
مواجهة �ساخنة بني وا�سنطن ومو�سكو يف جمل�س الأمن

بوتني ال ي�ستبعد حربا مع الناتو اذا �سم اأوكرانيا وحاولت ا�ستعادة القرم

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

   

اليوم.. بدء تطبيق قانون تنظيم عالقات العمل 
اجلديد و4.9 مليون عامل يف القطاع اخلا�ص

•• اأبوظبي -وام:

توا�صل دولة الإمارات تطوير منظومة القوانني والإجراءات التي من 
ورفع  العمل  �صوق  واإنتاجية  وتناف�صية  الأع��م��ال  �صهولة  تعزيز  �صاأنها 

قدرته على ا�صتثمار الطاقات واملواهب املحلية والعاملية.
احتادي  بقانون  باملر�صوم  العمل  تطبيق  اليوم  يبداأ   .. ال�صدد  ويف هذا 
ت�صري  وال���ذي  العمل  ع��اق��ات  تنظيم  ب�صاأن   2021 ل�صنة   33 رق��م 
اأحكامه على كافة املن�صاآت واأ�صحاب العمل والعمال يف القطاع اخلا�ص 
يف الدولة. وي�صكل املر�صوم بقانون اجلديد نقلة نوعية يف جهود تطوير 
وا�صتدامه �صوق العمل بالدولة نظرا ملجموعة المتيازات واحلقوق التي 
ن�ص عليها بالن�صبة للعمالة واحلفاظ عليها، وتنظيم عاقات العمل، 

وحتديد حقوق والتزامات كافة الأطراف املعنية.)التفا�صيل �ص4(

االإمارات تقدم 20 مليون دوالر لدعم 
م�ساريع حماية الرتاث يف مناطق النزاع

•• باري�س-وام:

املوؤمتر  اأعمال  الأول  اأم�ص  م�صاء  باري�ص  الفرن�صية  العا�صمة  يف  افتتح 
مناطق  يف  ال��راث  حلماية  ال��دويل  للتحالف  املانحة  للجهات  الثاين 
الرئي�ص  ب��رع��اي��ة  – ب��اري�����ص،  ال��ل��وف��ر  املنعقد مبتحف  )األ����ف(  ال��ن��زاع 
الفرن�صي اإميانويل ماكرون الذي قدم كلمة الفتتاح عرب تقنية الت�صال 
املرئي. و�صارك يف املوؤمتر كل من معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة 
اخلارجية  وزير  لودريان  اإيف  كل من جان  بح�صور  وال�صباب،  الثقافة 
الفرن�صي، ومارغريت �صيناز من املفو�صية الأوروبية، و�صمو الأمري بدر 
)التفا�صيل  ال�صعودي.  الثقافة  وزي��ر  �صعود  اآل  فرحان  بن  عبداهلل  بن 

اجلي�ص  ت��ه��دد  اأم��ري��ك��ا 
العنف  ا�ستمر  اإذا  ال�سوداين 

•• وا�شنطن-رويرتز:

اخلارجية  وزي���ر  م�صاعدة  ق��ال��ت 
الأفريقية   ل��ل�����ص��وؤون  الأم��ري��ك��ي��ة 
املتحدة  الوليات  اإن  اأم�ص  مويل 
الع�صكريني  ل���ل���ق���ادة  اأو����ص���ح���ت 
وا�صنطن  اأن  ال�������ص���������������ودان���ي���ني 
م�����ص�����������ت��ع��دة لت����خ����اذ اإج���������راءات 
ا�صتمر  اإذا  اجلي�ص  �صد  اإ�صافية 

العنف.
واأ�صافت نعكف الآن على مراجعة 
الأدوات  م���ن  ك��ام��ل��ة  جم��م��وع��ة 
التقليدية وغري التقليدية املتاحة 
املتاحة  الأم�������وال  ل��ت��ق��ل��ي�����ص  ل��ن��ا 
ال�صوداين على  الع�صكري  للنظام 
التي  ال�صركات  وع��زل  اأك��رب  نحو 
وزي����ادة  اجل��ي�����ص  ع��ل��ي��ه��ا  ي�صيطر 
لأي  بال�صمعة  املتعلقة  امل��خ��اط��ر 
���ص��خ�����ص ي��خ��ت��ار ال����ص���ت���م���رار يف 
املعتاد  العمل  نهج  يف  الن��خ��راط 
ال�صودانية  الأم������ن  اأج����ه����زة  م���ع 

و�صركاتها القت�صادية.

اأوربان يجاهر بقربه من بوتني يف 
خ�سم االأزمة الرو�سية-الغربية 

•• مو�شكو-اأ ف ب:
املجري  ال���������وزراء  رئ���ي�������ص  ج���اه���ر 
اإىل  زي����ارة  خ���ال  اأورب�����ان  فيكتور 
بعاقته  ال����ث����اث����اء  ال���ك���رم���ل���ني 
الرو�صي  ال��رئ��ي�����ص  م���ع  اجل���ي���دة 
اأزمة  خ�صّم  يف  ب��وت��ني  ف��ادمي��ري 
بني الغرب ورو�صيا حول اأوكرانيا.

�صمال  ح���ل���ف  يف  ع�������ص���و  وامل����ج����ر 
الأوروب����ي،  الحت���اد  ويف  الأطل�صي 
ب��ي��ن��م��ا ج����زء م���ن ال��ت��وت��ر احلايل 
والوليات  جهة  م��ن  مو�صكو  ب��ني 
امل��ت��ح��دة والحت�����اد الأوروب������ي من 
ن���اج���م ع���ن تخّوف  اأخ������رى  ج��ه��ة 
رو����ص���ي���ا م���ن ان�����ص��م��ام اأوك���ران���ي���ا 
اإىل احللف  الواقعة على حدودها 

الع�صكري.
اأورب����ان  ق���ال  لقائهما،  ب��داي��ة  ويف 
اإن����ه وبوتني  امل��ح��اف��ظ،  ال��ي��م��ي��ن��ي 
يف  ال�صلطة  راأ�����ص  ع��ل��ى  �صيبقيان 
وفق  بعد،  طويلة  لفرة  بلديهما 
ترجمة رو�صية لكامه الذي نقل 

على التلفزيون.

رئي�ص وزراء بريطانيا لدى و�صوله اىل مطار كييف لإظهار الدعم لأوكرانيا   )رويرز(

ه����ذا وق�����ال ال��رئ��ي�����ص الأوك�������راين 
الثاثاء  زيلين�صكي  ف��ول��ودمي��ري 
للربملان، اإن اأوكرانيا �صرفع حجم 
قواتها امل�صلحة ب� 100 األف جندي 

يف ال�صنوات الثاث املقبلة.
ق���ال ال��رئ��ي�����ص ال��رو���ص��ي فادميري 
الوليات  اإن  الثاثاء  ام�ص  بوتني 
امل����ت����ح����دة ت����ري����د اح������ت������واء ب�����اده 
وت�صتخدم اأوكرانيا يف �صبيل حتقيق 

ذلك.
�صحفي  موؤمتر  يف  بوتني  واأ���ص��اف 
اأن الوليات املتحدة قد جتر رو�صيا 
عقوبات  ف��ر���ص  ب��ه��دف  ح���رب  اإىل 

على مو�صكو.
وعرب عن اأمله يف اأن ي�صتمر احلوار 
ب�����ص��اأن اأوك���ران���ي���ا م���ن اأج����ل جتنب 
ومنها  ال�صلبية”  “ال�صيناريوهات 
احل���رب، ال��ت��ي ق��ال اإن��ه��ا ق��د تندلع 
اإذا  ����ص���م���ال الأط���ل�������ص���ي  م����ع ح���ل���ف 
ث��م حاولت  اإل��ي��ه  اأوك��ران��ي��ا  ان�صمت 
ا���ص��ت��ع��ادة ���ص��ب��ه ج��زي��رة ال��ق��رم من 

رو�صيا بالقوة.
اأوكرانيا  اأن  نتخيل  “دعونا  وق��ال 
الأطل�صي  ���ص��م��ال  ح��ل��ف  يف  ع�����ص��و 
الع�صكرية.  العمليات  ه��ذه  وت��ب��داأ 
هل من املفر�ص اأن نخو�ص حربا 
مع احللف؟ هل فكر اأحد يف ذلك؟ 

يبدو اأنه ل يوجد«.

•• عوا�شم-وكاالت:

ب�صاأن  الأمن  �صهدت جل�صة جمل�ص 
رو�صيا  ب���ني  م���واج���ه���ات  اأوك���ران���ي���ا 
امل��ت��ح��دة ال��ت��ي اعتربت  وال���ولي���ات 
اأن ن�صر مو�صكو اأكرَث من مائة األف 
جندٍي على احلدود الأوكرانية هو 

تهديد لأوروبا والنظام العاملي.
مو�صكو،  اأع��ل��ن��ت  بينما  ذل���ك  ي��اأت��ي 
اأم�����ص ال��ث��اث��اء، اأن��ه��ا ل��ن تراجع 
بعقوبات  ال��ت��ه��دي��دات  م��واج��ه��ة  يف 
اأم���ريك���ي���ة. ج����اء ذل����ك م���ن خال 
الرو�صية  ال�صفارة  ع��ن  ���ص��ادر  بيان 

يف وا�صنطن.
تراجع  ل��ن  اأن��ه��ا  مو�صكو  واأّك�����دت 
بفر�ص  ال����ت����ه����دي����دات  مب���واج���ه���ة 
اأم���ريك���ي���ة ع��ل��ي��ه��ا و�صط  ع���ق���وب���ات 
الدول  وب��ني  بينها  التوتر  ت�صاعد 
اأوك����ران����ي����ا، قبيل  ب�����ص��اأن  ال��غ��رب��ي��ة 
ات���������ص����ال م����رت����ق����ب ب�����ني وزي�������ري 

اخلارجية الرو�صي والأمريكي.
واأع���ل���ن���ت ال�������ص���ف���ارة ال���رو����ص���ي���ة يف 
وا����ص���ن���ط���ن ع���ل���ى ���ص��ف��ح��ت��ه��ا على 
من  ه���ي  وا���ص��ن��ط��ن  اإّن  ف��ي�����ص��ب��وك 
مو�صكو.  ولي�صت  ال��ت��وت��رات  ي��وؤّج��ج 
بانتباه  ون�������ص���ت���م���ع  ن����راج����ع  ل����ن 

للتهديدات بعقوبات اأمريكية.
البيت  ب���ا����ص���م  امل���ت���ح���دث���ة  وك����ان����ت 

م�صيفة اأن هوؤلء الأ�صخا�ص كانوا 
»اأهدافا« للعقوبات ب�صبب عاقاتهم 

املالية الوثيقة مع دول غربية.
الرئي�ص  ح����ذر  ف��ي��م��ا  ذل����ك  ي���اأت���ي 
الأم��ريك��ي، جو ب��اي��دن، من اأن��ه اإذا 
تخلت رو�صيا عن امل�صار الدبلوما�صي 
ف�صتتحمل  اأوك������ران������ي������ا،  وغ��������زت 
وخيمة  عواقب  وتواجه  امل�صوؤولية 

اأعلنت،  ����ص���اك���ي  ج����ني  الأب����ي���������ص، 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  اأن  الث����ن����ني، 
اأعدت عقوبات ت�صتهدف اأفراداً من 
اإذا  وع��ائ��ات��ه��م،  ال��رو���ص��ي��ة  النخبة 

غزت رو�صيا اأوكرانيا.
ح���ددت  وا���ص��ن��ط��ن  اأن  واأو����ص���ح���ت 
املقربة  الدائرة  اإىل  ينتمون  اأف��راداً 
ي����دورون يف فلكها،  ال��ك��رم��ل��ني  م��ن 

و�صريعة.
مبا�صرة  ب���اي���دن  ت�����ص��ري��ح��ات  اأت����ت 
الأمن  اجتماع يف جمل�ص  بدء  قبل 
القوات  م�صاألة  يف  للبحث  ال���دويل 
التي ح�صدتها مو�صكو على احلدود 
الدول  تكثف  فيما  اأوك���ران���ي���ا،  م��ع 
الدبلوما�صية  ج��ه��وده��ا  ال��غ��رب��ي��ة 

لتجنب اندلع �صراع ع�صكري.

الفجر -�شاندرين تي�شونري   ••

–ترجمة خرية ال�شيباين

ت�صكيل حتالف  املخفّي من  يثري 
املتحدة  ال���ولي���ات  ب��ني  اوك���و����ص 
واأ�صراليا  امل���ت���ح���دة  وامل���م���ل���ك���ة 
اأ���ص��ئ��ل��ة حم���رج���ة ل��ل��غ��اي��ة حول 
الفرن�صية  ال����دب����ل����وم����ا�����ص����ي����ة 
منطقة  يف  ف��رن�����ص��ا  وم�����ص��ت��ق��ب��ل 
امل���ح���ي���ط���ني ال���ه���ن���دي وال����ه����ادئ 
ال�صيادية.  �صلطاتها  وا�صتقالية 
احلملة  يف  ����ص���ت���ط���رح  اأ����ص���ئ���ل���ة 

النتخابية الرئا�صية.
اأج��������راه عديد  ي��ك�����ص��ف حت��ق��ي��ق 
اإل�����غ�����اء عقد  ال���ب���اح���ث���ني ح������ول 
لأ�صراليا  الفرن�صية  الغوا�صات 
ت�صكل  ل  لكنها  ج��دي��دة،  حقائق 
و�صعنا  اإذا  حقيقية  مفاجاآت  اأي 
اأقل  ت��اري��خ��ي  ���ص��ي��اق  اأن��ف�����ص��ن��ا يف 

•• بريوت-وكاالت:

ط��ل��ب ل���ب���ن���ان، ال�����ذي ي���ع���اين من 
اأزمة مالية خانقة، من ال�صفارات 
البحث عن مانحني للم�صاعدة يف 
تغطية نفق�ات ت�صغيلها، مع تاأخره 
الدبلوما�صيني  روات�����ب  دف����ع  يف 
بعث������ات  اإغ�������اق  يف  وت���ف���ك���ريه 

باخلارج.
وطلبت وزارة اخلارجية، يف من�صور 
ي��ن��اي��ر اط��ل��ع��ت عليه   25 ب��ت��اري��خ 
البعثات  م��ن  “رويت�������رز،  وك��ال��ة 
على  للح�صول  ال�صعي  اخلارجية 
تربعات من املغربني اللبنانيني، 
غ�صون  يف  طلبها  ع��ل��ى  وال��������������������رد 
اأ�صبوعني. وقال املن�صور اإن الوزارة 
ت��در���ص اإغ���اق ع��دد م��ن البعثات 
ك���اإج���راء م���ايل ع��اج��ل ت��ب��ن��اه عدد 
اجتاحتها  التي  ال���دول  م��ن  كبري 

اأزمات مالية مماثلة.
م�صدران  ق�����ال  ج��ان��ب��ه��م��ا،  م����ن 
لوكالة  ل��ب��ن��ان��ي��ان  دب��ل��وم��ا���ص��ي��ان 
البعثات  م���وظ���ف���ي  اإن  روي�������رز 
رواتبهم  يتقا�صوا  مل  الأج��ن��ب��ي��ة 
ع���ن ���ص��ه��ر ي��ن��اي��ر امل��ا���ص��ي. وقال 
باأنهم  اإب��اغ��ه��م  اإن����ه مت  م�����ص��در 

�صيح�صلون على الرواتب الأ�صبوع 
القادم.

البنك  و�صفه  مما  لبنان  ويعاين 
ال������دويل ب���اأن���ه واح�����د م���ن اأ����ص���واأ 
التاريخ.  يف  امل��ال��ي��ة  الن���ه���ي���ارات 
 2019 ل��ب��ن��ان م��ن��ذ  وا���ص��ت��ه��ل��ك 
العملة  م���ن  اح��ت��ي��اط��ي��ات��ه  اأغ���ل���ب 
نق�ص  اإىل  اأدى  مم���ا  ال�����ص��ع��ب��ة، 
املحلية  العملة  وخ�����ص��ارة  ال���دولر 

اأكرث من %90 من قيمتها.
اللبناين  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  وق����ال 
عبد اهلل بو حبيب يف دي�صمرب اإنه 

اإيجاًزا. يف الواقع، لي�ص خافيا اأن 
قيادات البلدان الثاثة، ول �صيما 
الوليات املتحدة واأ�صراليا، على 
حليف  كانربا  ان  وثيق.  ارت��ب��اط 
وت�صت�صيف  ل��وا���ص��ن��ط��ن  ر���ص��م��ي 

الأ�صلحة  و����ص���ن���اع���ة  ج���ن���وده���ا، 
الفكر  م��وؤ���ص�����ص��ات  واج���ت���م���اع���ات 
والراأي، هي نتيجة طبيعية لهذا 

الو�صع.
) التفا�صيل �ص13(

نفقات  لتقليل  خطة  تطبيق  ب��داأ 
الإيجار  ب��دلت  ت�صمل  ال�صفارات 
ونفقات  الدبلوما�صيني  وروات����ب 
احل���ف���ات وال�����ص��ف��ر. وق����د ي�صل 
حجم التخفي�صات اإىل 18 مليون 
مليون   95 تبلغ  دولر يف موازنة 

دولر اإجماًل.
اإىل ذلك، قالت القا�صية اللبنانية، 
غ���ادة ع���ون، اإن��ه��ا اأ���ص��درت مذكرة 
م�صرف  ح����اك����م  ب���ح���ق  اإح���������ص����ار 
�ص����امة،  ري��ا���ص  امل��رك��زي،  لبنان 
ح�����ص��ور جل�صة  ع��ن  تغيب  ب��ع��دم��ا 
ا���ص��ت��ج��واب ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة، وفق 

وكالة رويرز.
قد  ع���ون،  غ���ادة  القا�صية  وك��ان��ت 
اأم��را مبنع  املا�صي  اأ���ص��درت يناير 

ريا�ص �صامة من ال�صفر.
ياأتي  احل��ظ��ر  اإن  ح��ي��ن��ه��ا  وق���ال���ت 
تراأ�صه  ل��ب��ن��اين  حت��ق��ي��ق  اإط�����ار  يف 
ب�����ص��اأن ت�����ص��رف��ات ���ص��ام��ة، الذي 
ك��ح��اك��م للبنك  ت��ت��ع��ر���ص ولي���ت���ه 
اأن  منذ  متزايد،  لتدقيق  املركزي 
اقت�صادية  اأزم���ة  اإىل  لبنان  ه��وى 
ع���ام 2019.  وي��اأت��ي ���ص��ام��ة يف 
بف�صاد، وخمالفات  قلب حتقيقات 

مرتبطة باأزمة الباد املالية.

مواقــيت ال�صالة
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�صفقة فرن�صية مل تعّمر طويا

ريا�ص �ص����امة

اأ�سئلة �ستطرح يف احلملة الرئا�سية الفرن�سية:

كل �سيء �سيتحقق يف اأوانه، ملن يعرف كيف ينتظر، حتى اخليانة !

قا�سية ت�سدر مذكرة اإح�سار بحق حاكم م�سرف لبنان

بريوت تطلب من دبلوما�سييها البحث عن مانحني لتمويل ال�سفارات

االإمارات ترحب مببادرة 
رئي�ص الوزراء ال�سومايل

•• اأبوظبي-وام:

رحّبت دولة الإمارات بالعتذار الذي قّدمه معايل حممد ح�صني روبلي، رئي�ص وزراء 
 2018 العام  اأبريل من  الذي وقع يف  الفيدرالية، عن احل��ادث  ال�صومال  جمهورية 
ل��دع��م ال�صعب ال�صومايل لدى  ال��دول��ة  اأم����وال وم�����ص��اع��دات م��ق��ّدم��ة م��ن  وم�����ص��ادرة 

و�صولها اإىل مطار مقدي�صو.
عمق  تعك�ص  روبلي  معايل  م��ب��ادرة  اأّن  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأو�صحت 
العاقات التاريخية بني البلدين ال�صقيقني، وتقديراً للدور الإماراتي الهادف لدعم 

ال�صعب ال�صومايل وحكومته.
كما ثّمنت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل مبادرة معاليه وما اأبداه من تقدير لدولة 

الإمارات على جهودها جتاه باده على مّر العقود.
ال��وزارة على م�صي دولة الإم��ارات يف تعزيز العاقات التاريخية مع ال�صعب  واأك��دت 
ال�صومايل ال�صقيق، وتقدميها كل عون ممكن لتحقيق ال�صام وال�صتقرار والتنمية 

يف ربوع هذا البلد ال�صقيق.

�ص 08

�ص 12

�ص 19

اليوم.. انطالق مهرجان الأخوة 
الإن�سانية يف اإك�سبو 2020 دبي 

اأخبار الإمارات

“مركز تريندز” و “الأزهر ال�رشيف” يفككان اخلطاب 
املتطرف ويت�سديان خلطاب الكراهية والتع�سب

عربي ودويل

اأوباميانغ يف طريقه 
لرب�سلونة قادماً من اأر�سنال

الفجر الريا�سي
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حممد بن را�صد خال  تخريج الدورة ال�صاد�صة والأربعني من املر�صحني ال�صباط يف كلية زايد الثاين الع�صكرية )وام(

حممد بن را�سد ي�سهد حفل تخريج الدورة ال�46 
من املر�سحني ال�سباط يف كلية زايد الثاين الع�سكرية

حممد بن زايد خال ا�صتقباله رئي�ص الوزراء ال�صومايل    )وام(

حممد بن زايد ي�ستقبل رئي�ص وزراء 
ال�سومال و وزير الداخلية ال�سعودي 

•• دبي-وام:

�صهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي 
اأم�ص الثاثاء حفل تخريج الدورة  رعاه اهلل، �صباح 
ال�صاد�صة والأربعني من املر�صحني ال�صباط يف كلية 
تاأتي  والتي  العني،  مبدينة  الع�صكرية  الثاين  زاي��د 

تزامناً مع الحتفال مبرور خم�صني عاماً على قيام 
الذهبي  باليوبيل  الحتفال  وكذلك  الحت���اد،  دول��ة 
كل  لهم  متمنياً  اخلريجني  �صموه  هّناأ  وق��د  للكلية. 
اإليها  ينتقلون  ج��دي��دة  مرحلة  مقتبل  يف  التوفيق 
مل��وا���ص��ل��ة ج��ه��وده��م يف خ��دم��ة ال��وط��ن وال��ع��م��ل على 
�صفوف  اإىل  ان�صمامهم  خ���ال  م��ن  ���ص��اأن��ه،  اإع����اء 

القوات امل�صلحة البا�صلة.     )التفا�صيل �ص2(

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
معايل   - ال��ب��ح��ر  ق�صر  جمل�ص  يف  اأم�����ص-  امل�صلحة، 
حممد ح�صني روبلة رئي�ص وزراء جمهورية ال�صومال 
بحث  ال��ل��ق��اء  خ���ال  وج���رى  ال�صقيقة.  ال��ف��ي��درال��ي��ة 

امل�صالح  تنميتها مبا يخدم  الثنائية و�صبل  العاقات 
من  ع��دد  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال�صقيقني  للبلدين  امل�صركة 

الق�صايا ذات الهتمام امل�صرك.
من جهة اخرى ا�صتقبل �صموه اأم�ص- يف جمل�ص ق�صر 
البحر - �صاحب ال�صمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن 
�صعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يف اململكة 

العربية ال�صعودية ال�صقيقة. )التفا�صيل �ص3(

جم��ل�����ص ال���ن���واب ال��ل��ي��ب��ي 
جديدة حكومة  نحو  يدفع 

•• طرابل�س-وكاالت:

دع�����ا م���ق���رر جم��ل�����ص ال����ن����واب يف 
ليبيا اإىل ت�صلم ملفات املر�صحني 
ل��رئ��ا���ص��ة احل��ك��وم��ة، اب���ت���داء من 
اأم�ص الثاثاء، والتاأكد من توافر 
ال�����ص��روط واإب����اغ جل��ن��ة خارطة 
لأجل  للمجل�ص  التابعة  الطريق 
الأعلى  امل��ج��ل�����ص  م���ع  ال��ت��وا���ص��ل 

للدولة.
ا�صتاأنف  النواب قد  وكان جمل�ص 
�صالح،  عقيلة  ب��رئ��ا���ص��ة  جل�صته 
ما  اإىل  بال�صتماع  ال��ب��دء  وج��رى 
الطريق  خ��ارط��ة  جل��ن��ة  عر�صته 

والنتائج التي تو�صلت اإليها.
وت���ق���رر يف ه����ذه اجل��ل�����ص��ة دع���وة 
اإىل  ب���امل���ج���ل�������ص  امل�����ق�����رر  م���ك���ت���ب 
ملفات  ا�����ص����ت����ام  يف  ال���������ص����روع 
للتاأكد  ال���وزراء  لرئا�صة  الر�صح 
من مطابقتها لل�صروط املطلوبة 
مطالبة  م����ع  ا����ص���ت���ام���ه���ا،  ق���ب���ل 
بالت�صاور  الطريق  خارطة  جلنة 
قبل  للدولة  الأع��ل��ى  املجل�ص  م��ع 
ع���ر����ص م���ل���ف���ات امل���ر����ص���ح���ني يف 

جل�صة الأ�صبوع املقبل.

الفريق الأحمر، وحدة فرن�سية خا�سة

خلية �سرية من موؤلفي اخليال العلمي يف وزارة الدفاع
•• الفجر -هوغو روبرت -ترجمة خرية ال�شيباين

ال�صاعة   ،2042 اأغ�صط�ص   4 الفرن�صية،  غيانا  الف�صائي،  كورو  مركز 
هجوًما على موقع يدافع عنه  ني�صن  بي  قرا�صنة  يقود  �صباًحا.   11
الأقمار  نقل  على  القادر  الف�صاء  م�صعد  وبرناجمه  الفرن�صي  اجلي�ص 

وال�صائحني.  ال�صناعية 
تتويج  هو  ال�صراع،  ه��ذا 
عنيف  جمتمعي  ل�����ص��رخ 
العاملي.  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
ف�����ق�����د ������ص�����اع�����ف ت����غ����رّي 
املهاجرين،  ع���دد  امل���ن���اخ 
اأنف�صهم  وج���دوا  ال��ذي��ن 
ميلوؤون �صفوف جمتمع 
ال���ق���ر����ص���ن���ة ال����وا�����ص����ع، 
املراقبة  لأدوات  امل��ق��اوم 
والذين  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، 
رحمة  حت����ت  ي��ع��ي�����ص��ون 
اأر�ص  ب���دون  امل��ح��ي��ط��ات، 
مواجهتهم،  يف  ث��اب��ت��ة. 
بناء  ف��رن�����ص��ا يف  ���ص��رع��ت 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ه�����ذه 
لإحداث ثورة يف �صناعة 

ا�صتعادة  الوقت،  نف�ص  ويف  الكويكبات،  ح��زام  من  وال�صتفادة  التعدين، 
�صورتها على امل�صتوى الدويل.                    )التفا�صيل �ص14(

غاف الكتاب
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اأخبـار الإمـارات

�سهد حفل تخريج الدورة الـ46 من املر�سحني ال�سباط يف كلية زايد الثاين الع�سكرية

حممد بن را�سد: الكلية �سرح قدم رجااًل حملوا بكل االإخال�ص والتفاين م�سوؤولية الذود عن حيا�ص الوطن

���ص��ف��ح��ات ت��اري��خ دول����ة الإم������ارات، 
م��رح��م��اً ع��ل��ى ال�����ص��ه��داء الأب����رار 
ال�صرف  م��ي��ادي��ن  ق�����ص��وا يف  ال���ذي 

والكرامة.
الثاين  زاي������د  ك��ل��ي��ة  ق���ائ���د  واأك�������د 
بكل  ت��دخ��ل  الكلية  اأن  الع�صكرية 
اجلديدة  ع���ام���اً  اخل��م�����ص��ني  ث��ق��ة 
ن��ح��و امل��ئ��وي��ة م��ت��وك��ل��ني ع��ل��ى اهلل 
القيادة  خطى  على  و���ص��رياً  تعاىل 
الريادة  م��ن  مزيد  نحو  الر�صيدة 
الأعني  ن�صب  وا�صعني  والبتكار، 
لتطوير  اخل����م���������ص����ني  م������ب������ادئ 
على  والركيز  والتدريب  التعليم 
للحفاظ  وامل���ه���ارات  التخ�ص�صات 
كلية  قائد  وّج��ه  كما  التفوق.  على 
زاي�����د ال���ث���اين ال��ع�����ص��ك��ري��ة خال 
ك��ل��م��ت��ه ال��ن�����ص��ح ل��ل��خ��ري��ج��ني من 
حمل  على  بالعمل  امل�صتقبل  ق��ادة 
راية الحتاد عالية خفاقة، وبنقل 
مروؤو�صيهم  اإىل  واخل��ربة  املعرفة 
وت���������ص����خ����ري ك�����اف�����ة اإم����ك����ان����ات����ه����م 
القيادة  اآمال  وقدراتهم يف حتقيق 
ال���ر����ص���ي���دة م��ت�����ص��ل��ح��ني يف ذل���ك 
ذل��ك، قام  بالعلم والإمي���ان. عقب 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
املتفوقني  اآل مكتوم بتكرمي  را�صد 
واأوائل اخلريجني و�صمل التكرمي 
ال�������ص���ب���اط : ه�����ادي  امل���ر����ص���ح���ني 
علي  احلا�صل  الأحبابي،  �صعيدان 
���ص��ي��ف ال�����ص��رف، و���ص��ل��ط��ان حممد 

رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
للقوات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ال���دول���ة 
تدعيم  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  امل�������ص���ل���ح���ة، 
اأركانها بدعم ومتابعة من �صاحب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�صلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
عزيزة  الإم������������ارات  دول�������ة  ل���ت���ظ���ل 

�صاخمة اأبّية يف كل وقت وحني. 
ال�صام  بعزف  الحتفال  ب��داأ  وق��د 
�صاحب  م�صاهدة  اأعقبه  الوطني، 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را�صد 
اخلريجني،  ل��ط��اب��ور  م��ك��ت��وم  اآل 
الذين مروا اأمام املن�صة الرئي�صية 
و�صيوف  �صموه  لتحية  لاحتفال 
احل��ف��ل ال����ذي ح�����ص��ره ل��ف��ي��ف من 
امل�صلحة  ال����ق����وات  ����ص���ب���اط  ك���ب���ار 
الدبلوما�صي  ال�صلكني  واأع�����ص��اء 
وجمع  ال��دول��ة،  ل��دى  والع�صكري 
الدورة  خريجي  وذوي  اأه��ايل  من 
العميد  واأل����ق����ى  ل��ل��ك��ل��ي��ة.  ال�46 
النيادي،  حم���م���د  ع���ام���ر  ال����رك����ن 
الع�صكرية  الثاين  زاي��د  كلية  قائد 
التهاين  اأ�صمى  كلمة وجه خالها 
�صاحب  م���ق���ام  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان رئي�ص الدولة القائد الأعلى 
ل���ل���ق���وات امل�����ص��ل��ح��ة، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
و���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 

الع�صكرية عقب �صهرين فقط من 
اإعان قيام دولة الإمارات العربية 
املتحدة، لتكون بذلك اأول كلية يف 
الدولة و�صرح علمي �صامخ يهدف 
املر�صحني  وت���اأه���ي���ل  ت���دري���ب  اإىل 
القوات  اإىل  ك�صباط  لان�صمام 
ممار�صة  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  امل�����ص��ل��ح��ة 
القيادة وحتمل امل�صوؤولية والدفاع 
عن الوطن. واأ�صاف اأن الكلية بعد 
القيادة  دع���م  م���ن  ع���ام���اً  خ��م�����ص��ني 

ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء 
و�صاحب  اهلل"  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
مب���ن���ا����ص���ب���ة اح���ت���ف���ال ك���ل���ي���ة زاي����د 
دورة  بتخريج  الع�صكرية  ال��ث��اين 
امل��ر���ص��ح��ني ال�����ص��اد���ص��ة والأرب���ع���ني 
الكلية  اح���ت���ف���ال  م����ع  ب���ال���ت���زام���ن 
وم��رور خم�صني  الذهبي  باليوبيل 

ال��ر���ص��ي��دة ق���د ح��ق��ق��ت الإجن�����ازات 
واك��ت�����ص��ب��ت اخل������ربات وال����درو�����ص 
مبزيد  ع��ام  كل  يف  لتدفع  الثمينة 
خمتلف  يف  ال����وط����ن  ����ص���ب���اب  م����ن 
ميادين القوات امل�صلحة مت�صلحني 
واحلزم،  وال��ق��وة  وامل��ع��رف��ة  بالعلم 
كفاءة  الكلية  خريجو  اأثبت  حيث 
عالية يف القيام بكافة املهام املوكلة 
اأو اخلارجية،  الداخلية  �صواء  لهم 
و�����ص����ط����روا ب����ط����ولت ع��ظ��ي��م��ة يف 

العميد  تاأ�صي�صها. وقال  على  عاماً 
القادة  اإن  ال��ن��ي��ادي  ع��ام��ر  ال��رك��ن 
املغفور  بقيادة  و�صعوا  املوؤ�ص�صني 
ل���ه ال�����ص��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ص��ل��ط��ان اآل 
ث��راه، ومب�صاندة  نهيان، طيب اهلل 
را���ص��د بن  ال�صيخ  ل��ه  املغفور  اأخ��ي��ه 
را�صخة  ق��واع��د  م��ك��ت��وم،  اآل  �صعيد 
ل��ن��ه�����ص��ة وت���ط���ور دول����ة الإم������ارات 
على كافة الأ�صعدة، ومن بني تلك 
القواعد تاأ�صي�ص كلية زايد الثاين 

•• دبي-وام:

ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  ����ص���ه���د 
نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ص جمل�ص  ال����دول����ة  رئ���ي�������ص 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل، 
�صباح اأم�ص الثاثاء حفل تخريج 
ال����دورة ال�����ص��اد���ص��ة والأرب���ع���ني من 
زايد  كلية  يف  ال�صباط  املر�صحني 
العني،  مبدينة  الع�صكرية  الثاين 
الحتفال  م��ع  تزامناً  ت��اأت��ي  وال��ت��ي 
مب����رور خ��م�����ص��ني ع���ام���اً ع��ل��ى قيام 
دول���ة الحت����اد، وك��ذل��ك الحتفال 
باليوبيل الذهبي للكلية. وقد هّناأ 
كل  لهم  متمنياً  اخلريجني  �صموه 
التوفيق يف مقتبل مرحلة جديدة 
ينتقلون اإليها ملوا�صلة جهودهم يف 
اإعاء  الوطن والعمل على  خدمة 
اإىل  ان�صمامهم  خ��ال  من  �صاأنه، 
البا�صلة،  امل�صلحة  القوات  �صفوف 
زايد  كلية  �صرح  اأن  �صموه  م��وؤك��داً 
مدار  على  ق��ّدم  الع�صكرية  الثاين 
ال��ع��ق��ود اخل��م�����ص��ة امل��ا���ص��ي��ة رج���اًل 
والوفاء  الإخ���ا����ص  ب��ك��ل  ح��م��ل��وا 
وال���ت���ف���اين م�����ص��وؤول��ي��ة ال�����ذود عن 
رفع  يف  والتباري  ال��وط��ن،  حيا�ص 
ا�صمه ورايته عالياً يف كافة املحافل 
خمتلف  و����ص���م���ن  وامل����ن����ا�����ص����ب����ات، 
املعدن  فيها  اأظهروا  التي  املواقف 
�صاربني  الإم���ارات  لأبناء  الأ�صيل 
اأروع اأمثلة الولء والنتماء لدولة 
الإمارات وقيادتها الر�صيدة و�صعبها 
ا�صطفاف  وم���وؤك���دي���ن  امل���ع���ط���اء، 
احلق  جانب  اإىل  الدائم  الإم���ارات 
والعدل ومبادرتها مل�صاعدة كل من 
يحتاج يد العون، ل�صيما يف اأوقات 

ال�صدائد وامللمات.
كلية  خريجي  بعطاء  �صموه  ون��ّوه 
زاي�����د ال���ث���اين ال��ع�����ص��ك��ري��ة وال����ذي 
يعد مراآة تعك�ص الثوابت الوطنية 
اأ�ص�صها  اأر�����ص����ى  ال���ت���ي  ال���را����ص���خ���ة 
ال�صيخ زايد بن �صلطان  املغفور له 
اآل نهيان، طّيب اهلل ث��راه، يف حب 
الوطن والبذل با حدود يف �صبيل 
واحلفاظ  ك��رام��ت��ه  و���ص��ون  رفعته 
ع��ل��ى ه��ي��ب��ت��ه، وه���ي ال��ث��واب��ت التي 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ي��وا���ص��ل 

اأحمد  و�صلطان  ال�صحي،  ال�صعدي 
ع���ب���داهلل ال��ب��ل��و���ص��ي، وم���ن ال���دول 
بكيل  املر�صح  وال�صديقة  ال�صقيقة 
الروي�صان  اأح���م���د  ب���ن  ك���م���ال  ب���ن 
كّرم  كما  اليمنية،  من اجلمهورية 
اأحمد  املر�صح  املرا�صم  قائد  �صموه 
را���ص��د ب��ن ال���درب���ي ال��ك��ت��ب��ي، وهّناأ 
متمنياً  لتفوقهم،  مني  املُكرَّ �صموه 
لهم مزيداً من النجاح والتميز يف 

�صفوف القوات امل�صلحة.
���ص��اه��د �صاحب  ال��ت��ك��رمي،  وع��ق��ب 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  ال�صمو 
دبي عر�صاً  ال��وزراء حاكم  جمل�ص 
ع�صكرياً للم�صاة اأبرز مدى الكفاءة 
للمر�صحني  امل��ي��داين  وال���ص��ت��ع��داد 
ال�����ص��ب��اط وال������ذي ي��ع��ك�����ص مدى 
الع�صكرية  الثاين  زاي��د  كلية  متيز 
الع�صكرية  ال��ع��ل��وم  ب��ني  اجل��م��ع  يف 
البدين  والإع����������داد  الأك����ادمي����ي����ة 
امل�صتوى لطابها،  والذهني عايل 
درجات  اأع��ل��ى  على  دائ��م��اً  ليكونوا 
توكل  مهام  اأي��ة  لتنفيذ  ال�صتعداد 
اإل��ي��ه��م ويف ك��اف��ة الأوق����ات و�صمن 
تلى  وق������د  ال������ظ������روف.  خم���ت���ل���ف 
وت�صلُّم  ت�صليم  م��را���ص��م  ال��ع��ر���ص 
الدورة  اإىل   46 ال��دورة  الَعلَم من 
ختام  ويف   . الكلية  طلبة  من   47
احلفل، تلّقى �صاحب ال�صمو راعي 
ت��ذك��اري��ة مبنا�صبة  ه��دي��ة  احل��ف��ل 
تاأ�صي�ص  على  عاماً  خم�صني  م��رور 
وقد  الع�صكرية.  الثاين  زايد  كلية 
اُلتقطت ل�صموه ال�صور التذكارية 
�صمو  جانبه  واإىل  اخلريجني  م��ع 
ال�صيخ من�صور بن حممد بن را�صد 
اآل مكتوم، رئي�ص جمل�ص دبي لأمن 
املراكز احلدودية، ومعايل الفريق 
الركن حمد حممد ثاين الرميثي 
امل�صلحة،  ال���ق���وات  اأرك������ان  رئ��ي�����ص 
الظاهري،  ���ص��امل  م��ط��ر  و���ص��ع��ادة 
والعميد  ال�����دف�����اع،  وزارة  وك���ي���ل 
النيادي قائد  الركن عامر حممد 

الكلية.
ال�صور  ل�������ص���م���وه  ال���ت���ق���ط���ت  ك���م���ا 
ال��ت��ذك��اري��ة م���ع ع���دد م���ن قدامى 
خ����ري����ج����ي ك���ل���ي���ة زاي���������د ال����ث����اين 
الحتفال  مب��ن��ا���ص��ب��ة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 

بيوبيلها الذهبي. 
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة جتري 499،836 فح�سا ك�سفت عن 2،084 اإ�سابة جديدة بفريو�ص كورونا و1،067 حالة �سفاء 

•• اأبوظبي -وام:

  متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع 
الكت�صاف  بهدف  الدولة  الفحو�صات يف  نطاق  وزي��ادة 
ب��ف��ريو���ص كورونا  امل�����ص��اب��ة  امل��ب��ك��ر وح�����ص��ر احل�����الت 
وعزلهم..  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�صتجد 
499،836 فح�صا جديدا  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
فئات خمتلفة يف  املا�صية على   24 ال�  ال�صاعات  خال 
الفح�ص  تقنيات  واأح���دث  اأف�صل  با�صتخدام  املجتمع 

الطبي.

  و�صاهم تكثيف اإج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة 
يف  ال��دول��ة  م�صتوى  على  الفحو�صات  ن��ط��اق  وتو�صيع 
بفريو�ص  ج��دي��دة  اإ���ص��اب��ة  ح��ال��ة   2،084 ع��ن  الك�صف 
كورونا امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة، وجميعها حالت 
وبذلك  الازمة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة 

يبلغ جمموع احلالت امل�صجلة 847،142 حالة.
  واأعلنت ال��وزارة عن وف��اة 5 ح��الت م�صابة وذل��ك من 
وبذلك  امل�صتجد،  كورونا  بفريو�ص  الإ�صابة  تداعيات 

يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،248 حالة.
اأ�صفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة    واأعربت 

وخال�ص تعازيها وموا�صاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها 
بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني، مهيبة باأفراد املجتمع 
بالتعليمات  وال��ت��ق��ي��د  ال�صحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
واللتزام بالتباعد الجتماعي �صماناً ل�صحة و�صامة 

اجلميع.
جديدة  حالة   1،067 �صفاء  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
 "19  - "كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ص  مل�صابني 
وتعافيها التام من اأعرا�ص املر�ص بعد تلقيها الرعاية 
ال�صحية الازمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�صفاء 778،163 حالة.

حممد بن زايد يبحث مع وزير الداخلية ال�سعودي العالقات االأخوية الرا�سخة بني البلدين ال�سقيقني

حممد بن زايد يبحث مع رئي�ص وزراء ال�سومال العالقات الثنائية 

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�صلحة اأم�ص- يف جمل�ص 
ق�صر البحر يف اأبوظبي - �صاحب 
عبدالعزيز  الأم��ري  امللكي  ال�صمو 
بن �صعود بن نايف بن عبدالعزيز 
وزير الداخلية يف اململكة العربية 

ال�صعودية ال�صقيقة.
الداخلية  وزي�������ر  ����ص���م���و  ون����ق����ل 
ال�صعودي خال اللقاء .. حتيات 
امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم 
�صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان 
ال�صعودية  العربية  اململكة  ملك 
امل��ل��ك��ي الأمري  و���ص��اح��ب ال�����ص��م��و 
حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز 
اآل �صعود ويل العهد نائب رئي�ص 
جمل�ص ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع يف 

وال�������ص���ع���ادة ول����دول����ة الإم��������ارات 
و�صعبها دوام الرفعة والزدهار .

فيما حمله �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
اأطيب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
حتياته ومتنياته خلادم احلرمني 
عهد  ويل  اأخ��ي��ه  واإىل  ال�صريفني 
ال�����ص��ع��ودي��ة ���ص��ائ��ًا امل���وىل تعاىل 
ال�صحة  �صموهما  على  ي��دمي  اأن 
العربية  اململكة  وعلى  وال�صعادة 
ال�صقيق  و���ص��ع��ب��ه��ا  ال�������ص���ع���ودي���ة 
التقدم وال��رخ��اء وال��رق��ي يف ظل 
قيادة امللك �صلمان بن عبدالعزيز 
ووزير  �صموه  وب��ح��ث   . �صعود  اآل 
اللقاء  خال  ال�صعودية  خارجية 
الرا�صخة  الأخ��وي��ة  ال��ع��اق��ات   ..
و�صبل  ال�صقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
امل�صتويات  جميع  على  تعزيزها 
مبا يدعم م�صاحلهما امل�صركة.

