ�م�ين وح �ك��ام وح �� �ض��ور على
ك��اف��ة امل�ستويات وف�ق��ا للتعليمات
امل�ع�ت�م��دة م��ن اجل �ه��ات املخت�صة.

و�أ�� �ش ��ار امل �ه�ي�ري �إىل �أن االقبال
الكبري على الت�سجيل يعك�س مدى
ات �� �س��اع ق ��اع ��دة مم��ار� �س��ة اللعبة،
وه ��و م��ا �سيك�سب ت�ل��ك البطولة
�أه �م �ي��ة ت�ن��اف���س�ي��ة ك �ب�رى ،يف ظل
م�شاركة العبي املنتخب الوطني

بهدف اكت�ساب املزيد من اخلربة
واالح �ت �ك��اك ل�صقل امل �ه��ارات قبل
ب��دء التح�ضريات لبطولة العامل
للمواي تاي والتي �ستقام يف بداية
دي�سمرب املقبل بتايالند .
و�أو� � � �ض� � ��ح �أن ع� � ��دد امل� ��� �ش ��ارك�ي�ن

وامل �� �ش��ارك��ات ح���س��ب الت�سجيالت
التي �سبقت البطولة جتاوز 100
العب والعبة يف خمتلف الأوزان،
ميثلون �أك�ثر من  20ناد ريا�ضي
م��ن خمتلف مناطق ال��دول��ة ،و�أن
برنامج ال�ي��وم االول ي�شتمل على

عملية امل �ي��زان وال�ف�ح����ص الطبي
ل�لاع �ب�ين امل �� �ش��ارك�ي�ن ،وم� ��ن بعد
ذلك تنطلق املناف�سات عند ال�ساعة
ال�ساد�سة م�ساء  ،ب��إ��ش��راف طاقم
حتكيم �إماراتي ذي خربة مميزة يف
�إدارة مثل هذه البطوالت .

افتتاح بطولة العامل للأندية لكرة
اليد يف جدة
•• جدة-الفجر

افتتحت يف مدينة جدة ال�سعودية
�أم�س بطولة العامل للأندية لكرة
اليد "�سوبر غلوب  "2021التي
تنظمها وزارة الريا�ضة ال�سعودية
ب��ال�ت�ع��اون م��ع االحت ��اد ال�سعودي
ل� �ك ��رة ال� �ي ��د ح �ت ��ى ال �ت ��ا� �س ��ع من
ال�شهر اجل��اري يف �صالة الألعاب
الريا�ضية مبدينة امللك عبداهلل
الريا�ضية بجدة.
ح �� �ض��ر ح� �ف ��ل االف � �ت � �ت� ��اح رئي�س
االحتاد الدويل لكرة اليد الدكتور
ح �� �س��ن م �� �ص �ط �ف��ى ،ون ��ائ ��ب وزي ��ر
الريا�ضة ال�سعودية بدر القا�ضي
ورئ�ي����س االحت ��اد ال���س�ع��ودي لكرة
اليد فا�ضل النمر� ،إىل جانب عدد
من ر�ؤ��س��اء احت��ادات دول الأندية
امل�شاركة.

ورح � ��ب ال �ق��ا� �ض��ي ب �ك��اف��ة الفرق
امل� ��� �ش ��ارك ��ة يف ه� � ��ذه ال �ت �ظ ��اه ��رة
العاملية يف بلدهم ال�ث��اين اململكة
العربية ال�سعودية ،متمنيا لهم
ك��ل ال�ت��وف�ي��ق وال �ن �ج��اح يف تقدمي
مناف�سات ريا�ضية رائ �ع��ة تعك�س
ح �ج��م ال �ت �ط��ور ال �ك �ب�ير يف لعبة
ك ��رة ال �ي��د ع�ل��ى م���س�ت��وى العامل.
و�ستلعب مناف�سات البطولة بنظام
خ � ��روج امل� �غ� �ل ��وب ،مب �� �ش��ارك��ة 10
�أن��دي��ة م��ن خمتلف دول العامل،
ي��أت��ي يف مقدمتها ممثال اململكة
فريقا النور والوحدة� ،إىل جانب
�أن��دي��ة الدحيل ال�ق�ط��ري� ،ألبورغ
ال � ��دمن � ��ارك � ��ي ،ج ��ام� �ع ��ة �سيدين
الأ� � � � �س � �ت ��رايل ،ك� � ��ال ه� �ي ��ت �سان
فران�سي�سكو ،بينريو�س الربازيلي،
وقال القا�ضي يف افتتاح البطولة :العامل للأندية لكرة اليد للمرة من الأحداث واملنا�سبات الريا�ضية ب�شرف ا�ست�ضافتها خالل الفرتة ال ��زم ��ال ��ك امل� ��� �ص ��ري ،بر�شلونة
الإ�سباين وماغديبورغ الأملاين.
ت��أت��ي ا�ست�ضافة اململكة لبطولة الثانية على التوايل امتداداً جلملة الدولية املميزة ،وحظيت بالدنا املا�ضية.

واخ �ت �ت��م امل �ه�ي�ري ق��ائ�ل�ا � ":أننا
يف االحت� ��اد ن�سعى �إىل املحافظة
على املكانة املرموقة التي و�صلت
�إليها اللعبة على امل�ستويني الفني
والإداري ،و البناء عليها لتحقيق
امل ��زي ��د م ��ن ال �ن �ج��اح وال �ت �م �ي��ز يف

امل�ستقبل ،وال �سيما يف ظل وجود
ع��دد كبري م��ن ال�ب�ط��والت املحلية
والإق �ل �ي �م �ي��ة وال �ق��اري��ة والعاملية
يف ع ��ام  2022جل�م �ي��ع الفئات
العمرية ،بالإ�ضافة �إىل عقد دورات
يف جمايل التدريب والتحكيم .

فيليب الم يعار�ض �إقامة
ك�أ�س العامل كل �سنتني
�أع��رب فيليب الم قائد منتخب �أملانيا الفائز بك�أ�س العامل عام ،2014
ورئي�س اللجنة املنظمة لك�أ�س �أوروب ��ا  2024يف ب�ل�اده ،ال�ث�لاث��اء عن
معار�ضته القرتاح االحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا) �إقامة ك�أ�س العامل
كل �سنتني.
ك�لام الم ج��اء خ�لال احتفال للك�شف عن �شعار ك�أ�س �أوروب��ا  2024يف
امللعب االوملبي يف برلني وقال يف هذا ال�صدد "�أنا مقتنع متا ًما �أنه يتعني
علينا املحافظة على الإيقاع املعتمد حال ًيا .عندما كنت الع ًبا ،كنت �أجد
ذلك جيداً جدًا ،وكم�شجع �أجد �أنه �أمر جيد � ً
أي�ضا ان تقام بطولة كربى
كل �سنتني" ،يف �إ�شارة �إىل املداورة املعتمدة حال ًيا بني ك�أ�س العامل وك�أ�س
�أوروبا.
وكان فيفا اقرتح �إقامة ك�أ�س العامل كل �سنتني اعتبا ًرا من عام 2028
ترتافق مع �إقامة بطوالت قارية كل �سنتني يف االعوام املفردة ،لكن هذا
االقرتاح واجه اعرتا�ضات وانتقادات كثرية ال �سيما من االحتاد االوروبي
للعبة واحتاد كومنيبول (�أمريكا اجلنوبية)� ،إ�ضافة اىل االحتاد الأملاين.
ومن املتوقع �أن ين�شر فيفا تقري ًرا يف ت�شرين الثاين/نوفمرب املقبل حول
هذا املو�ضوع على �أن يعقد قمة عاملية بهذا ال�ش�أن �أي�ضا قبل نهاية العام
احلايل .وعن ا�ست�ضافة بالده للبطولة القارية بعد �أقل من ثالث �سنوات
ق��ال الم املعتزل يف العام �" 2017ستكون ك�أ�س اوروب��ا  2024بطولة
قارية للجميع ،ونحن �سعداء يف �أملانيا ال�ستقبال جميع �أن�صار املنتخبات
م��ن جميع �أن�ح��اء ال�ق��ارة وخمتلف ال�ع��امل لالحتفال �سو ًيا بهذا العيد
الكروي الكبري".
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«املحرتفني» تعلن �أ�سماء املر�شحني جلوائز الأف�ضل يف �سبتمرب
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت راب�ط��ة املحرتفني الإم��ارات �ي��ة �أ��س�م��اء املر�شحني جلوائز
الأف �� �ض��ل ال���ش�ه��ري��ة يف دوري "�أدنوك" ل�ل�م�ح�ترف�ين ،برعاية
"ات�صاالت" ،عن فئات �أف�ضل الع��ب ،وحار�س مرمى ،ومدرب،
ل�شهر �سبتمرب املا�ضي و ال��ذي �شهد �إقامة �أرب��ع ج��والت ،ات�سمت
بالقوة والأداء املميز.
ت�ضم قائمة املر�شحني جلائزة �أف�ضل الع��ب عن �شهر �سبتمرب،
ثنائي ال�ع�ين ال�ت��وج��ويل الب��ا ك��ودج��و ،وامل�غ��رب��ي �سفيان رحيمي
واللذين �ساعدا الفريق على ت�صدر الرتتيب.
وينفرد البا كودجو ،الفائز بجائزة �أف�ضل العب يف �شهر �أغ�سط�س،