ال�صيخ  ال���ل���ق���اء..����ص���م���و  ح�����ص��ر 
اآل نهيان ممثل  زاي��د  حمدان بن 

اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة  رئ���ي�������ص 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و���ص��اح��ب 

ال�صمو  ���ص��اح��ب  اإىل   .. امل��م��ل��ك��ة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة 

ومتنياتهما  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�صحة  م�����وف�����ور  ل�������ص���م���وه���م���ا 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  حامد  ال�صيخ 
لإمارة  التنفيذي  املجل�ص  ع�صو 
بن  ذي��اب  ال�صيخ  و�صمو  اأبوظبي 
زايد اآل نهيان و�صمو ال�صيخ خالد 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
رئي�ص  التنفيذي  املجل�ص  ع�صو 

احلاكم يف منطقة الظفرة و�صمو 
ال�����ص��ي��خ ط��ح��ن��ون ب���ن حم��م��د اآل 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان 
العني و�صمو ال�صيخ هزاع بن زايد 
املجل�ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
و�صمو  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي 

و�صمو  التنفيذي  اأبوظبي  مكتب 
زايد  بن  ذي��اب بن حممد  ال�صيخ 
اآل نهيان رئي�ص دي��وان ويل عهد 
اأبوظبي ومعايل ال�صيخ �صخبوط 
اآل نهيان  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ب��ن 

وزير دولة.

ال�سحة تعلن تقدمي 7،211 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية 

•• اأبوظبي-وام: 

 24 ال���  ال�صاعات  "كوفيد19-" خ��ال  لقاح  من  جرعة   7،211 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
اللقاح  توزيع  23،565،034 جرعة ومعدل  اأم�ص  التي مت تقدميها حتى  يبلغ جمموع اجلرعات  وبذلك  املا�صية 

�صخ�ص.  100 لكل  جرعة   238.26
الناجتة عن  املكت�صبة  املناعة  اإىل  اإىل الو�صول  ال��وزارة لتوفري لقاح كوفيد19- و�صعياً  ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة 

التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�صيطرة على فريو�ص كوفيد19-.

تطبيق احل�سن يفوز بجائزة التميز 
العاملي عن فئة االإ�ستجابة لكوفيد- 19

•• دبي - وام:

الإ�صتجابة  فئة  يف   2021 لعام  ذك��ي  تطبيق  باأف�صل  "احل�صن"  تطبيق  ف��از 
 Global العاملي"  التميز  ج��ائ��زة  قبل  م��ن  وذل���ك  "كوفيد19-"  جلائحة 

الأمريكية. املتحدة  الوليات  "ومقرها   Excellence Award
واملنظومة  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  بني  التعاون  نتيجة  الفوز  ه��ذا  ج��اء 
الوطنية ال�صحية "احل�صن" والقطاع ال�صحي ككل حيث اأ�صهم به هذا الإجناز 
العاملي يف تعزيز �صورة دولة الإمارات وعك�ص امل�صتوى املتقدم الذي و�صلت اإليه 
مكافحة  يف  املبذولة  املتميزة  اجلهود  كفاءة  ور�صخ  الرقمي  التحول  جم��ال  يف 

اجلائحة واحلد من انت�صارها.
ريادتها  ر�صخت  التي  املرموقة  اجل��وائ��ز  اأرف��ع  من  العاملي  التميز  جائزة  وتعد 
اأن الفوز بها يوؤكد م�صتويات اجلودة التي  امل�صتوى العاملي حيث  وتفردها على 
متكنت اجلهة الفائزة من الو�صول اإليها على �صوء ما حتظى به هذه اجلوائز 
من �صهرة عاليةنظرا للمعايري العاملية مع الركيز على الفوائد التي تعود على 

الأفراد واملتعاملني واملوظفني واملجتمع ب�صكل عام.
ويحظى تطبيق "احل�صن"- وهو التطبيق الر�صمي لنتائج فحو�صات "كوفيد-

19"و�صهادات التطعيم والإعفاءات واأحد املنظومات الرقمية الوطنية احلديثة 
التي قامت حكومة دولة الإمارات باإطاقها منذ بداية انت�صار اجلائحة - بثقة 
وم�صداقية وموثوقية عالية داخل الدولة وخارجها كما يتوفر التطبيق باللغة 

العربية والإجنليزية والهندية.
التي  والعاملية  املحلية  اجل��وائ��ز  �صجل  اإىل  ي�صاف  اإجن���ازا  ال��ف��وز  ه��ذا  ويعترب 
واجلهات  ال��وزارة  مع  بالتعاون  احل�صن  ال�صحية  الوطنية  املنظومة  حت�صدها 
ل�صل�صلة  "كوفيد19-"وثمرة  ل�  ال�صتجابة  كفاءة  جم��ال  يف  املحلية  ال�صحية 
الفريو�ص  مكافحة  يف  املعنية  اجل��ه��ات  جميع  م��ن  امل��ب��ذول��ة  املتميزة  اجل��ه��ود 
بالدولة  التعايف  نحو مرحلة  الوطنية  الإجن��ازات  لتعزيز  انت�صاره.  واحلد من 
والت�صدي لأي متحور ل�صمان ال�صحة العامة وحركة التنقل واحلياة العملية 
اجلهود  م��دى  عاملية  جوائز  على  احل�صول  ويعك�ص  ال��دول��ة.  مناطق  جميع  يف 
التي تبذلها جميع الفرق الوطنية بالدولة من اأجل حتقيق التح�صني امل�صتمر 
والقدرة على التعامل مع اجلائحات ب�صكل جذري وخال فرة قيا�صية. ويعترب 
"احل�صن" من اأهم احللول الرقمية التي مت تطويرها لل�صيطرة على  تطبيق 
"كوفيد19-"حيث اأن رمز" QR" املوجود يف التطبيق ميكن قراءته  انت�صار 
مبا�صرة من كامريا الهاتف اأو املا�صح املدمج يف التطبيق وهو الو�صيلة لتعريف 

التطعيمات والفحو�صات ب�صورة م�صفرة.
ويوفر تطبيق "احل�صن" خ�صائ�ص خمتلفة مثل ت�صاريح الفاعليات والأحداث 
مثل "اإك�صبو دبي 2020 "وجائزة الحتاد للطريان الكربى ل� "الفورمول 1" 
الإحتاد  نظام  به يف  "احل�صن" عامليا ومعرف  ال�صفر يف  ت�صريح  بات  فيما   ..
الأوروبي ل�صهادات "كوفيد19-"الرقمية واأنظمة اأخرى مماثلة.. بينما يقدم 
"كوفيد- تطعيم  ن�صب  على  للتعرف  الأم��ور  لأولياء  خا�صية  حمليا  التطبيق 

19"ملدار�ص الطاب يف اأزهى �صور ال�صفافية واملخاطبة املجتمعية. ومن اأهم 
ميزات التطبيق احلفاظ على �صرية بيانات امل�صتخدمني من خال عدم م�صاركة 
اأي من معلوماتهم حيث يتم تخزين معلوماتك ال�صخ�صية على تطبيق احل�صن 
والتي  الوطنية  ال�صحابة  باإ�صت�صافته يف  التطبيق  بطريقة م�صفرة. كما ميتاز 
و  HIPAA مثل  البيانات  اأم��ن وخ�صو�صية  و�صهادات  معايري  اأعلى  متتلك 
.ISO/IEC 27017و  ISO/IEC 27018و  ISO/IEC 2700

الت�صميم  ب�صبب  الإ�صتخدام  �صهولة  "احل�صن"  تطبيق  خ�صائ�ص  اأه��م  وم��ن 
املدرو�ص لتحقيق اأعلى ن�صب ر�صاء امل�صتخدم و�صرعة الإ�صتجابة ب�صبب جاهزية 

وا�صتباقية خدمات ال�صحابة الوطنية التي تدعمه.

اإفتتاح فعاليات الإمارات تبتكر 2022 يف جامعة الإمارات

زكي ن�سيبة: جناح االإمارات نتيجة حتمية لتاريخ عريق من االبتكار

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
 - البحر  ق�صر  جمل�ص  يف  اأم�����ص-  امل�صلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
الفيدرالية  ال�صومال  جمهورية  وزراء  رئي�ص  روبلة  ح�صني  حممد  معايل 
ال�صقيقة.  وجرى خال اللقاء بحث العاقات الثنائية و�صبل تنميتها مبا 
اإ�صافة اإىل عدد من الق�صايا  يخدم امل�صالح امل�صركة للبلدين ال�صقيقني 

ذات الهتمام امل�صرك.
واأعرب �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان عن تقديره ملوقف 
الإرهابية احلوثية  الهجمات  اأدان  الذي  ال�صومالية  الفيدرالية  احلكومة 
ال�صقيق  لل�صومال  �صموه  متمنيا  الإم����ارات،  دول��ة  يف  مدنية  م��واق��ع  على 

و�صعبه كل خري وتقدم.
اآل نهيان ممثل احل��اك��م يف  زاي��د  ب��ن  ال�صيخ ح��م��دان  ال��ل��ق��اء.. �صمو  ح�صر 
اآل نهيان ممثل احلاكم  ال�صيخ طحنون بن حممد  منطقة الظفرة و�صمو 
املجل�ص  ع�صو  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حامد  ال�صيخ  و�صمو  العني  منطقة  يف 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي ومعايل ال�صيخ �صخبوط بن نهيان بن مبارك اآل 

نهيان وزير دولة .

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : وكالة اي كيو اإك�سبريين�س لالعالن ملالكها علي واأولده القاب�سة �سركة 
ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م  العنوان : )Address( مكتب 1301 ملك علي خلفان 
را�صد املطوع -ال�صفوح الأوىل- ال�صكل القانوين : �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة- ال�صخ�ص 
الواحد )ذ م م( - رقم الرخ�صة : 717911 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1273172 
مب��وج��ب ه���ذا ت��ع��ل��ن دائ����رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ص��ادي��ة ب��دب��ي ب��اأن��ه ق��د مت ال��ت��اأ���ص��ري يف ال�صجل 
بتاريخ  دبي  ، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأع��اه  املذكورة  ال�صركة  باإنحال  لديها  التجاري 
وعلى   2021/11/28 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/11/28
اأحمد احلو�سني حما�سبون  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�ص  من لديه 
ومراجعون قانونيون �سركة ال�سخ�س الواحد - �س ذ م م - العنوان : مكتب رقم  805 
ملك يو�صف حممد ر�صول حممد - بردبي - برج خليفة - هاتف : 4341111-04 فاك�ص 
امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45(  4341112-04 م�صطحباً معه كافة   :

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

�سركة  قانونيون  ومراجعون  حما�سبون  احلو�سني  اأحمد   : امل�صفي  ا���ص��م 
يو�صف  م��ل��ك   805 رق���م   مكتب   : ال��ع��ن��وان   - م  م  ذ  �س   - الــواحــد  ال�سخ�س 
فاك�ص   04-4341111  : هاتف   - ب��رج خليفة   - بردبي   - ر�صول حممد  حممد 
باأنه قد  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  4341112-04 مبوجب هذا   :
مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاه لت�صفية وكالة اي كيو اإك�سبريين�س لالعالن ملالكها 
قرار  مبوجب  وذل��ك  �ــس.ذ.م.م  الواحد  ال�سخ�س  �سركة  القاب�سة  واأولده  علي 
حماكم دبي بتاريخ 2021/11/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/11/28 وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
اأعاه، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة القت�صاد باأن ال�صادة/�صركة اأمريكان ليف ان�صوران�ص 
كومباين )اجلن�صية: الوليات املتحدة( قد تقدمت بطلب �صطب 
�صارع  املجاز-خلف  )العنوان:  ال�صارقة  اإمارة  يف  ال�صركة  فرع  قيد 
واملقيدة   )5984 �ص.ب:  اليو�صفي،  اهلل  النا�صر-عبد  عبد  جمال 
وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية  ال�صركات  �صجل  يف   )6( رقم  حتت 
ال�صركات  �صاأن  ل�صنة 2015 يف  القانون الحتادي رقم )2(  لحكام 
2010م  ل�صنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعدياتة  التجارية 
املن�صاآت  دليل اجراءات الرخي�ص لفروع ومكاتب  اعتماد  �صاأن  يف 
ال�صادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ص�صة 
ا�صحاب احلق يف العرا�ص ان يتقدموا باعرا�صهم اىل الوزارة يف 
ميعاد ل يتجاوز �صهر من تاريخ الن�صر على العنوان التايل: وزارة 

القت�صاد اإدارة الت�صجيل التجاري �ص.ب:)3803( - ال�صارقة.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

الإم����ارات  دول���ة  "توا�صل  ب��ال��ق��ول: 
ا�صتقطاب  امل����ت����ح����دة  ال����ع����رب����ي����ة 
حتليل  ميكنهم  ال��ذي��ن  الأ�صخا�ص 
ب�����ص��ك��ل نقدي  امل���ع���ق���دة  امل�����ص��ك��ات 
واملخاطرة  مبتكرة  ح��ل��ول  واإن�����ص��اء 
لا�صتثمار يف التغيري" وقال "تركز 
حكومتنا على البتكار ل�صمان جناح 
دولتنا يف  وا�صتدامة  الأعمال  ري��ادة 
متكني  اإىل  تهدف  بحيث  امل�صتقبل 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
امل�صتحيل  جعل  يف  ال���ص��ت��م��رار  م��ن 
باأن  ث��ق��ة  ك��ّل��ي  واأ�صاف"  ممكناً." 
جم��م��وع��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات واملُ����ب����ادرات 
التي نطلقها اليوم لاحتفاء ب�صهر 
ُت�����ص��ه��م يف تطوير  ���ص��وف  الب��ت��ك��ار، 
اأفكارنا وحتفيز التزامنا بالن�صاطات 
التي حُتّقق اأهداف جامعة المارات 
والأفكار  النتائج  روؤي��ة  اإىل  واأتطلع 
ال�صهر حيث  التي �صينتج عنها هذا 
ون�����ص��ع��ى ح��ث��ي��ث��ا ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى دفع 
لدولتنا  وال��ن��ج��اح  التنمية  ع��ج��ل��ة 

احلبيبة ."

لفت  ك���م���ا  جمتمعنا".  ل�������ص���ال���ح 
كذلك  ه��و  البتكار  اأن  اإىل  معاليه 
ج�����زء م����ن امل����ب����ادئ ال���ع�������ص���رة التي 
لتوجيه  الر�صيدة  قيادتنا  و�صعتها 
العربية  الإم����������ارات  دول������ة  ت���ط���ور 
القادمة  عاًما  املتحدة يف اخلم�صني 
جلذب  املفتاح  هو  "البتكار  ،بقوله 
لتنويع  م��ف��ت��اح  وه����و  ال���ص��ت��ث��م��ار، 
لقدرتنا  ���ص��روري  وه��و  اقت�صادنا، 
التناف�صية العاملية يف امل�صتقبل وحلل 
ال��ت��ي تواجهها  امل��ع��ق��دة  ال��ت��ح��دي��ات 
ك��ل دول���ة يف ال��ع��امل. " واأو����ص���ح ان 
البتكار وريادة الأعمال ي�صري جنًبا 
اإىل جنب حيث يتمتع رواد الأعمال 
بالبتكار وحل امل�صكات واملخاطرة 
هم  الأع��م��ال  رواد  ان  اىل  م�صريا   ،
اإقناع  ق��ادرون على  قادة حتويليون، 
العناء.  باأن البتكار ي�صتحق  النا�ص 
ال�صيخ  له  املغفور  املوؤ�ص�ص  ووال��دن��ا 
زايد بن �صلطان ال نهيان رحمه اهلل 
،كان قائداً حقيقياً من هذا النوع".

كلمته  ن�صيبة  زك��ي  معايل  واختتم 

ناجح ولتطوير ممار�صات ومفاهيم 
الباحثني  ي���ق���وم  وقال"  اأف�صل" 
واأع�صاء هيئة التدري�ص يف اجلامعة 
بتحديد م�صاكل جديدة ومنهجيات 
ولديهم  بديلة  واإمكانيات  ج��دي��دة 
�صغف يف املخاطرة واإجراء التجارب 
كما ت�صعى الهيئة الإدارية با�صتمرار 
اأداء عملياتنا ويجدون  اإىل حت�صني 
وفعالية  ك����ف����اءة  ل���ت���ع���زي���ز  ط����رًق����ا 
ال��ت��ي تقدمها  وم��ع��اي��ري اخل��دم��ات 
اجلامعة حيث ان البتكار هو هدف 
اجلامعة وحمور عملها ونتائجها."

جميعاً  "ن�صرك  ي��ق��ول:  وم�����ص��ى 
مهمة  يف  اجل���ام���ع���ي  جم��ت��م��ع��ن��ا  يف 
والتفكري   ، والخ����راع  التح�صني، 
هو  هدفنا  ان  اإعتبار  على  الأ�صيل 
اأن نذكر  ا  اأي�صً البتكار ولكن علينا 
فاحل�صارة  البتكار  باأهمية  اأنف�صنا 
وحّل  الإب����داع  ثمرة  ه��ي  الإن�صانية 
الب�صرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  واإن  امل�����ص��ك��ات 
التح�صني،  يف  ب��ال��رغ��ب��ة  م��دف��وع��ة 
واملعاناة،  امل�صاكل  م��ن  والتخفيف 
وال�صتفادة من املزايا.  واأكد معاليه 
الإن�صان  ه��ب��ة  ه��و  الب��ت��ك��ار  ان   "
بع�ص  يف  ن�����ص��ه��د  ح���ي���ث  وواج�����ب�����ه 
البحوث  يف  خ��ارق��اً  تقدماً  الأح��ي��ان 
عن  "اخلارجة  الأف��ك��ار  اأو  العلمية 

امل�����ص��ك��ات وحت�صني  الإب�����داع وح���ّل 
كما  املناف�صة  على  وال��ق��درة  حياتنا 
ركزنا تفكرينا البتكاري على تاأمني 
كعائات وجمتمعات،  اأ�ص�ص حياتنا 
واأ�صحاب  اأعمال  ك��رواد  لنجاحاتنا 
للدولة.  التحتية  وللبنية  اأع��م��ال، 
ا على اأن نكون  كما حثنا قادتنا اأي�صً
متميزين،  نكون  واأن  ا�صتثنائيني، 
اهتمام  على  للح�صول  ن�صعى  واأن 
ال��ع��امل ب���الإجن���ازات ال��رائ��ع��ة التي 
ج����اءت  ج���وه���ره���ا،  ن��ح��ق��ق��ه��ا. ويف 
اب��ت��ك��ارات��ن��ا م��ن خ���ال ال��ع��م��ل مًعا 

املاألوف" بالكامل." وقال " يجب اأن 
نتذكر اأن اأكرث البتكارات ا�صتدامة 
احللول  وت��ق��دمي  التعاون  نتاج  ه��ي 
مل�صاعدة الآخرين حيث جتمع هذه 
الأفكار  من  العديد  بني  البتكارات 
املختلفة وت�صعى مل�صاعدة اأكرب عدد 

من النا�ص".
وعرب معايل زكي ن�صيبة عن �صعادته 
ب���اأن جن��اح دول���ة الإم����ارات العربية 
لتاريخ  حتمية  نتيجة  ه��و  املتحدة 
 ، من البتكار من كل ه��ذه الأن���واع 
على  قادتنا  �صجعنا  "لقد  ُم�صيفاً: 

•• العني-الفجر: 

ن�صيبة،  اأن������ور  زك����ي  م���ع���ايل  ���ن  د����صّ
ال�صمو  ل�صاحب  الثقايف  امل�صت�صار 
الأعلى  ال��رئ��ي�����ص  ال���دول���ة-  رئ��ي�����ص 
جل����ام����ع����ة الإم�����������������ارات ال���ع���رب���ي���ة 
�صهر  فعاليات  اأم�ص  �صباح  املتحدة 
وذلك   ،"2022 تبتكر  "الإمارات 
افرا�صياً بح�صور وم�صاركة معايل 
وزيرة  حميد  بو  عي�صى  بنت  ح�صة 
ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع، وال�����ص��ي��خ��ة ن���ورة 
مركز  م��دي��رة  النعيمي  حميد  بنت 
عجمان بدائرة البلدية والتخطيط 
، والإدارة العليا باجلامعة، واأع�صاء 
الإداري����ة  والهيئة  ال��ت��دري�����ص  هيئة 

وطلبة اجلامعة. 
اأّك����د م��ع��ال��ي��ه يف ك��ل��م��ة ل��ه خال  و 
جامعة  حر�ص  " اأن  الفتتاح  حفل 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
الحتفاء ب�صهٍر ُمثري من الأن�صطة 
والفعاليات حافلة مبفهوم وعملية 
الب��ت��ك��ار، ي��اأت��ي ن��ظ��راً لأن اجلامعة 
ه��ي م��ه��د الب��ت��ك��ار وت��ت��م��ث��ل املهمة 
الأ�صا�صية للجامعة يف تعزيز الفكر 
وي��ت��ق��دم طابنا  ح��ي��ث   ، الأ���ص��ي��ل 
املعرفة  اك��ت�����ص��اب  م��ن  اجل��ام��ع��ة  يف 
ويتعلمون  ون��ق��ده��ا.  حتليلها  اإىل 
وميكن  اأب����ًدا  تكتمل  ل  امل��ع��رف��ة  اأن 
معايل  واأ���ص��اف  حت�صينها."  دائ��ًم��ا 
طاب  يتعّلم  ك��م��ا   " ن�صيبة:  زك���ي 
ل��دي��ن��ا تطبيق  ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����ص���ات 
حل  يف  الإب��داع��ي  والتفكري  املعرفة 
هو  م��ا  ملعرفة  ويبحثون  امل�صكات 
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اأخبـار الإمـارات

ويل عهد الفجرية يطلع على الروؤية امل�ستقبلية ل�سركة األف للتعليم
•• الفجرية - وام:

ا���ص��ت��ق��ب��ل ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن حممد 
بالديوان  مكتبه  يف   ، ال��ف��ج��رية  ع��ه��د  ويل  ال�����ص��رق��ي 
الأمريي، الدكتورة عائ�صة ح�صن اليماحي، م�صت�صارة 

جمل�ص اإدارة �صركة "األف للتعليم".
اإىل  اليماحي  عائ�صة  ال��دك��ت��ورة  م��ن  �صموه  وا�صتمع 
ومميزاتها  الرقمية  "األف"  من�صة  عن  مف�صٍل  �صرٍح 
الذكاء  تقنيات  اأح��دث  ت�صتخدم  والتي  التكنولوجية، 

التجارب  اأف�صل  والبيانات بهدف توفري  ال�صطناعي 
التعليمية يف مدار�ص الدولة للطلبة واملعلمني ومتكني 
القيادات من اتخاذ القرار. واطلع �صموه على الروؤية 
اإىل  تهدف  التي  للتعليم"  "األف  ل�صركة  امل�صتقبلية 
تعزيز مكانة دولة الإمارات يف جمال التعليم الرقمي 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات النظام  وال��ت��ط��ور 

التعليمي يف مدار�ص الدولة.
"األف"  ال���ف���ج���رية مب��ن�����ص��ة  ع��ه��د  ���ص��م��و ويل  واأ�����ص����اد 
واأهدافها، موؤّكًدا دعم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن 

حممد ال�صرقي ع�صو املجل�ص الأعلى حاكم الفجرية 
التعليمية  للم�صاريع التي ت�صهم يف الرتقاء بالعملية 
يف مدار�ص الدولة وتعزيز مكانة الإمارات يف موؤ�صرات 
الدكتورة  تقدمت  جانبها،  م��ن  العاملية.  التناف�صية 
عائ�صة اليماحي اإىل �صمو ويل عهد الفجرية، بال�صكر 
والمتنان لهتمام �صموه باملبادرات التعليمية املتطورة 
لاتقاء  اجل��ه��ود  موا�صلة  على  اأ�صحابها  وت�صجيع 
�صامل  �صعادة  اللقاء  ح�صر  الدولة.  يف  التعليم  بقطاع 

الزحمي مدير مكتب �صمو ويل عهد الفجرية.
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املدة حمدودة  تعاقدية  لعالقات  وفقا  للعمل  اأمناط  و6  العمل  ت�ساريح  من  نوعا   12 •

•• دبي -وام:

ال��ي��وم الأربعاء  ي��ب��داأ اع��ت��ب��ارا م��ن 
الثاين من فرباير 2022 �صريان 
 33 رق��م  بقانون احت��ادي  املر�صوم 
ل�صنة 2021 ب�صاأن تنظيم عاقات 
العمل على كافة املن�صاآت واأ�صحاب 
العمل والعمال يف القطاع اخلا�ص 
مبوجب  ينتهي  ح��ي��ث  ال���دول���ة  يف 
ذل���ك ال��ع��م��ل ب��ال��ق��ان��ون الحت���ادي 
رقم 8 ل�صنة 1980 ب�صاأن تنظيم 

عاقات العمل .
وقال معايل الدكتور عبدالرحمن 
ب��ن ع��ب��دامل��ن��ان ال��ع��ور وزي���ر املوارد 
القانون  اإن  وال��ت��وط��ني  الب�صرية 
العمل  �صوق  مكانة  يعزز  اجل��دي��د 
الإم��ارات��ي ك��واح��د م��ن اأب���رز واأهم 
تتميز  التي  العاملية  العمل  اأ�صواق 
باملرونة والكفاءة و�صهولة العمال 
وج��������ذب ال�����ك�����ف�����اءات واخل��������ربات 
وامل���ه���ارات وذل����ك يف ���ص��وء توفري 
احل��م��اي��ة و���ص��م��ان ح���ق���وق طريف 

عاقة العمل على نحو متوازن.
اجلديد  ال���ق���ان���ون  اأن  واأ������ص�����اف 
اأ�صحاب  اأم����ام  اأت����اح خ��ي��ارات ع���دة 
�صكل  لتحديد  وال��ع��ام��ل��ني  العمل 
التعاقدية  ال��ع��م��ل  ع��اق��ة  ومن���ط 
مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع رغ��ب��ة الطرفني 
12 نوعا  �صيما يف �صوء وج��ود  ل 
اأن��واع من  العمل و6  من ت�صاريح 

ل�صوابط  وفقاً  عاماً   15 �صن  بلغ 
ت�����ص��م��ن بيئة  و�����ص����روط حم�����ددة 
تدريب وعمل منا�صبتني وت�صريح 
اأب��ن��اء دول جمل�ص  عمل م��واط��ن/ 
التعاون والذي يتيح هذا النوع من 
يف  امل�صجلة  للمن�صاآت  الت�صاريح 
اأبناء  اأو  املواطنني  ت�صغيل  ال��وزارة 
دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 

العربية.
حلاملي  ع���م���ل  ت�����ص��ري��ح  ومي���ن���ح 
الإقامة الذهبية عند طلب من�صاأة 
عامل  ت�صغيل  ال���وزارة  يف  م�صجلة 
الإقامة  الدولة من حاملي  داخ��ل 
عمل  ت�صريح  مينح  كما  الذهبية 
امل�صجلة  مواطن متدرب للمن�صاآت 
تدريب  يف  ال���راغ���ب���ة  ال��������وزارة  يف 
العلمي  م���وؤه���ل���ة  وف�����ق  م����واط����ن 

املعتمد.
ومي����ن����ح ت�������ص���ري���ح ال���ع���م���ل احل���ر 
ممار�صة  يف  ال���راغ���ب���ني  ل����اأف����راد 
ال���ع���م���ل احل�����ر ب�����ص��ك��ل م�����ص��ت��ق��ل /
لاأفراد  ال��ذات��ي��ة  اإق��ام��ت��ه��م  ع��ل��ى 
اأو  ج��ه��ة  رع���اي���ة  دون  الأج����ان����ب/ 
الدولة  يف  حم����دد  ع��م��ل  ���ص��اح��ب 
ا���ص��راط وج���ود ع��ق��د عمل  ودون 
وال�������ذي يحقق  امل���ف���ع���ول،  �����ص����اري 
الطبيعي  ال�����ص��خ�����ص  خ��ال��ه  م���ن 
تقدمي  طريق  عن  مبا�صراً،  دخ��ًا 
خ���دم���ات���ه ل���ف���رة زم��ن��ي��ة حم���ددة 
خدمة  ت��ق��دمي  اأو  مهمة  لأداء  اأو 

م��ت��غ��رية ح�صب  ب����اأوق����ات  ال��ع��م��ل 
ظروف ومتطلبات العمل.

ك����م����ا ت�������ص���م���ل اأمن������������اط ال���ع���م���ل 
حيث  بعد  ع��ن  العمل  امل�صتحدثة 
اأو جزء  ك��ل��ه  ال��ع��م��ل  ت����اأدي����ة  ي��ت��م 
عن  العمل عو�صاً  مقر  خ��ارج  منه 
العمل  ك��ان  و�صواء  فعلياً  التواجد 
ب���دوام ك��ام��ل اىل جانب  اأو  ج��زئ��ي 
يتم  حيث  الوظيفة  تقا�صم  من��ط 
والواجبات  املهام  تق�صيم  مبوجبه 
املهام  لتاأدية  عامل  من  اأك��رث  بني 
املتفق عليها م�صبقاً، وينعك�ص على 
منهم  لكل  امل�صتحق  الأج���ر  قيمة 
ويتم  وتنا�صب،  ن�صبة  يكون  بحيث 
التعامل معهم وفق �صوابط العمل 

اجلزئي.
املر�صوم بقانون ولئحته  اأن  يذكر 
مكافاأة  م��ق��دار  ح���ددا  التنفيذية 
ال�صنوية  والإج���ازة  اخلدمة  نهاية 
الذي  بال�صكل  العمل  لنمط  وفقا 

ي�صمن حقوق طريف التعاقد.
الب�صرية  امل��������وارد  وزارة  وت����ب����داأ 
 " غ��د  ي��وم  م��ن  اعتبارا  والتوطني 
الأرب��ع��اء " اإ���ص��دار 12 ن��وع��ا من 
املجال  يتيح  مب��ا  العمل  ت�صاريح 
ال����وزارة  ل���دى  امل�صجلة  للمن�صاآت 
ت�����ص��غ��ي��ل ال���ع���ام���ل مب���وج���ب هذه 
ت�صريح  ت�صمل  وال��ت��ي  الت�صاريح 
الدولة  خ��ارج  من  عامل  ا�صتقدام 
وت�����ص��ري��ح ان���ت���ق���ال ال���ع���ام���ل غري 

اأمناط العمل التي تن�صاأ مبوجبها 
عاقات عمل تعاقدية.

ال�صدد  ه����ذا  يف  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ص����ار 
التنفيذية  ال����ائ����ح����ة  اأن  اإىل 
اعتمدها  ال��ت��ي  بقانون  للمر�صوم 
م���وؤخ���را جم��ل�����ص ال�������وزراء حددت 
���ص��روط و���ص��واب��ط اأمن����اط العمل 
املرتبة على كل من  واللتزامات 
كل  وف��ق  وال��ع��ام��ل  العمل  �صاحب 
منط ومبا تقت�صيه م�صلحة طريف 

عقد العمل.
ولئحته  اجل��دي��د  القانون  ويتيح 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة اع��ت��ب��ارا م���ن ي���وم غد 
�صتة  وف���ق  ال��ت��ع��اق��د  "الأربعاء" 
الدوام  ت�صمل  العمل  م��ن  اأمن���اط 
�صاحب  لدى  العمل  وهو  الكامل، 
العمل  �صاعات  لكامل  واح��د  عمل 
اليومية طوال اأيام العمل والدوام 
اجلزئي، وهو العمل لدى �صاحب 
عمل اأو اأ�صحاب عمل لعدد حمدد 
من �صاعات العمل اأو الأيام املقررة 
للعمل والعمل املوؤقت، وهو العمل 
الذي تقت�صي طبيعة تنفيذه مدة 
حمددة، اأو ين�صب على عمل بذاته 
وي��ن��ت��ه��ي ب���اإجن���ازه وال��ع��م��ل امل���رن، 
�صاعات  تتغري  ال���ذي  ال��ع��م��ل  وه���و 
حجم  ح�صب  عمله  اأي��ام  اأو  تاأديته 
القت�صادية  وامل���ت���غ���ريات  ال��ع��م��ل 
العمل،  �صاحب  ل��دى  والت�صغيلية 
�صاحب  ل���دى  يعمل  اأن  ول��ل��ع��ام��ل 

م�صجلة  من�صاأة  واإىل  من  املواطن 
ه��م على  مل��ن  ال����وزارة وت�صريح  يف 
اإقامة ذويهم وت�صريح عمل موؤقت 
الذي يتم مبوجبه  الت�صريح  وهو 
ت�صغيل عامل لعمٍل تقت�صي طبيعة 
م���دة حمددة  اإجن�����ازه  اأو  ت��ن��ف��ي��ذه 
وت�صريح عمل مهمة وهو ت�صريح 
يف  امل�صجلة  املن�صاآت  لإح��دى  مينح 
الوزارة الراغبة يف ا�صتقدام عامل 
من اخلارج لإجن��از عمل موؤقت اأو 

م�صروع معني حم�دد املدة.
ال��ع��م��ل اجلزئي  ت�����ص��ري��ح  وي��ت��ي��ح 
ل��ل��م��ن�����ص��اآت امل�����ص��ج��ل��ة يف ال������وزارة 
عمل  عقد  مبوجب  عامل  ت�صغيل 
���ص��اع��ات عمله  ت��ق��ل  ج��زئ��ي بحيث 
اأي����ام ع��م��ل��ه ع��ن ن��ظ��رائ��ه ممن  اأو 
ك����ام����ل. وميكن  ب�������دوام  ي��ع��م��ل��ون 
من  اأك���رث  ل��دى  يعمل  اأن  للعامل 
على  احل�صول  بعد  عمل  �صاحب 
ت�����ص��ري��ح ب��ذل��ك م��ن ال������وزارة كما 
يتيح ت�صريح عمل احلدث ت�صغيل 
من بلغ �صن 15 عاماً ومل يتجاوز 
18 من عمره يف من�صاأة م�صجلة يف 
الوزارة وفق ال�صوابط التي اأقرها 

القانون ولئحته التنفيذية.
اأي�صا  ال��ع��م��ل  ت�����ص��اري��ح  وت�����ص��م��ل 
طالب  وت�صغيل  ت��دري��ب  ت�صريح 
حيث يتيح هذا النوع من الت�صاريح 
للمن�صاآت امل�صجلة يف الوزارة تدريب 
ممن  ال��دول��ة  يف  طالب  ت�صغيل  اأو 

الإن�������ذار، واإج��������راءات اإن���ه���اء عقد 
العمل واأي��ة بيانات اأخ��رى تقررها 
تنظيم  يتطلبه  م��ا  وف���ق  ال�����وزارة 

العاقة بني الطرفني.
و�صاحب  العامل  اتفاق  يجوز  كما 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإدخ����ال ب��ن��ود جديدة 
على مناذج العقود املعتمدة، ب�صرط 
اأحكام املر�صوم بقانون  اتفاقها مع 
والائحة والأنظمة القانونية كما 
يجوز تغيري العقد من منط عمل 
�صريطة موافقة كل من  اآخ��ر  اإىل 
وا�صتيفاء  العمل  و�صاحب  العامل 
ك���اف���ة امل�����ص��ت��ح��ق��ات امل��رت��ب��ة على 
الإج������راءات  وات���ب���اع  الأول  ال��ع��ق��د 

التي حتددها الوزارة.
الجازات  اجلديد  القانون  وح��دد 
واملتمثلة  العامل  ي�صتحقها  التي 
يف اإج��ازة ح��داد  ملدة 5 خم�صة اأيام 
اأو الزوجة و3  يف حال وفاة الزوج 
اأي����ام يف ح���ال وف���اة اأّي من  ث��اث��ة 
الأم اأو الأب اأو اأحد الأبناء اأو الأخ 
اأو الأخت اأو اأحد الأحفاد اأو اجلد 
اأو اجل��دة، وذلك ابتداًء من تاريخ 
والدية  اإج����ازة  ع��ن  ال��وف��اة ف�صا 
للعامل  عمل،  اأي���ام  خم�صة   5 مل��دة 
يرزق  ال���ذي  الأم  اأو  الأب  /����ص���واًء 
ي�صتحقها  طفله،  لرعاية  مبولود، 
اأو متقطعة خال  ب�صورة مت�صلة 
مدة 6 �صتة اأ�صهر من تاريخ ولدة 

الطفل.

ملن�صاآت،  اأو  لأف����راد  ���ص��واء  معينة، 
ال�صخ�ص  ه���ذا  ي��ك��ون  ل  وب��ح��ي��ث 
ب���اأي ح��ال م��ن الأح���وال  الطبيعي 
عامل لدى ه��وؤلء الأف��راد اأو تلك 

املن�صاآت.
وم��ن امل��ق��رر حت��وي��ل ع��ق��ود العمل 
اإىل عقود عمل  امل��دة  املحددة  غري 
حمددة املدة خال �صنة من تاريخ 
نفاذ املر�صوم ال��ذي ح��دد امل��دة مبا 
�صنوات  ث��اث   /3/ على  ت��زي��د  ل 
ويجوز باتفاق الطرفني متديد اأو 
اأخ��رى مماثلة  مل��دد  العقد  جتديد 
حالة  ويف  اأك�����رث،  اأو  اأق����ل  مل���دد  اأو 
ال��ع��ق��د، تعترب  اأو جت��دي��د  مت��دي��د 
امتداداً  اجل���دي���دة  امل����دد  اأو  امل����دة 
يف  اإليها  وت�صاف  الأ�صلية  للمدة 
امل�صتمرة  اخل��دم��ة  م���دة  اح��ت�����ص��اب 

للعامل.
واأوجب املر�صوم بقانون اأن يحتوي 
على  اأ�صا�صية  ب�صورة  العمل  عقد 
ا�صم �صاحب العمل وعنوانه، وا�صم 
مياده،  وتاريخ  وجن�صيته  العامل 
�صخ�صيته،  لإث�����ب�����ات  ي���ل���زم  وم�����ا 
املهنة،  اأو  وال��وظ��ي��ف��ة  وم���وؤه���ل���ه، 
ومكان  بالعمل،  اللتحاق  وت��اري��خ 
ال��ع��م��ل، و����ص���اع���ات ال��ع��م��ل، واأي�����ام 
الراحة، وفرة التجربة اإن وجدت، 
املتفق عليه  والأج��ر  العقد،  وم��دة 
مبا يف ذلك املزايا والبدلت، ومدة 
امل�صتحقة، ومدة  ال�صنوية  الإج��ازة 

ال��ق��ان��ون م��ن��ح العامل  اأج�����از  ك��م��ا 
اأيام  10ع�صرة  ملدة  درا�صية  اإج��ازة 
للعامل  ال��واح��دة،  ال�صنة  يف  عمل 
بالدرا�صة  امل��ن��ت��ظ��م  اأو  امل��ن��ت�����ص��ب 
التعليمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  اإح�����دى  يف 
لأداء  وذل���ك  ال��دول��ة،  يف  املعتمدة 
مدة  تقل  األ  �صريطة  الختبارات، 
عن  العمل  �صاحب  ل��دى  اخلدمة 

�صنتني.
كما ي�صتحق العامل املواطن اإجازة 
تفرغ لأداء اخلدمة الوطنية باأجر 
وفق الت�صريعات النافذة يف الدولة 
ف��ي��م��ا ي�������ص���رط ل��ل��ح�����ص��ول على 
الإجازات امل�صار اإليها يف هذه املادة، 
تقدمي ما يثبت ذلك من اجلهات 

املعنية.
تطبق   ، اجلديد  للقانون  وتنفيذا 
والتوطني  الب�صرية  امل���وارد  وزارة 
اع���ت���ب���ارا م����ن ي�����وم غ����د الأرب����ع����اء 
�صروط و�صوابط واإجراءات اإ�صدار 
وجت��دي��د واإل���غ���اء ت�����ص��اري��ح العمل 
وانتقال العمال من من�صاأة لخرى 
تلبية  العمل  لأ���ص��ح��اب  يتيح  مب��ا 
احتياجتهم من العمالة وال�صتفادة 
باأقل  وان��ت��اج��ي��ت��ه��ا  م���ن ط��اق��ات��ه��ا 
يف  خ�صو�صا  الت�صغيلية  التكاليف 

�صوء اأمناط العمل اجلديدة.

اليوم.. بدء تطبيق قانون تنظيم عالقات العمل اجلديد و4.9 مليون عامل يف القطاع اخلا�ص
•• اأبوظبي -وام:

الإم�������ارات تطوير  دول����ة  ت��وا���ص��ل 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��وان��ني والإج������راءات 
ت��ع��زي��ز �صهولة  ���ص��اأن��ه��ا  ال��ت��ي م���ن 
واإنتاجية  وت��ن��اف�����ص��ي��ة  الأع����م����ال 
����ص���وق ال��ع��م��ل ورف�����ع ق���درت���ه على 
ا�صتثمار الطاقات واملواهب املحلية 

والعاملية.
اليوم  ي���ب���داأ   .. ال�����ص��دد  ه����ذا  ويف 
بقانون  ب��امل��ر���ص��وم  ال��ع��م��ل  تطبيق 
 2021 ل�صنة   33 رق���م  احت����ادي 
العمل  ع����اق����ات  ت��ن��ظ��ي��م  ب�������ص���اأن 
كافة  على  اأحكامه  ت�صري  وال���ذي 
والعمال  العمل  واأ�صحاب  املن�صاآت 

يف القطاع اخلا�ص يف الدولة.
اجلديد  ب��ق��ان��ون  امل��ر���ص��وم  وي�صكل 
تطوير  ج���ه���ود  يف  ن���وع���ي���ة  ن��ق��ل��ة 
بالدولة  ال��ع��م��ل  ���ص��وق  وا���ص��ت��دام��ه 
ن�����ظ�����را مل���ج���م���وع���ة الم�����ت�����ي�����ازات 
واحلقوق التي ن�ص عليها بالن�صبة 
وتنظيم  عليها،  واحلفاظ  للعمالة 
ع��اق��ات ال��ع��م��ل، وحت��دي��د حقوق 

والتزامات كافة الأطراف املعنية.
حديثة  اإح�������ص���ائ���ي���ة  واأظ������ه������رت 
الب�صرية  امل��وارد  وزارة  عن  �صادرة 

بقانون  امل���ر����ص���وم  وح���ظ���ر  م���ع���ه. 
التمييز على اأ�صا�ص العرق اأو اللون 
الأ�صل  اأو  ال���دي���ن  اأو  اجل��ن�����ص  اأو 
اأو  الجتماعي  الأ�صل  اأو  الوطني 
الأ�صخا�ص  ب���ني  الإع���اق���ة  ب�����ص��ب��ب 
اإ�صعاف  ���ص��اأن��ه  م���ن  ي��ك��ون  ال����ذي 
تكافوؤ الفر�ص اأو امل�صا�ص بامل�صاواة 
اأو  ال��وظ��ي��ف��ة  ع��ل��ى  يف احل�������ص���ول 
ال�صتمرار فيها والتمتع بحقوقها، 
كما حظر التمييز يف الأعمال ذات 
ل  فيما  ال��واح��دة  الوظيفية  املهام 
ت��ع��د ال��ق��واع��د والإج�������راءات التي 
م�صاركة  تعزيز  �صاأنها  م��ن  ي��ك��ون 
���ص��وق العمل  م��واط��ن��ي ال��دول��ة يف 

متييزاً.
واأك�����دت ال��ت��ع��دي��ات اأن����ه م��ع عدم 
للمراأة  املقررة  باحلقوق  الإخ��ال 
هذا  يف  عليها  املن�صو�ص  العاملة 
املر�صوم بقانون ت�صري على الن�صاء 
املنظمة  الأحكام  جميع  العامات 
مع  مت��ي��ي��ز  دون  ال��ع��م��ال  لت�صغيل 
ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى م��ن��ح امل������راأة الأج���ر 
كانت  اإذا  ال���رج���ل  لأج�����ر  امل��م��اث��ل 
تقوم بذات العمل اأو عمل اآخر ذي 
قيمة مت�صاوية والذي �صي�صار اإىل 
جمل�ص  من  بقرار  لحقا  حتديده 

وموظفة، تلتها الفئة من 20 اإىل 
و84  األفا   411 بواقع  عاما   24
م��وظ��ف��ا وم��وظ��ف��ة، ث��م ال��ف��ئ��ة من 
 267 بواقع  عاما   54 اإىل   50
وموظفة،  م��وظ��ف��ا  و719  األ���ف���ا 
عاما   59 اإىل   55 م��ن  الفئة  ث��م 
موظفا  و436  األفا   134 بواقع 

وموظفة.
القطاع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ع����دد  وب��ل��غ 
اخل��ا���ص م��ن ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة من 
60 اإىل 64 عاما نحو 61631 
عدد  بلغ  فيما  وم��وظ��ف��ة،  موظفا 
من  العمرية  الفئة  م��ن  العاملني 
 20621 ن���ح���و   69 اإىل   65
الفئة  اأم�������ا  وم����وظ����ف����ة،  م���وظ���ف���ا 
فوق  وم��ا  ع��ام��ا   70 م��ن  العمرية 
ف���ق���د ب���ل���غ ع�����دد ال���ع���ام���ل���ني نحو 
الإح�صائية  اأظهرت  كما   ،5875
موظف   12302 ن���ح���و  وج������ود 
من  العمرية  الفئة  م��ن  وموظفة 

عاما.  19 اإىل   16
القطاع  م���ن�������ص���اآت  ع�����دد  وارت����ف����ع 
العام  ب��ن��ه��اي��ة  امل�����ص��ج��ل��ة،  اخل���ا����ص 
ال�������وزارة  ل�����دى   2021 امل���ا����ص���ي 
فقط من دون اأن ت�صتمل ال�صركات 
امل�����ص��ج��ل��ة يف امل��ن��اط��ق احل�����رة، اإىل 

للعامل ت�صمل اإجازة حداد تراوح 
بني 3 و 5 اأيام وفقا لدرجة قرابة 
املتوفى اإ�صافة اإىل اإجازة الوالدية 
اإجازات  واأي��ة  اأي��ام  خم�صة  ومدتها 
ال����وزراء..  جمل�ص  يقررها  اأخ���رى 
واأناط ب�صاحب العمل حتمل ر�صوم 
وال�صتخدام  ال���ص��ت��ق��دام  وتكلفة 
�صواء  العامل  وعدم حت�صيلها من 

بطريقة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة.
وت�صمنت التعديات ن�صا ي�صتحق 
مكافاأة  امل��واط��ن  العامل  مبوجبه 
نهاية اخلدمة عند انتهاء خدمته 
املنظمة  للت�صريعات  وف��ق��اً  وذل���ك 
للمعا�صات والتاأمينات الجتماعية 
واأك��دت على   .. الدولة  ال�صارية يف 
الذي  الأجنبي  العامل  ا�صتحقاق 
بالدوام  ال��ع��م��ل  من��ط  وف���ق  يعمل 
اأكرث  اأو  �صنة  اأكمل  وال��ذي  الكامل 
يف اخلدمة امل�صتمرة مكافاأة نهاية 
اخلدمة عند انتهاء خدمته حت�صب 
وفق الأجر الأ�صا�صي، وذلك بواقع 
اأجر /21/ يوما عن كل �صنة من 
���ص��ن��وات اخل��دم��ة اخل��م�����ص الأوىل 
واأجر /30/ يوما عن كل �صنة مما 
اأن��اط املر�صوم  زاد على ذل��ك، فيما 
التنفيذية  ب���ال���ائ���ح���ة  ب���ق���ان���ون 

وال��ت��وط��ني اأن ع���دد ال��ع��ام��ل��ني يف 
من�صاآت القطاع اخلا�ص وامل�صجلني 
لدى الوزارة و�صل يف عام 2021 
اآلف  و903  م����اي����ني   4 اإىل 
و612 موظفا، بزيادة بلغت 124 
مع  باملقارنة  موظفا  و416  األفا 

عام 2020.
العمرية  ب��ال��ف��ئ��ة  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
فقد  اخل��ا���ص،  بالقطاع  للعاملني 
جاءت الفئة العمرية من 30 اإىل 
34 عاماً الأكرث توظيفاً باإجمايل 
موظفا  و269  األفا  و33  مليون 
العمرة بني  الفئة  تلتها  وموظفة، 
35 و 39 عاما بواقع 943 األفا 
ثم  وم��وظ��ف��ات،  موظفني  و703 
25 و29  ب���ني  ال��ع��م��ري��ن  ال��ف��ئ��ة 
عاماً، باإجمايل 917 األفا و981 
موظفا وموظفة، ثم الفئة العمرية 
ما بني 40 اإىل 44 والتي �صجلت 
وجود 677 األفا و209 موظفني 

وموظفات.
 45 م��ن  العمرية  الفئة  واح��ت��ل��ت 
املرتبة اخلام�صة يف  49 عاماً  اإىل 
امل�صجلة  العمالة  اإج��م��ايل  ج���دول 
م�صجلة  ال��ع��م��ري��ة،  الفئة  بح�صب 
موظفا  و782  األ�����ف�����ا   417

الوزراء.
املر�صوم  يف  التعديات  اأب���رز  وم��ن 
اأمناط جديدة  ا�صتحداث  بقانون، 
من اأنواع العمل مبا يتيح لأ�صحاب 
ال��ع��م��ل ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��م من 
طاقاتها  من  وال�صتفادة  العمالة 
التكاليف  ب����اأق����ل  واإن���ت���اج���ي���ت���ه���ا 
الت�صغيلية وذلك من خال العمل 
امل��وؤق��ت والعمل  اجل��زئ��ي وال��ع��م��ل 
خيارات  توفري  مع  بالتوازي  املرن 
عدة اأمام اأ�صحاب العمل لتوظيف 
عملها  ع���ق���ود  امل��ن��ت��ه��ي��ة  ال��ع��م��ال��ة 
واملتواجدة يف الدولة عرب اإجراءات 

تتميز بال�صهولة واملرونة.
وحدد املر�صوم بقانون نوعا واحدا 
امل��دة وهو العقد  للعقود من حيث 
حمدد املدة مبا ل يزيد على ثاث 
���ص��ن��وات وي��ج��وز ب��ات��ف��اق الطرفني 
ملدد  العقد  ه��ذا  جتديد  اأو  متديد 
اأو  واح������دة  م����رة  اأق�����ل  اأو  مم��اث��ل��ة 

اأكرث.
ال���ت���ع���دي���ات ع���ل���ى منح  واأك���������دت 
ال��ع��ام��ل ي��وم راح���ة م��دف��وع الأجر 
اأي�����ام الراحة  اإم��ك��ان��ي��ة زي�����ادة  م���ع 
الأ�صبوعية وفق تقدير املن�صاأة اإىل 
جانب ا�صتحداث عدد من الإجازات 

بلغت  بزيادة  من�صاأة،   373966
22999 من�صاأة باملقارنة مع عام 

.2020
قطاع  ت�صدر  لاإح�صائية  ووف��ق��ا 
قطاعات  اأك���رث  قائمة  الإن�����ص��اءات 
العاملني  ع���دد  م���ن ح��ي��ث  ال��ع��م��ل 
األف  و301  م��ل��ي��ون��ا  ب��ل��غ  وال����ذي 
ت�صدر قطاع  فيما  و359 عاما، 
قائمة  الإ�صاح  التجارة وخدمات 
اأك����رث ق��ط��اع��ات ال��ع��م��ل م���ن حيث 
األفا   132 م�صجًا  املن�صاآت  ع��دد 

و467 من�صاأة.
بقانون  امل���ر����ص���وم  اإىل  وب���ال���ع���ودة 
 2021 ل�صنة   33 رق���م  احت����ادي 
التي  ال���ت���ع���دي���ات  يف  ن�������ص  ف���ق���د 
اأن�����ه ل ي���ج���وز اأن  ت�����ص��م��ن��ه��ا ع��ل��ى 
اأي و�صيلة  ي�صتعمل �صاحب العمل 
العامل  اإجبار  اأو  حمل  �صاأنها  من 
عنوة اأو تهديده باأي عقوبة للعمل 
بعمل  القيام  على  اإجباره  اأو  لديه 
اإرادته،  اأو تقدمي خدمة رغماً عن 
ك��م��ا ح��ظ��ر ال��ت��ح��ر���ص اجل��ن�����ص��ي اأو 
التنمر اأو ممار�صة اأّي عنف لفظي 
العامل  على  نف�صي  اأو  ج�صدي  اأو 
من قبل �صاحب العمل اأو روؤ�صائه 
العاملني  اأو  زم��ائ��ه  اأو  العمل  يف 

نهاية  مكافاأة  تنظيم  اآلية  حتديد 
اخل�����دم�����ة ل���ل���ع���ام���ل���ني الأج�����ان�����ب 
باأمناط العمل الأخرى غري منط 

العمل بالدوام الكامل.
التزامات  ب��ق��ان��ون  امل��ر���ص��وم  ون��ظ��م 
اأبرزها  ال��ت��ي م��ن  ال��ع��م��ل  ���ص��اح��ب 
و�صع لوائح تنظيم العمل واللتزام 
امل���ائ���م وتوفري  ال�����ص��ك��ن  ب��ت��وف��ري 
ف�صا  وال��وق��اي��ة  احلماية  و�صائل 
ت���دري���ب العمال  ال��ع��م��ل ع��ل��ى  ع���ن 
تعزيز  و�صمان  مهاراتهم  وتنمية 
وواجباتهم  بحقوقهم  معرفتهم 

العمالية وغريها من التزامات.
املر�صوم  ن��ظ��م  ذل����ك  م��ق��اب��ل  ويف 
ب��ق��ان��ون ال��ت��زام��ات ال��ع��ام��ل والتي 
العمل  ع���ق���د  ب���ن���ود  ع���ل���ى  ت���رت���ك���ز 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة منها  مل��ه��ام��ه  ووف���ق���ا 
ت������اأدي������ة ال���ع���م���ل خ������ال اأوق�����ات�����ه 
ال�صلوك  بح�صن  واللتزام  املحددة 
اأ�صرار  على  واملحافظة  والأخ���اق 
املهارات  لتطوير  وال�صعي  العمل 
العمل  بعدم  والل��ت��زام  الوظيفية 
ل���دى ���ص��اح��ب ع��م��ل اأخ���ر واإخ���اء 
من  �صهر  خ��ال  ال��ع��م��ايل  ال�صكن 
ان��ت��ه��اء ع��ق��د ال��ع��م��ل وغ��ريه��ا من 

اللتزامات.

�سالل تتعاون مع هوجندورن لتوظيف اأجهزة اال�ست�سعار الرقمية يف 100 مزرعة حملية
•• اأبوظبي-وام: 

التابعة  ����ص���ال  ����ص���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
تعاونها  ع����ن  القاب�صة"   " ل����� 
م����������ع ��������ص�������رك�������ة ه��������وج��������ن��������دورن 
-واحدة   Hoogendoorn
التكنولوجيا  ���ص��رك��ات  اأك����رب  م���ن 
م�صتوى  على  الب�صتنة  جم��ال  يف 
الإر�صاد  خدمة  لإط���اق  ال��ع��امل- 
ال����زراع����ي ال��رق��م��ي ال���رام���ي���ة اإىل 
التي  ال�صت�صعار  اأج��ه��زة  توظيف 
تتيحها تقنيات اإنرنت الأ�صياء يف 
100 مزرعة حملية خال العام 
احلايل. يهدف امل�صروع اإىل متكني 
املزارعني واملهند�صني املحليني من 
اتخاذ قرارات اأف�صل ب�صاأن حت�صني 
املحا�صيل  واإدارة  ال���ري  عمليات 
الربة،  خ�صوبة  على  واملحافظة 
مبا ي�صاهم يف زيادة النتاج املحلي 
الطازجة  ال��زراع��ي��ة  املنتجات  م��ن 

اإىل اأق�صى حد.

اأ���ص��ب��ح متزايد  امل��ح��ل��ي  ال���زراع���ي 
العاملي  ال�����ص��ع��ي��د  ع��ل��ى  الأه���م���ي���ة 
خا�صة يف منطقة ال�صرق الأو�صط، 
كبرياً  اه��ت��م��ام��اً  ن�صهد  اأن��ن��ا  حيث 
املتقدمة  الزراعية  بالتكنولوجيا 
وبرامج نقل املعرفة التي ت�صاعد يف 
املنتجات الزراعية الطازجة  زيادة 
امل���زروع���ة حم��ل��ي��اً، وت��ع��زي��ز كفاءة 
واملدخات  ل��ل��م��وارد  ال���ص��ت��خ��دام 
وي��اأت��ي هذا  املنطقة.  ال��زراع��ي��ة يف 
بالعمل  التزامنا  ليوؤكد  ال��ت��ع��اون 
املزارعني  لدعم  �صال  �صركة  مع 
توظيف  خ�����ال  م����ن  امل���ح���ل���ي���ني، 
اإنرنت  ت��ق��ن��ي��ات  ح���ل���ول  اأح������دث 
البيانات  حتليل  وب��رام��ج  الأ�صياء 
الزراعية  واخل�������ربات  امل��ت��ق��دم��ة 
الزراعي  الإر���ص��اد  خ��دم��ة  لتوفري 
العاملية،  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  وف���ق 
الإنتاج  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����ص��اه��م  ومب����ا 
الإمارات  دولة  يف  املحلي  الزراعي 

العربية املتحدة.

التكنولوجيا  ت���وظ���ي���ف  اأه���م���ي���ة 
تقنيات  ذل�����ك  يف  مب����ا  احل���دي���ث���ة 
ا�صتدامة  لتعزيز  الأ�صياء  اإنرنت 
ال��ن��ظ��م ال��غ��ذائ��ي��ة وال���زراع���ي���ة يف 
الإم��ارة. وقال �صاملني العامري اإن 
تبني حلول التكنولوجيا الزراعية 
يف  �صاهم  املا�صية  ال�صنوات  خال 
القطاع  يف  نوعية  ق��ف��زات  حتقيق 
�صال  �صركة  يف  ونحن  ال��زراع��ي. 

�صتقوم  التعاون،  ه��ذا  وم��ن خ��ال 
�صال بتوظيف اأجهزة ال�صت�صعار 
املوؤ�صرات  تر�صد  التي   "  IoT"
ال���رئ���ي�������ص���ي���ة امل������وؤث������رة ع���ل���ى منو 
البيوت  يف  امل����زروع����ة  امل��ح��ا���ص��ي��ل 
امل��ح��م��ي��ة وال�����ص��ب��ك��ي��ة، م����ن اأج����ل 
حت�����ص��ني ك��ف��اءة ا���ص��ت��خ��دام امل����وارد 
و���ص��ت�����ص��اع��د هذه  واإن���ت���اج���ي���ت���ه���ا. 
���ص��ال يف معرفة  ���ص��رك��ة  امل���ب���ادرة 
واحتياجات  املحا�صيل،  منو  حالة 
اأنحاء  جميع  يف  املنت�صرة  امل����زارع 
اإمارة اأبوظبي، مبا ميكن ال�صركة 
وال�صيا�صات  اخل��ط��ط  و���ص��ع  م��ن 
زراعية  تنمية  لتحقيق  امل��ائ��م��ة 
البعيد.  امل�����دى  ع��ل��ى  م�����ص��ت��دام��ة 
املزارعني  م�����ص��اع��دة  ع���ن  ف�����ص��ًا 
الإنتاجية  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  امل��ح��ل��ي��ني 
وزيادة  املحا�صيل  ج��ودة  وحت�صني 

الربحية.
العامري،  ع��ب��ي��د  ����ص���امل���ني  واأك�������د 
�صال  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص 

ن���درك ب���اأن اع��ت��م��اد اأح����دث حلول 
القطاع  يف  الرقمية  التكنولوجيا 
لتحقيق  ال��رئ��ي�����ص��ي  امل���ف���ت���اح  ه���و 
ال�صتدامة  مم���ار����ص���ات  وت���ع���زي���ز 
ال�����زراع�����ي�����ة ومت����ك����ني امل�����زارع�����ني 
اإنتاجهم  م�صاعفة  م��ن  املحليني 
والرت���ق���اء ب��ق��درات��ه��م. وم���ن هذا 
امل��ن��ط��ل��ق، ح��ر���ص��ن��ا ع��ل��ى اإط����اق 
الرقمي  ال��زراع��ي  الإر���ص��اد  خدمة 
كيفية  حت���دي���د  يف  مل�����ص��اع��دت��ه��م 
ب��ك��ف��اءة عالية،  امل�����وارد  ا���ص��ت��خ��دام 
وهو ما يتما�صى مع مهام ال�صركة 
اأحدث  ت��ب��ن��ي  زي����ادة  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
الزراعية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ح���ل���ول 
امل���ت���ق���دم���ة ل�����زي�����ادة وا����ص���ت���دام���ة 
امل��ح��ا���ص��ي��ل ال���زراع���ي���ة امل���زروع���ة 
حم��ل��ي��اً، ومب���ا ي��دع��م ج��ه��ود دولة 
ال�صتدامة  ت��ع��زي��ز  يف  الإم�������ارات 
ق����ال مارتن  وب������دوره  ال��غ��ذائ��ي��ة. 
يف  التنمية  اإدارة  م��دي��ر  هلمي�ص، 
الإن���ت���اج  اإن  ه���وج���ن���دورن  ���ص��رك��ة 

هيئة ال�سارقة للمتاحف تفتح باب الت�سجيل يف برنامج علم املتاحف »�سوا«
•• ال�شارقة - وام:

اأعلنت هيئة ال�صارقة للمتاحف عن فتح باب الت�صجيل 
 14 ينطلق يف  "�صوا" ال��ذي  املتاحف  علم  برنامج  يف 
 ،  2022 دي�صمرب   5 ح��ت��ى  وي�صتمر  ال��ق��ادم  م��ار���ص 
وجامعة  اخلليج،  مبنطقة  جوته  معهد  مع  بالتعاون 

العلوم التطبيقية يف برلني، ومتاحف برلني.
وينطلق الربنامج الذي يركز يف ن�صخته احلالية على 
عرب  نقا�صية  بحلقة  امل��ت��اح��ف  يف  ال���ص��ت��دام��ة  مفهوم 
وعرو�صا  وم�صاريعا  عمل  ور���ص  ويت�صمن  الإن��رن��ت، 
تدري�صها  يتم  وافرا�صية  مبا�صرة  ون��دوات  تقدميية 
ال�صارقة  واأمل��ان بني  بال�صراك من قبل خرباء عرب 
على  ال��ت��ع��رف  فر�صة  للم�صاركني  يتيح  م��ا  وب��رل��ني، 
اخلربات  وت��ب��ادل  املتنوعة  امل��ت��اح��ف  علم  تخ�ص�صات 

فيما بينهم.
وحددت الهيئة اإطاراً زمنياً للتقدمي يف الربنامج الذي 
ال�صرق  ومنطقة  الإم����ارات  م��ن  م�صاركني  ي�صتهدف 
الأو�صط و�صمال اإفريقيا، وينتهي يف 18 فرباير ، على 
الختيار  عليهم  وقع  الذين  امل�صاركني  اإخطار  يتم  اأن 

بنهاية ال�صهر.
ذكر  اإىل  املتقدمني  للمتاحف  ال�صارقة  هيئة  ودع���ت 
التي  واملهنية  ال�صخ�صية  واملكا�صب  الت�صجيل،  �صبب 

كافة  وت��ق��دمي  امل�����ص��ارك��ة،  ع��رب  لتحقيقها  يطمحون 
امل�����ص��ت��ن��دات امل��ط��ل��وب��ة ب��ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة، وحفظها 
الدولة"،  ث��م  الأول  ال���ص��م  الأخ���ري  "ال�صم  بت�صل�صل 
بلقاح  التطعيم  على  �صرورة احل�صول  اىل  لفتت  كما 
اأ�صا�صي لدخول  معتمد من الحتاد الأوروب��ي ك�صرط 
الت�صجيل  ا�صتمارات  اإرف���اق  املتقدمني  وعلى  اأمل��ان��ي��ا. 
وال�صري الذاتية الق�صرية وخطابات التو�صية ب�صيغة 
SAWA- الإل�����ك�����روين  ال���ربي���د  ع���رب   PDF
بحلول   Academy@HTW-Berlin.de

فرباير.  18
املزيد  على  احل�����ص��ول  يف  بالراغبني  الهيئة  واأه��اب��ت 
من املعلومات عن الربنامج، زيارة املوقع الإلكروين 
https://www.sharjahmuseums.
ae/ar-AE/Whatson /Events /
CALL-FOR-APPLICATIO NS-

.SAWA-2022
الهيئة يف عام  اأطلقته  "�صوا" ال��ذي  برنامج  اأن  يذكر 
2015 يحمل حزمة من الأهداف تتمثل يف ت�صجيع 
اخلربات  ت��ب��ادل  ع��ل��ى  امل��ت��اح��ف  ع��ل��م  يف  املتخ�ص�صني 
واملعرفة بني الثقافات املختلفة والأ�صاليب املبتكرة يف 
الدرا�صات املتحفية، وك�صب املهارات الأ�صا�صية املتعلقة 

بعلم املتاحف، واإدارتها من كافة املجالت ذات ال�صلة.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن 

نقل وتعيني مدير للجامعة القا�سمية
•• ال�شارقة-وام:

ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدر 
املجل�ص الأعلى حاكم ال�صارقة املر�صوم الأمريي رقم 4 ل�صنة 2022 ب�صاأن 

نقل وتعيني مدير للجامعة القا�صمية.
ون�ص املر�صوم على اأن ُينقل الأ�صتاذ الدكتور عّواد ح�صني اخللف، عميد كلية 
القا�صمية  اإىل اجلامعة  ال�صارقة  الإ�صامية بجامعة  والدرا�صات  ال�صريعة 

وُيعنّي مديراً لها اعتباراً من تاريخه.

مب�ساركة كربى ال�سركات واالأ�سماء العاملية يف جمال طب االأ�سنان

حم��دان ب���ن حمم���د يفتت�ح اإي���دك دب���ي 2022 

اتفاقية تعاون بني االحتاد الن�سائي العام و اأرورا 50 لتعزيز متثيل املراأة يف جمال�ص االإدارة 

تناق�ص  وال��ت��ي  والأ���ص��ن��ان  الفكني 
م��وا���ص��ي��ع خم��ت��ل��ف��ة ت��ت��ع��ل��ق بطب 

الأ�صنان و�صحة الفم.
الدكتور  ق��ال  املنا�صبة،  ه��ذه  ويف 
يف  نحر�ص   " امل��دين  عبدال�صام 
تقدمي  على  هذا  العلمي  �صرحنا 
ك����ل م����ا ه����و ج���دي���د وم���ت���ق���دم يف 
جمال طب الأ�صنان و�صحة الفم، 
الدورات  م��دار  على  �صهدنا  حيث 
املا�صية،  وال��ع�����ص��ري��ن  اخل��م�����ص��ة 
وفود  وم�صاركة  ملحوظاً  ت��ط��وراً 
من جميع اأنحاء العامل من اأطباء 
ومتحدثني  وطاب  متخ�ص�صني 
اخلربات  اأف�����ص��ل  م��ن  لا�صتفادة 
يف  عام  كل  و�صن�صتمر  القطاع.  يف 
تقدمي كل ما هو جديد يف جمال 
م��ان��ح��ني فر�صة  الأ����ص���ن���ان  ط���ب 
واملمار�صني  للمخت�صني  مثالية 

ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
امل���راف���ق وقاعات  امل���وؤمت���ر  ق��اع��ات 
التدريبية  ل���ل���دورات  خم�ص�صة 
املتخ�ص�صة وور�ص العمل وعر�ص 
وامل�صابقات  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل��ل�����ص��ق��ات 
الطابية. كما ي�صمل املعر�ص 22 
ال�صركات  اأبرز  عاملياً ميثل  جناحاً 
طب  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  ال���ع���امل���ي���ة 
املوؤمتر  اأجندة  وتناق�ص  الأ�صنان. 
املو�صوعات  خم��ت��ل��ف  ال���ع���ام  ه���ذا 
اأطباء  ت�صاعد  ال��ت��ي  املتخ�ص�صة 
التعرف  يف  واملخت�صني  الأ���ص��ن��ان 
على اأبرز البحوث العلمية املتعلقة 
والتكنولوجيا  الأ���ص��ن��ان  بتجميل 
الرقمية يف طب الأ�صنان والعناية 
والوجه  ال���ف���م  وج����راح����ة  ب��ال��ف��م 
الأطفال  اأ���ص��ن��ان  وع��اج  والفكني 
الأ�صعة يف  وعلم  الأ�صنان  وتقومي 

الأطباء".
العلمية يف  ال��ع��م��ل  ورك����زت ور����ص 
دبي"  "اإيدك  م���ن  الأول  ال���ي���وم 
على موا�صيع عدة منها ا�صتخدام 
املختلفة  والأن�����واع  ال��ل��ي��زر  تقنية 
م��ن��ه��ا يف ط���ب الأ����ص���ن���ان واأح����دث 
يف  امل�صتخدمة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ن��م��اذج 
هذه التقنية. فيما اأقيمت جل�صات 
الأ�صنان  ط���ب  ل��ط��اب  تعليمية 

حول اأ�ص�ص القطاع.
ملوؤمتر  املنظمة  اللجنة  واخ��ت��ارت 
الأ�صنان  لطب  ال���دويل  الإم����ارات 
العربي  الأ���ص��ن��ان  وم��ع��ر���ص ط��ب 
اإيطاليا   "2022 دب���ي  "اإيدك 
الر�صمي  ال�����ص��رف  ���ص��ي��ف  ل��ت��ك��ون 
ل����دورة ه���ذا ال��ع��ام، ح��ي��ث ي�صارك 
الإي������ط������ايل يف احل�����دث  ال�����وف�����د 
اأبرز  تعر�ص  �صركة   46 ب�  العاملي 

من حلول وما تنفذه من م�صاريع 
الأ�صنان  ق���ط���اع  دع����م  يف  ت�����ص��ه��م 
و�صحة الفم والرتقاء باخلدمات 
كما  وال��ع��اج��ي��ة،  الت�صخي�صية 
حول  ����ص���رح  اإىل  ���ص��م��وه  ا���ص��ت��م��ع 
التقنيات  اأح�����دث  م���ن  جم��م��وع��ة 
الطبية املتطورة واملبتكرة يف قطاع 
تعر�ص  وال��ت��ي  ال�صحية  الرعاية 
م��ن خ��ال احل��دث للمرة الأوىل 

يف منطقة ال�صرق الأو�صط.
هذا  ي�صتقطب  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
األ��ف م�صارك   66 العاملي  احل��دث 
ت�صتعر�ص  بينما  155 دولة،  من 
يقارب  م���ا  امل�������ص���ارك���ة  ال�������ص���رك���ات 
جمال  يف  مبتكر  منتج   4800
ب�صحة  املتعلقة  الطبية  احل��ل��ول 
�صيتم  وال���ت���ي  والأ�����ص����ن����ان،  ال���ف���م 
عر�صها �صمن 8 قاعات يف املركز 

البتكارات  اآخ���ر  على  التعرف  يف 
العلمية".

وم������ن ج���ان���ب���ه �����ص����رح ال���دك���ت���ور 
الفخري  الرئي�ص  خ���وري،  ط���ارق 
مل���وؤمت���ر وم���ع���ر����ص اإي������دك دب����ي " 
مي��ث��ل اإي�����دك دب���ي ف��ر���ص��ة مهمة 
بني  واملعلومات  اخل��ربات  لتبادل 
امل��ت��ح��دث��ني وامل�����ص��ارك��ني وال����زوار 
مهاراتهم  ���ص��ق��ل  يف  ي�����ص��ه��م  م���ا 
الإكلينيكية  وخ��ربات��ه��م  امل��ه��ن��ي��ة 
وي�����ص��اع��ده��م ع��ل��ى احل�����ص��ول على 
املعتمدة  امل�صتمر  التعليم  �صاعات 
املكثفة  ال�����������دورات  ت����ق����وم  ح���ي���ث 
وور�ص العمل املتخ�ص�صة بتقدمي 
اأحدث املناهج النظرية واملوا�صيع 
جمالت  مبختلف  التخ�ص�صية 
ط��ب الأ���ص��ن��ان مم��ا ي��ع��زز اخلربة 
عند  وال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة  ال���ع���م���ل���ي���ة 

طب الأ�صنان والأ�صاليب احلديثة 
الأ�صنان  ت��رم��ي��م  يف  امل�����ص��ت��خ��دم��ة 
وا���ص��ت��خ��دام وال���روب���وت���ات يف طب 

الأ�صنان وغريها.
وت���ت�������ص���م���ن ف����ع����ال����ي����ات م����وؤمت����ر 
 "2022 دب���ي  "اإيدك  وم��ع��ر���ص 
العلمية  الأن�����ص��ط��ة  م���ن  ال��ع��دي��د 
الهامة ومن �صمنها جنوم "اإيدك 
مب�صاركة  ي��ن��ع��ق��د  وال������ذي  دبي" 
و�صخ�صيات  وم��وؤث��ري��ن  م�صاهري 
ب������ارزة م���ن ال���ع���امل ال���ع���رب���ي ملدة 
حوارية  جل�صات  وي�صمل  ي��وم��ني 
وق�ص�ص جناح ون�صائح عن حياة 
اأطباء الأ�صنان وم�صابقات ي�صارك 
فيها اأطباء وطلبة كليات الأ�صنان. 
دبي"  "اإيدك  اأجندة  تت�صمن  كما 
العلمية  ال���ور����ص���ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
جراحة  جم����ال  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 

جمال�ص  وت�صكيل  العليا  ال��ق��ي��ادي��ة 
من  الأداء.  وع��ال��ي��ة  م��ت��وازن��ة  اإدارة 
ال�صويدي  ن��ورة  �صعادة  اأك��دت  جهتها 
ي�صهم  اجل��ان��ب��ني  ب���ني  ال��ت��ع��اون  اأن 

التنمية  اأج����ن����دة  م���ع  ي���ت���واف���ق  مب���ا 
منظور  لتقدمي   ،2030 امل�صتدامة 
الإدارة  جمل�ص  م�صتوى  على  متنوع 
احلكومية  ال�������ص���رك���ات  خم��ت��ل��ف  يف 

اجلهود  وتوحيد  امل��رج��وة  الأه���داف 
يف جمال الهتمام امل�صرك. ويدرك 
ت�����ص��اف��ر جهود  اأه���م���ي���ة  ال���ط���رف���ان 
امل�صوؤولية الجتماعية لتمكني املراأة 

اإتفاقية  توقيع  اأن  نهيان  اآل  خليفة 
العام  الن�صائي  الإحت����اد  م��ع  ت��ع��اون 
خ���ط���وة ه���ام���ة ن��ح��و ت�����ص��ري��ع جهود 
اجلن�صني  بني  امل�صاواة  ودع��م  التنوع 

ب�صكل كبري يف تبادل اخلربات بكافة 
املبادرات  ودع����م  امل��م��ك��ن��ة،  ال��و���ص��ائ��ل 
وال��ربام��ج واأط���ر ال��ت��ع��اون املقرحة 
اأج������ل حتقيق  وامل���ت���ف���ق ع��ل��ي��ه��ا م����ن 

هذه  ت�صهم  و   ، ال���رائ���دة  واخل��ا���ص��ة 
الإت��ف��اق��ي��ة م��ن خ���ال ال��ع��دي��د من 
املبادرات يف حتديد وتطوير املهارات 
املنا�صب  لتقلد  امل��وؤه��ل��ة  الن�صائية 

••  دبي-وام:

اف��ت��ت��ح ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���م���دان بن 
اآل مكتوم، ويل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
عهد دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي، 
من  ال�26  ال��دورة  فعاليات  اأم�ص 
م��وؤمت��ر الإم������ارات ال����دويل لطب 
الأ�صنان  ط��ب  ومعر�ص  الأ���ص��ن��ان 
وال����ذي   "2022 دب����ي  "اإيدك 
اأيام  ث��اث��ة  م��دى  على  �صي�صتمر 
العاملي،  ال��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  يف 
مب�صاركة اأكرب الأ�صماء العاملية يف 
جمال طب الأ�صنان و�صحة الفم.

املعر�ص  ب��ج��ول��ة يف  ���ص��م��وه  وق����ام 
م�����ع�����ايل عبد  خ����ال����ه����ا  راف�����ق�����ه 
الرحمن بن حممد العوي�ص، وزير 
و�صعادة  املجتمع،  ووقاية  ال�صحة 
عام  مدير  الكتبي،  �صغري  عو�ص 
و�صعادة  ب���دب���ي،  ال�����ص��ح��ة  ه��ي��ئ��ة 
نائب  ال�صيخ علي،  الدكتور علوي 
ال�صحة بدبي،  لهيئة  العام  املدير 
وال���دك���ت���ور ع��ب��د ال�����ص��ام امل���دين، 
لاحتاد  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ص 
الأ�صنان  ل��ط��ب  ال��ع��امل��ي  ال��ع��ل��م��ي 
�صمو  زار  ح��ي��ث  دبي"،  "اإيدك  و 
دب��ي ع��دداً من من�صات  ويل عهد 
ال�������ص���رك���ات ال���ع���امل���ي���ة واجل����ه����ات 

ال�صحية الطبية امل�صاركة.
واأطلع �صموه على اأبرز ما تقدمه 

الأ�صنان،  ابتكاراتها يف قطاع طب 
ويعترب ال�صوق الإيطايل من اأكرب 
الأ�صنان  ط���ب  م��ن��ت��ج��ات  م�����زودي 
ل����دول����ة الإم����������ارات مب���ع���دل 20 
م��ل��ي��ون ي����ورو ���ص��ن��وي��اً مم���ا يوؤكد 

التعاون الوثيق بني البلدين.
وي�������ص���ارك يف م���وؤمت���ر الإم�������ارات 
الأ���ص��ن��ان ومعر�ص  ال���دويل لطب 
طب الأ�صنان "اإيدك دبي 2022" 
بارزاً  متحدثاً   90 على  يزيد  ما 
والعامل،  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
ج��دول مكثفا من  املوؤمتر  وي�صم 
والنقا�صات  والندوات  املحا�صرات 
اأطباء  ت�����ص��ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال��ع��ل��م��ي��ة 
واأطباء  وم�����ص��اع��دي��ه��م  الأ����ص���ن���ان 
وفنيي  وتقنيي  الأ���ص��ن��ان،  �صحة 
الأ�صنان، اإىل جانب عدد من ور�ص 

العمل.
ويحظى موؤمتر الإمارات الدويل 
ل���ط���ب الأ�����ص����ن����ان وم���ع���ر����ص طب 
دبي  "اإيدك  ال���ع���رب���ي  الأ����ص���ن���ان 
هيئة  من  كبري  بدعم   "2022
العلمي  والحت���اد  ب��دب��ي،  ال�صحة 
والحتاد  الأ���ص��ن��ان،  لطب  العاملي 
واملكتب  الأ���ص��ن��ان،  لطب  ال��ع��رب��ي 
ال�صحة  وزراء  ملجل�ص  التنفيذي 
اخلليجي  التعاون  جمل�ص  ل��دول 
واملنظمات  الهيئات  من  والعديد 

املحلية والعاملية.

•• اأبوظبي -وام:

اإتفاقية  العام  الن�صائي  الإحت��اد  وقع 
املوؤ�ص�صة   ،"50 "اأرورا  م��ع  ت��ع��اون 
القيادات  لبناء  املكر�صة  الجتماعية 
القادرة على دعم جمال�ص  الن�صائية 
تعزيز  اأج����ل  م���ن   ، امل�����ص��ت��ق��ب��ل  اإدارة 
الإدارة بدولة  امل��راأة يف جمال�ص  دور 

الإمارات.
ال�صيخة  ال��ت��وق��ي��ع  م��را���ص��م  ح�����ص��ر 
���ص��م��ا ب��ن��ت ���ص��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة اآل 
نهيان، الرئي�ص التنفيذي وال�صريك 
�صعادة  و   ، "50 "اأرورا  ل���  امل��وؤ���ص�����ص 
العامة  الأم��ي��ن��ة  ال�����ص��وي��دي،  ن����ورة 

لاإحتاد الن�صائي العام .
و اأكدت ال�صيخة �صما بنت �صلطان بن 

ال�صراكة  اأوا�صر  وتعزيز  الإماراتية 
امل�صاركة  ثقافة  لر�صيخ  وال��ت��ع��اون 

املجتمعية يف الدولة.
دعم  اإىل  التعاون  اإتفاقية  تهدف  و 
ت��ق��ل��د امل�������راأة ل��ل��م��ن��ا���ص��ب ال��ع��ل��ي��ا يف 
القطاعني العام واخلا�ص مبا يتوافق 
وهو  الدولية،  املمار�صات  اأف�صل  مع 
املعرفة واخلربات  ما �صيدعم تبادل 
بني خمتلف الأطراف، كما �صي�صجع 
املنا�صب  يف  ل��ل��م��راأة  املهني  ال��ت��ط��ور 
الن�صاء  من  املزيد  م�صاركة  القيادية 
ومبوجب  ال���ق���رار.  �صنع  عملية  يف 
الندوات،  اإق���ام���ة  �صيتم  الت��ف��اق��ي��ة 
واملوؤمترات ، وور�ص العمل امل�صركة 
امل�صاركة  جانب  اإىل  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 

املتبادلة يف الأن�صطة ذات ال�صلة.

اأيام ثالثة  مدار  على  دولة   155 من  م�سارك  األف   66 ت�ستقطب  اأن  متوقع  العاملي  احلدث  من  ال�26  • الدورة 
واالأ�سنان الفم  ب�سحة  املتعلقة  الطبية  احللول  جمال  يف  مبتكر  منتج   4800 ت�ستعر�ص  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  • �سركات 

اإيطالية �سركة   46 ومنتجات  ابتكارات  ا�ستعرا�ص  ت�سمل  وم�ساركتها   )2022 دبي  )اإيدك  �سرف  �سيف  • اإيطاليا 
العلمية االبتكارات  اآخر  على  للتعرف  واملمار�سني  للمخت�سني  مثالية  فر�سة  دبي  اإيدك  املدين:  ال�سالم  عبد  • د. 

مركز حممد بن را�سد للتوا�سل احل�ساري بوابة تعرف املقيمني وال�سياح بثقافة االإمارات
•• دبي -وام: 

وذلك  باحلياة  الناب�ص  واحل�صاري  الثقايف  بتنوعها  الإم���ارات  دول��ة  متتاز 
الت�صامح  و  املحبة  قيم  غر�ص  يف  امل�صتمر  الر�صيدة  قيادتها  جهودها  بف�صل 
، لت�صبح مركزا عامليا لتاقي احل�صارات  و تعزيز ثقافة التعاي�ص ال�صلمي 

وثقافة ال�صعوب.
ان�صاء مركز  الإم���ارات مت  اأر���ص  200 جن�صية على  اأك��رث من  وم��ع تواجد 
حممد بن را�صد للتوا�صل احل�صاري يف دبي يف عام 1998 لتعريف املقيمني 
وزوار الدولة على تاريخ وتقاليد �صعب دولة الإمارات، و ال�صعي اإىل تعميق 

م�صتوى فهمهم للمجتمع املحلي وثقافته.
الب�صتكية  للتوا�صل احل�صاري مبنطقة  را�صد  بن  واأقيم مقر مركز حممد 
البيت  بجماليات  زواره  ي�صتمتع  حيث   ، بدبي  التاريخي  الفهيدي  حي  يف 
القدمي،  الراثي  الطابع  ذات  والنوافذ  الأب��واب  و  الرباجيل  الماراتي ذي 
اإىل جانب املقتنيات الراثية و ال�صور القدمية التي حتكي ق�ص�ص و تاريخ 

غني بالأحداث و الإرث احل�صاري و الثقايف لامارات.
واأكد يو�صف املناعي م�صوؤول ق�صم الإعام و الإبداع مبركز حممد بن را�صد 
للتوا�صل احل�صاري يف ت�صريح لوكالة اأنباء الإمارات "وام" .. اأن املركز يلعب 

دورا مهما يف ن�صر التوعية حول اأبرز مامح الإرث احل�صاري العريق لدولة 
الإمارات، وعمل على مدى 23 عاما من ان�صائه على تعزيز دوره التوعوي 
العديدة  وامل��ب��ادرات  الربامج  وتنظيم  اع��داد  خال  من  وال�صياح  للمقيمني 
مكنتها  التي  القطاعات  من  العديد  يف  وريادتها  الدولة  م�صرية  تربز  التي 

لتكون دولة رائدة يف م�صاف الدول الأكرث تقدما يف العامل.
وقال اإن املركز يعد البوابة التي يتم من خالها توعية امل�صتهدفني بالعمق 
الماراتي، م�صريا اإىل حر�ص املقيمني بالدولة من جن�صيات خمتلفة و زوار 
المارات عامة و دبي خا�صة على اأن يكون املركز هو وجهتهم الأوىل يف زيارة 
معامل الدولة لتعزيز الوعي لديهم بالعادات والثقافة الماراتية ، والتعامل 

مع اأفراد املجتمع وفق قيم الدولة و ثقافتها العربية و ال�صامية.
وتتنوع املبادرات و الربامج و الأن�صطة التي ينفذها مركز حممد بن را�صد 
الثقافة  العام والتي ت�صتهدف عدة فئات واب��راز  للتوا�صل احل�صاري طوال 
زوار  اأن  اإىل  املناعي  واأ�صار  والإجتماعية.  الوطنية  املنا�صبات  يف  الماراتية 
يتم  التي  الفعاليات  و  الأن�صطة  جميع  يف  فعاله  ب�صوره  ي�صاركون  امل��رك��ز 
املركز  دور  ع��ززت  التي  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات  اأه��م  اأن من  تنفيذها، مو�صحا 
"الوجبة الثقافية" وهي جل�صات لتذوق اأ�صهى الوجبات التقليدية الإماراتية 
مع م�صيف اإماراتي يتحدث عن ثقافة الإمارات وعاداتها ودينها ويرد على 

ا�صتف�صارات الزوار املنوعة، وتكرث هذه اجلل�صات يف �صهر رم�صان الذي حتر�ص 
فيه اإدارة املركز على تنظيم وجبات الإفطار لزوار املركز يوميا بهدف اإزالة 
احلواجز بني اجلن�صيات املختلفة وزيادة الوعي بالثقافة الإماراتية املحلية 
والعادات يف الدولة. وت�صمل الربامج باملركز جولت ميدانية تعريفية يف حي 
الفهيدي التاريخي وخور دبي و املعامل الراثية املنوعة ، ويتم من خالها 
وامل�صابهة لأمناط  دبي  القدمية يف  التقليدية  بنمط احلياة  ال��زوار  تعريف 
اإم��ارات الدولة، اإىل جانب تنظيم جوله يف امل�صجد القدمي  احلياه يف باقي 
ال��رد على  ب��اأداب امل�صجد وال�صاة ، ويتم خال هذه اجل��والت  و تعريفهم 
كافة ا�صتف�صارات احلا�صرين من قبل املر�صدين يف املركز الذي يبلغ عددهم 
30 موظفا والذين ي�صرط لعملهم يف املركز معرفتهم و درايتهم بالثقافة 
ومنط  الماراتية  العادات  حول  املركز  زوار  ا�صتف�صارات  وتركز  الماراتية. 
التقليدي  الإم��ارات��ي  ال��زي  عن  ال�صوؤال  مثل   ، املجتمع  يف  اليومية  احلياة 
للرجل واملراأة والعادات اخلا�صة بالطعام، اإىل جانب ال�صتف�صار عن ا�صلوب 
التوا�صل مع الآخرين مثل اأداب ال�صام مع املراأة والرجل، واطاعهم على 
ال�صلوك الأمثل يف التعامل مع العادات املختلفة للمجتمع، و تو�صيح ما هو 
امل�صموح به يف املمار�صات اليومية وما يجب البتعاد عنه وهو الذي ل يتوافق 
مع خ�صو�صية املجتمع الماراتي. واأو�صح يو�صف املناعي اأن املركز �صيطلق 

مبادرة بعنوان "ك�صته" وهي عبارة عن رحلة لزوار املركز تعرفهم بق�صة دبي 
وتاريخها العريق تبداأ من احلي القدمي اإىل باقي املواقع احلديثة يف دبي.