ب�صدارة ه��دايف ال��دوري ،بر�صيد � 9أه��داف ،فيما �سجل رحيمي
هدفني ،وكان �صاحب �أداء قوي يف و�سط امللعب.
و ت�ضم قائمة املر�شحني �أي�ضا التون�سي حممد فرا�س بالعربي
ال ��ذي ت ��أل��ق م��ع ع�ج�م��ان ه ��ذا امل��و��س��م بت�سجيل �أرب �ع��ة �أه� ��داف،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل م�ساهماته ال�ت��ي ق��ادت الفريق للتواجد باملركز
اخلام�س ،يف �أف�ضل انطالقة للفريق يف دوري املحرتفني.
و يتناف�س معهم �سيب�ستيان تيجايل مهاجم الن�صر ،الذي كان له
� 5أهداف مهمة يف م�سرية فريقه ،وماجد ح�سن �ضابط �إيقاع خط
و�سط فريق �شباب الأهلي.
و يف ق��ائ�م��ة امل��ر��ش�ح�ين جل��ائ��زة �أف���ض��ل ح��ار���س م��رم��ى ع��ن �شهر
�سبتمرب ي�ت��واج��د ث�لاث��ة ح��را���س ت��أل�ق��وا م��ع فرقهم ه��م حممد

ال�شام�سي حار�س مرمى ال��وح��دة ،وعلي خ�صيف حار�س مرمى
اجلزيرة ،الفائز بجائزة �أف�ضل حار�س مرمى يف �شهر �أغ�سط�س،
وعلي احلو�سني حار�س مرمى عجمان.
و يتناف�س على ج��ائ��زة �أف���ض��ل م��درب ع��ن �شهر �سبتمرب ثالثة
هم �سريجي ري�بروف م��درب العني ،ال��ذي ف��از باجلائزة يف �شهر
�أغ�سط�س املا�ضي �أي�ضا ،ومار�سيل كايزر مدرب اجلزيرة ،وجوران
تيفجودج مدرب عجمان.
ومت فتح باب الت�صويت للجمهور عرب املوقع الإلكرتوين والتطبيق
عرب الهواتف الذكية ،ابتداء من ال�ساعة  3من ظهر �أم�س و ملدة
� 48ساعة ،تعلن بعدها �أ�سماء الفائزين عرب احل�سابات الر�سمية
لرابطة املحرتفني.

�أ�سطورة كرة ال�سلة الإ�سباين باو جا�سول
يعلن اعتزاله
�أعلن �أ�سطورة كرة ال�سلة الإ�سباين باو جا�سول ،املتوج مرتني
بلقب دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني ،اعتزاله اللعب،
وذلك يف عمر الـ 41عاماً.
و�أعلن جا�سول العب لو�س �أنغلي�س ليكرز ال�سابق ،وال��ذي عاد
�إىل �أول فريق يلعب له يف م�سريته باالن�ضمام �إىل بر�شلونة
الإ��س�ب��اين قبل ثمانية �أ�شهر ،ق��رار االع�ت��زال و�إن�ه��اء م�سريته
احلافلة خالل م�ؤمتر �صحايف عقد الثالثاء.
وق��دم جا�سول م�سرية ناجحة يف دوري ك��رة ال�سلة الأمريكي
دام��ت ملدة  18عاماً ،ولعب خاللها لفرق ممفي�س غريزلي�س
ولو�س �أجنلي�س ليكرز و�شيكاغو بولز و�سان �أنطونيو �سبريز

وميلواكي بك�س.
واعتلى جا�سول من�صة التتويج ب��دوري ك��رة ال�سلة الأمريكي
مرتني كما اختري �ست مرات ملباراة كل النجوم ،وتوج يف مو�سم
 2002-2001بلقب �أف�ضل العب �صاعد يف امل�سابقة.
وقال جا�سول" :هو قرار �صعب للغاية كما تتخيلون ،لكنه قرار
فكرت ب�ش�أنه جيدا .هو �أمر لطيف �أن �أعتزل و�أن��ا العب ن�شط
لي�س متكئا على عكازين ،و�أن �أعتزل بعد الفوز بلقب �آخر مع
بر�شلونة وامل�شاركة للمرة اخلام�سة مع املنتخب يف الأوملبياد.
و�أ�ضاف�" :أتذكر عندما كنت �ضمن قطاع ال�شباب ،كان املدربون
عادة يقولون �إن ال�شيء املهم لي�س الو�صول للقمة ،و�إمنا البقاء

فيها .مل �أح��اول البقاء يف القمة و�إمن��ا حاولت التطور يف كل
مباراة وو�صل �إىل �أف�ضل ما ميكنني الو�صول له" .وتوج جا�سول
مع املنتخب الإ�سباين بلقب ك�أ�س العامل لكرة ال�سلة عام 2006
كما توج معه ببطولة �أوروبا ثالث مرات ،و�أحرز جائزة �أف�ضل
العب يف عامي  2009و ،2015كما �أحرز مع منتخب بالده
ثالث ميداليات �أوملبية منها ف�ضيتان وبرونزية واحدة .ويت�صدر
جا�سول قائمة الالعبني الأكرث ت�سجيال يف البطولة الأوروبية
لكرة ال�سلة ،حيث �سجل  1183نقطة خالل  58مباراة.
وكان جا�سول و�شقيقه الأ�صغر مارك ( 36عاماً) �أعلنا اعتزال
اللعب الدويل بعد امل�شاركة يف �أوملبياد طوكيو.