الإماراتية  بالثقافة  وال�صياح  ال��زوار  بتعريف  اخلا�ص  الربامج  جانب  واإىل 
يحر�ص املركز على اعداد برنامج خا�ص بالطلبة بهدف احلفاظ على الهوية 
الوطنية و تعزيزها عندهم وذلك بالتعاون مع املوؤ�ص�صات الربوية و التعليم 
العايل يف الدولة ي�صمل حما�صرات و درو�ص منوعة حول الراث الماراتي ، 
بال�صافة اإىل تنظيم مركز حممد بن را�صد للتوا�صل احل�صاري حما�صرات 
تعليمية للكبار يديرها و يقدمها متخ�ص�صون يف جمالت متنوعة لتو�صيح 
ال�صيا�صات العامة و الروؤي اخلا�صة بدولة الم��ارات. ويعتمد مركز حممد 
بن را�صد للتوا�صل احل�صاري يف ا�صتقطاب زواره وتعزيز اجلانب التوعوي 
بالثقافة الإماراتية عند املقيمني وال�صواح على التعاون مع عدد من اجلهات 
منها هيئة دبي للثقافة والفنون وهيئة دبي لل�صياحة والقت�صاد، اإىل جانب 
لتنظيم  دبي  فروعها يف  املتواجد  والإقليمية  العاملية  ال�صركات  مع  التعاون 
، والتعريف  برامج لتعريف العاملني يف تلك ال�صركات بالثقافة الماراتية 
من�صات  جميع  على  ب��ه  اخلا�صة  احل�صابات  خ��ال  م��ن  واأن�صطته  باملركز 
و  بال�صياحة  املعنية  املن�صات اخلا�صة باجلهات  الإجتماعي و على  التوا�صل 

الثقافة يف الدولة.

حمدان بن حممد يلتقي وزير الداخلية ال�سعودي
•• دبي -وام:

دبي  يف  اأم�����ص  م�صاء  دب���ي،  عهد  ويل  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  التقى 
�صاحب ال�صمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن �صعود بن نايف بن عبدالعزيز اآل �صعود، وزير الداخلية 

ال�صعودي.
املتميزة التي جتمع دول  ال��رواب��ط الأخ��وي��ة  الودية ح��ول تعزيز  اللقاء تبادل الأح��ادي��ث  ومت خ��ال 
الإمارات العربية املتحدة باململكة العربية ال�صعودية، وما ت�صهده العاقات بني البلدين من تطور 
ومنو م�صتمر، بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل، واأخيه 
ال�صعودية  العربية  اململكة  عاهل  �صعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم 
ال�صقيقة. كما تطرق النقا�ص اإىل احلر�ص امل�صرك على اأخذ العاقات الإماراتية ال�صعودية الرا�صخة 
والتاريخية اإىل اآفاق اأرحب ت�صهم يف توثيق الرابط بني البلدين، وتخدم امل�صالح امل�صركة لل�صعبني 

ال�صقيقني، وتهيئ املجال ملزيد من التعاون البناء يف خمتلف املجالت احليوية والتنموية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

الوطنية  واملكتبة  الأر���ص��ي��ف  اأه���دى 
ك���ل���ث���وم يف  )اأم  ك���ت���اب  م����ن  ن�����ص��خ��اً 
يف  كلثوم  اأم  متحف  اإىل  اأب��وظ��ب��ي( 
ال��ق��اه��رة، وذل���ك ح��ر���ص��اً م��ن��ه على 
الكتاب  ب��ه��ذا  املتحف  مكتبة  اإث����راء 
وع���ل���ى  و���ص��ع��ه يف متناول  ال��ق��ي��م، 
كوكب  ب��ت��اري��خ  املهتمني  ال��ب��اح��ث��ني 
يف  مهمة  �صفحة  يوثق  اإذ  ال�صرق؛ 
ال��ت��اري��خ ال��ث��ق��ايف ل��دول��ة الإم�����ارات 
بالكلمة  ويحفظ  املتحدة،  العربية 
اخلالد  القائد  ا�صتقبال  وال�����ص��ورة 
نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ 
اأم  ل���ل�������ص���ي���دة  ث��������راه-  اهلل  -ط����ي����ب 
اأكرم  حيث  املنهل؛  ق�صر  يف  كلثوم 
تقديره،  بكرمي  واأح��اط��ه��ا  وفادتها 
ت��ف��ا���ص��ي��ل رحلتها  ال��ك��ت��اب  وي�����ص��رد 
من  فيها  قدمته  وم��ا  اأبوظبي،  اإىل 

اإبداعاتها الغنائية. 
وع��ن ه��ذه امل��ب��ادرة التي ج��اءت على 
ه��ام�����ص م��ع��ر���ص ال��ق��اه��رة ال���دويل 
للكتاب2022 ومع حلول الذكرى 

كوكب  لرحيل  والأرب��ع��ني  ال�صابعة 
ال�صرق يف الثالث من فرباير - قال 
ال�صيد فرحان املرزوقي مدير اإدارة 
يف  واملجتمعي  املوؤ�ص�صي  ال��ت��وا���ص��ل 
الذي  الوطنية،  واملكتبة  الأر���ص��ي��ف 
�صّلم الكتاب اإىل اإدارة املتحف: تاأتي 
�صعورنا  م��ن  انطاقاً  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
ب�����اأن ه����ذا ال��ك��ت��اب ق���د و���ص��ع��ن��اه يف 

املكان الأن�صب له؛ اإذ يكمل امل�صمون 
الرثي للمتحف الذي يحتوي على 
�صريتها  وي��وث��ق  كلثوم  اأم  مقتنيات 
املنا�صب  ال�����زم�����ان  ويف  احل����اف����ل����ة، 
القاهرة  م��ع��ر���ص  م���ع  ب���ال���ت���زام���ن 
ال��دويل للكتاب، وم��ع ذك��رى رحيل 

اأم كلثوم.
م�صمون  اأن  اإىل  امل���رزوق���ي  واأ����ص���ار 

يوثق  اأبوظبي(  يف  كلثوم  )اأم  كتاب 
حمطة مهمة توؤكد عمق العاقات 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����ص��ق��ي��ق��ني: دول���ة 
الإمارات وجمهورية م�صر، واإىل اأن 
هذا الكتاب يعّد فريداً من نوعه اإذ 
يقدم للقارئ تفا�صيل رحلة ال�صيدة 
اأبوظبي عا�صمة دولة  اأم كلثوم اإىل 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة؛ حيث 

ح�صرت مرا�صم رفع علم الحتاد يف 
لدولة  وباركت  م��رة،  لأول  اأبوظبي 

الإمارات احتادها امليمون.
التي  ال��ك��ربى  القيمة  اإن  واأ���ص��اف: 
اإىل  ت��ع��ود  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  ب��ه��ا  يتمتع 
اجل��ه��د ال���ذي ب��ذل��ه م��ع��ايل الأديب 
حممد املر نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة 
الأر�صيف واملكتبة الوطنية يف اإعداد 

ال��ك��ت��اب والإ����ص���راف ع��ل��ي��ه، وتوثيق 
املوؤ�ص�ص  القائد  جوانب من م�صرية 
نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ 
ودوره يف ن�صر  ث��راه-   اهلل  –طيب 
الثقافة، وذلك عرب حمطات مهمة 
يف تاريخ الإمارات، وت�صليط ال�صوء 
تاريخنا  ���ص��ف��ح��ات  اإح�������دى  ع���ل���ى 
عام  ففي  للدولة،  احلديث  الثقايف 

1971 قام ال�صيخ زايد بن �صلطان 
اإىل  دعوة كرمية  بتوجيه  نهيان  اآل 
اأم كلثوم للم�صاركة يف  فنانة العرب 
نهاية  يف  �صتقام  ال��ت��ي  الح��ت��ف��الت 
ابتهاجا   1971 ن���وف���م���رب  ���ص��ه��ر 
وبقيام  اخل���ام�������ص،  ج��ل��و���ص��ه  ب��ع��ي��د 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
ال��غ��ن��اء العربي  ���ص��ي��دة  ل��ّب��ت  ول��ق��د 

�صاكرة تلك الدعوة الكرمية، وحّلت 
الحتفالت  تلك  يف  مم��ي��زة  �صيفة 

التاريخية.
كلثوم  اأم  م��ت��ح��ف  اإدارة  وث���م���ن���ت 
الوطنية،  واملكتبة  الأر�صيف  مبادرة 
لعاقات  ب��داي��ة  نقطة  واع��ت��ربت��ه��ا 
الإدارة  واأ������ص�����ادت  ب����ن����اءة،  ث��ق��اف��ي��ة 
جانباً  يوثق  ال��ذي  الكتاب  باأهمية 
الغناء  ����ص���ي���دة  ����ص���رية  م����ن  م���ه���م���اً 
واأكدت  املتحف،  اإليه  يفتقر  العربي 
اأنها �صتعر�صه اأمام زوار املتحف من 

املهتمني بتاريخ كوكب ال�صرق.
الأر�صيف  اأن  اإىل  الإ����ص���ارة  وجت���در 
وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ق���دم مل��ت��ح��ف اأم 
من  ك��ب��رية  جمموعة  اأي�����ص��اً  كلثوم 
ال��ب��ط��اق��ات ال��ت��ذك��اري��ة ال��ت��ي حتمل 
���ص��ور ���ص��ي��دة ال��غ��ن��اء ال��ع��رب��ي لكي 
ذكرى  املتحف يف  زوار  على  يوزعها 
البطاقات  تعيد هذه  رحيلها، حيث 
مواقف  الأذه�������ان  اإىل  ال���ت���ذك���اري���ة 
كلثوم  اأم  عا�صتها  مهمة  وذك��ري��ات 
ع�صاق  م����ن  حم���ب���وه���ا  وع���ا����ص���ره���ا 

الغناء العربي الأ�صيل. 

•• اأبوظبي -وام:

جنح الخت�صا�صيون يف مدينة ال�صيخ 
خليفة الطبية يف م�صاعدة امراأة تبلغ 
ا�صتعادة  ع��ل��ى  ع��ام��اً   43 ال��ع��م��ر  م��ن 
ت�صخي�ص  ب��ع��د  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ح��ي��ات��ه��ا 

اإ�صابتها بالف�صام املزمن.
النقبي  اآلء  ال�����دك�����ت�����ورة  وق�����ال�����ت 
بجناح  النف�صي  ال��ط��ب  اخت�صا�صية 
ال�صيخ  م��دي��ن��ة  يف  ال�صلوكية  ال��ع��ل��وم 
راجعت  املري�صة  اإن  الطبية  خليفة 
ا�صطرابات  من  تعاين  وكانت  اجلناح 
�صديدة يف حالتها النف�صية والعاطفية 
ومت ت�صخي�ص حالتها بالف�صام املزمن 
يت�صبب  ح����اّد  نف�صي  ا���ص��ط��راب  وه���و 
مقدرة  وع���دم  التفكري  يف  م�صاكل  يف 
امل���ري�������ص ع��ل��ى مت��ي��ي��ز ال����واق����ع حيث 
و�صع الأخ�صائيون خطة عاج تكللت 

بالنجاح التام.
واأ�صافت اأنه بدعم من فريق التاأهيل 
خليفة  ال�����ص��ي��خ  م��دي��ن��ة  يف  ال��ن��ف�����ص��ي 
امل���ري�������ص���ة متكنت  ال��ط��ب��ي��ة وع���ائ���ل���ة 
درا�صتها  اإىل  ال���ع���ودة  م���ن  امل��ري�����ص��ة 
ل����ص���ت���ك���م���ال ت��ع��ل��ي��م��ه��ا وجن����ح����ت يف 
يف  بكالوريو�ص  �صهادة  على  احل�صول 
 2020 �صبتمرب  يف  الأع���م���ال  اإدارة 
واحتفلت باإجنازها الرائع مع الفريق 
حمطة  ك��ل  يف  �صاندها  ال��ذي  الطبي 

خال رحلتها.
التاأهيل  وح��دة  اأن  النقبي  واأو�صحت 

امل�صابني  مل�����ص��اع��دة  ت��ه��دف  ال��ن��ف�����ص��ي 
على  وعقلية معقدة  نف�صية  باأمرا�ص 
تنمية املهارات العاطفية والجتماعية 
للمر�ص  اإدارت���ه���م  وحت�صني  واملهنية 
عند  ال�صخ�صية  ال�صتقالية  وتعزيز 
اإذ ي��ل��ج��اأ الأخ�����ص��ائ��ي��ون يف  امل��ري�����ص 
مرافق �صحة، اإىل تدخات وعاجات 
بيئة تركز  وي��وف��رون  الأب��ع��اد  متعددة 
على املري�ص ومتنح الأولوية لتعافيه. 
الف�صام  م��ر���ص��ى  اأن  اإىل  واأ������ص�����ارت 
مدى  ي�صتمر  ع���اج  اإىل  ي��ح��ت��اج��ون 
يف  ي�صاعد  املبكر  ال��ع��اج  لكن  احل��ي��اة 
ال�صيطرة على الأعرا�ص قبل حدوث 
اأن  املحتمل  وم��ن  خطرية  م�صاعفات 
املري�ص  ح��ال��ة  ت��وق��ع��ات  م��ن  يح�صن 
اأب���رز  اأن م���ن  اإذ  ال��ب��ع��ي��د  امل����دى  ع��ل��ى 
بال�صطرابات  يتعلق  فيما  التحديات 
الوعي  نق�ص  الف�صام  مثل  النف�صية 
ال��ق��درة على احل�صول  ال��ذات��ي وع��دم 

على العاج.

امل�صابني  ع��ل��ى  ي�����ص��ع��ب  اإن�����ه  وق���ال���ت 
العامات  على  التعرف  احلالة  بهذه 
على  امل�صوؤولية  تقع  الغالب  يف  لذلك 
ال��ع��ائ��ل��ة والأ����ص���دق���اء للتدخل  ع��ات��ق 
وت����ق����دمي ال����دع����م وامل���������ص����اع����دة مما 
ك��ب��ري يف حت�صن  اإىل ح���د  ي�����ص��ه��م  ق���د 
فريق  "�صحة"  �صركة  ول��دى  احلالة 
ذوي  م��ن  املتخ�ص�صني  م��ن  متمر�ص 
اخلربات الوا�صعة من اأطباء نف�صيني 
اجتماعيني  واأخ�صائيني  وممر�صني 
م���ن اأج�����ل ت���ق���دمي ت�����ص��خ��ي�����ص دقيق 

وو�صع اأف�صل خطة عاج.
عائ�صة  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
العلوم  ج����ن����اح  م����دي����رة  ال����ظ����ف����ريي 
ال�صيخ  مدينة  يف  ب��الإن��اب��ة  ال�صلوكية 
العام  خال  " �صهدنا  الطبية  خليفة 
املا�صي حتوًل اإيجابياً لفتاً يف جمال 
دولة  يف  النف�صية  بال�صحة  التوعية 
الإمارات فال�صحة النف�صية الإيجابية 
هي جزء ل يتجزاأ من م�صرية التنمية 

يف  نحر�ص  ال�صبب  ول��ه��ذا  املجتمعية 
ال�صحة  خدمات  توفري  "�صحة"على 
النف�صية املتخ�ص�صة يف جميع مرافق 
اأح���دث  ت��ق��دمي  خ���ال  وم���ن  �صبكتنا 
اأف�صل  ع��ل��ى  والع���ت���م���اد  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
اخل�����ربات م��ت��ع��ددة ال��ت��خ�����ص�����ص��ات ل 
اأجل �صمان ح�صول  نّدخر جهداً من 
يحتاجونه  م����ا  ك����ل  ع���ل���ى  م���ر����ص���ان���ا 
والدعم  وال���ت���ع���اط���ف  ال���رع���اي���ة  م���ن 

وامل�صاندة".
مبدينة  ال�صلوكية  العلوم  جناح  ويعد 
ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ال��ط��ب��ي��ة، م���ن اأك���رث 
�صموًل  ال��ن��ف�����ص��ي��ة  ال�����ص��ح��ة  م���راف���ق 
وت��ك��ام��ًا يف دول���ة الإم�����ارات العربية 
امل��ت��ح��دة وامل��رك��ز ال��رائ��د يف الإم����ارات 
والتعليم  ال���ط���ب���ي���ة  ل���ل���م���م���ار����ص���ات 
والأب��ح��اث وال��ذي يركز ب�صكل خا�ص 

على املمار�صات متعددة التخ�ص�صات.
اأنحاء  امل��ج��ت��م��ع��ات يف ج��م��ي��ع  ول��دع��م 
للعناية  وم�������ص���ان���دت���ه���م  اأب����وظ����ب����ي 
"�صحة"  ت��ق��ّدم  النف�صية  ب�صحتهم 
جم���م���وع���ة م���ت���ن���وع���ة م�����ن خ���دم���ات 
كافة  عرب  ال�صاملة  النف�صية  ال�صحة 
مرافقها الطبية يف اإمارة اأبوظبي مبا 
ال�صيخ خليفة الطبية  يف ذلك مدينة 
وع���رب اخلدمات  ال��ع��ني  وم�����ص��ت�����ص��ف��ى 
ل�صركة  التابعة  اخلارجية  العاجية 
الطب  ع��ي��ادة  ج��ان��ب  اإىل  "�صحة" 
النف�صي التي تقدم خدمات ال�صت�صارة 
عن بعد للمر�صى يف منطقة الظفرة.

•• اأبوظبي-وام:

تبتكر"،  "الإمارات  ب�صهر  لها  التابعة  واجلهات  والنقل  البلديات  دائرة  ت�صارك 
مبجموعة مع الربامج والفعاليات التي ت�صاهم يف تعزيز مفهوم الإبتكار على 
م�صتوى اإمارة اأبوظبي، وتكرمي الأفكار وامل�صاهمات املجتمعية، وحتفيز اجلميع 

على امل�صاركة يف عملية النمو امل�صتدام املبني على الإبتكار كنهج للم�صتقبل.
والفعاليات  امل��ب��ادرات  اأه��م  يت�صمن  خا�صا  اإلكرونيا  موقعا  ال��دائ��رة  واطلقت 
التي ترتكز على الإبداع والإبتكار، وور�ص تدريبية و توعوية وم�صابقات حتتفي 
امل�صاريع  اأه��م  على  ال�صوء  يلقي  افرا�صي  معر�ص  اإىل  بالإ�صافة  باملبدعني، 
اأبوظبي والعني، ومنطقة  والأنظمة املبتكرة للدائرة وكل من بلديات مدينتي 
واملبادرات  امل�����ص��اري��ع  بع�ص  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل��ت��ك��ام��ل،  ال��ن��ق��ل  وم��رك��ز  ال��ظ��ف��رة، 
املبتكرة التي تقدمها كل من القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي و�صركة "تطوير" 
للم�صتخدمني و�صكان اأبوظبي �صمن املوقع الدائرة الإلكروين اخلا�ص ب�صهر 

الإبتكار.
دولة  اأن  والنقل،  البلديات  دائ��رة  رئي�ص  الأح��ب��اب��ي،  حممد  ف��اح  معايل  واأك��د 
الإمارات تعتمد البتكار كنهج يف جميع مناحي احلياة، واأن ثقافة الإبتكار هي 
الإم���ارات تبتكر  " يعترب �صهر  ال��دول��ة، وق��ال  ق��درات  اأ�صا�صية يف متكني  ركيزة 
الإمارات  مئوية  روؤي��ة  لتحقيق  اجلميع  ال��ت��زام  على  يوؤكد  حدثا  ع��ام،  كل  من 
2071، من خال ا�صتثمارنا يف تطوير العقول واملوارد لتعزيز عملياتنا، وتبني 
املمار�صات املبتكرة، وتوظيف التقنيات الذكية وامل�صتدامة التي �صاهمت وماتزال، 
يف متكيننا من مواجهة التحديات وحتويلها اإىل فر�ص تبني م�صتقبا مزدهرا 
لكل من يعي�ص على اأر�ص دولة الإمارات، وتر�صم خارطة طريق م�صرقة لأجيال 

امل�صتقبل".
الإم���ارات لاإبتكار على مدار  �صهر  " من خ��ال م�صاركتنا يف  واأ���ص��اف معاليه 
الأعوام املا�صية، عملنا على توظيف احللول املبتكرة التي من �صاأنها دفع عجلة 
النمو امل�صتدام يف امل�صتقبل، و�صن�صتمر خال هذ العام، يف توفري من�صة ملناق�صة 
ي�صاهم يف  ال��ذي  الإب���داع  وت�صجيع  لتعزيز  ط��رق جديدة  والتفكري يف  احللول، 

تطوير البنية التحتية لاإمارة، ورفع م�صتوى جودة احلياة ورفاهية �صكانها".
اأبوظبي"، التي تدعو  "مبدع  اأي�صا خال �صهر البتكار جائزة  وتطلق الدائرة 

باأفكارهم  التابعة لها، للم�صاركة  من خالها جميع موظفي الدائرة واجلهات 
هذه  تطبيق  اإمكانية  درا���ص��ة  ليتم  امل��ت��ف��ردة،  العلمية  بحوثهم  اأو  الإب��داع��ي��ة، 
القراحات ومدى تاأثريها الإيجابي على اأبوظبي، من قبل نخبة من اخلرباء، 
وت�صجيل الأفكار حتت اأ�صماء امل�صاركني، وذلك �صمن برنامج يعزز من بيئة عمل 
على  بالعتماد  الإبداعية،  الأفكار  وا�صتثمار  املبادرة  روح  على  ت�صجع  اإيجابية 

خربات ومهارات امل�صاركني وفهمهم للعمليات.
اأبوظبي ب�صكل  اإمارة  و�صعيا لر�صيخ قيمة البتكار، وتطوير مدن امل�صتقبل يف 
يتجاوب مع تطلعات �صكان و�صيوف اأبوظبي، وتطوير الأداء املوؤ�ص�صي والإرتقاء 
الإبداع  اإدارة  نظام  والنقل  البلديات  دائ��رة  ط��ورت  اخل��دم��ات،  ج��ودة  مب�صتوى 
اأبوظبي  اإم��ارة  املقرحات من جميع مدن ومناطق  لي�صمل  "اإبداع"،  والبتكار 
وكافة فئات املجتمع، لي�صكل بذلك من�صة لاأفكار اخلاقة، تهدف اإىل توفري 
واملعنني،  امللهمني،  ك��اف��ة  م��ن  والق���راح���ات  الأف��ك��ار  ل�صتقبال  ت��وا���ص��ل  اآل��ي��ة 
يف  احلياة  ج��ودة  من  تعزز  التي  والقطاعات  املجالت  كافة  بتطوير  واملهتمني، 
الإمارة، ليكونوا جزءا من ر�صم معامل امل�صتقبل، وتقييم اأفكارهم ودرا�صتها وفق 
"اإبداع"،  اإدارة الإبداع والبتكار  املعايري ومتابعة تنفيذها. ويوفر نظام  اأف�صل 
اآلية توا�صل لت�صجيع تلقي اقراحات من كافة اأفراد املجتمع مثل: املوظفني، 
املجتمع،  ال�صركاء،  امل��وردي��ن،  املتعاملني،  اخلا�ص،  القطاع  احلكومي،  القطاع 
الأفراد وجمتمع الأعمال، بالإ�صافة اإىل توفري اآلية لتقييم القراحات الواردة 
الإبتكار  ح�صب الخت�صا�ص، ودرا�صتها ومتابعة تنفيذها، مبا يعزز من مفهوم 
على م�صتوى اإمارة اأبوظبي، وتكرمي الأفكار التي مت اختيارها لت�صكل مثال على 
حتقيق النمو من خال م�صاركة الأفكار وم�صاهمة اجلميع يف عملية التطوير 
والعمل  واملبدعني  لاإبتكار  ق��وي  كمركز  عامليا  اأبوظبي  مكانة  من  تعزز  التي 
امل�صرك. وتعقد الدائرة واجلهات التابعة لها على مدار �صهر البتكار يف فرباير 
ن�صر  على  تركز  والتوعوية،  التفاعلية  العمل  وور�صات  املحا�صرات  من  �صل�صلة 
ثقافة الإبتكار، وتعزيز القدرات الإبداعية للم�صاركني من خال توفري املزيد 
باآرائهم ومقرحاتهم  من الأدوات املعرفية لهم، وحثهم على امل�صاركة الفعالة 
املبتكرة على مدار العام، بهدف حتقيق الت�صاق والتكامل بني الدائرة واجلهات 
احلكومية واأفراد املجتمع، مبا يحقق التنمية امل�صتدامة املن�صودة ويعزز معايري 

جودة احلياة يف اإمارة اأبوظبي.

•• باري�س-وام:

باري�ص  الفرن�صية  العا�صمة  يف  افتتح 
املوؤمتر  اأع���م���ال  الأول  اأم�������ص  م�����ص��اء 
للتحالف  امل��ان��ح��ة  ل��ل��ج��ه��ات  ال���ث���اين 
ال����راث يف مناطق  ال����دويل حل��م��اي��ة 
اللوفر  املنعقد مبتحف  األ���ف   ال��ن��زاع 
– باري�ص، برعاية الرئي�ص الفرن�صي 
اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون ال���ذي ق��دم كلمة 

الفتتاح عرب تقنية الت�صال املرئي.
و�صارك يف املوؤمتر كل من معايل نورة 
الثقافة  وزي����رة  الكعبي  حم��م��د  ب��ن��ت 
اإيف  جان  من  كل  بح�صور  وال�صباب، 
الفرن�صي،  اخلارجية  وزي��ر  ل��ودري��ان 
املفو�صية  م���ن  ���ص��ي��ن��از  وم���ارغ���ري���ت 
الأوروب�����ي�����ة، و���ص��م��و الأم�����ري ب����در بن 
اآل ���ص��ع��ود وزير  ع��ب��داهلل ب��ن ف��رح��ان 
ال�صيخة  ومعايل  ال�صعودي،  الثقافة 
رئي�صة  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  حم��م��د  ب��ن��ت  م���ي 
ه��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ن ل��ل��ث��ق��اف��ة والآث������ار، 
الثقافة  وزي���ر  ن���دمي  ح�صن  وم��ع��ايل 
والآث���ار ال��ع��راق��ي، وال��دك��ت��ور توما�ص 
موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  كابان 

األ��ف و�صعادة ج��اك لن��غ مدير معهد 
واملمثل  ب��اري�����ص  يف  ال��ع��رب��ي  ال���ع���امل 
الفرن�صي  للرئي�ص  ال�صابق  الر�صمي 
اآخ�����ر من  ع����دد  اإىل ج���ان���ب  األ�����ف،  يف 
يف  فاعلة  �صخ�صيات  �صمل  احل�صور 
املبارك  " منهم معايل حممد  " األف 
رئ��ي�����ص دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة يف 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ون��ائ��ب  اأبوظبي 
" وفالريي فرياند  " األ��ف  موؤ�ص�صة 

املدير التنفيذي ل� " األف " .
وزراء  املوؤمتر عدد من  �صارك يف  كما 
الثقافة الأوروبيني والعرب والأع�صاء 
وزيرة  ك���ول  ك��ات��ي��ا  منهم  "األف"،  يف 
الأملانية،  اخل��ارج��ي��ة  ب����وزارة  ال��دول��ة 
عام  مدير  اخل��وري  �صركي�ص  وال�صيد 
اإدارة الآثار يف لبنان، وال�صيدة �صلمى 

قا�صم مديرة املركز الإقليمي العربي 
للراث العاملي، وال�صيد يل كون مدير 
الثقايف،  ل���ل���راث  ال��وط��ن��ي��ة  الإدارة 
ومعايل  ال�صينية،  احل��ك��وم��ة  مم��ث��ل 
حممد مهدي بن �صعيد، وزير ال�صباب 
ومعايل  املغربي،  والت�صال  والثقافة 
�صامل حممد املحروقي وزير للراث 

وال�صياحة الُعماين.
ح�صره  ال��������ذي  امل������وؤمت������ر  وي�����ه�����دف 
تبني  اإىل  "األف"  و���ص��رك��اء  اأع�����ص��اء 
لل�صنوات  اجل���دي���دة  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
 ،2027 –  2023 املقبلة  اخلم�ص 
واإعادة تاأكيد الدعم ال�صيا�صي واملايل 
ل��ه��ذه امل����ب����ادرة. وق����د ال��ت��زم��ت دولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة بتقدمي 
اأمريكي؛  دولر  م��ل��ي��ون   20 م��ب��ل��غ 

احلالية  ال��ت��ح��ال��ف  م�����ص��اري��ع  ل��دع��م 
اأنحاء  وبقية  املنطقة  يف  وامل�صتقبلية 

العامل، حتى عام 2027.
قالت  امل��ن��ا���ص��ب��ة،  ب���ه���ذه  ك��ل��م��ت��ه��ا  ويف 
معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة 
" اإن الإم����ارات  ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ب��اب : 
لهذه  موؤ�ص�ص  ع�صو  املتحدة  العربية 
امل����ب����ادرة ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال���ت���ي متول 
عمليات ترميم واإعادة تاأهيل الراث 
الإن�����ص��اين يف م��ن��اط��ق ال���ن���زاع، ونحن 
فخورون جداً مبا حققته املبادرة حتى 
الآن، وناأمل اأن نرى حتركاً دولياً اأكرب 
التزام  اإىل  م�صرية  الإطار".  ه��ذا  يف 
وحمايته  ال����راث  ب�����ص��ون  الإم������ارات 

باأ�صكاله املادية وغري املادية.
قيادتنا  اإن   : م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ�����ص����اف����ت 

بتاريخنا،  نفخر  اأن  علمتنا  الر�صيدة 
العامل،  ث��ق��اف��ات  اح��ت�����ص��ان  واأه��م��ي��ة 
م�صتقبل  لبناء  ب��ج��ذورن��ا  والتم�صك 
ق������وي، ل�����ذا ن����وؤم����ن ب���احل���ف���اظ على 
يف  خا�صة  املقبلة،  ل��اأج��ي��ال  ال���راث 
ع���امل ت����زداد ف��ي��ه ال��ف��روق مم��ا يحتم 
للتقارب  اأك�����رث  ج�����ص��ور  ب���ن���اء  ع��ل��ي��ن��ا 
باختافاتنا  والح��ت��ف��اء  وال��ت��وا���ص��ل 

وتعدديتنا وتنوعنا".
التحالف  ب�����دور  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ�����ص����ادت 
ال����راث يف مناطق  ال����دويل حل��م��اي��ة 
النزاع، كما اأ�صارت اإىل اأعمال الرميم 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  تنفذها  التي 
ال��ع��راق، مبا يف  املتحدة يف جمهورية 
املو�صل"  "روح  اإح��ي��اء  م�����ص��روع  ذل��ك 
ال���ذي ت��ن��ف��ذه ال��دول��ة ب��ال�����ص��راك��ة مع 

منظمة الأمم املتحدة للربية والعلم 
والثقافة /اليون�صكو/.

ك��م��ا ���ص��ددت ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اإع�����ادة بناء 
ال��راث امل��ادي ال��ذي دمرته احلروب 
والأع��م��ال الإره��اب��ي��ة، مل��ا يحمله من 
ال�صعوب  ت���اأه���ي���ل  اإع�������ادة  يف  اأه���م���ي���ة 
املرحلة  واأه��م مكونات ه��ذه  امل��ت��اأث��رة، 
الرميم  اأعمال  عليه  تنطوي  ما  هو 
من خلق فر�ص عمل وا�صتعادة الإرث 
���ص��ي��وؤدي اإىل تنمية  امل��دم��ر، وه���و م��ا 

اقت�صادية واجتماعية م�صتدامة.
وك��ان��ت ف��ك��رة اإن�����ص��اء ���ص��ن��دوق خا�ص 
الهادفة  وامل�����ص��اري��ع  ال���ربام���ج  ل��دع��م 
اإىل حماية الراث الثقايف يف املناطق 
املتاأثرة باحلروب والنزاعات والأعمال 
انعقاد  اأث��ن��اء  انبثقت  ق��د  الإره��اب��ي��ة 

املوؤمتر الدويل للحفاظ على الراث 
بالعا�صمة  ب��اخل��ط��ر،  امل��ه��دد  ال��ث��ق��ايف 
اأبوظبي يف دي�صمرب 2016، ويف �صهر 
مار�ص من عام 2017 ولد التحالف 
مب����ب����ادرة م�����ص��رك��ة ب����ني الإم��������ارات 
وفرن�صا وبدعم من اليون�صكو واتخذ 
م���ن ال��ع��ا���ص��م��ة ال�����ص��وي�����ص��ري��ة جنيف 
اإل���ي���ه مبا�صرة  وان�����ص��م��ت  ل����ه،  م���ق���راً 
ال�صعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م��ن  ك��ل 
وال���ك���وي���ت ول���وك�������ص���م���ب���ورغ وامل���غ���رب 
عدد  جانب  اإىل  و�صوي�صرا،  وال�صني 
املهمة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال�صخ�صيات  م��ن 
يف املجتمع املدين مثل موؤ�ص�صة اأندرو 
للفنون،  غ���ان���دور  وم��وؤ���ص�����ص��ة  م��ي��ل��ون 
ب����ارزة يف جم���ال العمل  و���ص��خ�����ص��ي��ات 

الإن�صاين منهم توما�ص كابان.

وح�����ص��ل��ت امل��وؤ���ص�����ص��ة ع��ل��ى ن��ح��و 80 
مليون دولر يف موؤمتر املانحني الأول 
الذي عقد عام 2017، ويف ال�صنوات 
/اأِل��ف/ عدداً  دعمت  املا�صية  اخلم�ص 
ال��ث��ق��ايف الب�صري،  ال���راث  م��ن ك��ن��وز 
م���ث���ل ق����رب اآ����ص���ك���ي���ا يف دول�������ة م����ايل، 
قط�صيفون  وق��و���ص  املو�صل  ومتحف 
يف ال��ع��راق؛ وم��دي��ن��ة ت��دم��ر ومتحف 
الرقة يف �صوريا، ومئذنة جام املدرجة 
على قائمة اليون�صكو للراث العاملي، 

وقلعة بال ح�صار يف اأفغان�صتان.
اأعمال  ب��ت��م��وي��ل  ال��ت��ح��ال��ف  ق����ام  ك��م��ا 
اإع����ادة ت��اأه��ي��ل متحف احل�����ص��ارات يف 
بريو،  يف  �صوندو  ووادي  العاج  �صاحل 
واأغ�����ادي�����ز يف ال��ن��ي��ج��ر وغ���دام�������ص يف 
اإري���ري���ا وتعز  ل��ي��ب��ي��ا؛ واأدول���ي�������ص يف 
يف ال��ي��م��ن، اإ���ص��اف��ة اإىل ك���وه ك���ري يف 
كمبوديا، وكان له دور فعال يف حماية 
مناطق  يف  الدينية  الأقليات  م�صالح 
امل�صاعدات  التحالف  قدم  كما  النزاع، 
الازمة يف اأوقات الطوارئ والأزمات 
مثل جائحة كوفيد – 19 وانفجارات 

بريوت.

مع حلول ذكرى رحيلها .. وبالتزامن مع اأيام القاهرة الدويل للكتاب

االأر�سيف واملكتبة الوطنية يهدي متحف اأم كلثوم ن�سخًا من كتاب )اأم كلثوم يف اأبوظبي( وبطاقات تذكارية

االإمارات تقدم 20 مليون دوالر لدعم م�ساريع حماية الرتاث يف مناطق النزاع

حاكم راأ�ص اخليمة ي�ستقبل �سفري الهند
•• راأ�س اخليمة -وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�ص 
، بق�صر �صموه يف مدينة �صقر بن حممد،  الأعلى حاكم راأ���ص اخليمة 
الدولة،  ل��دى  الهند  جمهورية  �صفري  �صودهري،  �صنجاي  �صعادة  ام�ص 

الذي قدم لل�صام على �صموه مبنا�صبة ت�صلمه مهام عمله اجلديد.
متمنياً  ال�صفري،  ب�صعادة  اخليمة،  راأ����ص  حاكم  ال�صمو  �صاحب  ورح��ب 
عاقات  تعزيز  يف  ي�صهم  مبا  عمله،  مهام  اأداء  يف  والنجاح  التوفيق  له 

التعاون الوثيقة بني البلدين ال�صديقني على خمتلف ال�صعد.
وتقديره  �صكره  بالغ  ع��ن  ���ص��وده��ري،  �صنجاي  �صعادة  ع��رّب  جانبه،  م��ن 
ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و ح��اك��م راأ������ص اخل��ي��م��ة ع��ل��ى ك���رم ال�����ص��ي��اف��ة وح�صن 

ال�صتقبال.

نورة الكعبي :  
ب�سون الرتاث وحمايته باأ�سكاله املادية وغري املادية تلتزم  • الإمارات 

علمتنا اأن نفخر بتاريخنا وجذورنا واحت�سان ثقافات العامل لبناء م�ستقبل قوي الر�سيدة  • قيادتنا 

دائرة البلديات والنقل ت�ستعر�ص جمموعة �سحة ت�ساعد امل�سابني باأمرا�ص نف�سية على تنمية املهارات لديهم
من املبادرات خالل �سهر االبتكار 2022 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

معايل  م�صت�صار  احلو�صني،  وليد  الدكتور  "فاتف"  امل��ايل  العمل  جمموعة  اعتمدت 
الوطنية  اللجنة  وم�صت�صار  امل��رك��زي  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  م�صرف  حم��اف��ظ 
ملواجهة غ�صل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب ومتويل التنظيمات غري امل�صروعة، 
كاأول مدرب دويل اإماراتي يف مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب ومتويل انت�صار 
الت�صلح. و�صي�صتعني معهد التدريب التابع ملجموعة العمل املايل بالدكتور احلو�صني 
يف تقدمي الدورات التدريبية للجهات املخت�صة يف خمتلف الدول، لارتقاء مبنظومة 
مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب ومتويل انت�صار الت�صلح، وذلك وفًقا لأف�صل 

العمل  واعتمدت جمموعة  املجموعة.  يتما�صى مع منهجية  الدولية ومبا  املمار�صات 
املايل يف العام 2018 الدكتور احلو�صني كاأول ُمقّيم وخبري دويل اإماراتي يف مكافحة 
اجلرائم املالية. وقال معايل خالد حممد بالعمى، حمافظ م�صرف الإمارات املركزي 
ومتويل  الإره��اب  متويل  ومكافحة  الأم��وال  غ�صل  ملواجهة  الوطنية  اللجنة  ورئي�ص 
دويل  م��درب  ك���اأول  احلو�صني  ال��دك��ت��ور  اعتماد  يعك�ص   " امل�صروعة  غ��ري  التنظيمات 
اإماراتي وا�صتفادة جمموعة العمل املايل بخربته وكفاءته، اهتمامنا بالكوادر الوطنية 
وحر�صنا على الرتقاء مبهاراتهم وخرباتهم على ال�صعيد العاملي، كما يوؤكد جهودنا 
غ�صل  ملكافحة  الوطنية  لا�صراتيجية  وف��ًق��ا  املالية  اجل��رائ��م  مكافحة  يف  احلثيثة 

الأموال ومتويل الإرهاب".

•• دبي- وام: 

ال�صحة  وزي��ر  العوي�ص  حممد  ب��ن  عبدالرحمن  معايل  بحث 
ال�صحة  وزي����ر  دون��ي��ل��ي  �صتيفن  م��ع��ايل  م���ع  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة 
الإيرلندي اأوجه التعاون وتبادل اخلربات والتجارب يف املجالت 
ال�صحية وفتح اآفاق مثمرة لتحقيق الأهداف ال�صحية امل�صركة 

والرتقاء باخلدمات ال�صحية.
جاء ذلك خال اللقاء، الذي جرى يف مقر وزارة ال�صحة ووقاية 
املجتمع بدبي وجاء بالتزامن مع اأ�صبوع ال�صحة واللياقة الذي 
ال�صحة  منظمة  مع  بالتعاون  دبي"   2020 "اإك�صبو  يف  اأقيم 

العاملية، وذلك بح�صور عدد من امل�صوؤولني من اجلانبني.
واأ�صار معايل العوي�ص اإىل عمق العاقات التي تربط البلدين 
ال�صحة  وزارة  التعاون بني  اأن  يف عدة جمالت حيوية، موؤكداً 
اإي��رل��ن��دا م�صتمر وم��ت��ن��وع يف  ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع ون��ظ��ريت��ه��ا يف 
للعمل  واع����دة  ف��ر���ص  م��ع وج����ود  ال�صحية  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف 
يف  اخل��ربات  من  لا�صتفادة  املتبادلة  الرغبة  ظل  يف  امل�صرك 
نظم املعلومات ال�صحية وا�صتخدام التكنولوجيا الرقمية وذلك 
ال�صحي  القطاع  ق���درات  تعزيز  على  ال����وزارة  ح��ر���ص  اإط���ار  يف 
اأحدث احللول  وا�صتقطاب  للمتغريات  ال�صتباقية  وال�صتجابة 

التقنية ال�صحية.

)فاتف( تعتمد اأول مدرب دويل اإماراتي يف مكافحة 
غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب ومتويل انت�سار الت�سلح

وزارة ال�سحة تبحث تعزيز التعاون مع نظريتها االإيرلندية

جميلة املهريي تبحث التعاون مع �سنغافورة يف جمال التعليم
•• دبي -وام: 

اأكدت معايل جميلة بنت �صامل م�صبح املهريي وزيرة دولة 
ل�صوؤون التعليم العام رئي�ص جمل�ص اإدارة موؤ�ص�صة الإمارات 
التجربة  الكبري لا�صتفادة من  املدر�صي، احلر�ص  للتعليم 
ال�صنغافورية يف جمال التعليم باعتبارها من اأهم التجارب 
ال���رائ���دة ، وال���ص��ت��ف��ادة م���ن جت��ارب��ه��ا وم��ي��زات��ه��ا لتدعيم 
اإىل  بها  للو�صول  الدولة  يف  الوطنية  التعليمية  املنظومة 
م�صاف املنظومات التعليمية العاملية من خال العمل على 
الربوي  العمل  مفا�صل  خمتلف  يف  وا�صتلهامها  توظيفها 
جمال  يف  الوطنية  الأول��وي��ات  م��ع  يتنا�صب  مب��ا  ومكوناته 

التعليم.

 جاء ذلك خال لقاء معاليها مع �صعادة كمال اآر فا�صواين 
موؤ�ص�صة  مقر  يف  ال��دول��ة  ل��دى  �صنغافورة  جمهورية  �صفري 
الدكتورة  �صعادة  بدبي، بح�صور  املدر�صي  للتعليم  الإم��ارات 
للتعليم  الإم�����ارات  موؤ�ص�صة  ع���ام  م��دي��ر  ال�صميطي  راب��ع��ة 
امل��در���ص��ي وال���دك���ت���ورة م��ي ال��ط��ائ��ي م��دي��ر ك��ل��ي��ة الإم�����ارات 

للتطوير الربوي وعدد من امل�صوؤولني من اجلانبني.
واأكدت معاليها خال اللقاء، اأن العمل على تطوير املنظومة 
التعليمية يف الدولة بات اأولوية ق�صوى حتظى بدعم كبري 
من قبل القيادة الر�صيدة التي قدمت ول تزال كافة اأوجه 
التعليمية ورفدها  الدعم الازم لتح�صني جودة املخرجات 
خال  ومت  العاملي.  امل�صتوى  على  ريادتها  مقومات  بكافة 
ال�صنغافوري  اجلانب  مع  التعاون  تعزيز  �صبل  بحث  اللقاء 

على  رائ����دة  تعليمية  وج��ه��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  التعليم  جم���ال  يف 
التعليمية  باملنظومة  الرت��ق��اء  وكيفية  ال��ع��امل��ي،  امل�صتوى 
الوطنية ككل يف �صوء ال�صتعدادات للخم�صني عاما املقبلة 
ومبا يبلور مفهوما عمليا لانتقال لع�صر القت�صاد القائم 
التعليم  ملف  حمورية  على  معاليها  و�صددت  املعرفة.  على 
املرحلة  خ���ال  ال��دول��ة  م�صتهدفات  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  ودوره 
اأهم الركائز التي تعول عليها الدولة  اأحد  املقبلة باعتباره 
ال��ف��رق املن�صود يف خمتلف امل��ج��الت، م��وؤك��دة على  لإح���داث 
الدور املحوري للكوادر الربوية يف حتقيق ذلك من خال 
توحيد اجلهود بني موؤ�ص�صة الإمارات للتعليم املدر�صي وكلية 
الإمارات للتطوير الربوي للوقوف على اأولويات التطوير 

التي يحتاجها امليدان.

�ست�ستقبل زوارها بدءًا من يوم ال�سبت املقبل 

حمدان بن زايد يد�سن »حممية كثبان الوثبة االأحفورية« باأبوظبي 

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/9200(

املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�صفة )البائع(
وينوب عنه بالوكالة / اأمين عبد الفتاح علي مو�صى ، مبوجب وكالة موثقة ا�صوًل لدى الكاتب 
العدل مبحرر رقم 2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان : امارة دبي، ديره، رقة البطني 

، مبنى فندق �صمايا، الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
املنذر اإليه : �صيخة حممد علي �صعيد احلمودي 

عنوانه : ال�صارقة ، الإمارات العربية املتحدة  - هاتف : 00971561189811 
اوتو،  برج   2207 بالوحدة  واخلا�ص�ة  وال�صراء  البيع  عملية  با�صتكمال  الي�ه  املنذر  املنذر/  ينذر 
واإل  الإن��ذار  ه�ذا  اإلي�ه  املن�ذر  اإ�صام  ت�اريخ  م�ن  ي�وم�ا(  ع�ص�ر  )اأق�صاها خم�ص�ة  م�دة  وذل�ك خال 
م�ذكرة  واإن�ه�اء  اإلي�ه  املن�ذر  مواجه�ة  ف�ي  الازم�ة  القانونية  الإج���راءات  لتخ�اذ  املنذر  �صي�صطر 
الر�صوم  كافة  حتميلكم  مع  التعاقدية  باللتزامات  لإخالك�م  وذل��ك  بالوحدة  اخلا�ص�ة  احلج�ز 

وامل�صاريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/9182(

املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�صفة )البائع(
وينوب عنه بالوكالة / اأمين عبد الفتاح علي مو�صى ، مبوجب وكالة موثقة ا�صوًل لدى الكاتب العدل 
مبحرر رقم 2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان : امارة دبي، ديره، رقة البطني ، مبنى 

فندق �صمايا، الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
املنذر اإليه :  رفائيل روبني كوهني 

عنوانه : 26 �صارع را�صبيل 92600 ، ليفالوا بريي ، فرن�صا ، هاتف : 0033658119942 
ينذر املنذر/ املنذر الي�ه با�صتكمال عملية البيع وال�صراء واخلا�ص�ة بالوحدة 3801 برج نوبليز، وذل�ك 
الإن��ذار واإل �صي�صطر  اإلي�ه ه�ذا  املن�ذر  اإ�صام  ت�اريخ  ي�وم�ا(  م�ن  خال م�دة )اأق�صاها خم�ص�ة ع�ص�ر 
املنذر لتخ�اذ الإجراءات القانونية الازم�ة ف�ي مواجه�ة املن�ذر اإلي�ه واإن�ه�اء م�ذكرة احلج�ز اخلا�ص�ة 
واأتعاب  وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  حتميلكم  مع  التعاقدية  باللتزامات  لإخالك�م  وذل��ك  بالوحدة 

املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 Date 2/ 2/ 2022  Issue No : 13458
Summon to Defendant by way of Publication

To case management office- Sharjah federal court, civil Court of First Instance
Lawsuit No : SHCFICIREA20210009863 civil partial court
To the defendant : Grand Emirates for Travel and Tourism
Unknown place of residence, Address : Abu Dhabi - Abu Dhabi Island east 11 
Mr. Omer Ziyad Al Gafary Al Askari (and others) building.
Mob: 0559907730 Tel: 026675225
In accordance with the request of the claimant: MUSTAPHA CHAFIC EL FAKIR 
You are requested to attend the court hearing on 09/02/2022 in front of Case 
management office - Sharjah federal court, civil partial court office no. (Case 
management office No. 3) personally or via authorized agent. And to present 
answer note on the case attaching all the documents in a period not more than 
ten days from the date of publication this summon in both Arabic and English 
languages to review the above mentioned case as defendant. 
Judicial Services Office
NOJOD TALIB AL AMRI

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535

Date 2/ 2/ 2022  Issue No : 13458
Notification to defendant by publication 

At the Sharjah Federal Court - The case management office, 
the Federal Civil Court of First Instance 

In case No. SHCFICIPOR2021/0010369/commercial (partial)
To defended: AL GHAWS HYDRAULIC PIPES TRADING
Residence unknown: Emirates of Sharjah Industrial Area 3 Municipality Workers Housing Road 
Sharjah Aqaba Street 29th Street next to the city supermarket plot No. 4 Ground Floor King 
Hussein Omar Baaqil - PO Box 36851 - Tel + 971504852039 - 065422658 alghawshydraulic@
yahoo.com
Acceptance of the case with a specifying to pay the prescribed fees. And obligating the 
defendant to pay the plaintiff an amount of (56,406.30) dirhams for Validity and proof.
The judgement shall be self-executing immediately with bail.
Obligating the defendant to pay court fees, expenses, attorney fees, and legal interest at 12% 
from the date of the judicial claim until full payment.
You are assigned to attend the hearing on 14/02/2022 before the Sharjah Federal Court - The 
case management office, the Federal Civil Court of First Instance - Office No. (Case Manager 
Office No. 10) in person or through an authorized attorney and submit a replay memo of to the 
case, along with all documents. This shall be within a period of not exceeding ten days from the 
date of publication in order to consider the lawsuit number mentioned above as a defendant. -
Judicial Services Office  / Ayisha Abdullah Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533Date 2/ 2/ 2022  Issue No : 13458
Dubai Court of First Instance
Notification by Publication

In the execution No. : 211/2022/15-real estate execution
Considered at :4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1258/2021_partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to AED 56.098, including the fees 
and expenses.
Execution Applicant :Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area- Business Point Building - 
Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0504643947- Email : Execution1@omalc.ae- Makkani: 
3244594826 - IBAN AE090500000000020106942
Notifiee: 1-Mahad Halane Aden: Defendant
Subject of Notification: has filed the abovementioned execution case against you by 
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 56098.00) to the execution 
applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if you failed 
to be abided by the said judgment within 15 days from the date of publishing this 
notification.
Prepared by/Amna Haider Falaknaz

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 2/ 2/ 2022  Issue No : 13458
Dubai Court of First Instance
Notification by Publication

In the execution No. : 211/2022/22 - real estate execution
Considered at: 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 588/2020 -partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to AED 587.800, including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Est.
Address : Emirate of Dubai -Airport St - Port Saeed area - Business Point Building -  
Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0504643947 - Email: Execution1 @omalc.ae -  Makkani: 
3244594826 - IBAN AE090500000000020106942
Represented by: Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiees: 1- Hala Elgebaly, his capacity: Defendant
 2- Mohamed Elsayed, his capacity: Defendant
Subject of Notification has filed the above mentioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 587800.00) to the 
execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the execution 
procedures against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days 
from the date of publishing this notification.
Prepared by/Munira Abdel Rahim El Helou

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 2/ 2/ 2022  Issue No : 13458
Appellate court

Memorandum of Published Notice (Appeal)
In appeal No. 1246/2021/361 Payment order appeal
Case Subject : Appealing the judgment issued in Case No. 4814/2021, Payment order 
and fees, expenses and fees.
Appellant : National Bank of Fujairah
Address : Emirates - Emirate of Fujairah - Sheikh Hamad bin Abdullah Street - Sheikh 
Hamad bin Abdullah Street - National Bank of Fujairah building - National Bank of 
Fujairah apartment - National Bank of Fujairah
Represented by : Mohamed Thamer Yaqoub Yousef Al Serkal
To be notified : 1- Praveen Kumar Kattathadka as Appellant
Held In : Third Commercial Appeals Department no 87
Subject of Notice: 
We inform you of the appellant's registration of the above-mentioned case to appeal the 
judgment issued in the payment order restricted by you
A hearing was set for her on Wednesday 20/04/2022 at 10 am in the remote litigation 
room therefore you are required to attend or represent you legally, If you do not attend, 
the trial will be in absentia.
Prepared by : Azary Abdul Rahman Ahli

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اأنها تقدمت اىل وزارة القت�صاد   ،602959 القاب�صة ذ.م.م، رخ�صة رقم  تعلن �صركة فام 
بطلب حتول ال�صكل القانوين لل�صركة من ذات م�صوؤولية حمدودة ايل م�صاهمة خا�صة، وذلك 
اإعماًل لن�ص املادة 277 من املر�صوم بقانون اإحتادي رقم )32( ل�صنة 2021 ب�صاأن ال�صركات 
التجارية، ومبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�صركة املنعقدة بتاريخ 2021/5/1 باملوافقة 
او  م�صلحة  اأو  مطالبة  له  من  وكل  الدائنني  فعلى  لل�صركة.   القانوين  ال�صكل  حتول  على 
حقوق على �صركة فام القاب�صة ذ.م.م التقدم مبطالبته او اإعرا�صه على حتول ال�صركة اإىل 
�صركة م�صاهمة خا�صة مع امل�صتندات املوؤيدة عن طريق بريد م�صجل يتم اإر�صاله اىل ال�صركة 
وذلك خال 30 يوماأً من تاريخ اإ�صدار الإعان على: العنوان : )ال�صارقة - املجاز/ال�صارقة 
- خلف �صارع كورني�ص البحرية - مكتب رقم 402 طابق رقم 4 ملك امنة �صلطان /زوجة 
عبداهلل احمد احلجي و�صركائه(   �ص.ب. )78200 ال�صارقة(  ال�صارقة - المارت العربية 

 )khaled@famholding.com( املتحدة. او الربيد الإلكروين
او التوا�صل على هاتف رقم )9002 992 50 971+( 

اإعالن بتحول �شركة فام القاب�شة ذ.م.م 
من ذات �شركة ذات م�شئولية حمدودة ايل م�شاهمة خا�شة 

70197

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  د���ص��ن 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 
هيئة  اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ال��ظ��ف��رة 
كثبان  حممية   " اأبوظبي   – البيئة 
ال��وث��ب��ة الأح���ف���وري���ة " وال���ت���ي تعد 

املحمية الأوىل من نوعها يف الدولة، ومنطقة غرب اآ�صيا.. وتقع يف منطقة 
الوثبة التي تبعد حوايل 45 كيلومرا من اأبوظبي وت�صم اأكرث من 1700 

كثيب اأحفوري تنت�صر على م�صاحة ت�صل اإىل 7 كيلومرات مربعة.
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �صلطان بن حمدان  ال�صيخ  �صعادة  التد�صني  ح�صر حفل 
�صفري الدولة لدى مملكة البحرين وال�صيخ حممد بن حمدان بن زايد اآل 
بنت  نهيان و معايل مرمي  اآل  نهيان بن حمدان بن حممد  وال�صيخ  نهيان 
حممد �صعيد حارب املهريي وزيرة التغري املناخي والبيئة ومعايل الدكتور 
مغري خمي�ص اخلييلي رئي�ص دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي ومعايل اللواء 
ركن طيار فار�ص خلف املزروعي قائد عام �صرطة اأبوظبي و�صعادة اأحمد مطر 
الظاهري مدير مكتب �صمو ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�صعادة عي�صى 
حمد بو�صهاب م�صت�صار �صمو رئي�ص هيئة الهال الأحمر الإماراتي و�صعادة 
– اأبوظبي  البيئة  لهيئة  العام  الأم��ني   ، الظاهري  �صامل  �صيخة  الدكتورة 
املجتمعية  امل�صاهمات  هيئة  ع��ام  مديرة  العميمي  عجان  �صامة  و�صعادة 
وعدد  البحرية  لأدن��وك  التنفيذي  الرئي�ص  ال�صويدي  "معاً" واأحمد �صقر 

من كبار امل�صوؤولني.
وا�صتهل �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان جولته للمحمية بتفقد مركز 
الإطالة  منطقة  مثل  امل��راف��ق  من  العديد  ي�صمل  ال��ذي  الرئي�صي  ال���زوار 
وجمال  بروعة  وال�صتمتاع  للجلو�ص  ومقاعد  و�صاحات  املعرو�صات  ورك��ن 
املوقع، بال�صافة اىل جتهيز املوقع بالعديد من املرافق اخلدمية وال�صحية 

اإىل تواجدها مبناطق اأخرى من الإمارة حيث مت ت�صنيفها �صمن خارطة 
املوائل املعدة من قبل الهيئة وهي موائل مهمة للكثري من الأحياء الربية . 
وثمن �صموه دور الهيئة يف احلفاظ على هذه الت�صكيات الأحفورية املميزة 

والنادرة من خال اإعان هذا املوقع كمحمية.
واأ�صار �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اإىل اأن الهيئة تعمل مع �صركائها 
مبا فيهم دائرة البلديات والنقل ودائرة الثقافة وال�صياحة ومركز اأبوظبي 
للمحافظة  املعنية  احلكومية  اجلهات  وعدد من  "تدوير"  النفايات  لإدارة 
على املوقع الفريد الذي يعترب وجهة مميزة للنزهة والتعرف على تاريخ 
الطبيعية  امل��وائ��ل  م��ن  تعترب  الأح��ف��وري��ة  الكثبان  ه��ذه  اأن  خا�صة  املنطقة 
املميزات  بنف�ص  ت�صجيلها  يتم  مل  حيث  اأبوظبي،  بها  تتميز  والتي  الهامة 
�صموه على جهود فرق  واأثنى  ال��دول��ة.  اأخ��رى من  اأي مناطق  والكثافة يف 
العمل بهيئة البيئة اأبوظبي ودورها يف احلفاظ على املحمية وتوفري البنية 
التحتية ل�صتقبال اجلمهور. يذكر اأن حممية كثبان الوثبة الأحفورية تعد 
اأح��د ركائز ال��راث الطبيعي لإم��ارة اأبوظبي ودول��ة الإم��ارات وتقع �صمن 
الحتاد  معايري  ح�صب  الطبيعية  للمحميات  اجليولوجية(  )املظاهر  فئة 
اليوني�صكو  لقائمة  لان�صمام  مر�صحة  وه��ي  الطبيعية  حلماية  ال���دويل 
املوقع  يرجع  املخت�صني  لتقديرات  ووفقا  اجليولوجية.  للحدائق  العاملية 
داخل حدود املحمية اإىل الع�صر اجلليدي حيث يقدر عمرها بحوايل 120 

األف �صنة.

ومواقف ال�صيارات وغريها.
كما مت و�صع العديد من اللوحات التعليمية والتوعية والإر�صادية املنت�صرة 
يف جميع اأرجاء املوقع اأهم اإ�صدارات الهيئة من الكتب العلمية والتثقيفية.

وزار �صموه مم�صى الزوار الذي مت جتهيزه �صمن برنامج ال�صياحة البيئية 
حيث يقدم فر�صة فريدة ومميزة تتيح للزوار م�صاهدة الطبيعية اخلابة 
ي�صل  التي  امل�صاءة  بامل�صارات  التنزه  مثل  الن�صاطات  العديد من  وممار�صة 
طولها اإىل 3 كلم ذهاباً واإياباً وعلى جانبيها العديد من مظات ومقاعد 
للكثبان  املو�صيقية  ال�صوئية  العرو�ص  مل�صاهدة  وال�صتجمام  لا�صراحة 
الأحفورية التي �صتكون على مدار ال�صاعة يف اأوقات الفتتاح الر�صمي حيث 
تت�صع  والتي  امل��درج  العرو�ص من منطقة  الزائر من م�صاهدة هذه  يتمكن 
200 زائر يف نف�ص الوقت ، كما �صيوفر املوقع خدمات الطعام  لأكرث من 

وال�صراب للزوار �صمن اأماكن حمددة باملوقع.
واجلولة  الفتتاح  ختام  يف  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  و�صاهد 
فيلما تعريفيا عن حممية كثبان الوثبة الحفورية. واأكد �صموه اأن تد�صني 
وت�صجيع  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  الطبيعي  الإرث  حماية  ب��ه��دف  ي��اأت��ي  املحمية 
وموائلها  ببيئاتها  يف  فريد  بتنوع  اأبوظبي  تزخر  حيث  البيئية  ال�صياحة 
الكثبان  اأع��ج��وب��ة  الطبيعية  امل��ك��ون��ات  ه��ذه  �صمن  وم��ن  الطبيعي  ون�صقها 
ب�صكل  تتواجد  ون��ادرة  مميزة  رملية  ت�صكيات  عن  عبارة  وه��ي  الأحفورية 
كثيف يف منطقة الوثبة جنوب حممية الوثبة لاأرا�صي الرطبة، بالإ�صافة 

الرملية  ال���ك���ث���ب���ان  اأن  اإىل  ي�������ص���ار 
الأحفورية هي عبارة عن كثبان رملية 
م�صاحات  ���ص��م��ن  ت��ت��واج��د  مت�صلبة 
وتتكون  ال��رم��ال  حم��ددة من مناطق 
الكال�صيوم  ك��رب��ون��ات  ت��ر���ص��ب��ات  م���ن 
التي ت�صلبت خال احلقبة اجلليدية 
العوامل  بفعل  ال�صنني  مايني  قبل 
اجلوية املختلفة، وا�صتمدت التكوينات يف منطقة الوثبة �صكلها من التفاعل 

بني قوة الرياح واإمدادات الروا�صب.
ونفذت الهيئة خال الفرة املا�صية خطة متكاملة لتطوير وحماية موقع 
الكثبان الرملية الأحفورية يف الوثبة والتي �صملت تطوير البنية التحتية 
للموقع وبناء العديد من املرافق اخلدمية وال�صياحية مبا فيها مركز الزوار 
وتركيب لوحات اإر�صادية مت توزيعها على اأهم املناطق يف املوقع، كما مت اإنهاء 
اإىل  بالإ�صافة  كيلومرات   7 بطول  والداخلية  اخلارجية  الأ���ص��وار  اأعمال 

جتهيز �صبكة الطرق الداخلية.
و�صت�صتقبل املحمية زوارها بدءاً من يوم ال�صبت املوافق 5 فرباير على مدار 
اأيام الأ�صبوع من ال�صاعة الثامنة �صباحاً وحتى ال�صاعة العا�صرة م�صاًء، ويف 
اأيام اجلمعة وال�صبت والأحد والعطل الر�صمية �صيفتح املوقع حتى ال�صاعة 
اأطلقت  املا�صية  املرحلة  وخ��ال  ر�صوم..  ب��دون  وذل��ك  م�صاًء  احلاديةع�صرة 
الهيئة حملة اإعامية تهدف اإىل توعية اجلمهور باأهمية املوقع من خال 
التوا�صل  و�صائل  مواقع  على  الهيئة  ح�صابات  عرب  توعوية  ر�صائل  توجيه 
ت�صلق  امل��وق��ع  زوار  يتجنب  اأن  اأهمية  على  الهيئة  اأك���دت  حيث  الجتماعي 
يف  اأن�صطة  اأو  فعاليات  اأي��ة  وتنظيم  القمامة  ورم��ي  الأحفورية  الت�صكيات 
مواقع الكثبان الأحفورية. و�صددت الهيئة على اأهمية املحافظة على نظافة 
والإ�صرار  التاأثري  �صاأنها  اأي��ة جت��اوزات من  التعدي وممار�صة  وع��دم  املوقع 

على �صامة الكثبان الأحفورية وا�صتدامتها. 
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اأخبـار الإمـارات
نهيان بن مبارك: العالقات االإماراتية الهندية ت�ستند اإىل اإرث تاريخي من الروابط املتينة

•• اأبوظبي- وام:

الت�صامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  اأك��د 
تطورا  ت�صهد  ال��ه��ن��دي��ة  الإم���ارات���ي���ة  ال��ع��اق��ات  اأن  وال��ت��ع��اي�����ص 
قيادتي  م��ن  ب��دع��م  وال��ق��ط��اع��ات  امل��ج��الت  م�صتمرا يف خمتلف 
الروابط  من  تاريخي  اإرث  اإىل  وا�صتنادا  ال�صديقني  البلدين 

املتينة والتعاون الوثيق والتفاهم امل�صرك.
جاء ذلك خال ا�صتقبال معاليه اأم�ص يف ق�صره معايل بيناراي 
فيجايان رئي�ص وزراء ولية كريال الهندية و ب. راجيف وزير 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  علي  ويو�صف  ك��ريال  ولي��ة  يف  ال�صناعات 
يف  امل�صوؤولني  من  ع��دد  جانب  العاملية" اإىل  "اللولو  جمموعة 

جمهورية الهند ال�صديقة.

املرافق  وال��وف��د  ك���ريال  ولي���ة  وزراء  برئي�ص  معاليه  ورح���ب 
وبحث �صبل تعزيز عاقات التعاون الوثيق بني دولة الإمارات 
وجهات  وتبادل  املجالت  خمتلف  يف  تطويرها  واآل��ي��ات  والهند 
النظر حول عدد من الق�صايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام 
امل�صرك مبا يخدم م�صالح البلدين ال�صديقني ويلبي تطلعات 

�صعبيهما.
واأكد معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان اأن دولة الإمارات 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  �صاحب  بقيادة 
"حفظه اهلل" حري�صة على تعزيز التعاون مع خمتلف  الدولة 
دول العامل انطاقا من مبادئها الرا�صخة يف ال�صام والت�صامح 

والتعاي�ص والت�صامن الإن�صاين ومبا يحقق الزدهار العاملي.
على  الهند  ك��ريال حر�ص  ولي��ة  وزراء  رئي�ص  اأك��د  م��ن جانبه 

تعزيز عاقات التعاون مع دولة الإم��ارات يف خمتلف املجالت 
ال��را���ص��خ��ة اإىل  ال��ع��اق��ات الثنائية  ب��ه��ذه  وال��ق��ط��اع��ات وال��دف��ع 
والقطاعات  امل��ج��الت  خمتلف  يف  �صاملة  ا�صراتيجية  �صراكة 
بني  التاريخية  العاقات  لعمق  طبيعيا  ام��ت��دادا  ت�صكل  والتي 
البلدين ال�صديقني. وعرب معايل بيناراي فيجايان عن اإعجابه 
مبا حققته الإمارات من منجزات ح�صارية وتنموية يف خمتلف 
م�صيدا  العامل،  دول  بتقدير  حتظى  التي  والقطاعات  املجالت 
حدث  اأه��م  دب��ي   2020 اإك�صبو  ا�صت�صافة  يف  الإم���ارات  بنجاح 
اأجل  الإم��ارات من  العام تنظمه  ثقايف وح�صاري على م�صتوى 
التعاون  على  قائم  جمعاء  لاإن�صانية  اأف�صل  م�صتقبل  �صياغة 
لها مبا  املبتكرة  التحديات وو�صع احللول  ال��دويل يف مواجهة 

يعزز جودة حياة ال�صعوب واملجتمعات حول العامل.

•• دبي-وام:

اعتربت الدكتورة مرمي مطر رئي�صة 
جمعية الإمارات لاأمرا�ص اجلينية، 
للم�صريني  امل��رج��ع��ي  "اجلينوم  اأن 
وقدماء امل�صريني"، القائم علي عاتق 
وراثية  ب��ج��ي��ن��ات  ع��امل��ي  بحثي  ف��ري��ق 
م�صرية؛ ميثل م�صروعاً واعداً وثروة 
قومية جلميع الدول العربية، موؤكدة 
ل��ل��م�����ص��روع ل  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���ف���ائ���دة  اأن 

تقت�صر على م�صر وحدها .
واأو�صحت "مطر" يف ت�صريح لوكالة 
اأنباء الإمارات "وام" ، اأن الك�صف عن 
امل�صري  اجل��ي��ن��وم  م�����ص��روع  تفا�صيل 
كرمية  ب��رع��اي��ة  ج��اء  دب���ي،  اإك�صبو  يف 
مبارك  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  معايل  م��ن 
والتعاي�ص  الت�صامح  وزي���ر  نهيان  اآل 
الإم����ارات  الأع��ل��ى جلمعية  ال��رئ��ي�����ص 
وبتنظيم  اجل���ي���ن���ي���ة،  ل�����اأم�����را������ص 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  م��ن 

العلمي امل�صرية، بال�صراكة مع مركز 
اجلينية،  ل���اأب���ح���اث  زاي������د  ال�����ص��ي��خ 
عي�صى  بنت  ح�صة  م��ع��ايل  وبح�صور 
املجتمع،  ت��ن��م��ي��ة  وزي������رة  ح��م��ي��د  ب���و 
يعقوب  جمدي  الربوفي�صور  وال�صري 
ج����راح ال��ق��ل��ب ال��ع��امل��ي، وك��وك��ب��ة من 
ال�صخ�صيات العلمية ، مما ٌيعد دللة 
امل�صروع  ف���ك���رة  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ك���ب���رية 

للب�صرية.
امل�صري  اجلينوم  ان  مطر:  واأ�صافت 
من اأكرب امل�صاريع البحثية على اأر�ص 
عوائده  ت��ك��ون  اأن  وم��ت��وق��ع  ال��ك��ن��ان��ة، 
باأكملها،  املنطقة  العلمية كبرية على 
ال�صحة  منظومة  تنظيم  خ��ال  م��ن 
ف�صًا  ال�صحية،  وال��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة 
عن تنمية العلوم الطبية وال�صناعات 
اجلديدة التي تعنى برفع القدرة على 
ت��ق��دمي خ���دم���ات اجل��ي��ن��وم يف جمال 
الرعاية ال�صحية داخل م�صر، وو�صع 
املبكر  للت�صخي�ص  جينية  حم����ددات 

وال��ت��ن��ب��وؤ ب���الأم���را����ص امل��ن��ت�����ص��رة بني 
امل�صريني.

ولفتت اإىل ان امل�صروع البحثي يوؤدي 
الطبية،  ال��رع��اي��ة  تكلفة  خف�ص  اإىل 
وحت�صني جودة حياة امل�صريني خا�صة 
الأج����ي����ال ال���ق���ادم���ة، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
ل��اأم��را���ص يف  و���ص��ع خريطة جينية 
اإيل و�صع القدرة على  م�صر، وي��وؤدي 

�صليمة  ع��ادات غذائية و�صحية  و�صع 
ينعك�ص  مما  الأم��را���ص،  من  للوقاية 
ب�صكل كبري على خف�ص تكلفة الرعاية 
ال�صحية وفتح الباب لتطبيق العاج 

اجليني يف الأمرا�ص امل�صتع�صية.
امل�صري  امل���������ص����روع  اأه���م���ي���ة  وح�������ول 
الفائدة  ان  قالت  العربية  للمنطقة 
���ص��ت��ع��م ع��ل��ي ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ب�صبب 

القواعد  م����ن  ك���ث���ري  يف  م�����ص��ارك��ت��ن��ا 
البيئة  ن��ف�����ص  وم�����ص��ارك��ت��ن��ا  اجل��ي��ن��ي��ة، 
املبا�صرة  وغ���ري  امل��ب��ا���ص��رة  وال���ظ���روف 
ع��ل��ى عمل  ك��ب��ري  ب�صكل  ت��ت��اأث��ر  ال��ت��ي 

اجل���ي���ن���ات، و���ص��ن��اع��ة ال���ربوت���ني من 
خ���ال ع��ل��م ف���وق اجل��ي��ن��ات، ل���ذا يعد 
م�صروع  امل�صري"  "اجلينوم  م�صروع 

واعد للمنطقة باأ�صرها.
للفريق  التحية  مطر  مرمي  وقدمت 
العلمي والبحثي القائم علي امل�صروع، 
درا�صته  مت���ت  امل�������ص���روع  ان  م����وؤك����دة 
ال�صتفادة  خ����ال  م���ن  واٍف  ب�����ص��ك��ل 
م��ن م�����ص��اري��ع مم��اث��ل��ة يف دول كربى 
املعايري  لو�صع  الفر�صة  �صكل  مم��ا   ،
واأي�صاً  والج��ت��م��اع��ي��ة،  الأخ���اق���ي���ة 
امل�صروع  ل�صتدامة  الوا�صحة  الروؤية 
خال  م���ن  الأويل  امل��رح��ل��ة  وت���ب���داأ   ،
عينات على 20 األف م�صري من اأجل 
�صيوعاً، ثم  الأك��رث  الأمرا�ص  حتديد 
زي��ادة الأع���داد اإىل 100 األ��ف خال 
اخلم�ص �صنوات للمرحلة الأويل، اإىل 

اأن يغطي امل�صروع كل امل�صريني.
اأكادميية  مع  ال�صراكة  طبيعة  وح��ول 
اإىل  لفتت   ، امل�صرية  العلمي  البحث 

واملجتمعية، ودللتها  العلمية  الأبعاد 
املدين  املجتمع  وت��ط��ور  متا�صك  على 
يف دولة الإمارات و قالت اإن ال�صراكة 
امل�صرية ومركز  البحثية  املعاهد  بني 
متثل  اجلينية  لاأبحاث  زايد  ال�صيخ 
تاأ�صي�ص  م���ن���ذ  ح��ث��ي��ث��ة  ج���ه���ود  ن���ت���اج 
مركزنا يف عام 2004 ، وميثل املركز 
وطني  م�����ص��روع  لأي  الويل  ال��ل��ب��ن��ة 
من  بداية  اجلينية  باخلريطة  معني 
اأول م�صح  ب��داأن��ا بعمل   ،  2001 ع��ام 
يف  الوراثية  ال��دم  لأمرا�ص  جمتمعي 
دول���ة الإم�����ارات ب��ال��ت��ع��اون م��ع كليات 
ال�صيخ  مركز  تاأ�صي�ص  وبعد  التقنية، 
زايد لاأبحاث اجلينية ، ا�صتطعنا من 
على  م�صح  اإج����راء  خمترباتنا  خ��ال 
اأكرث من 11 األف اإماراتي، مب�صاركة 
علي  اأيدينا  لن�صع  اأكادميية؛  جهات 
وو�صع  اجل��ي��ن��ي��ة،  الم����را�����ص  اأك�����رث 
ال�صحية،  ل��ل��ج��ه��ات  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة 

وقاعدة لغالبية املبادرات ال�صحية.

•• اأبوظبي-وام: 

 2020 اإك�������ص���ب���و  يف  ال����ي����وم  ي��ن��ط��ل��ق 
دب���ي م��ه��رج��ان الأخ����وة الإن�����ص��ان��ي��ة يف 
وزارة  تنظمه  ال��ذي  الثانية،  ن�صخته 
اللجنة  بالتعاون  والتعاي�ص  الت�صامح 
وبح�صور  الإن�صانية  ل��اأخ��وة  العليا 
الأزهر  ومب�صاركة  ب��ارز  وعربي  دويل 
اأربعة  ي�صتمر  و  والفاتيكان  ال�صريف 

اأيام.
بجهود  احتفاء  املهرجان  تنظيم  ياأتي 
ال���دول���ة يف ت��ع��زي��ز ال��ت�����ص��ام��ح، وروؤي����ة 
قيم  اإع�������اء  ال���ر����ص���ي���دة يف  ال���ق���ي���ادة 
حمليا  الإن�صانية  والأخ����وة  الت�صامح 
وثيقة  ب���ث���واب���ت  وال���ت���وع���ي���ة  وع���امل���ي���ا، 
الوثيقة  الإن�صانية، حيث تعد  الأخ��وة 
واح����دة م��ن اأه���م ال��وث��ائ��ق يف م�صرية 
للعي�ص  ت���وؤ����ص�������ص  لأن����ه����ا  ال���ب�������ص���ري���ة، 
ب�����ص��ام واأم�����ان، ول يخفى  امل�����ص��رك 
لاإمارات  امل��ح��وري  ال���دور  اأح���د  على 
العربية املتحدة وقيادتها الر�صيدة يف 
ت�صعى  ف��الإم��ارات  العاملي،  املنجز  هذا 
الب�صرية  ف��ي��ه ���ص��ال��ح  ل��ك��ل م��ا  دائ��م��ا 
الدائم  �صعيها  وجت�صد  م��ك��ان،  ك��ل  يف 

باأفعال على اأر�ص الواقع.
وت�����ص��ت��م��ر ال��ف��ع��ال��ي��ات ع��ل��ى م����دى 4 
الأول  اليوم  تخ�صي�ص  مت  حيث  اأي��ام 
لل�صباب وطاب اجلامعات من خال 
طاب  بها  ي�صارك  متنوعة  فعاليات 
، منها  الإماراتية  عدد من اجلامعات 
مل�����ص��ات، وه����و ع���ب���ارة جل�صة  ب��رن��ام��ج 
اللوحات  اأه����م  ت�����ص��م  ت�صكيلة  ف��ن��ون 

عن  متنوعة  روؤى  ع��ن  تتحدث  ال��ت��ي 
قيم الأخ����وة الإن�����ص��ان��ي��ة ي��ق��وم طاب 
روؤيتهم  ح�صب  بتلوينها  اجل��ام��ع��ات 
وان��ط��ب��اع��ات��ه��م، ك��م��ا ت��ط��ل��ق ال�����وزارة 
مواقع  كافة  على  بيد ً  يد  معاً  اأغنية 
ال���ت���وا����ص���ل الج���ت���م���اع���ي، وع�����دد من 
فيما  الف�صائية،  واملحطات  الإذاع���ات 
للربامج  الثاين  اليوم  تخ�صي�ص  يتم 
للجهات  امل���خ�������ص�������ص���ة  والأن���������ص����ط����ة 
الأط���ف���ال  اإىل  اإ����ص���اف���ة  احل���ك���وم���ي���ة، 
وال�����ص��ب��اب م���ن خ����ال ور����ص���ة فار�ص 
الإخ������وة ال�����ص��غ��ري، وف��ر���ص��ان الخ���وة 
فرباير  من  الرابع  ي�صكل  الإن�صانية، 
املهرجان،  لفعاليات  الرئي�صي  ال��ي��وم 
وي�صم منتدى اأبعاد الأخوة الإن�صانية 
الذي  للت�صامح  ال��ع��امل��ي  التحالف  يف 
يفتتحه معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�ص  الت�صامح  وزي���ر  نهيان  اآل 
بكلمة رئي�صية تتناول اأهمية واأهداف 
الدويل  ه��ذا احل���دث  ، ودور  امل��ن��ت��دى 

العاملي  ال��ت��ح��ال��ف  ت��ف��ع��ي��ل  يف  ال��ك��ب��ري 
للت�صامح، والدور املنتظر يف امل�صتقبل 
الركيز  اإىل  اإ�صافة  التحالف،  لهذا 
الإن�صانية  الأخ�����وة  ق��ي��م  تفعيل  ع��ل��ى 
الب�صرية،  وم�صتقبل  حا�صر  اأج��ل  من 
وذل�����ك ب��ح�����ص��ور ���ص��خ�����ص��ي��ات حملية 
الدويل لاأخوة  باليوم  بارزة ً  ودولية 
الإن�صانية، ويتم من خاله ا�صت�صافة 
الفاتيكان  م���ن  م��ت��ح��دث��ني  اح���ت���ف���اء 
اإ�صافة اىل تنظيم  ال�صريف،  والأزه��ر 
ط����اول����ة م�������ص���ت���دي���رة ح������ول الأخ�������وة 
الإن�صانية والتحالف العاملي للت�صامح. 
املدير  ال�صابري  عفراء  �صعادة  وقالت 
اإن  والتعاي�ص  الت�صامح  ب���وزارة  ال��ع��ام 
باليوم  املتعلقة  والفعاليات  الأن�صطة 
الرابع من املهرجان تركز على تعزيز 
ومبادئها  الإن�����ص��ان��ي��ة،  الأخ������وة  ق��ي��م 
العاملي  ب���ال���ي���وم  اح���ت���ف���ال   ، ال���ع���ام���ة 
املتحدة  الأمم  اأق��رت��ه  ال��ذي  للت�صامح 
الأخوة  وثيقة  توقيع  لذكري  تخليدا 
الإن�صانية ، التي احت�صنتها العا�صمة 
اأب��وظ��ب��ي يف مثل ه��ذا ال��ي��وم م��ن عام 
�صاحب  من  كرمية  برعاية   2019
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
وبح�صور   ، امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
الأزه���ر  �صيخ  الأك����رب  الإم����ام  ف�صيلة 

وقدا�صة بابا الكني�صة الكاثوليكية.
اأبعاد  منتدى  اأن  ال�صابري  واأ�صافت 
العاملي  التحالف  الإن�صانية يف  الأخوة 
حمورين  اإىل  ���ص��ي��ن��ق�����ص��م  ل��ل��ت�����ص��ام��ح 
�صاملة  بكلمة  ينطلق  الأول  رئي�صني 

ومن  مبارك،  بن  نهيان  ال�صيخ  ملعايل 
حممد  ال��دك��ت��ور  ف�صيلة  يتحدث  ث��م 
ال�صويني وكيل الأزهر ال�صريف حول 
على  م��ب��ن��ي  ت�����ص��ام��ح  "نحو  م��و���ص��وع 
الفهم واملعرفة يف الأخوة الإن�صانية"، 
ث���م ك��ل��م��ة ن��ي��اف��ة ال��ك��اردي��ن��ال ميغال 
املجل�ص  اأي�صو جيك�صوت رئي�ص  اأنخيل 
ال���ب���اب���وي ل���ل���ح���وار ب���ني الأدي�������ان من 
اللجنة  وع�����ص��و  ال��ر���ص��ويل  ال��ك��ر���ص��ي 
"الأخوة  عن  الإن�صانية  لاأخوة  لعليا 
امل�صركة  امل��ب��ادرات  لتعزيز  الإن�صانية 
كلمة  ث����م  ال�صلمي"،  وال���ت���ع���اي�������ص 

اأمني  ال�صام  عبد  حممد  للم�صت�صار 
الإن�صانية  لاأخوة  العليا  اللجنة  عام 
مفتاح  الإن�������ص���ان���ي���ة  "الأخوة  ح�����ول 

للتاحم املجتمعي".
واأو�صحت ال�صابري اأن الق�صم الثاين 
امل�صتديرة  ال��ط��اول��ة  فعاليات  يتناول 
مب�����ص��ارك��ة ق���ام���ات ع��امل��ي��ة ب�����ارزة من 
خمتلف قارات العامل ومنهم جا�صنت 
لأ�صراليا،  ال��ع��ام  املفو�ص  م��اك��ج��وان 
جوهان  واأويل  دب���ي،   2020 اإك�صبو 
للرنويج،  ال���ع���ام  ���ص��ان��دف��اي��رامل��ف��و���ص 
العام  امل���ف���و����ص  ج��ل��ي�����ص��ن��ت��ي  وب����اول����و 

املفو�ص  كينال  و�صيفريي  لإيطاليا، 
ال���ع���ام ل��ف��ن��ل��ن��دا، ث���م ال���دك���ت���ورة دينا 
املقيم  امل��ت��ح��دة  الأمم  من�صق  ع�����ص��اف 
ومايكل  ال��ع��رب��ي��ة،  الإم�������ارات  ل���دول���ة 
البداعهيئة  ع������ام  م����دي����ر  غ����اري����ن 
الدكت�ور  وال��ق�����ص  اأب��وظ��ب��ي،  الإع����ام، 
ال���ع���ام ملجل�ص  ���ص��وك��ا الأم�����ني  اإي������وان 
العليا  اللجنة  ع�صو  العاملي  الكنائ�ص 
ديفيد  واحل��اخ��ام  الإن�صانية،  لاأخوة 
�صلومو روزين املدير الدويل لل�صوؤون 
الدينية باللجنة اليهودية الأمريكية، 
و���ص��ع��ادة اإي��ري��ن��ا ب��وك��وف��ا امل��دي��ر العام 

اللجنة  ع�����ص��و  ل��ل��ي��ون�����ص��ك��و-  ال�����ص��اب��ق 
العليا لاأخوة الإن�صانية.

املهرجان  اأن  اإىل  ال�صابري  واأ���ص��ارت 
ي�����ص��م ك��ذل��ك ح��ف��ا ل��ت��وق��ي��ع مذكرة 
والتعاي�ص  الت�صامح  وزارة  بني  تفاهم 
الإن�صانية،  ل��اأخ��وة  العليا  واللجنة 
ويف خ���ت���ام امل���ه���رج���ان ���ص��ي��ت��م اإط����اق 
امل�صاق الإلكروين "الت�صامح والأخوة 
الإن�صانية"، واإطاق معر�ص الت�صامح 
املكتوبة  امل�������ص���ار  ك���اف���ة  ي�����ص��م  ال�����ذي 
املعريف  للمحتوى  واملرئية  وامل�صموعة 

للت�صامح لدى الوزارة.

وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال امل�����ص��ت�����ص��ار حممد 
العليا  اللجنة  اأمني عام  ال�صام،  عبد 
يحتفل  العامل  اإن  الإن�صانية،  لاأخوة 
يف ال��راب��ع م��ن ف��رباي��ر ب��ذك��رى مولد 
الإن�صاين  ال��ت��اري��خ  يف  الأه���م  الوثيقة 
ت��وق��ي��ع��ه��ا من  احل����دي����ث وال����ت����ي مت 
اأه��م ال��رم��وز الدينية  قبل اث��ن��ان م��ن 
يف ال����ع����امل ف�����ص��ي��ل��ة الإم��������ام الأك�����رب 
الكني�صة  ب��اب��ا  وق��دا���ص��ة  الأزه����ر  �صيخ 
عا�صمة  اأب���وظ���ب���ي  يف  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، 
الأخ�����وة الإن�����ص��ان��ي��ة، ب��رع��اي��ة كرمية 
م���ن ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
ال��ذي يقود   ، راع��ي الأخ��وة الإن�صانية 
ون�صر  تعزيز  اأج��ل  م��ن  ج��ه��ودا كبرية 
قيم الأخ��وة الإن�صانية بني كل النا�ص 
دون متييز وبغ�ص النظر عن احلدود 

والختافات.
�صعادته  ع���ن  ال�������ص���ام  ع��ب��د  واأع�������رب 
الت�صامح  امل�صرك مع وزارة  بالتعاون 
وال���ت���ع���اي�������ص يف ن�������ص���ر ق���ي���م احل������وار 
اأن  اإىل  م�����ص��ريا  ال�صلمي،  وال��ت��ع��اي�����ص 
لاأخوة  ال���ع���امل���ي  ب���ال���ي���وم  الح���ت���ف���ال 
العديد  �صي�صهد  العام  هذا  الإن�صانية 
فيها  �صي�صارك  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
وفكرية  �صيا�صية  دول��ي��ة  �صخ�صيات 
الدول  جميع  ندعو  كما  واجتماعية، 
املعنية وال�صركاء  والهيئات واملنظمات 
العامل  اأن�����ح�����اء  ج��م��ي��ع  يف  وال����ن����ا�����ص 
لقيم  اإع��اء  املنا�صبة  بهذه  لاحتفاء 

الأخوة الإن�صانية.