الربازيل ت�سعى ملوا�صلة �سجلها املثايل
بت�صفيات املونديال
ت�سعى ال�برازي��ل بطلة ال�ع��امل خم�س
م��رات �إىل موا�صلة �سجلها املثايل يف
ت�صفيات �أمريكا اجلنوبية امل�ؤهلة �إىل
مونديال قطر  ،2022عندما حتل
�ضيفة على فنزويال متذيلة الرتتيب
فجر اجلمعة.
وحققت ال�برازي��ل ال�ع�لام��ة الكاملة
ب�ف��وزه��ا يف م�ب��اري��ات�ه��ا ال�ث�م��اين حتى
الآن (� �س �ج �ل��ت  19ه ��د ًف ��ا ومنيت
��ش�ب��اك�ه��ا ب �ه��دف�ين ف� �ق ��ط) ،بانتظار
الإع�لان عن م�صري نتيجة مباراتها
��ض��د ال �غ��رمي التقليدي ع�ل��ى زعامة
ال�ك��رة الأم�يرك�ي��ة اجلنوبية املنتخب
االرج�ن�ت�ي�ن��ي وال �ت��ي ت��وق�ف��ت ال�شهر
املا�ضي بعد مرور دقائق معدودة جراء
الربوتوكوالت ال�صحية يف والية �ساو
باولو حيث �أقيمت املباراة.
و�ست�شهد املواجهة �ضد فنزويال عودة
العبني عدة يدافعون عن �ألوان �أندية
�إنكليزية ك��ان��وا حُ ��رم��وا م��ن امل�شاركة
يف امل �ب��اري��ات ال �ث�ل�اث ال �ت��ي خا�ضها
املنتخب الربازيلي ال�شهر املا�ضي يف
الت�صفيات ،وذل��ك ب�سبب بروتوكول
فريو�س كورونا ال��ذي يفر�ض عليهم
ع ��زال ��ص�ح� ًي��ا مل ��دة ع �� �ش��رة �أي � ��ام عند
عودتهم اىل بريطانيا.
وم��ن �أب ��رز ال�ع��ائ��دي��ن ح��ار���س املرمى
�أل�ي���س��ون ب�ي�ك��ر (ل �ي �ف��رب��ول) ،املدافع
ت�ي��اغ��و ��س�ي�ل�ف��ا (ت���ش�ل���س��ي) واملهاجم
غ��اب��ري��ال ج �ي��زو���س وح��ار���س املرمى
�إي��در� �س��ون (مان�ش�سرت ��س�ي�ت��ي) ،كما
ا�ستدعى مدرب الربازيل تيتي �أربعة
�آخرين هم فريد (مان�ش�سرت يونايتد)
و�إمير�سون (توتنهام) ورافينيا (ليدز
ي��ون��اي �ت��د) وف��اب �ي �ن �ي��و (ليفربول)،
يف ح�ي�ن ��س�ي�غ�ي��ب م �ه��اج��م �إيفرتون
ريت�شارلي�سون ب�سبب الإ�صابة.
و�أع ��رب م��داف��ع يوفنتو�س االيطايل
�أليك�س �ساندرو عن "�سعادته" بعودة
زم�ل�ائ ��ه "الإنكليز" اىل �صفوف
امل�ن�ت�خ��ب ب�ع��د ال �ظ��روف امل ��ؤمل��ة التي

رافقت عدم ان�ضمامهم ال�شهر املا�ضي.
و�أ�� �ض ��اف "من اجل �ي��د دائ� � ًم ��ا ح�سم
الت�أهل يف �أ�سرع وقت ممكن ،على �أي
حال ،نحن نلعب دائ ًما للفوز".
وت��اب��ع "يف امل�ب��اري��ات القادمة �سنبذل
ق�صارى جهدنا ل�ضمان الت�أهل".
ويغيب عن الربازيل جنم �سان جرمان
ال �ف��رن �� �س��ي ن �ي �م��ار ب ��داع ��ي االيقاف
لرتاكم البطاقات يف الت�صفيات.
وي�غ�ي��ب �أي���ض��ا ع��ن ��ص�ف��وف منتخب
ال�سامبا يف م�ب��اري��ات��ه ال�ث�لاث العب
و�سطه امل��ؤث��ر ك��ازمي�يرو ملعاناته من
"التهاب يف الأ�سنان ت�سبب يف معاناته
م��ن حمى و�أمل �شديد" وف� ًق��ا لبيان
ريا
االحت � ��اد ال�ب�رازي� �ل ��ي ل�ل�ع�ب��ة م�ش ً
اىل ان اجلهاز الطبي لريال مدريد
اال� �س �ب��اين ن���ص��ح ال�ل�اع��ب بالراحة
التامة على مدى خم�سة �أيام.
وق ��ال االحت ��اد ال�برازي �ل��ي �إن املدرب
ا��س�ت��دع��ى الع��ب و��س��ط �أ� �س �ت��ون فيال
الإن�ك�ل�ي��زي دوغ�ل�ا���س ل��وي��ز للحلول

�سان جريمان ينتقد ريال مدريد
بعد ت�صريحات برييز حول مبابي
انتقد املدير الريا�ضي لباري�س �سان جريمان ،الربازيلي ليوناردو دي �أراوغو،
ب�شدة رئي�س ريال مدريد فلورنتينو برييز ب�سبب ت�صريحاته عن جنم الـ"بي
�إ���س جي" كيليان م�ب��اب��ي ،واع�ت�بره��ا ع��دم اح�ت�رام ج��دي��د ل�ل�ن��ادي الباري�سي
والالعب نف�سه .وقال ليوناردو يف ت�صريحات ل�صحيفة ليكيب الريا�ضية "يف
الأ�سبوع نف�سه  ،حت��دث الع��ب ري��ال مدريد (ك��رمي بنزميا) وامل��درب (كارلو
�أن�شيلوتي) ورئي�س ريال مدريد الآن عن كيليان كما لو كان �أحد العبيهم� ،إنه
قلة احرتام ال ميكننا الت�سامح ب�ش�أنها" .وجاءت ت�صريحات الربازيلي بعد �أن
قال فلورنتينو برييز ل�صحيفة الديباتي الإ�سبانية �إنه �ستكون هناك "�أنباء
ب�ش�أن مبابي" يف يناير (كانون ال�ث��اين) ،وعلى الرغم من �أن��ه تراجع الحقاً
عن هذه الت�صريحات عرب �إذاع��ة فرن�سية� ،إال �أن زعيم النادي املدريدي �أثار
غ�ضب باري�س �سان جريمان .وقال ليوناردو "هذا ي�ستمر منذ عامني �أتذكر �أن
فرتة االنتقاالت انتهت .هناك مباريات بني اجلانبني وال ميكن لريال مدريد
الت�صرف على هذا النحو .فليتوقفوا عن ذلك مرة واحدة و�إىل الأبد ،كيليان
العب باري�س �سان جريمان ،والنادي يريد �أن ت�ستمر هذه العالقة".
وبعد �شهور من ال�صمت ،عبرّ مبابي عن نف�سه يف مقابلتني مع و�سائل �إعالم
فرن�سية لت�أكيد �أن نيته كانت الذهاب �إىل ريال مدريد ،رغم �أنه �أقر �أن باري�س
�سان جريمان ال يريد بيعه .وحالياً ،ال يغلق الالعب الباب �إما للخروج (عندما
ينتهي عقده يف يونيو � )2022أو لتجديد افرتا�ضي مع ناديه احلايل.

بدال من كازميريو.
وبعد مواجهة فنزويال ،حتل الربازيل
�ضيفة على كولومبيا يف العا�شر من
ال�شهر احل ��ايل يف ب��اران�ك�ي��ا ،ق�ب��ل �أن
ت�ست�ضيف الأوروغواي يف الرابع ع�شر
من ال�شهر ذاته يف ماناو�س.
يف املقابل ،يقبع املنتخب الفنزويلي يف
�أ�سفل الرتتيب بعد �أن ح�صد  4نقاط
فقط يف  9مباريات حمق ًقا الفوز مرة
واحدة وم�سجال � 5أهداف فقط.
واعترب املدرب املوقت ملنتخب فنزويال
ليوناردو غونزالي�س الذي اختري �إثر
�إقالة الربتغايل جوزيه بي�سريو �أنه
ال يفكر �إط�لاق��ا بامل�ستقبل مف�ضال
الرتكيز على احلا�ضر.
يف املقابل ،يحل املنتخب االرجنتيني
�ضي ًفا على البارغواي يف �أ�سون�سيون.
وي� �ع� �وّل م� ��درب االرج �ن �ت�ي�ن ليونيل
�سكالوين على جنمه ليونيل مي�سي
ال��ذي وج��د نف�سه م��ؤخ� ًرا يف �صفوف
"�ألبي�سيلي�ستي" حيث قاده اىل �إحراز