•• ال�شارقة -الفجر:

الدكتور  الأ���ص��ت��اذ  ���ص��ع��ادة  ا�صتقبل 
ال���ن���ع���ي���م���ي، مدير  ح��م��ي��د جم�����ول 
���ص��ع��ادة نيكول  ال�����ص��ارق��ة،  ج��ام��ع��ة 
لينري، �صفري اجلمهورية الإيطالية 

لدى الدولة، �صمن �صل�صلة لقاءات 
التي  وال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ني  ال�����ص��ف��راء 
والعلوم  الآداب  ك��ل��ي��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
للطلبة  والج��ت��م��اع��ي��ة  الإن�����ص��ان��ي��ة 
العاقات  تخ�ص�ص  يدر�صون  ممن 
عنوانها:  م���ب���ادرة  �صمن  ال��دول��ي��ة 

والتي  الدبلوما�صية"،  "لنتحدث 
للطلبة  الفر�صة  اإتاحة  اإىل  تهدف 
وال�صتفادة  القرار  ب�صناع  لالتقاء 
م���ن خ���ربات���ه���م وجت���ارب���ه���م الأم����ر 
اكت�صاب  ال��ط��ل��ب��ة يف  ي�����ص��اع��د  ال���ذي 
للق�صايا  املتطورة  التحليل  مهارات 

ال�صيا�صية.
بداية  اجل��ام��ع��ة يف  م��دي��ر  ورح����ب 
الإيطايل  ال�صفري  ب�����ص��ع��ادة  ال��ل��ق��اء 
اأ�صاتذة  م��ن  اجل��ام��ع��ة  اأ���ص��رة  با�صم 
وع��ل��م��اء وب��اح��ث��ني وط��ل��ب��ة، ث��م قدم 
ن��ب��ذة ع��ن ج��ام��ع��ة ال�����ص��ارق��ة كونها 

ك���ربى ج��ام��ع��ات ال��دول��ة م��ن حيث 
والتي  تطرحها  التي  الربامج  عدد 
�صواء  ب��رن��اجم��ا   114 اإىل  و�صلت 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال��ب��ك��ال��وري��و���ص اأو 
املاج�صتري  م���ن  ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����ص���ات 
من  براجمها  وتطرح  وال��دك��ت��وراه، 
خال 14 كلية تغطي كافة املجالت 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  املختلفة،  احلديثة 
البحثية  وامل���ع���اه���د  ال��ط��ل��ب��ة،  ع����دد 
اأن جامعة  واأك����د  ال��ت��م��ي��ز،  وم��راك��ز 
ال�صارقة هي موؤ�ص�صة تعليمية رائدة 
تهتم اهتماما بالغا بالبحث العلمي 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي وت���ق���دمي ت��ع��ل��ي��م عايل 
الأجيال  ت��خ��ري��ج  ب��ه��دف  امل�����ص��ت��وى 
املوؤهلني  وال��ب��اح��ث��ني  ال��ع��ل��م��اء  م��ن 
ث��م قدم  اأوط��ان��ه��م،  ل��ق��ي��ادة وتنمية 
على  ال�صفري  ل�صعادة  ال�صكر  املدير 
قبوله دعوة لإلقاء حما�صرة لطلبة 

العاقات الدولية.
ورح����ب الأ����ص���ت���اذ ال���دك���ت���ور ح�صني 
العثمان، عميد كلية الآداب والعلوم 
ب�صعادة  والإن�����ص��ان��ي��ة،  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�صفري و�صكره على قبول الدعوة، 
م�صريا اإىل اأن هذا اللقاء هو بداية 
�صل�صلة لقاءات تنظمها كلية الآداب 

جامعة ال�سارقة ت�ست�سيف �سفري اإيطاليا �سمن 
مبادرة لتثقيف طلبة العالقات الدولية 

االإمارات لالأمرا�ص اجلينية: اجلينوم امل�سري م�سروع واعد للمنطقة العربية باأ�سرها

اليوم.. انطالق مهرجان االأخوة االإن�سانية يف اإك�سبو 2020 دبي 

والجتماعية  الإن�����ص��ان��ي��ة  وال��ع��ل��وم 
تخ�ص�ص  ي��در���ص��ون  مم��ن  للطلبة 
حر�صها  بهدف  الدولية،  العاقات 
ع��ل��ى م�����ص��اع��دة ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى ربط 
العملي  بالواقع  النظرية  الدرا�صة 
باأنه  وق���ال  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة،  للحياة 
اإع��داد �صناع قرار  ن�صاهم يف  بذلك 
لديهم  ت��ت��وف��ر  مم���ن  ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل 
امل�صتقل  والتفكري  التحليل  مهارات 
وميتلكون القدرة على اجناز اأهداف 

املوؤ�ص�صات التي �صيعملون فيها.
اإي��ط��ال��ي��ا خال  اأع����رب �صفري  وق���د 
جامعة  ب��زي��ارة  �صعادته  ع��ن  اللقاء 
ال�صارقة، وامل�صاركة يف هذه ال�صل�صلة 
من املحا�صرات التي و�صفها باملهمة 
والتي قال باأنها �صتكون و�صيلة جدية 
خال  م��ن  ال�صعوب  ب��ني  للتوا�صل 
معرفة املزيد عن ثقافتها املختلفة، 
بعنوان:"  حم���ا����ص���رة  األ����ق����ى  ث����م 
بني  والثقافية  التجارية  العاقات 

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
من  ع����ر�����ص  ح���ي���ث  واإيطاليا"، 
دبلوما�صية  كلمة  م��ف��ه��وم  خ��ال��ه��ا 
مر  على  وتطورها  ن�صاأتها  وكيفية 
الدبلوما�صي  دور  وحت��ول  الع�صور، 
جماعي  عمل  اإىل  منفرد  عمل  من 
بني  العاقات  يف  مهما  دورا  يلعب 
اأ�صماه  الدول، ثم تناول �صعادته ما 
ب��اأع��م��دة ال��ت��ع��اون  القائمة ب��ني كل 
من دولة  الإمارات العربية املتحدة 
واإيطاليا وعددها قائا باأنها متثل 
التعاون يف املجال ال�صيا�صي و املجال 
الق��ت�����ص��ادي وامل���ج���ال ال��ث��ق��ايف ويف 
تطرق  ث��م  العلمي،  البحث  جم��ال 
ال���ن���اع���م���ة يف  ال����ق����وة  م���ف���ه���وم  اإىل 
املفهوم  حيث  من  ال�صيا�صي  املجال 
حل�صارات  ال��ت�����ص��وي��ق  يف  ودوره�������ا 
اللقاء  نهاية  ويف  ال���دول،  وثقافات 
اأ�صئلة  ع��ل��ى  ال�صفري  ���ص��ع��ادة  اأج����اب 
الأ�صتاذ  ال���ل���ق���اء  ح�����ص��ر  ال��ط��ل��ب��ة. 

الدكتور معمر علي بالطيب، نائب 
البحث  ل�������ص���وؤون  اجل��ام��ع��ة  م���دي���ر 
العلمي والدرا�صات العليا، والأ�صتاذ 
مدير  نائب  حميد،  قتيبة  الدكتور 
الطبية  الكليات  ل�����ص��وؤون  اجلامعة 
ال�����ص��ح��ي��ة وع��م��ي��د كلية  وال���ع���ل���وم 
الطب، والدكتور غوردون هاندكي، 
لل�صوؤون  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
�صاح  والدكتور  واملالية،  الإداري���ة 
طاهر احل��اج، نائب مدير اجلامعة 
والدكتورة  املجتمع،  خدمة  ل�صوؤون 
اأم��ي��ن��ة امل���رزوق���ي، م�����ص��اع��دة مدير 
وال�صيد  الأف����رع،  ل�����ص��وؤون  اجلامعة 
ماجد حممد اجلروان، نائب مدير 
العامة،  العاقات  ل�صوؤون  اجلامعة 
ومدراء  الكليات  ع��م��داء  م��ن  وع��دد 
املراكز والإدارات واملعاهد البحثية، 
تخ�ص�ص  ط��ل��ب��ة  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
الآداب  كلية  يف  الدولية  العاقات 

والعلوم الإن�صانية والجتماعية.

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/9149(
املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�صفة )البائع(

العدل  الكاتب  ا�صوًل لدى  ، مبوجب وكالة موثقة  الفتاح علي مو�صى  اأمين عبد  بالوكالة /  وينوب عنه 
مبحرر رقم 2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان : امارة دبي، ديره، رقة البطني ، مبنى فندق 

�صمايا، الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
املنذر اإليه : اأماندا اإمييزي اأيجربوك

عنوانه : 2 ، اونكليكان �صارج ، �صارع كول اوبري منطقة باكنور ايجيكبو لكو�ص 
هاتف : 002348125109035 

وذل�ك  برج ريجينا،   1402 بالوحدة  وال�صراء واخلا�ص�ة  البيع  با�صتكمال عملية  الي�ه  املنذر  املنذر/  ينذر 
املنذر  واإل �صي�صطر  الإن��ذار  اإلي�ه ه�ذا  املن�ذر  اإ�صام  ت�اريخ  ي�وم�ا( م�ن  خال م�دة )اأق�صاها خم�ص�ة ع�ص�ر 
بالوحدة  واإن�ه�اء م�ذكرة احلج�ز اخلا�ص�ة  اإلي�ه  املن�ذر  القانونية الازم�ة ف�ي مواجه�ة  الإج��راءات  لتخ�اذ 

وذلك لإخالك�م باللتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/9222(
املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�صفة )البائع(

العدل  الكاتب  ا�صوًل لدى  ، مبوجب وكالة موثقة  الفتاح علي مو�صى  اأمين عبد  بالوكالة /  وينوب عنه 
مبحرر رقم 2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان : امارة دبي، ديره، رقة البطني ، مبنى فندق 

�صمايا، الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
اأب��وظ��ب��ي ،   - 1 اأك������دار  ، ع��ن��وان��ه :  2- حكيمة  1 - ���ص��امل ع��ب��ي��د ���ص��رور ���ص��امل ال��ك��ت��ب��ي ،  اإل��ي��ه :  امل��ن��ذر 
37  ، ه��ات��ف :  ����ص���ارع   ، ، ال�����ص��ج��ع��ة  ، ال��ف��وع��ة  2- ال��ع��ني   -  22 امل�����رور ف��ي��ا  ����ص���ارع  م��دي��ن��ة الع�����ام 

 00971557882446/0971552400011
ينذر املنذر/ املنذر الي�ه با�صتكمال عملية البيع وال�صراء واخلا�ص�ة بالوحدة 1305 برج ذا �صكوير، وذل�ك 
املنذر  واإل �صي�صطر  الإن��ذار  اإلي�ه ه�ذا  املن�ذر  اإ�صام  ت�اريخ  ي�وم�ا( م�ن  خال م�دة )اأق�صاها خم�ص�ة ع�ص�ر 
بالوحدة  واإن�ه�اء م�ذكرة احلج�ز اخلا�ص�ة  اإلي�ه  املن�ذر  القانونية الازم�ة ف�ي مواجه�ة  الإج��راءات  لتخ�اذ 

وذلك لإخالك�م باللتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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التوعوية ال�سياحية  اخليمة  راأ�ص  �سرطة  برامج  من  م�ستفيد  األف   120
•• راأ�س اخليمة-وام:

اأعلنت ال�صرطة ال�صياحية براأ�ص اخليمة اأن اإجمايل عدد امل�صتفيدين 
اأطلقته  الذي  الباركوود  ونظام  والتثقيفية،  التوعوية  براجمها  من 
على مواقع التوا�صل الجتماعي، ويف املرافق ال�صياحية بالإمارة، بلغ 
رئي�ص  ال�صويدي  جا�صم  غامن  النقيب  واأو�صح  م�صتفيد.  األف   120
ق�صم ال�صرطة ال�صياحية ب�صرطة راأ�ص اخليمة اأنه مت تفعيل جمموعة 
جمهور  بني  املعرفة  ن�صر  بهدف  والتوعوية  التثقيفية  الربامج  من 
 – العربية  لغات  بعدة  وتوعيتهم  التوا�صل معهم  ال�صياح من خال 

الإجنليزية – ال�صينية – الرو�صية .
ال�صياحية  بال�صرطة  خا�ص  باركوود  نظام  وتفعيل  اإط��اق  اإىل  ون��وه 

عرب ح�صابات �صرطة راأ�ص اخليمة على مواقع التوا�صل الجتماعي، 
ال�صياح  يطلع  الإم���ارة،  يف  ال�صياحية  امل��راف��ق  من  العديد  يف  ون�صره 
معها،  ال��ت��وا���ص��ل  وط���رق  ال�صياحية،  ال�صرطة  دور  على  خ��ال��ه  م��ن 
التوا�صل  ال�صرطة على مواقع  اأو ح�صابات  الباركوود  اإما عن طريق 

الجتماعي.
ولفت اإىل اأن عدد امل�صتفيدين من خدمة باركوود ال�صرطة ال�صياحية 
بهدف  2021م،  املن�صرم  ال��ع��ام  خ��ال  م�صتفيد   120.000 بلغ 
امل�صاهمة يف ح��ف��ظ الأم����ن واحل���د م��ن اجل��رمي��ة وال��ت��ج��اوزات غري 
الأن�صطة  م��ن  ال��ع��دي��د  ال�صياحية  ال�صرطة  ق��دم��ت  كما  ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
خال  من  بينهم،  لاندماج  لل�صياح،  املختلفة  الأمنية  والفعاليات 
ت��وع��وي��ة خ��ا���ص��ة خ���ال جائحة  ت��ق��دمي ف��ع��ال��ي��ات ترفيهية وب��رام��ج 

كورونا بلغ جمموعها 35 فعالية، من خال موظفني ذوي كفاءات 
عالية، ودوريات �صياحية تعك�ص الهوية املوؤ�ص�صية، حتت اإ�صراف القيادة 

العامة ل�صرطة راأ�ص اخليمة.
واأ�صار اإىل اأن ال�صرطة ال�صياحية براأ�ص اخليمة، تقدم الن�صح وامل�صورة 
ف�صًا عن الرد على جميع ا�صتف�صارات جمهور ال�صياح الأمنية، اأثناء 
واهتماماتها  اأولوياتها  قمة  يف  وو�صعت  اخليمة،  راأ���ص  يف  تواجدهم 
احلر�ص على تذليل كافة املعوقات التي قد تواجه ال�صياح اأمنياً، كما 
املحلية،  بالقوانني  راأ���ص اخليمة،  اإم��ارة  ال�صياح يف  تعمل على توعية 
الت�صجيل  واإج��راءات  اتباعها،  الواجب  والإر�صادات  الن�صائح  وتقدمي 
الفندقية،  ب��اخل��دم��ات  ال�صلة  ذات  والأن��ظ��م��ة  وال��ق��وان��ني  الفندقي 
وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��ع��ث��ورات وامل���ف���ق���ودات يف ال��ف��ن��ادق، وكيفية 

اأو الخ��راق الإلكروين،  اإىل البتزاز الإلكروين،  التعر�ص  جتنب 
للتحويات املالية، اأو البطاقات الئتمانية.

واأكد النقيب غامن ال�صويدي، اأن مرتب ال�صرطة ال�صياحية، يحر�ص 
التي تتمتع بها مدينة  العاملية  الأمنية  الأم��ن، وال�صمعة  على تعزيز 
اإم��ارة راأ�ص اخليمة على  راأ�ص اخليمة، الأمر الذي �صاهم يف ح�صول 
نتيجة  الداخلية،  لل�صياحة  اآمنة  �صياحية  كوجهة  ال��دويل  العتماد 
الدعم  توفري  يف  ال�صياحية،  ال�صرطة  تبذلها  التي  املميزة  اجل��ه��ود 
جهة   12 م��ع  بالتعاون  وال�صياح،  ال���زوار  لكافة  واملجتمعي  الأم��ن��ي 
ك�صريك اإ�صراتيجي لها يف راأ�ص اخليمة وذلك بغر�ص تعزيز ال�صعور 
بالأمن وحتقيق �صمان ا�صتمتاع جميع �صيوف الإمارة، باإقامة �صعيدة 

�صمن بيئة �صياحية اآمنة.

•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود  

منطقة  يف  ن���ي���ك���اراج���وا  ج���ن���اج  ���ص��ي��د 
وجاءت   ،  2020 اأك�صبو  يف  الفر�ص 
مكانتها  لتربز  الو�صطى  اأمريكا  من 
خ�صوبة  ع����ن  وت���ع���رب  ال����ع����امل،  ب����ني 
اأر����ص���ه���ا وت����ع����دد ث��ق��اف��ات��ه��ا وزي������ادة 
مواردها الطبيعية بف�صل موقعها يف 
مركز مثايل للمنطقة باأكملها، حيث 
اأنها تعد من اأهم نقاط ات�صال للتنوع 
وتعترب  امل�صتدامة،  والتنمية  احليوي 
مركزاً �صياحياً وبوابة لإدارة الأعمال 
ال��و���ص��ط��ى، خ��ا���ص��ة وانها  اأم��ري��ك��ا  يف 
لا�صتقال،  الثانية  باملئوية  حتتفل 
وا�صتقطاب  ب��ال��ت��ك��ول��وج��ي��ا  وت��ه��ت��م 
ال�����ص��ي��اح ورج����ال الأع���م���ال م��ن انحاء 

العامل.
�صيكت�صف الزائر يف رحلته داخل جناح 
التى  امل�صاهد  من  العديد  نيكاراجوا 
وتراثها،  وثقافتها  تاريخها  تعك�ص 
اجلدار  وي���رى  اجل��ن��اح  دخ���ول  فمنذ 
كبرية  ترحيب  لوحة  عليه  الأم��ام��ي 
الراث  م��ن  املهمة  املقتنيات  وبع�ص 
حفظت  واأواين  ف���خ���ار  ه��ي��ئ��ة  ع���ل���ى 
يف ���ص��ن��ادي��ق زج��اج��ي��ة، وزع���ت ب�صكل 

كما  الرحيب،  كلمة  حت��ت  مت�صاوي 
النخيل  �صعف  اجل��دار قبعة من  �صم 
�صناعية  وردة  ال�����ص��ق��ف  م���ن  وت����دىل 
�صندوق  وك����ل  الأل���������وان،  م��ت��داخ��ل��ة 
زجاجي يحتوي على اأكرث من قطعة 
حر�ص  ال��ت��ى  الثمينة  املقتنيات  م��ن 
الزائر على التقاط ال�صور التذكارية 
اثراء  على  نيكاراجوا  حر�صت  معها. 
جناحها بالعديد من املقتنيات الدالة 
وتقاليدها،  وع��ادت��ه��ا  ت��اري��خ��ه��ا  ع��ل��ى 
املعرفة  م��ن  قالب  يف  نف�صها  فعرفت 
�صا�صات  خال  من  ال�صخي  والعر�ص 

ع���ر����ص م����وزع����ة ع���ل���ى اجل�����ن�����اح، مع 
وج����ود ج���دري���ات ع��ن��د امل���دخ���ل ت�صم 
م���ع تعريف  ب�����ص��ري��ة  ل����ك����وادر  ����ص���ور 
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة والإجن��ل��ي��زي��ة جاء 
يف  ي�صري  ن��ي��ك��اراج��وا  �صعب  اأن  فيها 
الناواتلية  ال��دم��اء  من  مزيج  عروقه 
وامل��ي�����ص��ك��ي��ت��و وال����رام����ا والأول��������وا مع 
والغاريفونية  الأف���ري���ق���ي���ة  ال���دم���اء 
ت��ع��دد هائل  ي�صكل  والإ���ص��ب��ان��ي��ة، مم��ا 
للركيبة  ال���ب���ي���ول���وج���ي  ال���ت���ن���وع  يف 
اجلدارية  و���ص��ح��ت  ك��م��ا  ال�����ص��ك��ان��ي��ة، 
ب���اأن���ه حم���ب للعمل  ���ص��ف��ات ال�����ص��ع��ب 

ويوؤمن بال�صام ويتم�صك مبعتقداته 
الدينية كما يحرم الطبيعة لدرجة 
التقدي�ص واأن الدولة متتلك العديد 
طعامهم  واأن  والأذواق  الأل����وان  م��ن 
وال�صعب  ال����رائ����ح����ة  وزك�������ي  ����ص���ه���ي 
امل��دن �صيدت  م�صياف وك��رمي وبع�ص 
منازلها بالطني واحلجارة واأنه �صعب 
بالزوار  منفتح على الأخر ومرحبني 
بفلوبهم  ال�صيوف  ي�صتقبلوا  واأن��ه��م 
اجلدارية  رك��زت  هكذا  اأر���ص��ه��م،  قبل 

على هذه ال�صمات الإن�صانية لل�صعب.
خ�ص�ص جناح نيكاراجوا ركن ملقتنيات 

من الأنية امل�صنوعة من فاكهة جيكارا 
وباتقان  م��ب��دع  ب�����ص��ك��ل  ���ص��ن��ع��ت  وق���د 
م��ذه��ل، وع��ل��ى اجل��ان��ب امل��ج��اور يرى 
الزائر مقطوعة من احلجر اجلريي 
التى  النقو�ص  بع�ص  عليها  منحوت 
بعد  وعلى  التاريخ،  قبل  ما  اإىل  تعود 
بالوانه  ال��ب��غ��ب��اء  ط��ائ��ر  جن��د  ب�صيط 
م�صهد  ب��ي�����ص��اء يف  وب��ج��ع��ة  امل��ب��ه��ج��ة 
�صندوقني  يف  ح��ف��ظ��ا  وق�����د  ج��م��ي��ل 
زجاجيني لهميتهما، ويف ممر طويل 
امل��وؤدي لباب اخلروج  وبجوار اجل��دار 
ن���رى مت��ث��ال��ني م��ن��ح��وت��ني م��ن حجر 

ومل  عرايا  تقريبا  ل�صيدتني  ال��رخ��ام 
ب��ال��ت�����ص��ري��ح اجل�صدي  ال��ن��ح��ات  ي��ه��ت��م 
اخلارجية  بالتفا�صيل  اهتمامه  بقدر 
ل��ل��ت��م��ث��ال��ني، وه���م���ا م�������ص���ن���وع���ان يف 
والتمثالني  ل��ي��م��اي،  دي  خ���وان  ���ص��ان 
مكان  �صغا  حيث  املتو�صط  باحلجم 
كبري يف اجلناح، وبجوارهما مزهرية 
م�صنوعة من ال�صراميك املعا�صر على 
�صكل ثاثية القوائم لتمثال ) اليغور 
- النمر املرقط ( مزينة بالوان ما قبل 
وحر�ص  احلمر،  الهنود  كولومبو�ص 
الزوار على التقاط ال�صور التذكارية 

لوحات على  املقابل جند  معهما، ويف 
الفا�صل ت�صم مناظر خابة  اجلدار 
لطبية نيكاراجوا من �صواطئ جلبال 
ال�صياحية  امل��ع��امل  واأه���م  وال�����ص��الت 
لزيارة  ال�����ص��ي��اح  ج����ذب  ت���دع���م  ال���ت���ى 
وتعمل  بالطبيعة،  تهتم  التى  الدولة 

على جمابهة التغري املناخ.
بت�صليط  ن���ي���ك���اراج���وا  ج���ن���اح  اه���ت���م 
اأثروا  عامة  �صخ�صيات  على  ال�صوء 
الدولة و�صاروا ممن قدموا  كيان  يف 
التخليد  فنالوا  والكيان،  املعرفة  لها 
والهتمام باأن ير�صع وتتزين جدران 

اجلناح بهم، فمنهم من قدم خدماته 
والعلوم  ال�صيا�صة  جم��ال  يف  للوطن 
وامل��ع��رف��ة واخل��دم��ات ال��ع��ام��ة، اأمثال 
�صاندينو  ���ص��ي  اأوغ���و����ص���ت���و  اجل�����رنال 
الكرامة  ل��ن��ي��ل  ح��رك��ة  اأ���ص�����ص  ال����ذي 
الأب  ،وك��ذل��ك  يف  الوطنية  وال�صيادة 
الاتيني  الأم��ريك��ي  ل��اأدب  الروحي 
احلديث، روب��ن داري��و، ال��ذي �صطرت 
اجلناح.  يف  ك���ب���رياً  ج�������داراً  اأ����ص���ع���اره 
الوقت  ذات  يف  ال�����ص��ا���ص��ات  وع��ر���ص��ت 
وعر�صت  ل���ل���دول���ة،  خ���اب���ة  م��ن��اظ��ر 
الفنون واملو�صيقى املتنوعة التى تربز 
مو�صيقى ال�صال�صا وال�صامبا والرومبا 
زواره  اجلناح  يدعو  كما  واملريينيغو، 
غاروبو  غ��ران  باأهرامات  لا�صتمتاع 
وقد  الأر����ص،  حت��ت  املذهلة  القدمية 
اليدوية  للم�صغولت  رك���ن  خ�ص�ص 
وغريها  النخيل  و�صعف  اخل�صب  من 
ال��دال��ة على  الطبيعية  م��ن اخل��ام��ات 
بت�صليط  واله��ت��م��ام  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ن��وع 
ن��ي��ك��اراج��وا م��ن منظور  ال�����ص��وء على 
للجمهور  الفر�صة  وات��اح��ة  ال��دول��ة، 
باأن يعرف الدولة وي�صعى لا�صتثمار 
فيها وزيارتها �صمن رحات �صياحية 

للتعريف باملكان والتاريخ والراث

•• دبي-وام:

دب��ي من خ��ال جدارية   2020 اإك�صبو  ب��اراغ��واي مبعر�ص  اتخذ جناح 
كراغواتا  اأن�صجة  ميثل  لر�صم  وال��رم��ل  اخل�صب  م��ن  م�صنوعة  �صخمة 
اإىل  ب��راغ��واي  "من  �صعاره  احل��ب��وب،  يجمعون  وه��م  الأ�صليني  لل�صكان 
زواره  ويدعو  واجل��غ��رايف،  الثقايف  تنوعه  ت�صميمه  يف  ليعك�ص  العامل"، 
يف  للمياه  ال�صراتيجية  والإمكانات  ال�صتثمارية  الفر�ص  اكت�صاف  اإىل 
توليد الطاقة املتجددة، عرب الأنهار الذي اأتاح لها الو�صول اإىل املحيط 

الأطل�صي.
يف  ال�صحرية  اللم�صات  اأجمل  مب�صاهدة  ب��اراغ��واي  جناح  زوار  وي�صتمتع 

ال�صجاد، وم�صاهدة عينات خابة من  �صناعة احلرف اليدوية خ�صو�صاً 
واأن�صجة "نياندوتي" ، واأ�صهر ق�صات   ، كراغواتا  اأن�صجة  "نيفاكلي" من 
اأن�صجة " اأو بوي" من التطريز اليدوي من اأن�صجة القطن ، كما يعر�ص 
الورق  األياف  اجلناح اأبرز اأن�صجة الكراغواتا ومنها "اجوريو" املكونة من 
تن�صج  "بون�صو" التي  ال�صم�ص، وماب�ص  تنظيفها وجتفيفها يف  التي مت 
"اإنكاهي  واأن�صجة  علي اأيدي اأمهر الن�صاء، وخيوط "لي�صو�ص" القطنية 

هو" التي ت�صتخدم يف �صنع ف�صاتني الدانتيل .
، حتت  ر�صم �صورة بادهم  ال��ذي يحاولون  بفنانيها  ب��اراغ��واي  وت�صتهر 
رويز،  كوكي  من  كل  ب�صمات  وكانت  جذورنا"،  من  نابعة  "فنونا  �صعار 
وفليك�ص تورانزو�ص، وكارلو �صباتوزا، مع فنانة اخلزف، جوليا اي�صيدريز، 

وا�صحة يف اجلناح من خال جم�صماتهم اخل�صبية .
ومتتاز براغواي بعدد كبري من املحميات الطبيعية ومنها حممية غابات 
مباراكايو الطبيعية، والتي ت�صتهر بكونها جنة حقيقية ملحبي الطبيعة 
وتعترب من اأهم النظم البيئية يف الباراغواي من حيث التنوع البيولوجي 
، اأما �صالت مونداي فيعترب موقع طبيعي ميتاز مبناظر خابة، وواحد 
تلك  ت�صمية  وتعود  ال��ب��ارغ��واي  يف  الرئي�صية  ال�صياحية  املعامل  اأه��م  من 

ال�صالت اإىل �صعب الغواراين.
اأمريكا  اأبرز معامل البلد الاتيني الذي تقع يف و�صط  و يعر�ص اجلناح 
يف  عاملياً  الرائدة  املواقع  اأحد  بينا�صيونال؛  اإيتايبو  �صد  ومنها  اجلنوبية، 
توليد الطاقة النظيفة واملتجددة ، ويعترب رمزاً لقدرة الإن�صان الهائلة 
بعد جناحه يف ال�صيطرة علي تا�صع اأكرب نهر يف العامل، ف�صًا عن البحرية 
املاحلة مبنطقة "ت�صاكو" والتي ت�صكل نطاقاً بيئياً يف حالة حتول م�صتمر 
ما جعلها موطناً   ، الربة  وملوحة  والرطوبة  املناخ  التغريات يف  ب�صبب 

ملجموعة هائلة من الطيور والثدييات ذات احلجم املتو�صط والكبري.
 ، ب��راغ��واي  امل��وج��ودة يف  اللهجات  ع��دد  الغني يف  الثقايف  التنوع  و يتمثل 
ويعترب هذا التنوع اللغوي كنزاً حقيقياً نتج عن تراكم اللغات واللهجات 

ال�صكان  م��ن  خمتلفة  جمموعة   19 بها  تتحدث  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الأ���ص��ل��ي��ة 
للرباغاوي  الر�صمية  ال��ل��غ��ة  ه��ي  "الغواراين"  ل��غ��ة  وت��ع��د   . الأ���ص��ل��ي��ون 
الثقافية  الهوية  اأهمية  منها  عوامل  عدة  ب�صبب   ، ال�صبانية  جانب  اإىل 
والتاريخية ل�صكان الباراغواي ، والفخر الذي ي�صعر به بلد باأكمله جتاه 
تعترب  الزراعة حيث  على  الباراغواي  وتعتمد   .. الأ�صلية  العرقية  لغته 
من اأكرب منتجي احلبوب، وخام�ص اأكرب دولة ُم�صدرة لفول ال�صويا يف 
العامل . ومتثل اجلولة داخل جناح براغواي مبعر�ص اإك�صبو دبي، فر�صة 
للتعرف على عادات وتقاليد ذلك البلد املتنوعة ثقافياً وتاريخياً، وتعترب 
يف  الوطنية  الزهرة  هي  العاطفة،  بزهرة  املعروفة  "مربوكويا"  زه��رة 
�صكان  اكت�صفها  التي  املفيدة  اخل�صائ�ص  م��ن  العديد  ولها  ال��ب��ارغ��واي، 
"هاغوراتيه" ميثل  فهد  اأم���ا   ، بعيد  زم��ن  منذ  الأ���ص��ل��ي��ون  ال��ب��اراغ��واي 
الرئي�صية  ال�صخ�صية  دور  ويلعب   ، ُتقهر  ل  التي  ال��غ��واراين  غابات  روح 
اإك�صبو الطاع  ل��زوار  الأ���ص��اف . كما ميكن  امل��وروث��ة عن  يف الأ�صاطري 
على اجلذور املمختلفة ملطبخ الباراغواي ، وخا�صة تاأثر �صعب الغواراين 
باملطبخ الأوروب��ي ، مما جعله فريداً من نوعه، خمتلفاً عن دول اأمريكا 

الآخرى .

جناح باراغواي يف اإك�سبو 2020 يربز التنوع الثقايف واجلغرايف و �سحر احلرف اليدوية

جناح نيكاراجوا يخلد �سخ�سيات عامة ويعر�ص مقتنيات تذكارية للزوار يف اك�سبو 2020 

امل����دع����و / اج����ه����ارول  ف���ق���د 
عبدال�صكور،   اج��اد  ال���ص��ام 
ب����ن����غ����ادي���������ص اجل���ن�������ص���ي���ة 
رق������م  �������ص������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )BM0758146(
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم  0544018768

فقدان جواز �سفر
�صام�صري   / امل���دع���و  ف��ق��د 
الهند   ، را���ص��د  ���ص��ي��ج  ���ص��ي��ج 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )s1702960( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0504475015

فقدان جواز �سفر
حممد  امل��������دع��������و/  ف�����ق�����د 
باك�صتان   ، ي��ع��ق��وب  ان�����ور 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )vv1798392( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0504466605

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / حممد را�صل 
عزيز ال�صام ، بنغادي�ص   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )EH0615895( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0567893776

فقدان جواز �سفر

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/9160(
املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�صفة )البائع(

العدل  الكاتب  ا�صوًل لدى  ، مبوجب وكالة موثقة  الفتاح علي مو�صى  اأمين عبد  بالوكالة /  وينوب عنه 
مبحرر رقم 2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان : امارة دبي، ديره، رقة البطني ، مبنى فندق 

�صمايا، الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
املنذر اإليه : لطيف ابيول بالوجون 

عنوانه : قطعة رقم 5 ، �صارع اأري اأكاري اتيا اديولو ، اولواو ايجبيد ايبادان 
هاتف : 002348027301974 

 ،THE V ينذر املنذر/ املنذر الي�ه با�صتكمال عملية البيع وال�صراء واخلا�ص�ة بالوحدة 1117 برج ذا يف
وذل�ك خال م�دة )اأق�صاها خم�ص�ة ع�ص�ر ي�وم�ا(  م�ن ت�اريخ اإ�صام املن�ذر اإلي�ه ه�ذا الإنذار واإل �صي�صطر 
اخلا�ص�ة  احلج�ز  م�ذكرة  واإن�ه�اء  اإلي�ه  املن�ذر  مواجه�ة  ف�ي  الازم�ة  القانونية  الإج���راءات  لتخ�اذ  املنذر 

بالوحدة وذلك لإخالك�م باللتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/9145(
املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�صفة )البائع(

العدل  الكاتب  ا�صوًل لدى  ، مبوجب وكالة موثقة  الفتاح علي مو�صى  اأمين عبد  بالوكالة /  وينوب عنه 
مبحرر رقم 2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان : امارة دبي، ديره، رقة البطني ، مبنى فندق 

�صمايا، الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
املنذر اإليه : اأوجوندي اأديدجي ادي�صيون 

عنوانه : نيجرييا ، لجو�ص ، اجبيدا ، عليمو�ص ، �صارع اوريلوب ، �صافي�صن اأفنيو 4 
هاتف : 002347046092595 

ينذر املنذر/ املنذر الي�ه با�صتكمال عملية البيع وال�صراء واخلا�ص�ة بالوحدة 1219 برج بلو ويف ، وذل�ك 
اإلي�ه ه�ذا الإن��ذار واإل �صي�صطر املنذر  اإ�صام املن�ذر  خال م�دة )اأق�صاها خم�ص�ة ع�ص�ر ي�وم�ا(  م�ن ت�اريخ 
بالوحدة  واإن�ه�اء م�ذكرة احلج�ز اخلا�ص�ة  اإلي�ه  املن�ذر  القانونية الازم�ة ف�ي مواجه�ة  الإج��راءات  لتخ�اذ 

وذلك لإخالك�م باللتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021
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عربي ودويل
�سرطة دبي تكرم فرق عملها يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي -وام:

كّرم �صعادة اللواء خبري خليل اإبراهيم املن�صوري م�صاعد 
ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����ص��وؤون ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي يف ���ص��رط��ة دبي، 
دبي،   2020 اإك�صبو  يف  املناوبني  وال�صباط  العمل  ف��رق 
املتميزة وال�صتثنائية يف تعزيز الأمن والأمان  جلهودهم 

واإ�صعاد الزوار.
اللواء عبداهلل  ، يف ح�صور �صعادة  املن�صوري  اللواء  واأ�صاد 
علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات واملن�صاآت 
يف  امل��ن��اوب��ني  وال�صباط  العمل  ف��رق  بجهود   ، وال��ط��وارئ 
اإك�صبو 2020 دبي خال الأربعة اأ�صهر املا�صية من تاريخ 

الكبرية  جهودهم  اأن  م��وؤك��دا  ال���دويل،  احل���دث  انطاقة 
واحلرفية العالية يف اأداء املهام املوكلة اإليهم تنعك�ص على 
�صمعة دولة الإمارات يف القدرة على تنظيم اأكرب الفعاليات 

على م�صتوى العامل.
واأ�صار اإىل حر�ص القيادة العامة ل�صرطة دبي وبتوجيهات 
العام  ال��ق��ائ��د  امل���ري  ال��ف��ري��ق عبد اهلل خليفة  م��ن م��ع��ايل 
والتميز  اأعلى معايري اجل��ودة  دب��ي، على تطبيق  ل�صرطة 
يف العمل من اأجل تعزيز اأمن واأم��ان النا�ص والعمل على 
اإ�صعادهم، مقدماً �صكره اإىل كافة فرق العمل التي ت�صاهم 
يف خدمة زوار اإك�صبو من خمتلف التخ�ص�صات والقطاعات 

ال�صرطية.

من جانبه، اأثنى اللواء الغيثي على اجلهود الكبرية لفرق 
العمل يف كافة القطاعات العاملة يف اإك�صبو 2020 دبي، 
م�صيداً بتنفيذهم بكل جد واجتهاد وحرفية للمهام املوكلة 

اإليهم.
واأو�صح اأن فرق العمل من خمتلف القطاعات تقوم بجهد 
وعمل متميز يف موقع اإك�صبو منذ انطاق الفعاليات، وهذا 

التكرمي هو �صكر وتقدير لدورهم الكبري وتفانيهم.
القيادة  ح��ر���ص  امل��ك��رم��ون  ال�صباط  ثمن   ، جانبهم  م��ن 
ال���دائ���م ع��ل��ى حت��ف��ي��ز املوظفني،  ل�����ص��رط��ة دب����ي  ال��ع��ام��ة 
وتكرميهم نظري جهودهم املبذولة لتعزيز المن والأمان 

واإ�صعاد املجتمع.

جلنة بالوطني االحتادي تناق�ص م�سروع قانون تنظيم دور العبادة
•• دبي-وام: 

ناق�صت جلنة ال�صوؤون الجتماعية والعمل وال�صكان واملوارد الب�صرية يف املجل�ص الوطني الحتادي اجتماعا اأم�ص يف 
مقر الأمانة العامة بدبي، برئا�صة �صعادة ناعمة عبدالرحمن املن�صوري رئي�صة اللجنة، بح�صور ممثلي وزارة تنمية 

املجتمع م�صروع قانون تنظيم دور العبادة.
�صارك يف الجتماع اأع�صاء اللجنة �صعادة كل من: الدكتورة حواء �صعيد ال�صحاك مقررة اللجنة، وحميد علي العبار، 

وعائ�صة حممد املا، وحممد عي�صى الك�صف، ومرمي ماجد بن ثنيه، والدكتورة موزة حممد حمرور.
اللجنة  اأع�����ص��اء  وط���رح  ال����وزارة  م��ع ممثلي  ال��ق��ان��ون  م�����ص��روع  م���واد  بع�ص  الج��ت��م��اع  خ��ال  اللجنة  وا�صتعر�صت 
ال�صتف�صارات وال�صئلة حول امل�صروع ، حيث مت تبادل الآراء وال�صتماع اإىل ماحظات الوزارة فيما يخ�ص امل�صروع.

ويهدف م�صروع القانون الذي يتكون من 35 مادة اإىل تنظيم دور وغرف العبادة يف الدولة وتر�صيخ قيم الت�صامح 
والتعاي�ص.

حتت رعاية لطيفة بنت حممد..