�أول �ألقابه القارية منذ عام ،1993
كما ب��ات "ال بولغا" �أف�ضل ه��داف يف
تاريخ املنتخبات االمريكية اجلنوبية
مع  79هد ًفا حمط ًما الرقم القيا�سي
ال�سابق للأ�سطورة الربازيلي بيليه
( 77هد ًفا).
وق � ��ام ب �ي �ل �ي��ه ال � ��ذي خ �� �ض��ع لعملية
جراحية ال�ستئ�صال ورم يف القولون
م ��ؤخ � ًرا ،بتهنئة مي�سي على �إجنازه
وت� ��وج� ��ه �إل � �ي� ��ه ق ��ائ�ل�ا ع �ب�ر م ��واق ��ع
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي "موهبتك
مده�شة" .ومي � � �ل� � ��ك امل� �ن� �ت� �خ ��ب
االرج� �ن� �ت� �ي� �ن ��ي  18ن �ق �ط ��ة م � ��ن 5
انت�صارات وثالثة تعادالت .ويخو�ض
املنتخب الأرجنتيني مبارياته الثالث
املقبلة يف غياب مهاجميه باولو ديباال
م��ن يوفنتو�س االي �ط��ايل و�سريخيو
�أغويرو من بر�شلونة اال�سباين بداعي
اال�صابة .وت�برز م�ب��اراة الأوروغ ��واي
وكولومبيا يف مونتيفيدو لأن املنتخب
االول يحتل امل��رك��ز ال�ث��ال��ث م��ع 15

19
19
هازارد جاهز ال�ستعادة بريقه
بعد التخل�ص من �شبح الإ�صابات
�ستكون ال�ف��ر��ص��ة �سانحة �أم ��ام ق��ائ��د بلجيكا �إيدن
هازارد ،للتخل�ص من االنتكا�سات التي عانى منها يف
ال�سنوات الأخرية ب�سبب �سل�سلة من الإ�صابات ،عندما
يخو�ض نهائيات دوري الأمم الأوروب�ي��ة لكرة القدم
هذا الأ�سبوع.
ويظل ه��ازارد ( 30عاماً) من الركائز الأ�سا�سية يف
بلجيكا منذ فرتة طويلة و�أحد �أفراد "اجليل الذهبي"
لكن م�سريته �شهدت ركوداً يف املو�سمني املا�ضيني رغم
انتقاله احلامل �إىل ريال مدريد.
وتقل�صت م���ش��ارك��ات��ه ب�سبب �سل�سلة م��ن ال�شكاوى
خ��ا��ص��ة ب�ع��د اخل���ض��وع جل��راح��ة يف ال�ك��اح��ل ،بجانب
م�شاكل ع�ضلية متعددة ليعاين يف الوفاء بالتزاماته
بعد انتقاله من ت�شيل�سي مقابل  100مليون يورو
( 115مليون دوالر) .وكان قريباً من
الغياب عن بطولة �أوروبا منت�صف
ال �ع��ام اجل ��اري ،لكنه ن��ال وقتاً
ال� �س �ت �ع��ادة ج ��زء م ��ن لياقته
لت�ستعني به بلجيكا بدي ً
ال يف
البداية قبل دخ��ول الت�شكيلة
الأ�سا�سية.
و� � �ش� ��ارك ه� �ن ��اك لأول م ��رة
خالل � 18شهراً مع املنتخب
ل �ك �ن ��ه خ� ��ا�� ��ض ك � ��ل امل � �ب ��اري ��ات
ال�ث�لاث بت�صفيات ك��أ���س العامل
يف � �س �ب �ت �م�بر (�أي � �ل� ��ول)

املا�ضي ما جعل امل��درب روبرتو مارتينيز يعتقد ب�أنه
"يف الطريق ال�ستعادة �أف�ضل م�ستوياته".
ومت�ث��ل ن�ه��ائ�ي��ات دوري الأمم ه��ذا الأ� �س �ب��وع فر�صة
مثالية لإث�ب��ات �أن مارتينيز على �صواب �إذ يخو�ض
ه��ازارد البطولة بعد امل�شاركة يف ك��ل مباريات ريال
م��دري��د يف دوري ال��درج��ة الأوىل الإ��س�ب��اين ودوري
�أب�ط��ال �أوروب ��ا با�ستثناء واح��دة وبفر�صة ال�ستعادة
بريقه بعد عامني حمبطينت.
وت�ل�ع��ب بلجيكا ��ض��د ج��ارت�ه��ا فرن�سا يف ال ��دور قبل
النهائي يف تورينو واذا متكن هازارد من قيادة بالده
للنجاح يف البطولة امل�صغرة ،التي ت�ضم �أي�ضا �إيطاليا
�صاحبة ال�ضيافة و�إ�سبانيا� ،سيقطع خطوة كبرية
نحو ا�ستعادة �سمعته .وتعني على هازارد التعامل مع
ال�ضغوط و�شكوك و�سائل الإعالم يف �إ�سبانيا ورغم
�شخ�صيته املرحة يقول البع�ض من زمالئه
�إنه واجه �صعوبة يف التعامل مع الإحباط
لعدم ترك ب�صمة مع ريال.
ويف وق��ت �سابق ق��ال تيبو ك��ورت��وا حار�س
بلجيكا وزميله يف ري��ال "�إيدن حمبط
قلي ً
ال لكن ري��ال مدريد ال ينتظر �أحداً
حتى �إن كان هازارد" .وي�شعر مارتينيز
ب�أن هذا الإحباط بات من املا�ضي.
و�أك ��د امل ��درب ب�ع��د حتقيق ث�لاث��ة انت�صارات
ال �� �ش �ه��ر امل��ا� �ض��ي م ��ع ب�ل�ج�ي�ك��ا مت�صدرة
ت�صنيف ف�ي�ف��ا "�إيدن م�ستعد
ل �ت�رك ب���ص�م��ة قوية
جمدداً".

ن �ق �ط��ة م� �ت� �ق ��د ًم ��ا ب � �ف� ��ارق نقطتني
ع ��ن م �ن��اف �� �س��ه .وي �ع ��ود اىل ت�شكيلة
االوروغ� � � � ��واي ث �ن��ائ��ي خ ��ط الهجوم
املكوّن من لوي�س �سواري�س من �أتلتيكو
مدريد الإ�سباين و�إدين�سون كافاين
من مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي.
امل�ع��ادل��ة وا��ض�ح��ة �أم ��ام ك��اف��اين الذي
يقول "يجب �أال نهدر �أي نقاط على
�أر�ضنا" ال ��س�ي�م��ا ق �ب��ل املواجهتني
امل ��رت� �ق� �ب� �ت�ي�ن مل �ن �ت �خ��ب ب � �ل ��اده �ضد
االرجنتني ثم الربازيل توال ًيا.
يف امل� �ق ��اب ��ل ،ي �� �س �ت �م��ر غ� �ي ��اب جنمي
ك��ول��وم�ب�ي��ا ��ص��ان��ع االل �ع��اب خامي�س
رودريغي�س املنتقل حديثا اىل الريان
ال�ق�ط��ري م��ن �إي �ف��رت��ون االنكليزي،
وخ� ��وان ك� � ��وادرادو ج �ن��اح يوفنتو�س،
وبالتايل يتعني على امل��درب رينالدو
رويدا البحث عن بديلني لهما.
وت �ل �ت �ق��ي �أي �� �ض��ا ال �ب�ي�رو م ��ع ت�شيلي
واالك� � � � ��وادور ال ��راب� �ع ��ة م ��ع بوليفيا
�صاحبة املركز قبل الأخري.
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بتاريخ 04 :مايو 2021
املودعة حتت رقم350458 :
تاريخ �إيداع الأولوية  04نوفمرب 2020
با�ســم :كومبا�س جروب هولدينجز بي �إل �سي
وعنوانه :كومبا�س هاو�س ،جيلفورد �سرتيت ،ت�شريت�سي� ،سريي ،كيه تي 9 16بي كيو ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
برجميات مبا يف ذل��ك برجميات قابلة للتنزيل على هيئة تطبيق للهاتف املحمول ل�شراء وت�أمني وطلب
وتو�صيل الطعام وال���ش��راب؛ برجميات مت�صلة بت�أمني و�إدارة الطلبيات وجتميع واحل�ف��اظ على بيانات
التف�ضيالت.
الواقـعة بالفئة9 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من جمموعة من العالمات .العالمة الأوىل يف املجموعة تتكون من �شكل
مميز ي�شبه �ساعة باللون اال�سود ،و تظهر عقارب ال�ساعة على �شكل �سكني و �شوكة باللون االخ�ضر .العالمة
الثانية يف املجموعة هي لنف�س العالمة التجارية و لكن باللون االبي�ض و اال�سود ،مع عدم وجود مطالبة
بااللوان
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 04 :مايو 2021
املودعة حتت رقم350471 :
تاريخ �إيداع الأولوية  04نوفمرب 2020
با�ســم :كومبا�س جروب هولدينجز بي �إل �سي
وعنوانه :كومبا�س هاو�س ،جيلفورد �سرتيت ،ت�شريت�سي� ،سريي ،كيه تي 9 16بي كيو ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
برجميات �أ�سا�سها احلو�سبة ال�سحابية وغري قابلة للتنزيل وبرجميات كخدمة مت�صلة ب�شراء وت�أمني وطلب
وتو�صيل الطعام وال�شراب؛ برجميات غري قابلة للتنزيل مت�صلة ب��إدارة الطلبيات وجتميع واحلفاظ على
بيانات التف�ضيالت؛ خدمات املعلومات واال�ست�شارات وامل�شورة املتعلقة باخلدمات املذكورة �أعاله.
الواقـعة بالفئة42 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من جمموعة من العالمات .العالمة الأوىل يف املجموعة تتكون من �شكل
مميز ي�شبه �ساعة باللون اال�سود ،و تظهر عقارب ال�ساعة على �شكل �سكني و �شوكة باللون االخ�ضر .العالمة
الثانية يف املجموعة هي لنف�س العالمة التجارية و لكن باللون االبي�ض و اال�سود ،مع عدم وجود مطالبة
بااللوان
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 04 :مايو 2021

املودعة حتت رقم350466 :
تاريخ �إيداع الأولوية  04نوفمرب 2020
با�ســم :كومبا�س جروب هولدينجز بي �إل �سي
وعنوانه :كومبا�س هاو�س ،جيلفورد �سرتيت ،ت�شريت�سي� ،سريي ،كيه تي 9 16بي كيو ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات الدعاية والإعالن والرتويج؛ خدمات والء املتعاملني وبطاقات الوالء؛ خدمات التجزئة وخدمات التجزئة املبا�شرة وخدمات
الطلب بالربيد املت�صلة بالطعام وال�شراب والفواكه واخل�ضروات املحفوظة واملجففة واملطهوة والهالم (اجليلي) واملربيات والفواكه
املطبوخة بال�سكر والبي�ض واحلليب ومنتجات احلليب و�شرائح الفاكهة واخل�ضروات والرقائق و�سالطات الفاكهة واخل�ضروات
واملك�سرات واحلبوب والبذور والبقول وال�شوربات واملرق والزيتون واملخلالت والتغمي�سات ومنتجات الألبان والأطعمة اخلفيفة التي
�أ�سا�سها الفاكهة واللحوم املجففة والوجبات اجلاهزة �أو املطهوة التي تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من اللحوم �أو الأ�سماك �أو حلوم الدواجن �أو
ال�صيد �أو امل�أكوالت البحرية �أو املحار �أو اخل�ضروات �أو البي�ض ،واحلبوب والنب وال�شاي والكاكاو والنب اال�صطناعي والأرز والتابيوكا
وال�ساغو والدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واملثلجات ومنتجات الكاكاو وال�شوكوالتة
والأغذية الن�شوية والك�سك�س والفطائر والتارت والكيك والوافلز والب�سكويت والفطائر واملعجنات واملهلبية والكعك املحلى والبيتزا
والبا�ستا والنودلز وال�سباجيتي والرافيويل واملكرونة وال�سندوت�ش واللفائف والكا�سرتد والف�شار والب�سكويت اململح وال�سو�شي والبوظة
(الآي�س كرمي) والعلكة والوجبات اجلاهزة �أو املطهوة التي تت�ألف ب�شكل �أ�سا�سي من الأغذية الن�شوية والفواكه واخل�ضروات الطازجة
والبذور وال�شوفان واملك�سرات و�شراب ال�شعري واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية وم�شروبات الفاكهة
وع�صائر الفاكهة و�شراب وم�ستح�ضرات �أخرى لعمل امل�شروبات وامل�شروبات الغازية؛ ت�أمني الطعام وال�شراب للغري؛ خدمات املعلومات
الواقـعة بالفئة35 :
واال�ست�شارات وامل�شورة املتعلقة باخلدمات املذكورة �أعاله.
و�صف العالمة :تتكون العالمة من جمموعة من العالمات .العالمة الأوىل يف املجموعة تتكون من �شكل مميز ي�شبه �ساعة
باللون اال�سود ،و تظهر عقارب ال�ساعة على �شكل �سكني و �شوكة باللون االخ�ضر .العالمة الثانية يف املجموعة هي لنف�س العالمة
التجارية و لكن باللون االبي�ض و اال�سود ،مع عدم وجود مطالبة بااللوان
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم
امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

ك�شفت وكالة الف�ضاء الأمريكية "نا�سا" عن عزمها �إطالق مركبة ف�ضائية يف �أواخر نوفمرب القادم� ،ستكون مهمتها
حتطيم كويكبني قبل و�صولهما �إىل الأر�ض.
و�سرت�سل "نا�سا" املركبة " "DARTعلى منت ال�صاروخ "�سبي�س �إك�س فالكون  ،"9نحو نظام الكويكب الثنائي
"ديدميو�س" والقمر اخلا�ص به ،لتحرفه قليال عن م�ساره احلايل.
وقالت "نا�سا" يف بيان�" :إن � DARTسيكون �أول عر�ض لتقنية اال�صطدام احلركي ،والتي تت�ضمن �إر�سال مركبة
ف�ضائية كبرية �أو �أكرث عالية ال�سرعة �إىل م�سار كويكب يف الف�ضاء لتغيري وجهته".
وتعترب "نا�سا" �أي ج�سم قريب من الأر�ض "خطرا حمتمال" �إذا كان �ضمن  0.05وحدة فلكية ( 4.6مليون ميل)
ويبلغ قطره �أكرث من  460قدما.
ووفق "نا�سا" ،هناك تقريبا � 25ألف من الأج�سام املعروفة القريبة من كوكب الأر���ض ،لكن هناك املزيد منها يف
انتظار اكت�شافها ،ح�سبما ذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
جدير بالذكر �أن " "DARTتعد جزء من ا�سرتاتيجية "نا�سا" حلماية الأر���ض من خطر الكويكبات ،وقد
�صممت بالتعاون مع وكالة الف�ضاء الأوروبية.
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يقا�ضي ع ّرافة نكثت وعدها ب�إ�صالح �أو�ضاعه

يتحوالن �إىل ثريني خالل �أ�شهر بف�ضل فكرة ذكية

رف ��ع �أم�ي�رك ��ي دع� ��وى ق���ض��ائ�ي��ة يف ح��ق ع� � ّراف ��ة ب�سبب
نكثها وعداً كانت قد قطعته له ب�أن تزيل لعنة عاطفية
تالحقه دون �أن حتقق �أي نتيجة .وقد وقع الرجل ماورو
ري�سرتيبو ع�بر الإن�ترن��ت على ال�ع� ّراف��ة �صوفيا �أدامز
"الو�سيطة الروحانية املتخ�ص�صة يف ال�ش�ؤون العاطفية"،
وا�ستعان بها مل�ساعدته على اخل��روج من �أزم��ة مير بها
حاليا يف عالقته الزوجية .وي�ؤكد ري�سرتيبو �أن الع ّرافة
�سحبت بطاقات له ووعدته ب�إ�صالح الو�ضع مع زوجته �إذا
ما دفع لها  5100دوالر للقيام بتعويذة خا�صة.
وقد وقد الرجل �ضحية "�ساحرة تعمل حل�ساب حبيبته
ال�سابقة" ،وفق الدعوى التي تقدم بها يف لو�س �أجنلي�س.
لكنّ رغم دفعه عربونا �سخيا قدره �ألف دوالر ،مل يالحظ
ال��رج��ل املقيم يف ل��و���س �أجنلي�س اي حت�سن يف عالقته
الزوجية وقرر مقا�ضاة الع ّرافة بتهمة االحتيال.
وهو ي�ؤكد �أنه عانى من حاالت �أرق ونوبات قلق ،ويطالب
بتعوي�ض مايل قدره � 25ألف دوالر.