دبي للثقافة تعلن انطالق مو�سم دبي الفني 2022 باأجندة فعاليات واأن�سطة ثرية ومتنوعة

الفهيدي التاريخي، مقدماً باقات 
الب�صرية  الفنون  قوامها  اإبداعية 
والأف���ام  واملو�صيقية  وامل�صرحية 
الفنية  امل��واه��ب  مب�صاركة  والغناء 
النا�صئة يف الإم��ارات ودول اخلليج 
املو�صم،  ه����ذا  وخ�����ال  ال���ع���رب���ي���ة. 
العامل  "فنون  م��ع��ر���ص  ���ص��ي��ت��ي��ح 
الفن  لع�صاق  مثالية  وجهًة  دبي" 
وامل�صرين من املوؤ�ص�صات وجامعي 
الأعمال الفنية لإر�صاء تطلعاتهم 
مكانة  املعر�ص  ه��ذا  يعزز  الفنية. 
امل��دي��ن��ة ك��م��رك��ز ث��ق��ايف وف��ن��ي بارز 
الفن  من  فريداً  مزيجاً  يحت�صن 
وي�صتقبل  وال���رف���ي���ه،  وال��ت��ع��ل��ي��م 
مار�ص   19 –  16 م��ن  ج��م��ه��وره 
التجاري  دب����ي  م���رك���ز  يف  امل��ق��ب��ل 
املو�صم  فعاليات  و�صمن  ال��ع��امل��ي. 
الفني للعام 2022، �صتعلن "دبي 
للثقافة" بال�صراكة مع "بولغري" 
يف 9 فرباير اجلاري عن الفائزين 
يف "جائزة بولغري للفن املعا�صر" 

ال���ف���ن���ون امل���ع���ا����ص���رة واحل���دي���ث���ة، 
العمل  ور���ص  من  العديد  وح�صور 
 11 من  والفعاليات  واملحا�صرات 
مدينة  يف  املقبل  مار�ص   13 حتى 
دبي"  "اآرت  وي���ح���ظ���ى  ج����م����ريا. 
ب��اه��ت��م��ام واإق����ب����ال ك��ب��ريي��ن مل���ا له 
م��ن م��ك��ان��ة خ��ا���ص��ة ع��ل��ى الأجندة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال�����ص��ن��وي��ة ل����دب����ي، مع 
فنية  اأعمال  على  ال�صوء  ت�صليطه 
العامل،  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  مبدعة 
واأمريكا  اأف��ري��ق��ي��ا،  م��ن  وب��خ��ا���ص��ة 
اآ�صيا،  وو���ص��ط  وج��ن��وب  الاتينية 
من  العام  ه��ذا  ن�صخة  تتميز  فيما 
ل�صتك�صاف  خا�ص  بق�صم  املعر�ص 

عامل الفنون الرقمية وامل�صّفرة.
ويحفل احلدث العاملي الأكرب من 
 2020 "اإك�صبو  ال��ع��امل  يف  ن��وع��ه 
م�صاركة  ي�����ص��ه��د  وال��������ذي  دبي" 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  دول���ة   192
ال����ع����امل وت�����ص��ت��م��ر اأع���م���ال���ه حتى 
من  ب�صل�صلة  املقبل،  مار�ص  نهاية 

اإقليمية ودولية لي�صتمتع بها زوار 
العاملي.  امل��ايل  دب��ي  مركز  منطقة 
و�صتطلق موؤ�ص�صة �صلطان بن علي 
الأربعاء  ال��ي��وم  الثقافية  العوي�ص 
واإ�صافة   ، "اإ�صراقات"  م��ع��ر���ص 
الذي  ال��رق��م��ي  ال��ف��ن  م�����ص��رح  اإىل 
يومي  م��دار  فعالياته على  ت�صتمر 
مبزيج  اجلاري  فرباير  و19   18
الكا�صيكية  املو�صيقى  م��ن  ف��ري��د 
�صي�صهد  ك���م���ا  ال���رق���م���ي.  وال����ف����ن 
مو�صم دبي الفني �صل�صلة معار�ص 
فنية تقيمها موؤ�ص�صة "فن جميل" 
وت�صتمر حتى نهاية مار�ص املقبل، 
معار�ص  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ع�����ن  ف�������ص���ًا 
حتى  �صت�صتمر  التي  "فاوندري" 
ومعر�ص  اجل�����اري،  ف��رباي��ر   25
الب�صرية"  للفنون  عكا�ص  "مركز 
حتى 19 فرباير يف حي الفهيدي، 
ومعر�ص غالريي الفنانة "عائ�صة 
العبار" يف القوز، ومعر�ص جماعي 
والفنان  ت�����ص��ك��ي��ل  م���رك���ز  ب��رع��اي��ة 

فرباير 2022 يف مقره اجلديد، 
���ص��ي��ت��ي. و�صوف  ب��ف��ن��ادق احل��ب��ت��ور 
باليوم  امل��ه��رج��ان  اأع���م���ال  ُت��ف��َت��َت��ح 
املواهب  على  "اإ�صاءات  الإم��ارات��ي 
 3 اخل��م��ي�����ص  ي�����وم  الإماراتية" 
به  وال��ذي يربز ما يزخر  فرباير، 
امل�صهد الأدبي الإماراتي من ثراء. 
وُي��ع��د م��ه��رج��ان ط���ريان الإم����ارات 
املهرجانات  اأب�������رز  م����ن  ل��������اآداب 
الأدبية العاملية، مبا ي�صتقطبه من 
واملبدعني  واملوؤلفني  الُكّتاب  كبار 
املنطقة  اأن������ح������اء  خم���ت���ل���ف  م�����ن 
املهرجان  ي���وف���ر  ك���م���ا  وال�����ع�����امل، 
لالتقاء  ا����ص���ت���ث���ن���ائ���ي���ة  ف���ر����ص���ة 
والعامليني،  امل��ح��ل��ي��ني  ب��امل��وؤل��ف��ني 
العمل  وور���ص  املناق�صات  وح�صور 
�صمن  امل�����ص��اب��ق��ات  يف  وامل�������ص���ارك���ة 
اأبرز  ومن  ملهمة.  اإبداعية  اأج��واء 
مكونات برنامج مو�صم دبي الفني، 
الذي  دبي"  "اآرت  م��ع��ر���ص  ي��اأت��ي 
مل�صاهدة  ال��ف��ن  ع�����ص��اق  ي�صت�صيف 

التي مت اإطاقها يف يوليو املا�صي 
الإي��ط��ايل يف  اجلناح  مع  بالتعاون 
اأجل  م��ن   2020 اإك�صبو  معر�ص 
اإتاحة من�صة مبتكرة لدعم املواهب 
املحلية يف جمال الفنون املعا�صرة 
على مدار فرة املعر�ص. كما تقيم 
م���ع جمموعة  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ه��ي��ئ��ة 
اأعمال  لعر�ص  "بولغري" معر�صاً 
امل�����ص��ارك��ني يف اجل��ائ��زة من  جميع 
فان  "معر�ص  يف  فرباير   9 –  3
دي جودنربج" يف مركز دبي املايل 
العاملي. و�صي�صهد مو�صم دبي الفني 
ب��اق��ة وا���ص��ع��ة م��ن التجارب  اأي�����ص��اً 
والثقافية  ال��ف��ن��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
الرثية الأخرى، حيث �صيتم افتتاح 
ح��دي��ق��ة امل��ن��ح��وت��ات يف م��رك��ز دبي 
املايل العاملي يف 28 مار�ص املقبل، 
و���ص��ت�����ص��م جم��م��وع��ة ُم��ن��ت��ق��اة من 
م�صارين  بجانب  الفنية  الراكيب 
م����ائ����ي����ني ي���ح���ي���ط���ان ب����ال����ب����واب����ة. 
ت�صتعر�ص احلديقة اأعماًل �صهرية 

بالفنون  احل��اف��ل��ة  الح��ت��ف��ال��ي��ات 
وال��ث��ق��اف��ة واخل����ي����ال، ح��ي��ث يعيد 
اإحياء  يومياً،  �صباب،  بيانو  عازفو 
اأعمال املو�صيقار البولندي الراحل 
جناح  يف  وذل��ك  �صوبان،  فريدريك 
ميّكن  بينما  امل��ع��ر���ص،  يف  ب��ول��ن��دا 
جناح  يف  الرقمي"  ال��ف��ن  "جدار 
اختيار  م���ن  ال������زوار  ن���ي���وزي���ان���دا 
120 ع��م��ًا فنياً  واح���د م��ن ب��ني 
م���ن ن���ي���وزي���ان���دا ل��ت��ع��ل��ي��ق��ه على 
اأما  ع��ن��ه.  تعليق  وك��ت��اب��ة  اجل����دار 
"بيت الهامور"، فيجمع ال�صيادين 
و3000  وال���ف���ن���ان���ني  وال���ع���ل���م���اء 
يف  جمتمعي  ف��ن��ي  ع��م��ل  يف  تلميذ 
جاجمار غالريي بال�صركال اأفنيو. 
على  امل��و���ص��م  ه���ذا  زوار  و���ص��ي��ك��ون 
م��وع��د م���ع ال�����دورة ال��ع��ا���ص��رة من 
"مهرجان �صكة للفنون والت�صميم 
دبي  م���ب���ادرات  اإح����دى   ،"2022
 15 م����ن  ال����ف����رة  ل���ل���ث���ق���اف���ة، يف 
حي  يف   2022 م���ار����ص   24 اإىل 

•• دبي-وام:

لطيفة  ال�صيخة  �صمو  رعاية  حتت 
مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  بنت 
والفنون  ال��ث��ق��اف��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص��ة 
للثقافة"  "دبي  اأع��ل��ن��ت  دب����ي..  يف 
الفني  دب�������ي  م����و�����ص����م  ان������ط������اق 
2022 باأجندة منوعة وغنية من 
على  والثقافية  الفنية  الفعاليات 
امتداد �صهرّي فرباير ومار�ص من 

العام اجلاري.
العام جمموعة  وت�صم ن�صخة هذا 
املميزة  والفعاليات  امل��ب��ادرات  م��ن 
ي��ت��خ��ل��ل��ه��ا ب����اق����ة م�����ن الأح���������داث 
تنظيمها  �صيتم  ال��ت��ي  الإب��داع��ي��ة 
دب���ي، حت��ت �صعار  اأن��ح��اء  يف جميع 
والإبداع"  الفن  ع��امل  يف  "جتّول 
معر�ص  اإىل  الإم���������ارة  ل��ت��ت��ح��ول 
ف��ن��ي م��ف��ت��وح ي���رح���ب ب��ك��ل اأف�����راد 
املجتمع من الإماراتيني واملقيمني 
وال�����������زوار، م���ق���دم���اً ل���ه���م جت����ارب 
العديدة  فعالياته  عرب  ا�صتثنائية 
والفريدة التي تعزز امل�صهد الفني 
وال���ث���ق���ايف امل����زده����ر لإم�������ارة دب���ي، 
مب�����ص��ارك��ة ف��ن��ان��ني وم��ب��دع��ني من 
والعامل.  واملنطقة  الإم���ارات  دول��ة 
�صيحول  ���ص��ه��ري��ن،  م�����دار  وع���ل���ى 
املدينة   2022 الفني  دبي  مو�صم 
�صامل  وث��ق��ايف  فني  م��ه��رج��ان  اإىل 
"مهرجان  م��ع  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ي�صتهل 
لاآداب" الذي  الإم�����ارات  ط���ريان 
"دبي للثقافة"  ُيقام بال�صراكة مع 
 13 اإىل   3 م����ن  ال����ف����رة  خ�����ال 

الإم���ارات���ي ج��ا���ص��م ال��ع��و���ص��ي. كما 
�صل�صلة  للثقافة"  "دبي  ت��ق��ي��م 
"حديث املكتبات" يف مكتبة ال�صفا 
للفنون والت�صميم، والتي اأطلقتها 
حتى  وت�صتمر   2022 ي��ن��اي��ر  يف 
وت�صتمر  امل���ق���ب���ل،  م���ار����ص  ن��ه��اي��ة 
يف  جمهورها  ا�صتقبال  يف  الهيئة 
ال�صور"  تتحدث  "عندما  معر�ص 
مايو  ح���ت���ى  الحت�������اد  م��ت��ح��ف  يف 
�صهر  فعاليات  عن  ف�صًا  ال��ق��ادم، 
الهيئة  ت�صارك فيه  ال��ذي  ال��ق��راءة 
القرائية  الأن�صطة  من  مبجموعة 
القراءة عادة  ت�صجيع  اإىل  الرامية 
املجتمع،  اأفراد  يومية لدى جميع 
من  م���ت���ن���وع���ة  ب����اق����ة  ج����ان����ب  اإىل 

الفعاليات الإبداعية الأخرى.
الفني"  دب�������ي  وميثل"مو�صم 
�صاملة  ���ص��ن��وي��ة  ف��ن��ي��ة  اح��ت��ف��ال��ي��ة 
خمتلف  م���ظ���ل���ت���ه���ا  حت�����ت  جت���م���ع 
الإبداعية  والأن�����ص��ط��ة  الفعاليات 
يف الأم���اك���ن ال��ع��ام��ة، اإ���ص��اف��ة اإىل 
امل���������ص����اري����ع ال���ف���ن���ي���ة اخل����ارج����ي����ة، 
واملبادرات التفاعلية، وور�ص العمل 
واملعار�ص وجل�صات النقا�ص وفنون 
"دبي للثقافة"  الأداء، التي ت�صعى 
امل�صاركة  حتفيز  اإىل  خالها  م��ن 
وجعل الثقافة والفنون يف متناول 
اجلميع ويف كل مكان، عاوًة على 
ال��واع��دة ومتكينها،  امل��واه��ب  دع��م 
عاملياً  م��رك��زاً  دب��ي  مكانة  وت��ع��زي��ز 
ل���ل���ث���ق���اف���ة وح����ا�����ص����ن����ة ل�����اإب�����داع 
وملتقى للمواهب، وعا�صمة عاملية 

لاقت�صاد الإبداعي.

االإبداعي لالقت�ساد  عاملية  وعا�سمة  للمواهب  وملتقى  لالإبداع  وحا�سنة  للثقافة  عامليًا  مركزًا  دبي  مكانة  يعزز  الفني  • املو�سم 
واالإبداع الفن  عامل  يف  جتّول  �سعار  حتت  الفنون  من  متعددة  باألوان  لال�ستمتاع  مدعّوة  املجتمع  �سرائح  • كل 

ومار�ص فرباير  �سهرّي  مدار  على  مفتوح  فني  معر�ص  اإىل  املدينة  وحتّول  والثقايف  الفني  امل�سهد  تعّزز  متنوعة  اإبداعية  • اأن�سطة 
املعا�سر الفن  ع�ّساق  ت�ستقطب  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  باإبداعات  لدبي  ال�سنوية  الثقافية  واالأجندة  املو�سم  �سمن  االأبرز  دبي  • اآرت 

والعامل املنطقة  من  واملوؤلفني  الُكتَّاب  بنخب  اجلمهور  جتمع  اإبداعية  احتفالية  لالآداب  االإمارات  طريان  • مهرجان 

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/15760

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/02/07 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده ون تو جو للتجارة العامة و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                   الو�سف  

 137،250                                         اغرا�س اإلكرتونيه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/17467

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/02/07 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مطعم ا�سطنبول امللكي �س.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                             الو�سف  

 3،000                                                      معدات مطعم   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/18328

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/02/07 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده جرايند هاو�س كافيه و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                          الو�سف  

 7،270                                                     معدات مطعم   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اعالن بالن�شر        
 8072/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- وين �صتار للمقاولت الكهربائية   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :ان كيه اف لاأعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م

وميثله:عبداهلل ح�صن اأحمد بامدهاف 
طلب ا�صت�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/1/13 بالزام املدعي 
الف وثاثمائة  واربعون  �صبعة  وق��دره )47.389.88( درهم  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  بان  عليها 
وت�صعة وثمانون درهم وثمانية وثمانون فل�ص ، والفائدة القانونية بواقع 5% �صنويا من تاريخ 
ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والزامها بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ 500 درهم مقابل اتعاب 

املحاماة ،  ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العان. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:1246/2021/361 ا�شتئناف اأمر اأداء 
املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف التجارية الثالثة رقم 87

مو�صوع ال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 4814/2021 اأمر اأداء ،  والر�صوم وامل�صاريف 
والتعاب . 

امل�صتاأنف:بنك الفجرية الوطني
عنوانه:المارات - امارة الفجرية - �صارع ال�صيخ حمد بن عبداهلل - �صارع �صارع ال�صيخ حمد بن عبداهلل - 

مبنى بنك الفجرية الوطني - �صقة بنك الفجرية الوطني - بنك الفجرية الوطني
وميثله:حممد ثامر يعقوب يو�صف ال�صركال 

املطلوب اإعانه :  1- برافني كومار كاتاتادكا  -  �صفته : م�صتاأنف �صده
مو�صوع الإعان :  نبلغكم بقيد امل�صتاأنف بقيد الق�صية املذكورة اعاه ل�صتئناف احلكم ال�صادر يف اأمر الداء 
املقيد من قبلكم. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2022/4/20  ال�صاعة 10.00 �ص بقاعة التقا�صي 

عن بعد ، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 70533

اعالن حكم بالن�شر        
2053/2019/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل الإعان بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه 1- منى هامل حممد هامل املرر  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : موارد للتمويل
املذكورة اعاه  الدعوى  بتاريخ  2019/7/14  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم 
ل�صالح/ موارد للتمويل بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )�صتة و�صتني الف و�صتمائة 
و�صبعة وخم�صني درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ �صدور هذا احلكم وحتى متام 
ال�صداد والزمته بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .  حكما مبثابة احل�صوري 
قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اعالن حم�شر حجز  بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  387/2016/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
واملعدل  رقم 2015/479 جتاري جزئي  الدعوى  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
بال�صتئناف رقم:2015/1126 ا�صتئناف جتاري  ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )143644( درهم 

�صاما للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : مريي لاأملنيوم والزجاج �ص.ذ.م.م

عنوانه:امارة ام القيوين - ال�صناعية - �صارع بريد ال�صناعية - خلف �صوبر ماركت املنامة - 
م�صنع رقم 24 - املبنى ملك حميد عبيد علي �صعيد - هاتف:0506352063

املطلوب اإعانه : 1- دايناميك لل�صيانة العامة واملقاولت �ص.ذ.م.م  - �صفته: منفذ �صده
مو�صوع الإعان : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن اأثاث مكتبي 
+ اجهزة الكرونية + جمموعة اأخ�صاب + �صفائج الأ�صباغ والكائنة يف مقر املنفذ �صده وفاءا 

للمبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا جاء به فيه ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اعالن بالن�شر    
                  يف  املنازعة رقم:3902/2021/460 نزاع مدين 

املنظورة يف:الت�صوية الودية للمنازعات احلادية ع�صر رقم 760
مو�صوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )23.219.99( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 

املحاماة ومع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى متام ال�صداد . 
املتنازع:�صركة جمموعة المارات لات�صالت )جمموعة ات�صالت( �ص.م.ع

ع��ن��وان��ه:دب��ي - ���ص��ارع ب��ن��ي ي��ا���ص - ب���رج ات�����ص��الت - دي���رة - م��ق��اب��ل ���ص��ريات��ون اخل���ور - ال��ط��اب��ق ال��راب��ع - 
مكاين:3024595127

املطلوب اإعانه :  1- �صاجان �صوين رام  -  �صفته : متنازع �صده 
اأقام عليك الدعوى املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )23.219.99( درهم  مو�صوع الإعان :  قد 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة ومع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى 
متام ال�صداد - وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2022/2/2  ال�صاعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�صي عن 
او م�صتندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021
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عربي ودويل

انتقد املطران بول ريت�صارد جالجري اأمني �صر الفاتيكان للعاقات 
الثاثاء  اأم�ص  ب��ريوت  زي��ارت��ه  اأث��ن��اء  اللبنانيني  ال�صا�صة  ال��دول  مع 
داعيا اإىل و�صع “نهاية لربح القلة من معاناة الكرثة” و�صط اأزمة 

مالية زادت بدرجة كبرية معدلت الفقر يف الباد.
البنك  انتقاد  من  اأ�صبوع  بعد  جالجري  امل��ط��ران  ت�صريحات  ج��اءت 
اإحدى  “بتدبري”  لها  واتهامه  اللبنانية  احلاكمة  للطبقة  ال��دويل 
باإحكام قب�صتها  العامل  الوطني يف  القت�صادي  الك�صاد  اأ�صواأ حالت 

ال�صتغالية على املوارد.
وقال املطران بعد لقائه مع الرئي�ص مي�صال عون يف الق�صر الرئا�صي 
ل  ال��ك��رثة.  معاناة  م��ن  القلة  لربح  نهاية  و�صع  “يتعني  بعبدا  يف 
ال�صعب”.  ال��ت��ي حت��ب��ط ط��م��وح��ات  احل��ق��ائ��ق  اأن�����ص��اف  م��ن  للمزيد 
ويعاين لبنان من اأزمة مالية بداأت عام 2019 عندما انهار النظام 

املايل حتت وطاأة ديون هائلة.
يتحمل  مل  لكن  الباد،  يف  ف�صاد  بوجود  اللبنانيون  ال�صا�صة  ويقر   
اأحد امل�صوؤولية الفردية، ويقولون اإنهم يبذلون ما يف و�صعهم لإنقاذ 
اقت�صاد الباد. وحذر املطران جالجري كذلك من التدخل الأجنبي 
يف �صوؤون لبنان. وقال “توقفوا عن ا�صتغال لبنان وال�صرق الأو�صط 
مل�صالح ومكا�صب خارجية«. واأ�صاف “يجب اإعطاء ال�صعب اللبناين 

الفر�صة لر�صم م�صتقبل اأف�صل على اأر�صه دون تدخل ل داعي له«.
 

انتقدت اأملانيا قرار املجل�ص الع�صكري يف مايل طرد ال�صفري الفرن�صي 
و�صّددت على وقوفها اإىل جانب حليفتها  معتربة اأنه “غري مربر”، 
الأوروبية. وقالت وزارة اخلارجية الأملانية يف تغريدة “يوؤدي الطرد 
اإىل  داع��ي��ة  م�صدود”،  ط��ري��ق  اإىل  ال��ف��رن�����ص��ي  لل�صفري  امل���ربر  غ��ري 
“احلوار، ل الت�صعيد، من اأجل الهدف امل�صرك املتمثل ب�صمان اأمن 

مايل ومكافحة الإرهاب. نقف بحزم اإىل جانب فرن�صا«.
 

ذكر بيان حكومي اأن جنوب اأفريقيا مل تعد ت�صرط عزل امل�صابني 
كما خف�صت فرة  اأعرا�ص،  عليهم  كورونا ممن ل تظهر  بفريو�ص 
العزل ملن تظهر عليهم الأعرا�ص بواقع ثاثة اأيام، مع خروج الباد 
من موجة كوفيد-19 الرابعة. وقال البيان “الأ�صا�ص املنطقي لهذه 
بح�صانة  يتمتعون  الذين  الأ�صخا�ص  ن�صبة  على  يعتمد  التعديات 
 80-60 وجت��اوزت  كبريا،  ارتفاعا  ارتفعت  والتي  كوفيد-19  من 
مت  التي  “املعلومات،  واأ�صاف  ال�صتطاعات«.  من  العديد  يف  باملئة 
جمعها من النظام الذي ت�صتخدمه وزارة ال�صحة، اأفادت باأن جنوب 
اأفريقيا خرجت من املوجة الرابعة على ال�صعيد الوطني«. واأظهرت 
بيانات اليوم من املعهد الوطني لاأمرا�ص املعدية ت�صجيل 1366 
اإ���ص��اب��ة ج��دي��دة ب��ف��ريو���ص ك��ورون��ا يف ال�����ص��اع��ات الأرب����ع والع�صرين 
ال�صاعات  14 منها يف غ�صون  وف��اة وقعت   71 املا�صية، ف�صا عن 

الثماين والأربعني املا�صية.
 
 

“و�صع حقوق  ق��رارا يخ�ص  الثاثاء  اأم�ص  الياباين  الربملان  تبّنى   
فوميو  ال���وزراء  رئي�ص  حكومة  ودع��ا  ال�صني  يف  اخلطري”  الإن�صان 
اأي���ام من  قبل  ال��و���ص��ع  ح��دة  لتخفيف  خ��ط��وات  ات��خ��اذ  اإىل  كي�صيدا 

انطاق دورة الألعاب الأوملبية ال�صتوية يف بكني.
الأوملبياد  اإىل  حكوميا  وف��دا  تر�صل  لن  اأنها  بالفعل  اليابان  واأعلنت 
خماوف  ب�صبب  املتحدة  الوليات  قادتها  دبلوما�صية  مقاطعة  عقب 
من و�صع حقوق الإن�صان يف ال�صني على الرغم من حتا�صي طوكيو 

و�صف حتركها مبثل هذا الو�صف بو�صوح.
ال��دويل عرب  اأق��ره جمل�ص النواب، باأن املجتمع  واأف��اد القرار، الذي 
الدينية  احلرية  وانتهاك  العتقال  مثل  ق�صايا  اإزاء  خماوفه  عن 
لأقلية الويغور يف اإقليم �صينجيانغ املتمتع باحلكم الذاتي ويف التبت 
وهوجن كوجن. وتابع “ق�صايا حقوق الإن�صان ل ميكن اأن تكون جمرد 
م�صاألة  وهي  عاملية  قيما  حتمل  الإن�صان  حقوق  لأن  حملية  ق�صايا 
وجاء يف القرار “تدرك هذه  يحق للمجتمع الدويل الهتمام بها”. 
الغرفة )جمل�ص النواب( التغيريات التي تطراأ على الو�صع الراهن 
اأنها  وت��رى  اخلطري  الإن�صان  حقوق  و�صع  يف  تتمثل  والتي  بالقوة 

ت�صكل تهديدا للمجتمع الدويل«.

عوا�شم

بريوت

برلني

جوهان�سربج

طوكيو

 اإيران تعتزم اإنتاج مكونات اأجهزة 
الطرد املركزي يف موقع جديد

•• طهران-وكاالت

اأن  فيينا،  يف  الدولية  املنظمات  ل��دى  الدائمة  اإي���ران  ممثلية  رئي�ص  اأعلن 
طهران اأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعزمها اإنتاج مكونات اأجهزة 

الطرد املركزي يف جممع جديد يف اأ�صفهان بدل كرج.
اأبلغت  “اإيران  اأن  غائبي،  ر�صا  حممد  عن  الإيرانية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
الوكالة باأنها تعتزم اإنتاج مكونات اأجهزة الطرد املركزي يف جممع جديد يف 
اأ�صفهان بدل جممع ت�صا يف كرج والذي مل يبداأ العمل فيه بعد، و�صتكون 

الوكالة قادرة على تنظيم متطلباتها يف املراقبة والإ�صراف«.
اإي��ران ولن تتمكن  �صتبقى لدى  املراقبة  املعلومات عن هذه  اأن  اإىل  واأ�صار 
ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة ال��ذري��ة م��ن ال��و���ص��ول اإل��ي��ه��ا، ق��ب��ل ع���ود اإي���ران 

للتزاماتها النووية مبوجب التفاق النووي.
واتفقت اإيران والوكالة يف اأواخر دي�صمرب-كانون الأول املا�صي، على و�صع 
الكامريات  املركزي يف كرج، حمل  ت�صا للطرد  كامريات جديدة يف جممع 
التي اأزيلت من من�صاأة كرج يف وقت �صابق من هذا العام. ويف يونيو-حزيران 
الدولية،  الوكالة  كامريات  اأ�صفر عن حتطيم  تعر�ص كرج حلادث  املا�صي 
من�صاآت  تو�صع  وي�صكل  فا�صل.  بتخريب  اإي��ران��ي��ة  اإع���ام  و�صائل  وو�صفته 
متطورة  مركزي  طرد  اأجهزة  ا�صتخدام  يف  الإيرانية  اليورانيوم  تخ�صيب 

م�صدر قلق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وللمجتمع الدويل.

العفو الدولية: اإ�سرائيل متار�ص الف�سل العن�سري جتاه الفل�سطينيني 

حتّدثت اأخبار عن تهريبه اأو تعّر�سه ملحاولة اغتيال

الغمو�ص يكتنف م�سري رئي�ص بوركينا فا�سو املخلوع

عائلة لقمان �سليم تنتظر العدالة يف لبنان 
للقتلة، اأياً كانوا، لا�صتمرار” يف جرائمهم. يف 4 �صباط-فرباير 
بر�صا�صات عدة  عاماً” مقتوًل   58“ �صليم  2021، عرث على 
اأ�صرته حول  ب��اغ من  داخ��ل �صيارته يف قرية يف اجلنوب، غ��داة 
فقدانها الت�صال به اأثناء عودته من زيارة �صديق له يف املنطقة 
التي تعد من اأبرز معاقل حزب اهلل، القوة الع�صكرية وال�صيا�صية 
الأبرز يف الباد. واأثار اغتيال �صليم، النا�صط ال�صيا�صي اجلريء 
يف التعبري والباحث الذي انهمك بتوثيق ذاكرة احلرب الأهلية 
“1975-1990” وتعزيز قيم املواطنية وامل�صاواة، �صدمة يف 
لبنان. ونّددت به الأمم املتحدة ودول غربية عدة �صارك �صفراوؤها 
يف م�صهد نادر يف مرا�صم تاأبني اأقيمت يف دارته يف حارة حريك، 
حمامياً  ك��ان  لأب  امل��ول��ود  �صليم  وُع��رف  مقتله.  من  اأ�صبوع  بعد 
حلزب  املعار�صة  مبواقفه  و�صحفية،  باحثة  م�صرية  واأم  لمعاً 

اهلل. ورغم انتمائه اىل الطائفة ال�صيعية بالولدة، كان علمانياً 
ويف  للطائفية.  وراف�����ص��ا  التقليدية  ال�صيا�صات  على  وم��ت��م��رداً 
الكثري من مداخاته التلفزيونية قبل اغتياله، اعترب اأن حزب 
اهلل ياأخذ لبنان رهينة لإيران. وحتّدث يف اإحدى اآخر اإطالته 
عن عاقة للنظام ال�صوري بنيرات الأمونيوم التي كانت خمزنة 

يف مرفاأ بريوت قبل انفجارها يف 4 اآب-اأغ�صط�ص 2020.
التحقيق  م�����ص��ار  ع��ن  ج��دي��د  اأي  عائلته  تتبلغ  مل  ال��ي��وم،  ح��ت��ى 
الق�صائي يف بلد مل تبلغ فيه التحقيقات يف ع�صرات الغتيالت 
انفجار  اأك��رب  ثالث  املرفاأ،  انفجار  يف  التحقيق  حتى  خواتيمها. 
�صيا�صياً  اأ�صهر ويثري انق�صاماً  غري نووي يف العامل، معطل منذ 

وطائفياً وبني املراجع الق�صائية ذاتها.
ويو�صح م�صدر ق�صائي لوكالة فران�ص بر�ص اأن التحقيق ما زال 

ويقول “�صّطر الق�صاء ا�صتنابات اىل  يف “طور جمع املعلومات”. 
الأجهزة الأمنية لإجراء حتقيقات اأولية وجمع اأدلة، وقد ت�صّلم 
اأجوبة على بع�صها لكنها مل تقّدم املعلومات املطلوبة ومل يتمكن 

من الإم�صاك بخيط مهم حتى الآن«.
وتقول بورغمان اللبنانية الأملانية وهي خمرجة اأفام وثائقية 
ومديرة جمعية “اأمم” لاأبحاث والتوثيق التي اأ�ص�صتها العائلة، 
“مل يغلق التحقيق لكن مل يتم توقيف اأحد، ول نعلم حقاً اىل 
وعّما اإذا كانت تعّلق اآمال على التحقيق، جتيب “ل  اأين نتجه”. 

اأعلم حقاً لكن لدي �صكوك«.
اإن�صاء جلنة حتقيق دولية م�صتقلة، يف خطوة  وتتم�ّصك مبطلب 
خا�صني  مقررين  دعم  اأن  تعترب  لكنها  عقبات،  دونها  اأن  ت��درك 

تابعني لاأمم املتحدة للق�صية �صي�صكل عامة فارقة.

••بريوت-اأ ف ب

بعد عام من اغتياله داخل �صيارته يف جنوب لبنان، ل تزال عائلة 
لقمان �صليم، الباحث والنا�صط ال�صيا�صي املعار�ص ب�صرا�صة حلزب 
باغتيالت  تاريخه  يحفل  بلد  يف  ال��ع��دال��ة  حتقيق  تنتظر  اهلل، 

�صيا�صية وبثقافة الإفات من العقاب.
اأيام  وقبل  ل��ب��ريوت،  اجلنوبية  ال�صاحية  يف  عائلته  دارة  داخ��ل 
اإحياء الذكرى ال�صنوية الأوىل ملقتله، تقول زوجته مونيكا  من 
الذي  الوحيد  “ال�صيء  بت�صميم  بر�ص  لوكالة فران�ص  بورغمان 

اأعرفه هو اأننا نحتاج حًقا اإىل العدالة من اأجل لقمان«.
دون ح�صول  النحو، من  ه��ذا  على  ُيقتل  اأن  “ل ميكن  وت�صيف 
م�صاءلة وحتقيق العدالة، لأن غيابهما يعني منح ال�صوء الأخ�صر 

•• القد�س-اأ ف ب

لوكالة  الدولية  العفو  العامة ملنظمة  الأمينة  �صّرحت 
ن�صر تقرير  املنظمة احلقوقية تعتزم  اأن  فران�ص بر�ص 
باأنها  الفل�صطينيني  جت��اه  ا�صرائيل  ممار�صات  ي�صف 
اإ�صرائيل  مطالبة  من  الرغم  على  عن�صري”،  “ف�صل 
ب�صحبه. وبهذا التقرير الذي من املقرر ن�صره الثاثاء، 
تن�صم منظمة العفو الدولية اإىل منظمتي “بت�صيلم” 
ووت�ص”  راي��ت�����ص  و”هيومن  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ق��وق��ي��ة 
“نظام  اأو  “البارتايد”  مبمار�صة  اإ�صرائيل  ات��ه��ام  يف 
و�صد  الفل�صطينية  الأرا���ص��ي  يف  العن�صري”  الف�صل 

مواطنيها العرب.
خارجيتها  وزارة  برف�ص  الن�صر  ا���ص��رائ��ي��ل  وا�صتبقت 
ب�صكل  عمليا  “ينكر  اأن��ه  واعتبارها  للتقرير  الث��ن��ني 

مطلق حق )اإ�صرائيل( يف الوجود«.
وقال وزير اخلارجية ال�صرائيلي يائري لبيد يف بيان اإن 
“منظمة العفو كانت يوما ما منظمة موقرة نحرمها 

م�صيفا “اليوم هي على عك�ص ذلك متاما«. جميعا”، 
وتابع “بدل من البحث عن احلقائق، ت�صت�صهد منظمة 

العفو باأكاذيب تن�صرها منظمات اإرهابية«.
“ا�صرائيل لي�صت كاملة لكنها  ولفت لبيد اإىل اأن دولة 

•• عوا�شم-وكاالت

ال�ّصاعات  يف  ُمت�صاربة  اأن��ب��اء  ت���رّددت 
بوركينا  رئي�ص  م�صري  عن  الأخ���رية 
فا�صو املخلوع، روك مارك كري�صتيان 
ك���اب���وري، ح��ي��ث حت���ّدث���ت اأخ���ب���ار عن 

اأو تعّر�صه ملحاولة اغتيال على يد حُمتجزيه  تهريبه 
من قادة النقاب الع�صكري يف الباد.

وك�����ص��ف��ت م�����ص��ادر يف ح���زب ال��رئ��ي�����ص ك���اب���وري، ملوقع 
موجود  املخلوع  الرئي�ص  اأّن  عربية”،  ن��ي��وز  “�صكاي 
بعهدة اجلي�ص ويتمّتع ب�صحٍة جّيدٍة، وذلك بعد يومني 
اإدانة  و�صط  ب��ه،  اأط��اح  ال��ذي  الع�صكري  النقاب  على 

كبرية من املجتمع الدويل.
التقّدم”  اأج����ل  م��ن  ال�صعبية  “احلركة  ح���زب  وق����ال 
)حزب كابوري(، يف بيان له، اإّن الرئي�ص بعهدة اجلي�ص، 
اأنه مو�صوع قيد الإقامة اجلربية يف اأحد  م�صرًيا اإىل 
وتوؤّكد  مطمئنة  الأنباء  اأن  م�صيًفا  الرئا�صية،  املقرات 
ا وهناك طبيب  اأن الرئي�ص املخلوع بو�صع جّيد ج�صديًّ
اأعلنه  مل��ا  ت��اأك��ي��ًدا  الت�صريحات  ه��ذه  ت��اأت��ي  بت�صّرفه. 
حيث  الثاثاء،  ماكرون  اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�ص 

قال اإن كابوري ب�صّحٍة جّيدٍة ولي�ص مهّدًدا.
توقيفه  يتم  كابوري مل  اأن  احل��زب  واأو�صح م�صدر يف 
م�صيًفا  الع�صكريني،  مت���ّرد  م��ن  الأوىل  ال�����ص��اع��ات  يف 
ك���اب���وري ح���اول���ت يف بادئ  امل��ق��ّرب��ة م���ن  ال��ع��ن��ا���ص��ر  اأن 
اآم���ٍن حني  الأم���ر تهريبه يف ���ص��ي��ارٍة ع��ادي��ٍة اإىل م��ك��اٍن 
باجلنود  ك��ان حما�صًرا  ال��ذي  اخل��ا���ص  ك��ان يف منزله 

النقابيني.
لدول  القت�صادية  املجموعة  جتتمع  اأن  امل��ق��رر  وِم��ن 
غرب اإفريقيا “اإيكوا�ص” اأم�ص اجلمعة يف قمة طارئة 
لبحث تطورات امل�صهد يف بوركينا فا�صو منذ النقاب، 
وقد يخرج الجتماع بفر�ص عقوبات على الع�صكريني 
كري�صتيان  م����ارك  روك  ب��ال��رئ��ي�����ص  اأط����اح����وا  ال���ذي���ن 

كابوري.

 اأ�سباب النقالب
ال�����ص��وداين، حممد  ال�صيا�صي  وامل��ح��ل��ل  ال��ك��ات��ب  ي��ق��ول 
عربية”،  نيوز  “�صكاي  ملوقع  ت�صريحات  يف  تور�صني، 
من  الرحيب  ِم��ن  بحالٍة  ُقوبلت  النقاب  حركة  اإن 
املوؤيدة  املظاهرات  خرجت  حيث  البوركينابي،  ال�صعب 

للحركة يف اأنحاء الباد.

ال����دويل ومنفتحة  ب��ال��ق��ان��ون  دمي��وق��راط��ي��ة م��ل��ت��زم��ة 
العامة  الأمينة  اأنيي�ص كالمار  واأكدت  التدقيق«.  على 
“�صوف  بر�ص  فران�ص  لوكالة  ال��دول��ي��ة  العفو  ملنظمة 

نن�صر التقرير غدا«.
ال�صوؤون  اإج����راء حم��ادث��ة م��ع وزي���ر  ن���ود  “كنا  وق��ال��ت 
اخلارجية عندما ات�صلنا به اأول وعر�صنا التحدث اليه 

حول التقرير، كان هذا يف ت�صرين الأول-اأكتوبر«.
الوقت  لعر�صنا يف ذلك احل��ني.  ي�صتجب  “مل  اأ�صافت 
بات متاأخرا جدا الآن بالن�صبة اليه لدعوتنا لعدم ن�صر 
اأي�صا  الدولية  العفو  منظمة  لبيد  وات��ه��م  التقرير«. 
باأنه  احلجة  ا�صتخدام  “اأكره  قائا  ال�صامية،  مبعاداة 
اأحد يف  اإ�صرائيل دولة يهودية، فلن يتجراأ  لو مل تكن 
يف  لكن  �صدها،  التحدث  على  الدولية  العفو  منظمة 

هذه احلالة ل يوجد احتمال اآخر«.
اإ�صرائيل ل  دولة  “انتقاد ممار�صات  باأن  كالمار  وردت 

يعد على الإطاق �صكا من اأ�صكال معاداة ال�صامية«.
�صد  ب��ق��وة  ال��دول��ي��ة  ال��ع��ف��و  منظمة  “تقف  واأ���ص��اف��ت 
العن�صرية،  اأ�صكال  �صكل من  اأي  ال�صامية و�صد  معاداة 
وقد نددنا با�صتمرار بالأفعال املعادية لل�صامية واأي�صا 
جميع  يف  القادة  من  العديد  قبل  من  ال�صامية  معاداة 

اأنحاء العامل«.

“احلركة الوطنية للحماية وال�صتعادة” بحل الربملان 
واحلكومة وتعليق العمل بالد�صتور، مع اإغاق املجال 

اجلوي واحلدود الربية للباد.
اأن يعود الع�صكريون املتمّردون وُيوؤّكدون يف بيان  قبل 
اأن احلدود اجلوية  مت ن�صره عرب التلفزيون الوطني، 
الإج����راء  اأن  اإىل  م�صريين  ي��ن��اي��ر،   25 يف  فتحها  مت 
اأ�صا�صية  ب�صائع  تنقل  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رات  فقط  ي�صمل 
ومعّدات تلّبي حاجات قوات الدفاع والأمن، ح�صب ما 

ذكرت �صبكة روؤية الإخبارية.
 من جانبه، يقول الكاتب ال�صحفي من بوركينا فا�صو 
هناك  اإن  عربية”،  نيوز  “�صكاي  ملوقع  نيبي،  روم��ان 
النقابات  ظاهرة  فاقمت  التي  الأ�صباب  من  العديد 
ال�����دور الوطني  ا���ص��ت��ي��ع��اب  اأب����رزه����ا ع����دم  ال����ق����ارة؛  يف 

الع�صكري يف  الن��ق��اب  اأ���ص��ب��اب  اأّن  ت��ور���ص��ني  واأ���ص��اف 
بوركينا فا�صو ترجع يف املقام الأول اإىل حالة النفات 
الأمني وزيادة رقعة الهجمات الإرهابية يف الباد، يف 
وا�صعة،  مناطق  على  امل�صّلحة  اجلماعات  �صيطرة  ظّل 
يف ظّل تعهد الرئي�ص املخلوع مارك كري�صتيان كابوري 
عقب اإعادة انتخابه عام 2020 بالت�صّدي للجماعات 
الأو�صاع  ترّدي  عن  ف�صًا  عليها،  والق�صاء  الإرهابية 

القت�صادية يف الباد.
واأ�صبحت ال�صلطة يف بوركينا فا�صو حاليًّا بيد “احلركة 
الوطنية للحماية وال�صتعادة” بقيادة الكولونيل بول 
الع�صكرية  امل��ن��ط��ق��ة  ق��ائ��د  دام��ي��ب��ا  ���ص��ان��داوغ��و  ه���رني 
واحدٌة  وه��ي  ال�صرقية،  املنطقة  تغطي  ال��ت��ي  الثالثة 
ِمن اأكرث املناطق ت�صرًرا بالهجمات الإرهابية، وقامت 

اإىل عدم ممار�صة  اإ�صافة  للجيو�ص، 
ال��ن��خ��ب ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة م���ا ي��ك��ف��ي من 
نيبي  واأ���ص��ار  ال��دمي��ق��راط��ي.  العمل 
اإىل الف�صاد الإداري واملايل وظاهرة 
للحكومات  كحماة  اجليو�ص  اإب���راز 
ولي�ص الدول والأوطان عاوًة على 
تدخات الدول اخلارجية حماية مل�صاحلها، م�صيًفا اأن 
ا  تزايد ظاهرة النقابات يف غرب اإفريقيا يرجع اأي�صً
املحلية  ال�صيا�صية  القوى  بني  امل�صتمرة  املكايدات  اإىل 

ورغبتها يف احلكم واإن كان �صد رغبة ال�صعوب.

 ا�ستنكار دويل
فا�صو  ب��ورك��ي��ن��ا  الن��ق��اب يف  ال����دويل  املجتمع  وق��اب��ل 
باإدانة �صديدة، والذي جاء يف اأعقاب انقاَبنينْ يف مايل 
وغينيا كوناكري، و�صط مطالبات بالإفراج الفوري عن 

الرئي�ص املخلوع كري�صتيان كابوري.
من جانبه، حّذر م�صوؤول ال�صيا�صة اخلارجية يف الحتاد 
الأوروب����ي، ج��وزي��ب ب��وري��ل، م��ن تداعيات ف��وري��ة على 
عودة  عدم  حال  يف  بوركينافا�صو،  مع  بروك�صل  �صراكة 

النقابيني اإىل اإر�صاء النظام الد�صتوري.
وِمن  الغربية  ال���دول  ع��ن غالبية  اإدان���ات  ���ص��درت  كما 
لبوركينافا�صو،  املجاورة  اإفريقيا  غرب  جمموعة  دول 
كما اأدان الحتاد الإفريقي النقاب يف بوركينافا�صو، 
مطالًبا بعودة الرئي�ص كابوري اإىل احلكم والعودة اإىل 

لغة احلوار.
املتحدة  ل���اأمم  ال��ع��ام  الأم����ني  ق���ال  ���ص��ي��اق مت�صل،  يف 
غري  الع�صكرية  الن��ق��اب��ات  اإّن  غوتريي�ص،  اأنطونيو 
اإفريقيا  غ��رب  دول  يف  الع�صكريني  مطالًبا  مقبولة، 

بالدفاع عن بلدانهم ولي�ص مهاجمة حكوماتهم.
وع��ل��ى ع��ك�����ص الجت�����اه، ق���ال رج���ل الأع���م���ال الرو�صي 
لة مبجموعة “فاغرن”  يفغيني بريغوجني، قريب ال�صّ
الرو�صية التي توجد يف عدٍد من الدول الإفريقية، اإن 
زيادة حالت النقاب الع�صكري يف دول غرب اإفريقيا 
اأن��ن��ا اأم���ام حقبٍة ج��دي��دٍة م��ن اإنهاء  ُت��ع��ّد ُم��وؤ���ّص��ًرا على 
 2015 ع��ام  منذ  فا�صو  بوركينا  وت�صهد  ال�صتعمار. 
املوالية  الإرهابية  اجلماعات  اإىل  تن�صب  عنف  دّوام���ة 
نحو  ق��ت��ل  ح��ي��ث  و”داع�ص”،  “القاعدة”  لتنظيَمي 
الإرهابية  العمليات  اأج���ربت  بينما  �صخ�ص،   2000
منازلهم  ِم��ن  ال��ف��رار  على  �صخ�ص  مليون   1.5 نحو 

خال ال�ّصنوات الأخرية.

جمل�ص االأمن ميدد تفوي�ص البعثة االأممية يف ليبيا •• نيويور-اأ ف ب

اأ����ص���در جم��ل�����ص الأم�����ن ال����دويل 
قراراً مدد مبوجبه لثاثة اأ�صهر 
فقط تفوي�ص بعثة الأمم املتحدة 
ال�صيا�صية يف ليبيا، يف حل و�صط 
حد  لو�صع  بريطانيا  به  تقدمت 
هذه  ح��ول  رو�صي  اأمريكي  لنزاع 

امل�صاألة ا�صتمر اأياماً.
ع�صر  اخلم�صة  اأع�صائه  وباإجماع 
اعتمد جمل�ص الأمن هذا الن�ص 
وال������ذي يلحظ  امل��ق��ت�����ص��ب ج�����داً 
املتحدة  الأمم  “بعثة  م��وا���ص��ل��ة 
للدعم يف ليبيا” عملها حتى 30 

اأبريل )ني�صان(.
وك���ان���ت ن�����ص��خ��ة ���ص��اب��ق��ة م���ن هذا 
اأي�صاً  ل��ن��دن  بها  ت��ق��ّدم��ت  الن�ص 
 15 اإىل  ال���ب���ع���ث���ة  ع���م���ل  مت������دد 

�صبتمرب )اأيلول(، لكن الت�صويت 
عليها اأرجئ يف اللحظة الأخرية.

وج��اء احل��ّل الو�صط مببادرة من 
اخلاف  ح���ال  ب��ع��دم��ا  بريطانيا 
املتحدة  وال����ولي����ات  رو���ص��ي��ا  ب���ني 
التفاق  دون  امل�صاألة،  ه��ذه  ح��ول 
على ن�ص ميدد فرة اأطول عمل 

هذه البعثة.
ومت��ح��ور اخل��اف ب��ني البلدين، 
وف��ق��اً مل�����ص��ادر دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة، على 
ا�صراط مو�صكو اأن يعني املجل�ص 
اإىل  اأممياً جديداً  مبعوثاً  �صريعاً 
هذا البلد بينما مت�صكت وا�صنطن 
ببقاء الأمريكية �صتيفاين وليامز 

على راأ�ص هذه البعثة بالإنابة.