بعد �أن فقدا وظيفتيهما ب�سبب وب��اء كورونا ،وعا�شا على رواتب
الرعاية االجتماعية لفرتة طويلة ،حقق �صديقان �أ�سرتاليان
جناحاً باهراً يف جتارة �أنواع خا�صة من الأحذية الريا�ضية ،وحققا
مبيعات و�صلت �إىل ما يقرب من ن�صف مليون دوالر خالل عدة
�أ�شهر� .أطلقت �أودري بالوبي (  20ع��ام�اً) و�صديقها جريمييا
دي�سوزا ( 22عاماً) �شركة “كو�ستوم �سنيكر” التي تخت�ص ببيع
�أحذية ريا�ضية يتم ت�صميمها ح�سب طلب الزبائن.
و�شهد الثنائي م��ن مدينة م�ل�ب��ورن ،ارت�ف��اع�اً ك�ب�يراً يف املبيعات،
وحققا �أرباحاً و�صلت �إىل � 450ألف دوالر خالل الأ�شهر الثمانية
املن�صرمة� 116 ،أل��ف منها يف �شهر �أغ�سط�س وح��ده .قبل �إن�شاء
�شركتهما ،كانت �أودري تعمل كمدر�سة �سباحة ،بينما كان جريميا،
موظ ًفا للبيع بالتجزئة ،لكنهما فقدا عملهما خالل �أزمة فريو�س
ك��ورون��ا .وب�ق��ي ال���ص��دي�ق��ان ع��اط�ل�ين ع��ن ال�ع�م��ل ،ل�ف�ترة طويلة
واعتمدا على رواتب الرعاية االجتماعية لأ�شهر ،حتى بدءا ب�إنتاج
�أحذية ريا�ضية خم�ص�صة ح�سب ذائقة الزبائن .وقالت �أودري:
“عندما ن�شرنا �صور بع�ض الأحذية على �إن�ستغرام� ،أحب املتابعون
ت�صميماتنا ،و�سرعان ما بد�أت الطلبات تتزايد على منتجاتنا”.

�أول فندق للحيوانات الأليفة يف تون�س

طفل يعرث على حفرية حيوان منقر�ض منذ � 12ألف عام

يوفر �أول فندق للحيوانات الأليفة يف تون�س العناية لـ36
كلبا وّ 25
قطا ،يف جتربة فريدة من نوعها يف البالد.
وي�ت�ك��ون ال�ف�ن��دق م��ن  20غ��رف��ة خ��ارج�ي��ة للكالب ذات
احلجم الكبري� ،إ�ضافة �إىل  15غرفة داخلية خم�ص�صة

عرث طفل يف مي�شيغان الأمريكية م�ؤخرا ،على �سن يزيد عمرها
عن � 12ألف عام ،تعود حليوان "ما�ستودون" املنقر�ض.
وبينما كان جوليان البالغ من العمر � 6سنوات يتجول يف حممية
"دينا�صور هيل" بروت�ش�سرت هيلز يف مي�شيغان ،عرث على ال�سن
املتحجرة .وبعدما �أط�ل��ع جوليان وال��دي��ه على اكت�شافه غريب
ال�شكل ،مت �إر�ساله للتقييم من قبل علماء متخ�ص�صني باملتحجرات
يف متحف ت��اب��ع جلامعة مي�شيغان .وبح�سب م��دي��ر الأب �ح��اث يف
املتحف �آدم رونرتي ،ف�إن اكت�شاف جوليان مهم للغاية وذلك لكونه
ي�ساعد العلماء على فهم طبيعة احلياة التي عا�شها هذا احليوان.
ونقلت جملة "نيوزويك" عن رون�تري قوله�" :إن فح�ص بع�ض
االك�ت���ش��اف��ات املر�سلة �إىل املتحف ه��و اجل��زء املمتع م��ن العمل.
ي�ستقبل املتحف ما يقرب من اكت�شاف واحد يوميا ،وكثري منها
عبارة عن حفريات الفقارية �شائعة .ومن حني لآخر ،تتاح الفر�صة
مل�س�ؤويل املتحف لفح�ص حفريات نادرة" .و�أ�ضاف" :ال�سن التي
عرث عليها يف حالة جيدة ،ويحتمل �أال تكون قد تعر�ضت كثريا
للرطوبة� .سنحر�ص على جتفيف ال�سن ببطء جتنبا حلدوث �أي
ك�سور فيها" .والـ"ما�ستودون" حيوان ثديي �ضخم منقر�ض كان
يعي�ش على �أكل النباتات و�أوراق ال�شجر ،و�أ�سنانه �أ�صغر من تلك
املوجودة لدى الفيلة ،وكذلك الأمر بالن�سبة لطولها.

للقطط .ويوفر الفندق �إقامة كاملة ت�شمل خدمة الأكل
والنظافة والرعاية ال�صحية للكالب والقطط مبقابل ال
يتجاوز  6دوالرات لليلة الواحدة.
ففي ال�سابق ك��ان من ميتلكون حيوانات �أليفة يقلقون
على و�ضع حيواناتهم �أثناء ال�سفر �أو التنقل ،لكن اليوم
�أ�صبح يف �إمكانهم التعويل على هذا الفندق خا�صة و�أنه
ي�ضمن لهم جميع اخلدمات .هذا الفندق الذي يقع يف
مدينة "�سكرة "يف �ضواحي العا�صمة تون�س يحتوي على
غرف مهي�أة وحديقة �صغرية و�ألعاب مع �ضمان الرعاية
البيطرية والأكل .فكرة هذا الفندق الذي ت�أ�س�س ال�سنة
املا�ضية ويحمل ا�سم "  ،"PET HOUSEكانت نابعة من
جت��رب��ة �شخ�صية ملالكة الفندق رح�م��ة ح��داد النا�شطة
يف جمال حماية حقوق احليوان ،حيث �أ ّنها كانت تتنقّل
كثريا وال جتد مكانا �آمنا حليواناتها يف غيابها ما دفعها
�إىل تطبيق هذه الفكرة على �أر�ض الواقع.

وفاة عميد �سن الفرن�سيني عن � 112سنة

�أول غابة ح�ضرية يف باري�س بحلول 2024

ت�شهد باري�س �إط�لاق �أول "غابة ح�ضرية" فيها بحلول 2024
يف منطقة مونبارنا�س و�سط العا�صمة الفرن�سية ،على ما �أعلن
امل�ساعد امل���س��ؤول ع��ن � �ش ��ؤون ال�غ�ط��اء النباتي يف بلدية املدينة
كري�ستوف ناجدوف�سكي .
وق��ال ناجدوف�سكي "بحلول عام � ،2024سيكون لدينا �أول غابة
ح�ضرية يف �ساحة كاتالونيا" التي �ست�صبح "مغطاة بدرجة �أكرب
بكثري بالنباتات" ،معلنا ع��ن �إط�ل�اق امل���ش��اورات يف ه��ذا امل�شروع
"الأ�سبوع املقبل .وم��ن بني ح��واىل ع�شرة مواقع ال ت��زال قيد
ال��در���س ال�ست�ضافة ه��ذه ال�غ��اب��ات احل�ضرية ،ثمة حاليا ملفان
"�أكرث تقدما" ،بح�سب �أو�ساطه ،وهما حميط مقر بلدية باري�س
و�ساحة كولونيل-فابيان.

املمثلة الأمريكية جراي�سي دزيني لدى و�صولها حل�ضور ليلة عيد الهالوين يف كاالبا�سا�س  ،كاليفورنيا  -ا ف ب

يوتيوب يحذف القناتني حتافظ على �شبابها بعد اخلم�سني ب�أقنعة الع�سل غوغل ت�شجع م�ستخدميها على مراعاة املناخ
الر�سميتني لآر.كيلي

قال موقع يوتيوب التابع ل�شركة
�أل �ف��اب��ت �إن ��ه ح ��ذف ق�ن��ات��ي املغني
�آر.ك �ي �ل��ي م��ن م�ن���ص�ت��ه للمقاطع
امل�صورة لين�أى بنف�سه عن املغني
امل��دان يف ال�شهر املا�ضي باالعتداء
اجلن�سي .و�أدان��ت حمكمة احتادية
ك�ي�ل��ي يف ��س�ب�ت�م�بر �أي� �ل ��ول بتهمة
االجت��ار يف اجلن�س ،حيث وج��ه له
االدع � ��اء ت�ه�م��ة ا��س�ت�غ�لال �شهرته
ع �ل ��ى م � ��دى  25ع ��ام ��ا لإغ� � ��واء
ال �ن �� �س��اء وال �ف �ت �ي��ات القا�صرات
ملمار�سة اجلن�س .وذكر يوتيوب يف
ب�ي��ان �أر��س�ل��ه يف وق��ت م�ت��أخ��ر يوم
االثنني بناء على طلب من رويرتز
للتعقيب �أن��ه ح��ذف قناتي املغني،
(�آر.كيلي تي يف) و�آر.كيلي فيفو)
من على من�صته� ،أحد �أكرب من�صات
املقاطع امل�صورة يف العامل .و�أ�ضاف
�أن املغني لن يت�سنى له �إن�شاء �أي
قنوات جم��ددا على يوتيوب .لكن
قائمة ب�أغانيه ال تزال متاحة على
ي��وت �ي��وب م �ي��وزي��ك ،خ��دم��ة البث
ال�صوتي التابعة ليوتيوب ،كما ال
تزال مقاطعه امل�صورة التي ن�شرها
م�ستخدمون �آخرون على يوتيوب
متاحة على املوقع .ون�شرت حملة
(م�ي��وت �آر.ك �ي �ل��ي) ،ال�ت��ي �أ�س�ستها
امر�أتان من ال�سود يف  2017بهدف
ح��ذف مو�سيقى امل�غ�ن��ي م��ن على
من�صات البث ،تغريدة على تويرت
ن��ا��ش��دت فيها بقية خ��دم��ات البث
املو�سيقية �أن حت��ذو ح��ذو يوتيوب
قائلة "يوتيوب م�ي��وزي��ك ،ي��و تو،
�سبوتيفاي� ،أب��ل ميوزيك� ،أمازون
ميوزيك ،نحن يف انتظاركم".

ك�شفت م�صففة �شعر بريطانية معروفة عن �سر �شبابها بعد �سن اخلم�سني،
وال��ذي يتلخ�ص مبجموعة من ال�ع��ادات اليومية ويف مقدمتها ا�ستخدام
�أقنعة الع�سل على ب�شرتها.
ً
وتعي�ش تابيثا جيم�س كران ( 52عاما) يف جلو�سي�سرت�شاير ولديها ولدين
فيليك�س ( 21ع��ا ًم��ا) ،و�سيبا�ستيان ( 18ع��ا ًم��ا) ،وتدير �صالون ت�صفيف
ال�شعر اخلا�ص بها ولديها جمموعة من منتجات العناية الع�ضوية بال�شعر.
وفيما يلي �أهم �أ�سباب �شباب تابيثا بعد دخولها العقد ال�ساد�س من العمر،
بح�سب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية :تقول تابيثا �إنها تذهب لعالجات
الوجه التي حتتوي على الع�سل كل �شهرين .وت�ضيف "هذا املكون الرئي�سي
مليء مب�ضادات الأك���س��دة الطبيعية واخل�صائ�ص امل�ضادة للميكروبات،
وال�ت��ي جتعل ب�شرتي ت�شعر بالرطوبة الفائقة" .وب�ين جل�سات العالج،
ت�ستخدم �أقنعة الع�سل و الربوبولي�س وهي مادة �شبيهة بالراتنج ي�صنعها
النحل ،مليئة � ً
أي�ضا مب�ضادات االلتهاب التي تقلل احمرار ب�شرتها .متتلك
تابيثا ح�صانني ،جاك وفريدي ،ومتتطيهما لعدة �ساعات يف اليوم ،و�أدى
ذلك �إىل حت�سني توازنها ،ومنحها ذلك ج�سماً قوياً وفخذين متنا�سقني،
والأهم من ذلك� ،أنه جزء �أ�سا�سي من ممار�سة اليقظة الذهنية.

بيع لوحات حممد علي كالي ب�أ�ضعاف ال�سعر التقديري
مت بيع لوحة ر�سمت بالقلم اللباد (الفلوما�سرت) ع��ن ريا�ضة املالكمة
ر�سمها �أ�سطورة املالكمة الراحل حممد علي ،ب�أكرث من � 425ألف دوالر
يف مزاد علني يف نيويورك ،لأعماله الفنية غري املعروفة على نطاق وا�سع،
والتي جتاوز بع�ضها عدة �أ�ضعاف التقديرات.
وكانت اللوحة امل�سماة "�ستينغ اليك بي" �أو "�أل�سع كالنحلة" ،التي ر�سمها
حممد علي على ورق��ة عام � ،1978أك�ثر الأعمال املطلوبة بني �أك�ثر من
 20لوحة لبطل العامل ال�سابق يف الوزن الثقيل ،عك�ست اهتمامه بالدين
والعدالة االجتماعية ومب�سريته كمالكم.
وكانت التقديرات التي �سبقت عملية البيع ت�شري �إىل �سعر يرتاوح بني 40
و� 60ألف دوالر ،بح�سب ما ذكرت رويرتز.
و ُكتبت على اللوحة عبارة "�أحلق كالفرا�شة و�أل�سع كالنحلة!" ويقولها
مالكم خ�سر �أمام مناف�س رفع ذراعيه عاليا داللة على انت�صاره.
وا�شتهر بطل العامل للوزن الثقيل با�ستخدام هذه العبارة لي�صف �أ�سلوبه يف
املالكمة .وذكرت دار بونهامز للمزادات �أن  26لوحة فنية من عمل حممد
علي بيعت مقابل  945,524دوالرا �إجماال� ،أي �أكرث من � 3أ�ضعاف احلد
الأدنى للتقديرات الأولية.

تعتزم غوغل ت�شجيع م�ستخدميها على اتخاذ ق��رارات تراعي
البيئة يف حياتهم اليومية ،مبا ي�شمل اختيار الطريق الأقل
ت�سببا باالنبعاثات خالل التنقل بال�سيارة بدل اعتماد اخليار
الأ�سرع .و�أعلنت جمموعة التكنولوجيا العمالقة الأربعاء عن
حتديثات خلدمات ع��دة تابعة لها يف ه��ذا االجت��اه .و�ستعر�ض
خ��دم��ة اخل��رائ��ط "غوغل ماب�س" على �سبيل امل �ث��ال ،ب�صورة
تلقائية للم�ستخدمني �سلوك الطرق الأقل تلويثا يف حال كان
وقت الو�صول املتوقع م�شابها.
و��س�ي�ك��ون ل�ه��ذه اخل��ا��ص�ي��ة ال�ت��ي ي �ب��د�أ ال�ع�م��ل ب�ه��ا يف الواليات
امل�ت�ح��دة ث��م يف �أوروب ��ا �سنة " ،2022الأثر عينه ال�ع��ام املقبل
ل�سحب مئتي �ألف �سيارة من ال�شوارع العام املقبل" ،على ما �أكد
رئي�س املجموعة �سوندار بي�شاي خالل م�ؤمتر �صحايف .
و�ست�ضيف غ��وغ��ل �أي���ض��ا م�ع�ل��وم��ات ع��ن خ��دم��ات اال�ستهالك
املختلفة ع�بر الإن�ت�رن��ت .و�سيلحظ حم��رك البحث اخلا�ص
بالرحالت اجلوية �أي�ضا انبعاثات ث��اين �أك�سيد الكربون عن
كل رحلة ،وهي تكون �أعلى ملقاعد الدرجة الأوىل لكونها ت�شغل
م�ساحة �أكرب على الطائرة.
كذلك �س ُتقدّم معلومات م�شابهة عن الفنادق واخلدمات املالية
�أو الأجهزة الإلكرتونية.

تويف عميد �سن الفرن�سيني جول تيوبالد عن  112عاما
يف منزله يف فور دو فران�س بجزيرة مارتينيك الفرن�سية،
على ما �أعلنت عائلته يف ت�أكيد ملعلومات �صحافية .وكان
تيوبالد املولود يف  17ني�سان�-أبريل  ،1909عامل ميناء
و�صيادا بحريا.
كما كان �أقربا�ؤه ي�ؤكدون با�ستمرار �أن هذا الأب لثالثة
�أبناء مولود يف الواقع �سنة  ،1907لكن مل يتم ت�أكيد هذه
الرواية ر�سميا .وقد التقت وكالة فران�س بر�س الرجل
�سنة  ،2019و�أجرت معه حديثا ا�سرتجع خالله ذكريات
حياته الن�شطة و�شبابه وطفولته قبل �أكرث من قرن.
وردا على �س�ؤال ملرا�سلة وكالة فران�س بر�س ب�ش�أن عمره،
قال مبت�سما "لو كان الأمر بيدي ،كنت لأعي�ش حتى �سن
مئتي عام".

بعد خلل في�سبوك ..هل ميكن للأفراد مقا�ضاة �إدارة املوقع؟
بعد �أن �أدى خلل تقني يف تعطل مواقع
في�سبوك و�إن�ستغرام ووات�ساب ،وحرمان
ق��راب��ة  4مليارات �شخ�ص م��ن ا�ستخدام
هذه املواقع ليل االثنني ،ملدة تقرتب من
� 6ساعات ،طفحت على ال�سطح �أ�سئلة عن
ح �ق��وق امل���س�ت�خ��دم�ين ال�ق��ان��ون�ي��ة ومدى
قدرتهم على احل�صول على هذه احلقوق
م ��ن ال �� �ش��رك��ة ،ال ��س�ي�م��ا ع �ل��ى امل�ستوى
الفردي.
وك��ان موقع في�سبوك قد قال يف بيان �إن
خلال تقنيا داخليا ت�سبب يف تعطيل عمل
املن�صة ،نافيا وجود �أي دليل على اخرتاق
بيانات امل�ستخدمني ب�سبب ه��ذا العطل
التقني ،كما قدمت املن�صة اعتذارها عن
هذا العطل.
وتواجه �شركة في�سبوك انتقادات عديدة
ت���ش�م��ل ن���ش��ر م�ع�ل��وم��ات م�ضللة وزي ��ادة
ال�ت��وت��رات وت�ضخيم ال�ك��راه�ي��ة ،وه��و ما

�إليكم �سر خ�سارة كارينا كابور الوزن بعد الوالدة

�أث��ارت النجمة الهندية كارينا كابور يف الفرتة املا�ضية ج��د ًال وا�سعاً
باكت�سابها الكثري من الوزن بعد والدتها طفلها الثاين جيه.
واعترب البع�ض �أن كارينا وجه معروف وحققت جنومية وا�سعة
لذلك يجب �أن حتافظ على ر�شاقتها ب�شكل م�ستمر.
مل تلتفت كابور لالنتقادات بل �أنها عملت ب�صمت على �إنقا�ص
وزنها لكنها واكبت متابعيها بالطريقة التي تتبعها بن�شرها
�صور يف �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي.
�أم��ا ال�سر وراء خ�سارتها ال��وزن ممار�ستها الريا�ضة ب�شكل
ي��وم��ي يف منزلها �إ��ض��اف��ة �إىل مت��اري��ن الليونة ال�ت��ي تقوم
بها ب�شكل م�ستمر �إ�ضافة �إىل جلوئها للم�أكوالت ال�صحية
والفواكه بدال عن الوجبات الد�سمة.
ون�شرت ك��اب��ور يف ال�ساعات املا�ضية ��ص��ورة م��ن منزلها
ظهرت فيا متار�س التمارين الريا�ضية يف منزلها
بر�شاقة ملحوظة.

�أ�شارت تقارير عديدة �إىل �أنها كانت لديها
معلومات حول هذه الآثار ال�سلبية.
وح� � � ��ول امل � ��وق � ��ف ال � �ق� ��ان� ��وين م � ��ن ه ��ذا
العطل امل�ست�شارة القانونية واملحامية
ب��اال� �س �ت �ئ �ن��اف وامل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة يف �أم� ��ن
املعلومات ،دينا املقدم ،ل�سكاي نيوز عربية
�أنه �إذا �أرد �شخ�ص رفع دعوى على �شركة
�أي ��ا ك ��ان تخ�ص�صها ي �ق��وم ب��رف��ع دعوى
ق���ض��ائ�ي��ة ع�ل��ى امل�م�ث��ل ال �ق��ان��وين عليها،
و�إذا كانت �شركة دولية يقوم برفع دعوى
قانونية عرب مكتب حماماة بالدولة التي
تتواجد فيها ال�شركة �سواء كانت الواليات
املتحدة �أو غريها ،خ�صو�صا �أن ال�شركات
ال�ك�برى ق��د يكون ل��ه م�ق��رات متعددة يف
دول خمتلفة ،ففي حالة �شركة في�سبوك
يجب حتريك دعوى عرب مكتب حماماة
ب�أمريكا ،كما ميكن داخ��ل م�صر اللجوء
�إىل املحكمة االقت�صادية.

مدفع القي�صر الرو�سي
الأ�ضخم يف العامل
ت���ص��در م��دف��ع القي�صر العمالق
ال � � � ��ذي ي� �ع ��د م � ��ن �أح � � � ��د م �ع ��امل
ال �ك��رم �ل�ين يف م��و� �س �ك��و ت�صنيف
�أكرب املدافع يف العامل الذي �أعدته
جملة .Popular Mechanics
وق ��د ��ص�ن��ع م��دف��ع ال�ق�ي���ص��ر من
ال�ب�رون ��ز ع ��ام  1586وه ��و ق ��ادر
على �إط�ل�اق  600ك�ي�ل��وغ��رام من
احل � �ج� ��ارة .ومل ي �� �ش��ارك املدفع
عيار  35بو�صة �أب��دا يف العمليات
احل ��رب� �ي ��ة وك ��ان ��ت ال� �غ ��اي ��ة منه،
ح�سب القي�صر بوري�س غودونوف
( ،)1605 - 1552زرع الرعب يف
نفو�س النا�س وال�سفراء الأجانب.
و�أراد ن��اب �ل �ي��ون ع� ��ام � 1812أن
ي�أخذ املدفع العمالق �إىل باري�س،
لكن م�شروعه باء بالف�شل� ،إذ �أنه
ا�ضطر �إىل ال�ه��روب ال�سريع من
الكرملني ومو�سكو ب�ضغط من نار
احلرائق وقوات املار�شال كوتوزوف
الرو�سي.
و�أدرج على ت�صنيف �أك�بر املدافع
ال� �ع� ��� �ش ��رة م ��دف� �ع ��ا "غو�ستاف"
و"دورا" الأمل��ان�ي��ان .وعر�ض هتلر
ع ��ام  1936ع�ل��ى ��ص��ان��ع ال�سالح
الأمل� � ��اين ،غ��و��س�ت��اف ك ��روب �إنتاج
مدفع عمالق با�ستطاعته اخرتاق
خط ماجينو الدفاعي الفرن�سي.
وقام كروب ب�صناعة مدفعي عيار
 800م �ل��م ( 31ب��و� �ص��ة) �أطلق
على �أولهما ا�سم غو�ستاف وعلى
ثانيهما ا�سم"دورا" ن�سبة �إليه
وزوجته.