رو�صيا  اأن  امل�������ص���ادر  واأو����ص���ح���ت 
النق�ص،  ح��ق  با�صتخدام  ه���ّددت 
الأ�صا�صي  ال���ق���رار  م�����ص��روع  ���ص��د 
وبطرح  م���ق���رح���اً،  ك�����ان  ال������ذي 
م�����ص��روع ق����رار م�����ص��اد ك���ان على 
ب�����دوره فيتو  ���ص��ي��واج��ه  الأرج������ح 

اأمريكياً.
ال�صادر  ال��ق��رار  ن�ص  ال��واق��ع  ويف 
الأمن  جمل�ص  اأن  ع��ل��ى  الإث��ن��ني 
الأمم  “بعثة  اأّن  ع���ل���ى  ي�������ص���ّدد 
ينبغي  ليبيا  يف  ل��ل��دع��م  امل��ت��ح��دة 
ويقر  خا�ص،  مبعوث  يقودها  اأن 
مب�����ص��وؤول��ي��ة الأم������ني ال���ع���ام عن 

تعيني مبعوث خا�ص«.
مب�صروع  تقدمت  رو���ص��ي��ا  وك��ان��ت 

“ُي�صمي  اأن  ع��ل��ى  ي��ن�����ص  ق�����رار 
مزيد  دون  مبعوثا  العام  الأم��ني 
على  ين�ص  ك��م��ا  التاأخري”،  م��ن 
 30 اإىل  ال��ب��ع��ث��ة  مت��دي��د ولي����ة 
ريثما  فقط  اأبريل  اأبريل-ني�صان 
الو�صع  مل��و���ص��ك��و،  وف���ق���اً  ي��ّت�����ص��ح، 

ال�صيا�صي يف ليبيا.
يان  ال�صلوفاكي  ا�صتقالة  وم��ن��ذ 
البعثة  رئا�صة  من  فجاأة  كوبي�ص 
الثاين  -ت�������ص���ري���ن  ن���وف���م���رب  يف 
بالإنابة،  من�صبه  وليامز  ت�صغل 
اإذ اأن الأمني العام لاأمم املتحدة 
من  تقريبا  ع��ام  بعد  ا�صتدعاها 
ل�صتامه  امللف  ه��ذا  عن  غيابها 
من�صب  ر�صمياً  ومنحها  جم��دداً، 

“م�صت�صارة خا�صة«.
ا�صتغنى  ال����ط����ري����ق����ة  وب������ه������ذه 
جمل�ص  م��واف��ق��ة  ع��ن  غوتريي�ص 
الأمن على اختيار ال�صخ�ص وهو 
ق���رار دق��ي��ق م��ن��ذ ���ص��ن��وات ب�صبب 
تخو�صها  التي  النفوذ  �صراعات 

القوى العظمى يف امللف الليبي.
وخا القرار ال�صادر الثنني من 
الرئا�صية  لانتخابات  اإ�صارة  اأي 
مقررة  كانت  التي  الت�صريعية  اأو 
24 دي�صمرب -كانون  يف ليبيا يف 

الأول.
وب����ع����د ال���ت�������ص���وي���ت، ق����ال����ت اآن�����ا 
رو�صيا  ممثل  نائبة  اف�صتيغنييفا 
تاأمل  اأن��ه��ا  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل���دى 

جديد  مبعوث  تعيني  يجعل  اأن 
يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  بعثة  ل��رئ��ا���ص��ة 
اإطاق”  اإع��ادة  “بالإمكان  ليبيا 

مل�صروع القرار الرو�صي بالكامل.
ق��ال نظريها  ذل���ك،  وع��ل��ى عك�ص 
ديلورينتي�ص  جيفري  الأمريكي 
جميع  دعت  املتحدة  الوليات  اإن 
اأع�صاء املجل�ص والليبيني اأنف�صهم 
والتعاون  ول��ي��ام��ز  ج��ه��ود  ل��دع��م 

معها “ب�صكل بناء«.
الفرن�صي  ال�صفري  نائبة  واأ�صفت 
لنعدام  ب���روده���ري����ص���ت  ن���ات���ايل 
لكنها  امل��ج��ل�����ص،  داخ����ل  ال���وح���دة 
اأن  “ينبغ����ي  ذل����ك  اإن  ق��ال��������������ت 
ع����ل����ى ح�ل  ال���ل���ي���ب���ي���ني  ي�������ص���ج���ع 
انتخابات  ل��ت��ن��ظ��ي��م  خ��اف��ات��ه��م 
وقت  اأ���ص��رع  يف  وبرملانية  رئا�صية 

ممكن«.

مقتل 4 جنود �سنغاليني واحتجاز 7 رهائن يف غامبيا  •• دكار-اأ ف ب

قتل متمّردون اأربعة جنود �صنغاليني 
يف  ك��ره��ائ��ن  �صبعة  ي��ح��ت��ج��زون  فيما 

اجلي�ص  اأع��ل��ن  م��ا  وف��ق  املا�صي،  الأ���ص��ب��وع  ح��دودي��ة  مواجهات  بعد  غامبيا 
ال�صنغايل يف بيان. واأفاد اجلي�ص يف بيان يف وقت متاأخر الثنني اأن ثاثة 
ال�صنغايل  الثاين-يناير بني اجلي�ص  كانون   24 جنود قتلوا يف معارك يف 
الرابع  وتويف  الدميوقراطية”.  كازامان�ص  قوات  “حركة  من  ومتمّردين 
متاأثرا بجروحه بعد ب�صعة اأيام. واأ�صاف البيان اأن احلركة حتتجز �صبعة 

اآخرين كرهائن.
وحتتجز احلركة �صبعة جنود كرهائن، جميعهم “على قيد احلياة وب�صحة 

الدميوقراطية”  كازامان�ص  ق��وات  “حركة  وتقف  اجلي�ص.  وف��ق  جّيدة”، 
خلف نزاع انف�صايل ت�صهده منطقة كازامان�ص يف جنوب ال�صنغال يعود اإىل 
العام 1982 واأ�صفر عن �صقوط اآلف القتلى. واأفادت ح�صيلة �صابقة عن 
مقتل جنديني وفقدان ت�صعة، لكن اجلي�ص اأكد اأنه مت الآن حتديد ما ح�صل 

جلميع اجلنود.
واأكد يف بيان “مل يعد هناك مفقودون«. وكان اجلنود �صمن مهمة حلفظ 

ال�صام من “املجموعة القت�صادية لدول غرب اإفريقيا” يف غامبيا.
وت�صم املهمة على وجه اخل�صو�ص جنودا �صنغاليني. ون�صرت يف غامبيا يف 

عندما   2017 الثاين-يناير  كانون 
رف�ص الدكتاتور ال�صابق يحيى جامع 
التخلي عن ال�صلطة عقب خ�صارته يف 

النتخابات الرئا�صية.
واأفاد اجلي�ص الأ�صبوع املا�صي اأن املواجهات وقعت فيما كان اجلنود �صمن 

عملية ملكافحة قطع الأ�صجار غري القانوين عند احلدود مع غامبيا.
اأن  اإىل  ال�صنوات  الربتغاليني على مدى مئات  اأي��دي  كازامان�ص يف  وكانت 
�صّلمتها اإىل فرن�صا يف 1988، لت�صبح جزءا من ال�صنغال بعدما نال البلد 

ا�صتقاله عام 1960.
ويذكر اأن بحرية غامبيا تف�صل املنطقة، التي متلك لغة وثقافة خا�صة بها، 

جغرافًيا عن باقي ال�صنغال.



األربعاء   2  فبراير    2022  م   -    العـدد   13458  
Wednesday   2  February   2022   -  Issue No   13458

12

عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• جوزيف فاكال

  نحن ل نتحدث هنا عن جزيرة جمهرية تافهة.
   الأزمة خطرية.

   ملاذا؟
قرون،  م��دى  على  رو�صيا،  لأن  بوتني  يتحرك      
تعترب اأوكرانيا امتداًدا لها، ويعي�ص هناك جحافل 

من الناطقني بالرو�صية.
ب�صبب  املتحدة م�صلولة  ال��ولي��ات  اأن  ي��رى  اإن��ه     
ال�صعب  واأن  والأف��غ��ان��ي��ة،  ال��ع��راق��ي��ة  الإخ��ف��اق��ات 
الأمريكي، الذي ل يعرف حتى اأين توجد اأوكرانيا، 

ل يريد اأن يعرف اأي �صيء.
اأن املجتمع الأمريكي �صعيف، ممزق،  اإن��ه يرى     
م�����ص��ل��ول ب��ف��ع��ل احل��زب��ي��ة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، ي��ت��اآك��ل من 
يزرع  ال���ذي  “ووكيزم”  ال����  ه���ذا  ب�صبب  ال���داخ���ل 

كراهية املوؤ�ص�صات وال�صعور باخلزي الذاتي.
   لقد حت��دث ع��ن ذل��ك م��وؤخ��ًرا يف خطاب يجدر 

بزعماء الغرب قراءته.
   اإنه يرى اأن حلفاء الوليات املتحدة منق�صمون، 
وميلك ورقة هائلة يف جعبته: 40 باملائة من الغاز 

امل�صتهلك يف اأوروبا ياأتي من رو�صيا.
  اإنه يفكر يف ذلك اي�صا لأنه ل يخ�صى العقوبات 

القت�صادية التي يهددونه بها.
مهوو�ص  غ���رب���ي  ك�����ص��ي��ا���ص��ي  ب���وت���ني  ي��ف��ك��ر  ل     

بالنتخابات والنتخابات املقبلة.
   لي�ص لديه معار�صة جادة على ال�صاحة الداخلية، 

و�صتعطيه العقوبات ذريعة حلكم اأكرث �صلطوية.
اأن لبوتني ع��اق��ة ج�صدية      والأه���م م��ن ذل���ك، 
وروحية و�صوفية بالأر�ص الرو�صية، والتي ت�صمل 
الراب  م��ن  ���ص��رب  ف��ك��ل  ل����ه...  بالن�صبة  اأوك��ران��ي��ا 

الوطني مقد�ص.
امل��ت��ك��رر منذ  للغزو  تعر�صت  رو���ص��ي��ا  لأن  مل���اذا؟     

القرن الثالث ع�صر اىل هتلر، مرورا بنابليون.
ممكنتان  رئي�صيتان  قراءتان  املنطلق،  هذا  ومن    

-اأقوم بالتب�صيط جذرًيا لعدم وجود م�صاحة.
ع�صاته  ب��وت��ني  ا�صتعر�ص  لقد  ت��ق��ول:  الأوىل    

كثرًيا اىل درجة اأنه �صيبدو جمنوًنا اإذا تراجع.
اجللو�ص  هو  الوجه  ماء  حلفظ  طريقه  و�صيكون 

والتفاو�ص.
  واإذا ح�صل على املزيد من ال�صلطات واملزيد من 
العراف الدويل باملناطق الناطقة بالرو�صية يف 

اأوكرانيا، فقد ير�صى بل و�صيّدعي النت�صار.
الروؤية التي ميكن الدفاع عنها متاًما،     يف هذه 
���ص��ي��ك��ون ب���وت���ني ه���و ال�����ص��خ�����ص ال�����ذي اأخ����ط����اأ يف 
تقليل  م��ن  متكن  لكنه  ك��ث��رًيا،  وخ��دع  احل�صابات، 

اخل�صائر اإىل احلد الأدنى، بل وانتزع التعادل.

   لكن هناك قراءة ثانية
 اأجدها اأكرث اإقناًعا.

   لقد واجهت رو�صيا كارثتها اخلا�صة يف اأفغان�صتان 
اأن احتال دولة ما  خال الثمانينات، وهي تعلم 

ب�صفة دائمة اأ�صعب ب�صكل ل ي�صدق من غزوها.
ي��ق��وده اىل عدم  اإن بوتني واق��ع��ي للغاية وه��ذا     

املجازفة بغزو بلد �صا�صع مثل اأوكرانيا.
   ميكنه غزو دونبا�ص -وهي منطقة يغلب عليها 
اأوكرانيا  يف  ب��ال��ف��ح��م  وغ��ن��ي��ة  ال��رو���ص��ي  ال��ط��اب��ع 
ال��ق��رم عام  �صبه ج��زي��رة  م��ع  -و���ص��م��ه��ا، كما فعل 

.2014
ال��و���ص��ع �صيئا...  ت��غ��ري م��ن ذاك  ال��ع��ق��وب��ات مل     

واأغلق امللف.

ان�سياع
   هذه القراءة الثانية لها �صيغة اأخرى: ل غزو، ل 

مفاو�صات حقيقية.
الناطقة  الأج�������زاء  يف  ال����ص���ط���راب���ات  ت�����ص��ت��م��ر     
بالرو�صية يف اأوكرانيا، حيث تقوم مو�صكو بتحريك 

اخليوط عن بعد.
دائم  ذل��ك يف ظل خ��وف  اأوكرانيا بعد    و�صتعي�ص 
بالنتيجة:  و�صتت�صرف  ال�صيئ  الرو�صي  امل��زاج  من 

بالإذعان والن�صياع.
  ب��اخ��ت�����ص��ار، م��ه��م��ا ح����دث، ل مي��ك��ن ل��ب��وت��ني اأن 

يخ�صر.
ترجمة خرية ال�صيباين

اأوكرانيا: بوتني الفائز مهما حدث...!

* اأ�صتاذ يف مدر�صة الدرا�صات العليا التجارية مونريال حيث يقوم بتدري�ص علم الجتماع 
والإدارة والعاقات بني الأعمال واحلكومة. من موؤلفاته: “تراجع الفيدرالية الكندية”، 

و “من على حق؟ ر�صائل عن م�صتقبل كيبيك«.

 حملة اعتقاالت اإ�سرائيلية يف ال�سفة الغربية 
•• رام اهلل-رويرتز

قال نادي الأ�صري الفل�صطيني اإن اجلي�ص الإ�صرائيلي اعتقل الليلة املا�صية 
وفجر اأم�ص الثاثاء 35 مواطنا من ال�صفة الغربية، حوايل ع�صرين منهم 
الت�صعيد  “هذا  ال��ن��ادي يف بيان  واأ���ص��اف  الأم��ع��ري يف رام اهلل.  من خميم 
امل�صابني  ح��الت  وازدي����اد  ال��وب��اء  انت�صار  ا�صتمرار  ظ��ل  يف  ج��رمي��ة،  ُي�صكل 
ُي��ع��ر���ص حياتهم خلطر  ال���ذي  ب��ال��ف��ريو���ص، الأم���ر  ب��ني �صفوف الأ���ص��رى 
الحتال  ق��وات  ت�صكله  ال��ذي  والأ�صا�ص  الأول  ع��دا عن اخلطر  م�صاعف، 
والتنكيلية«. ومل ي�صدر تعقيب  القمعية  اأدواتها  املعتقلني عرب  على حياة 
بعد من اجلي�ص الإ�صرائيلي حول حملة العتقالت التي �صهدتها مناطق 
خمتلفة يف ال�صفة الغربية منها رام اهلل والبرية وبيت حلم ونابل�ص اإ�صافة 
4600 معتقل  وج��ود  اإىل  الأ���ص��ري  ن��ادي  اإح�����ص��اءات  وت�صري  القد�ص.  اإىل 

فل�صطيني يف ال�صجون الإ�صرائيلية منهم “16 طفا و32 اأ�صرية«.

اأيلول-�صبتمرب املا�صي، لكنها توقفت دون اإعطاء تف�صري.
واعتقل املتهمون بني متوز-يوليو وكانون الأول-دي�صمرب من 
اإعادة انتخاب  العام املا�صي، ومعظمهم يف الأ�صهر التي �صبقت 
و�صفتها  انتخابات  يف  متتالية  رابعة  رئا�صية  لولية  اأورتيغا 

الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي بال”مهزلة«.
وق����ال م��ك��ت��ب امل��دع��ي ال��ع��ام اإن امل��ت��ه��م��ني ���ص��ي��ح��اك��م��ون بتهمة 
اأجنبية  م�����ص��ادر  م��ن  م���وارد  وتلقي  ال��وط��ن  وح���دة  “تقوي�ص 
وال�صهر  واأ�صول”.  وممتلكات  اأم���وال  غ�صل  ج��رائ��م  لرت��ك��اب 
املتحدة  لاأمم  التابعة  الإن�صان  حقوق  منظمة  ح�صت  املا�صي 
تع�صفي  ب�صكل  اعتقلوا  ال��ذي��ن  املتهمني  اإط���اق  على  ماناغوا 
ال�صيا�صيني  امل��ع��ار���ص��ني  ���ص��د  وامل�����ص��اي��ق��ات  امل��اح��ق��ات  ووق���ف 

وال�صحفيني واملدافعني عن حقوق الإن�صان.

•• ماناغوا-اأ ف ب

اأعلن الدعاء العام يف نيكاراغوا ا�صتئناف حماكمة 46 معار�صا 
مر�صحني  �صبعة  بينهم  اأورت��ي��غ��ا،  دان���ي���ال  ال��رئ��ي�����ص  حل��ك��وم��ة 
ال��ث��اين- ت�صرين  ان��ت��خ��اب��ات  خ��و���ص  م��ن  رئ��ا���ص��ي��ني مت منعهم 

نوفمرب.
�صجناء  حقوقية  جماعات  تعتربهم  الذين  املتهمون  وي��واج��ه 

�صيا�صيني تهم “النيل من وحدة الوطن” وغ�صل الأموال.
اأن حماكمات جنائية علنية  بيان  العام يف  املدعي  وق��ال مكتب 
ب”املجرمني”،  و�صفهم  ال��ذي��ن  للمتهمني  ال��ث��اث��اء  �صتعقد 
وال�صحفيني  والطاب  ال�صيا�صيني  القادة  من  جمموعة  وهم 
ورجال الأعمال والنا�صطني. وكانت حماكمات عدة قد بداأت يف 

املتحدة  ل��اأمم  ال�صامي  املفو�ص  نائبة  النا�صف  ن��دى  وق��ال��ت 
الأ�صخا�ص  جميع  عن  ف��ورا  الإف���راج  “يجب  الإن�صان  حلقوق 
وال�صيا�صية  امل��دن��ي��ة  حقوقهم  وا���ص��ت��ع��ادة  تع�صفيا  املحتجزين 

بالكامل«.
مع  التوا�صل  م��ن  يتمكنوا  مل  املعتقلني  معظم  اأن  واأ���ص��اف��ت 
انفرادي  “�صجن  احُتجز يف  وبع�صهم  ل�صهور متتالية،  اخل��ارج 
واأفاد اأقارب املعتقلني عن تدهور مت�صارع يف  لفرات طويلة”. 

�صحتهم البدنية والعقلية.
الحتجاجات  م��ن��ذ  اآخ����ر  ���ص��خ�����ص   100 م���ن  اأك����رث  و���ُص��ج��ن 
حملة  اأودت  كما   ،2018 ع��ام  اأورتيغا  حكومة  �صد  احلا�صدة 
القمع العنيفة �صد املتظاهرين بحياة اأكرث من 300 �صخ�ص 

يف اأفقر دول اأمريكا الو�صطى.

 ا�ستئناف حماكمة معار�سي الرئي�ص يف نيكاراغوا 

خيارات للقائد الأعلى اإذا قرر القيام بذلك... وبت�صاور وثيق 
مع احللفاء الفعليني«. وعلى �صعيد منف�صل، و�صع اجلي�ص 
الأم��ري��ك��ي الأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي ح���وايل 8500 ج��ن��دي داخل 
الوليات املتحدة يف حالة تاأهب ليكونوا م�صتعدين لن�صرهم 
يف اأوروب��ا، وهو ما يهدف حلد كبري اإىل تعبئة �صفوف قوة 
ا�صتدعاهم  اإذا  الأطل�صي  �صمال  التابعة حللف  ال�صريع  الرد 
ولكن  لغزو.  التخطيط  رو�صيا  وتنفي  للخدمة.  التحالف 
تطويق  خ��ال  م��ن  حاليا  اأزم���ة  يف  مو�صكو  ت�صببت  اأن  بعد 
اأوك��ران��ي��ا ب��ق��وات م��ن ال�����ص��م��ال وال�����ص��رق واجل���ن���وب، تتذرع 
مو�صكو الآن برد الفعل الغربي باعتباره دليا يدعم روايتها 
عن اأن رو�صيا هي الهدف للعدوان ولي�صت املثري له. وتطالب 
اأوكرانيا  من  القرم  جزيرة  �صبه  على  ا�صتولت  التي  رو�صيا، 
احلكومية  ال��ق��وات  يقاتلون  متمردين  وت��دع��م   2014 يف 
�صاملة منها تعهد حلف  اأمنية  اأوكرانيا، ب�صمانات  �صرق  يف 
�صمال الأطل�صي بعدم ال�صماح بان�صمام اأوكرانيا اأبدا. و�صدد 
بايدن على اأهمية اجلهود الدبلوما�صية الرامية اإىل جتنب 

ال�صراع.

•• وا�شنطن-رويرتز

ق��ال��ت وزارة ال��دف��اع الأم��ري��ك��ي��ة )ال��ب��ن��ت��اج��ون( اإن��ه��ا جتري 
مناق�صات ن�صطة مع حلفاء يف �صرق اأوروبا ب�صاأن ن�صر حمتمل 
لقوات اأمريكية على اجلانب ال�صرقي حللف �صمال الأطل�صي، 
وذلك يف الوقت الذي تتحرك فيه وا�صنطن لطماأنة حلفاء 
قلقني باحللف يف مواجهة ح�صد ع�صكري رو�صي بالقرب من 
حتركات  ب�صاأن  ق��رارات  اأي  اإن  البنتاجون  وقالت  اأوكرانيا. 
قوامها  البالغ  ال��ق��وات  ع��ن  مبعزل  �صتكون  ج��دي��دة  ل��ق��وات 
التي و�صعت يف  املتحدة  8500 جندي يف الوليات  حوايل 
لقوة  حمتمل  تعزيز  اأج��ل  من  املا�صي  الأ�صبوع  تاأهب  حالة 
الرد ال�صريع التابعة حللف �صمال الأطل�صي، وهو ما يتما�صى 
م���ع ت�����ص��ري��ح��ات ال��رئ��ي�����ص ج���و ب���اي���دن ي���وم اجل��م��ع��ة ب�صاأن 
اأوروبا.  �صرق  يف  القريب  امل��دى  على  حمتملة  ن�صر  عمليات 
وقال املتحدث با�صم البنتاجون جون كريبي اإن القوات التي 
كان ي�صري اإليها بايدن يوم اجلمعة من املمكن اإعادة ن�صرها 
“نقوم بعمل دقيق لتوفري  اأوروب���ا. وق��ال كريبي  من داخ��ل 

املهري  ف��ه��د  ال���ن���دوة  و����ص���ارك يف 
العاملي  ال��ب��اروم��ي��ر  اإدارة  م��دي��ر 
للبحوث  ت�����ري�����ن�����دز  م�����رك�����ز  يف 
وال�صت�صارات، وعبداهلل بن مرف 
وحدة  ورئي�ص  الرئي�صي،  الباحث 
ال�����ص��وؤون الإي��ران��ي��ة وال��رك��ي��ة يف 
الدكتور  والأ����ص���ت���اذ  “تريندز”، 
ر�صد  وح��دة  خالد عبا�ص م�صرف 
الأزهر  مبر�صد  الإ�صبانية  اللغة 
ملكافحة التطّرف، والدكتور عاء 
البحوث  م�����ص��رف وح����دة  ر����ص���وان 
وال�����درا������ص�����ات مب���ر����ص���د الأزه������ر 
الندوة  واأدار  ال��ت��ط��رف،  ملكافحة 
ال��دي�����ص��ط��ي ع�����ص��و املركز  حم��م��د 

الإعامي يف الأزهر ال�صريف.

الأزهر ومكافحة التطرف
الدكتور  الأ�صتاذ  الندوة،  وا�صتهل 
ر�صد  وح��دة  خالد عبا�ص م�صرف 
اللغة الإ�صبانية يف مر�صد الأزهر 
اإنه  ق��ال  حيث  التطرف،  ملكافحة 
املتطّرف  ال��ف��ك��ر  ت��ن��ام��ي  ظ���ل  يف 
املتطّرفة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  وان��ت�����ص��ار 
التكنولوجية  للثورة  وا�صتغالها 
املعا�صر،  ال��ع��امل  ي�����ص��ه��ده��ا  ال��ت��ي 
حمل الأزهر ال�صريف على عاتقه 
وي�صر  مب��رون��ة  التفاعل  ���ص��رورة 
مع هذا الوباء ال�صرطاين؛ لتاأدية 
الن�صء  وحماية  العاملية،  ر�صالته 
من�صات  خ���ط���ر  م����ن  وال�������ص���ب���اب 
متثل  التي  الجتماعي،  التوا�صل 
م�صدر قلق، وخطر يهدد ا�صتقرار 

بع�ص املجتمعات.
اأطلق  ال�صريف  الأزه����ر  اأن  وذك���ر 
تعمل  التي  امل��ب��ادرات  من  العديد 
التطرف  م��ك��اف��ح��ة ظ��اه��رة  ع��ل��ى 
ب�صكل عام، والتطرف الإلكروين 
“مر�صد  وم��ن��ه��ا:  خ��ا���ص،  ب�صكل 
الأزه������������ر مل���ك���اف���ح���ة ال����ت����ط����رف، 
للفتوي  ال��ع��امل��ي  الأزه�����ر  وم��رك��ز 
الأزهر  واأك��ادمي��ي��ة  الإل��ك��رون��ي��ة، 
والوعاظ  الأئمة  لتدريب  العاملية 
وباحثي الفتوى، وا�صتحداث مادة 
الإ�صامية  ال��دع��وة  بكلية  علمية 
الدعوة  “و�صائل  ع���ن���وان:  حت���ت 

احلديثة«.
التطرف  اأن  واأ�صاف خالد عبا�ص 
ال�صاحة  ع���ل���ى  ظ���ه���ر  ال���ع���ن���ي���ف 
بني  الو�صيط  ب��اع��ت��ب��اره  ال��دول��ي��ة 
فالأفكار  والإره��������اب؛  ال��ت��ط��رف 
املتعلقة  امل���ت�������ص���ددة  وامل���ع���ت���ق���دات 
الدينية  اأو  ال�صيا�صية  ب��الأه��داف 
الجتماعية،  اأو  الق��ت�����ص��ادي��ة  اأو 
الرئي�ص  وامل���ح���رك  ال��ب��اع��ث  ه���ي 
بالعنف؛  ل��ات�����ص��ام  للمتطرفني 
املفرط  العنف  اأن  يعتقدون  حيُث 
لتذليل  ال���وح���ي���د  ال�����ص��ب��ي��ل  ه����و 

العقبات يف املجتمع.
واأ�صار اإىل اأن اأ�صر�ص �صور الإرهاب 
الإلكروين”  “الإرهاب  ه����و 
ال������������ذي مي�������ار��������ص ع�������ن ط����ري����ق 
والربجميات  التقنيات  ا�صتغال 
والتطبيقات الإلكرونية يف اإخافة 
وترويع الآخرين واإخ�صاعهم عن 

طريق مهاجمة النظم املعلوماتية 
ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة دواف�����ع ���ص��ي��ا���ص��ي��ة اأو 
طريق  ع��ن  اأو  ع��رق��ي��ة،  اأو  دي��ن��ي��ة 
العنكبوتية  ال�����ص��ب��ك��ة  ا���ص��ت��غ��ال 
الإلكرونية  مواقعها  وا�صتخدام 
وتبادل  ال�����ص��اذة  الأف���ك���ار  ن�صر  يف 

املعلومات املغلوطة واملتطرفة.

الت�سدي خلطاب الكراهية
امل��ه��ري مدير  اأك���د فهد  وب����دوره، 
اإدارة البارومير العاملي يف مركز 
اأن  تريندز للبحوث وال�صت�صارات 
الإن�صانية  ل��اأخ��وة  العاملي  ال��ي��وم 
الذي يحتفل به العامل يف الرابع 
م��ن ف��رباي��ر م��ن ك��ل ع��ام منا�صبة 
ح���ق���ي���ق���ي���ة ل���ل���ت�������ص���دي خل���ط���اب 
التع�صب،  ثقافة  ونبذ  الكراهية 
والت�صامح  التعاي�ص  قيم  وتعزيز 
وقبول الآخر واحرام الختاف 

بني الب�صر
العاملي  باليوم  الحتفال  اأن  وذك��ر 
بذل  يقت�صي  الإن�صانية  ل��اأخ��وة 
كل اجلهد من اأجل تر�صيخ القيم 
ال��ت��ي ت�����ص��م��ن��ت��ه��ا وث��ي��ق��ة الأخ����وة 
الإن�����ص��ان��ي��ة، وال��ت��ي مت��ث��ل حائط 
خطاب  عليه  يتحطم  ق���وي  ���ص��د 
خال  م��ن  والتع�صب،  الكراهية 
بالت�صامح  ت��ت�����ص��م  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري 
والتعاي�ص وقبول الآخر الذي هو 

يف واقع الأمر اأخ يف الإن�صانية.
ب��اأن هذه القيم  ون��وه فهد املهري 
ال��ت��ي ج����اءت يف وثيقة  ال�����ص��ام��ي��ة 
اأن تكون  الإن�صانية ينبغي  الأخوة 
العاملي  ب��ال��ي��وم  حم���ور الح��ت��ف��ال 
ل��اأخ��وة الإن�����ص��ان��ي��ة، ح��ي��ث يجب 
متكاملة  ا����ص���رات���ي���ج���ي���ة  و����ص���ع 
الآليات  م��ن  جم��م��وع��ة  تت�صمن 
التي ت�صتهدف تر�صيخ هذه القيم 
يف نفو�ص جميع الب�صر، فبالإ�صافة 
اإىل الدور الذي تقوم به الدول من 
والقوانني  الت�صريعات  �صن  خال 
القيم  اح���رام  على  ت�صجع  ال��ت��ي 
خطاب  ونبذ  ال�صامية  الإن�صانية 
الكراهية والتع�صب، ميكن لبع�ص 
املوؤ�ص�صات الأخرى مثل املوؤ�ص�صات 

التعليمية، والدينية، والإعامية 
اأن تلعب دوراً مهماً يف تنفيذ هذه 
اأن هذه  خ��ا���ص��ة  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة، 
امل��وؤ���ص�����ص��ات ت��ت��ع��ام��ل م��ب��ا���ص��رة مع 
اأن توؤثر  اأفراد املجتمع وت�صتطيع 

فيهم ب�صكل كبري و�صريع.
واأ�صار اإىل اأن املوؤ�ص�صات التعليمية 
ت�صتطيع من خال مناهج تدري�ص، 
توؤكد على قيم الت�صامح والتعاي�ص 
اأن  والتع�صب،  الكراهية  وترف�ص 
الدفاع  ع��ل��ى  ق����ادرة  اأج���ي���اًل  تبني 
هوؤلء  ومواجهة  القيم  ه��ذه  ع��ن 
الذين ي�صعون اإىل تدمريها. كما 
من  ال��دي��ن��ي��ة  للموؤ�ص�صات  مي��ك��ن 
تن�صر  اأن  ع��م��ل��ي��ة،  خ��ط��ط  خ���ال 
النفو�ص  وتر�صخها يف  القيم  تلك 
م�صيفاً  املختلفة،  اأن�صطتها  عرب 
الإع��ام��ي��ة ل  امل��وؤ���ص�����ص��ات  اأن دور 
�صيما  ل  �صابقتها  دور  ع��ن  ي��ق��ل 
اأنها متتلك القدرة على الو�صول 
وعلى  ج��م��ه��وره��ا  اإىل  ال�����ص��ري��ع 
التاأثري فيهم خا�صة يف ظل وجود 
الإعام الرقمي وو�صائل التوا�صل 

الجتماعي.
 

تفكيك الفكر املتطّرف
اأما الدكتور عاء ر�صوان م�صرف 
وح��������دة ال����ب����ح����وث وال�����درا������ص�����ات 
مبر�صد الأزهر ملكافحة التطّرف، 
فاأكد اأن “مر�صد الأزهر ملكافحة 
مواجهة  ع��ل��ى  ع��ك��ف  التطرف” 
العابرة  املتطرفة  الأيديولوجية 
ال�صبكة  خ������ال  م�����ن  ل����ل����ح����دود 
بع�ص  واأ�������ص������در  ال���ع���ن���ك���ب���وت���ي���ة، 
اأن  يجب  ال��ت��ي  املهمة  التو�صيات 
والتي  الع���ت���ب���ار،  ع���ني  ت���وؤخ���ذ يف 
مواجهة  عل  تعمل  اأن  �صاأنها  من 
بكرثة  املنت�صر  ال��ك��راه��ي��ة  خ��ط��اب 

على ال�صبكة العنكبوتية.
واأو�صح اأن م�صوؤولية تفكيك الفكر 
الإح�صا�ص  م���ن  ت��ن��ب��ع  امل���ت���ط���ّرف 
اآمنة  بيئة  خلق  نحو  بامل�صوؤولية 
والوئام؛  ال�صام  ي�صودها  وحياة 
ولذا فهي م�صوؤولية م�صركة بني 
الأفراد واملوؤ�ص�صات على اختافها 

و�صعبية  ر���ص��م��ي��ة  م��وؤ���ص�����ص��ات  ب��ني 
وو�صائل  ودينية  �صيا�صية  وقيادات 

اإعام وغري ذلك.
ونوه عاء ر�صوان اإىل اأن جمابهة 
م�صوؤولية  لي�صت  املتطّرف  الفكر 
بكافة  املجتمع  بل  الدولة وحدها 
اأطيافه كٌل ح�صب موقعه ودوره يف 
التاأثري �صواء امل�صوؤول اأو املربي اأو 
رجل الدين اأو املعّلم اأو الإعامي 
اأو الفّنان، لكل �صاحب ر�صالة دور 
ت��ف��ك��ي��ك وجم��اب��ه��ة هذا  م��ه��م يف 
ت�صافر  اأن  ع��ل��ى  م�����ص��دداً  ال��ف��ك��ر، 
مواجهة  يف  وت��ن�����ص��ي��ق��ه��ا  اجل���ه���ود 
هذا الوباء هي ال�صمانة الوحيدة 
للنجاح يف الق�صاء على هذا الفكر 
وامليداين  الفكري  الأم��ن  وفر�ص 

داخل املجتمعات.
املتطرف  الفكر  اأن مواجهة  وذكر 
واإ�صعارهم  لل�صباب  دع��م  تتطلب 
ال�صعور  من  وحمايتهم  بقيمتهم 
ي�صوقهم  ق���د  ال�����ذي  ب���الإق�������ص���اء 
متطرفة  اأي���دي���ول���وج���ي���ات  وراء 
اإىل  اإ�����ص����اف����ة  ت����دم����ر ح���ي���ات���ه���م، 
التطوعي  ال���ع���م���ل  ث���ق���اف���ة  دع�����م 
اآليات  وو�صع  ون�صرها،  واخل��ريي 
اأج���ل تدريب  م��ن  وو���ص��ائ��ل فعالة 
باأنواع  امل���واق���ع  م��دي��ري  وت��وع��ي��ة 
من  وماحقة  الكراهية،  خطاب 
والعنف  الكراهية  على  يحر�صون 
اأهمية  على  م��وؤك��داً  ومعاقبتهم، 

العمل على حمو الأمية الدينية.

حتالفات عاملية لل�سالم
وم��ن ج��ان��ب��ه، ت��ط��رق ع��ب��داهلل بن 
ال�صوؤون  وح�����دة  رئ��ي�����ص  م����رف 
مركز  يف  وال���رك���ي���ة  الإي����ران����ي����ة 
وال�صت�صارات  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز 
ال���ل���ج���ان  اإط���������اق  اأه����م����ي����ة  اإىل 
وال��ت��ح��ال��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة م���ن اأجل 
التع�صب  وم���ك���اف���ح���ة  ال���������ص����ام 
نعنيه  م��ا  اأن  م��ب��ي��ن��اً  وال��ك��راه��ي��ة، 
بالتحالفات واللجان الدولية هنا، 
والتحرك  امل�����ص��رك  الت��ف��اق  ه��و 
والقوى  املوؤ�ص�صات  من  اجلماعي 
احلية يف املجتمعات الإن�صانية من 

التدابري  م��ن  جملة  ات��خ��اذ  اأج���ل 
الأفك�����ار  م��ن  الب�صرية  حل��م��اي��ة 
فكر  لن�صر  املوؤدية  ال�صاذة  والآراء 
التع�صب والكراهية، واإحال قيم 
املحبة وال�صام والإخاء، والتنمية 

والت�صامح.
الإن�صانية  ال���ق���ي���م  اأن  واأو������ص�����ح 
امل�صركة،  ال��ع��امل��ي��ة  وامل�����ص��ل��ح��ة 
ت�����ص��ك��ل امل��ن��ط��ل��ق��ات وامل���رت���ك���زات 
التحالفات  ب���ن���اء  يف  اجل���وه���ري���ة 
واللجان الدولية، من اأجل تعزيز 
املراأة  ودع��م  العاملي،  ال�صام  قيم 
واإطاقها،  ال��اج��ئ��ني  ون�����ص��رة 
والكراهية،  ال��ت��ط��رف  وم��واج��ه��ة 
والتعاي�ص  الت�صامح  ثقافة  ون�صر 
ال�����ص��ل��م��ي، ودع����م احل����وار وتعزيز 
الأخ��وة الإن�صانية بني جميع بني 

الب�صر.
موؤ�ص�صة  اأي  اأن  م��رف  ب��ن  واأك���د 
مبفردها  ت��ت��م��ك��ن  ل����ن  دول������ة  اأو 
م���ن اإحل�����اق ال��ه��زمي��ة ب���الإره���اب، 
التع�صب  م����وج����ات  وحم���ا����ص���رة 
املجتمعات  ب�����ني  وال�����ك�����راه�����ي�����ة 
املغايرة، اأو داخل املجتمع الواحد، 
منفردة  دول���ة  اأي  ت�صتطيع  ول���ن 
اإىل  امل���وؤدي���ة  الأ���ص��ب��اب  ا�صتئ�صال 
�صرورة  وه���ن���اك  امل���دق���ع،  ال��ف��ق��ر 
والتحالف  اجلان  لتاأ�صي�ص  ملحة 
ال�����دول�����ي�����ة ل�������ص���د خ����ط����ر زي�������ادة 
وال��ك��راه��ي��ة يف  التع�صب  م��ع��دلت 
املوجات  ظ���ل  خ��ا���ص��ة يف  ال���ع���امل، 
الإرهابية  احلركات  من  اجلديدة 
بني  املت�صددة  الأف��ك��ار  تن�صر  التي 
ال�صباب، والبيئة اخل�صبة لعوامل 
التناحر والفرق بني اأبناء الوطن 

الواحد.
التحالفات  دور  اأهمية  اإىل  واأ�صار 
امل�صركة  ال����دول����ي����ة  وال����ل����ج����ان 
يف م�����ص��اع��ف��ة اجل���ه���ود م���ن اأج���ل 
وال�صام  ال��ت�����ص��ام��ح  ي��ع��م��ه  ع����امل 
التحري�ص  خ��ط��اب  م��واج��ه��ة  يف 
م�صيفاً  وال��ت��ع�����ص��ب،  وال��ك��راه��ي��ة 
ال�صريف  الأزه�������ر  م��وؤ���ص�����ص��ة  اأن 
عليهما  الإن�صانية  الأخ��وة  وجلنة 
تفعيل  يف  وح�����ي�����وي  ك���ب���ري  دور 
ملحاربة  دول���ي���ة  حت��ال��ف��ات  وب���ن���اء 
اأف����ك����ار ال��ت��ع�����ص��ب، وال���ع���م���ل على 
وتعزيز  ال�����ص��ع��وب،  ب��ني  ال��ت��ق��ارب 
�صيا�صات  حت�����ص��ني  يف  امل�����ص��اه��م��ة 
ثقافة  وب��ن��اء  امل�صتدامة،  ال�صام 
وخطاب  للعنف  مناه�صة  عاملية 
وداعمة  وال���ت���ط���رف،  ال���ك���راه���ي���ة 
لل�صام واحلوار والت�صامح وقبول 

الآخر. 
الدكتور  اأه����دى  ال���ن���دوة،  وع��ق��ب 
الرئي�ص  ال��ع��ل��ي  ع���ب���داهلل  حم��م��د 
للبحوث  تريندز  ملركز  التنفيذي 
وال�صت�صارات درع املركز التذكاري 
اإ�صدارات  اأح���دث  م��ن  وجمموعة 
نظري  ال��دك��ت��ور  اإىل  “تريندز” 
عياد، الأمني العام ملجمع البحوث 
الإ���ص��ام��ي��ة وامل�����ص��رف ال��ع��ام على 
جناح الأزه��ر ال�صريف يف معر�ص 

القاهرة الدويل للكتاب.

يف ندوة ا�ست�سافها جناح الأزهر مبعر�س القاهرة الدويل للكتاب

»مركز تريندز« و »االأزهر ال�سريف« يفككان اخلطاب املتطرف ويت�سديان خلطاب الكراهية والتع�سب
�سمن الربنامج العلمي والثقايف 
تريندز  مــركــز  يقيمه  الـــذي 
على  وال�ست�سارات  للبحوث 
الن�سخة  يف  م�ساركته  هام�س 
القاهرة  معر�س  مــن   53 ـــ  ال
الدويل للكتاب، نظم “تريندز” 
عنوان:  حتت  نــدوة  اجلمعة، 
اخلــطــاب  تفكيك  “مداخل 
املتطرف”، بالتعاون مع الأزهر 
م�سر  جمهورية  يف  ال�سريف 
جناح  وا�ست�سافها  العربية، 
معر�س  يف  ال�سريف  الأزهـــر 

القاهرة للكتاب.

•• القاهرة-الفجر:

اأمريكا تدر�ص ن�سر املزيد من القوات يف �سرق اأوروبا 
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بالن�سبة للوليات املتحدة، املحيط الهادي اأمريكي اأو ل يكون

اأوكو�ص  ت�سكيل   
ي�سمح لربيطانيا 
و�سعها  بتعزيز 
ك��ق��وة ن��ووي��ة، 
وال�������ع�������ودة 
ف�����س��اء  اإىل 
يتها  ر طو ا مرب اإ
ال�����ق�����دمي�����ة

بالن�سبة  اأوكو�ص 
الإجن�������ل�������رتا

ب�����وري�����������ص 
ج���ون�������س���ون، 
الطبيب  و�سفة 
مرحلة  يف  الأّم��ة 
ما  ان��ت��ق��ال��ي��ة 
ب��ع��د اأوروب������ا

اأ�سئلة �ستطرح يف احلملة الرئا�سية الفرن�سية:

كل �سيء �سيتحقق يف اأوانه، ملن يعرف كيف ينتظر، حتى اخليانة...!
•• الفجر -�شاندرين تي�شونري –ترجمة خرية ال�شيباين

   يثري املخفّي من ت�سكيل حتالف اوكو�س بني الوليات 
حمرجة  اأ�سئلة  واأ�سرتاليا  املتحدة  واململكة  املتحدة 
للغاية حول الدبلوما�سية الفرن�سية وم�ستقبل فرن�سا 
وا�ستقاللية  والهادي  الهندي  املحيطني  منطقة  يف 

احلملة  يف  �ستطرح  اأ�سئلة  ال�سيادية.  �سلطاتها 
النتخابية الرئا�سية.    يك�سف حتقيق اأجراه عديد 
الفرن�سية  الغوا�سات  عقد  اإلــغــاء  حــول  الباحثني 
لأ�سرتاليا حقائق جديدة، لكنها ل ت�سكل اأي مفاجاآت 
اأقل  تاريخي  �سياق  يف  اأنف�سنا  و�سعنا  اإذا  حقيقية 
البلدان  قيادات  اأن  خافيا  لي�س  الواقع،  يف  اإيجاًزا. 

واأ�سرتاليا، على  املتحدة  الوليات  �سيما  الثالثة، ول 
لوا�سنطن  ر�سمي  حليف  كانربا  ان  وثيق.  ارتباط 
وت�ست�سيف جنودها، و�سناعة الأ�سلحة واجتماعات 
لهذا  طبيعية  نتيجة  هي  والـــراأي،  الفكر  موؤ�س�سات 
من  اخلــروج  يف  ال�سينية  الرغبة  اأن  كما  الو�سع.    
ومواجهة  ال�سني،  بحر  هي  التي  املغلقة،  البحرية 

الهادي  املحيط  اإىل  الو�سول  من  الأمريكي  “املنع” 
خالل  من  اأوًل  ذلــك  وجتلى  ا.  اأي�سً جديدة  لي�ست 
املواقف التي اتخذت على جزر بحر ال�سني، وب�سكل 
جزر  على  الأبعاد  متعدد  التاأثري  خالل  من  متزايد 
املحيط الهادي، ول �سيما يف فانواتو، حيث واجه هذا 

الخرتاق ب�سكل مبا�سر الوجود الأ�سرتايل.

وم�����ا ي�����ص��ي��ف ال����زي����ت ع���ل���ى ال���ن���ار، 
القادمة  للتجارة  اأ�صراليا  ارتهان 
امل�صالح  ر�ّصخت  وق��د  ال�صني،  م��ن 
لمرباطورية  واحلكومية  اخلا�صة 
الإعام  و�صائل  يف  نف�صها  الو�صط 
الأ�صرالية، ويف العقارات والتمويل 
والأو�����ص����اط الأك���ادمي���ي���ة، م���ن بني 
و�صول  وع������زز  اأخ��������رى.  ق���ط���اع���ات 
اإىل  اأ�صراليا  يف  حمافظة  اأغلبية 
ال�صلطة عام 2018 اإرادة املقاومة.    
اأدت  ال��ب��اح��ث��ني،  ووف�����ق حت��ق��ي��ق��ات 
اختيار  اإىل  الظروف  جمموعة من 
التي  ال�صنع  الأمريكية  الغوا�صات 
النووية منذ مار�ص  بالطاقة  تعمل 
2021. وقد مت ا�صتبعاد هذا احلل، 
ال��ذي مت النظر فيه لأول م��رة مع 
اأ�صراليا  قدرة  عدم  ب�صبب  فرن�صا، 
على  املرتبة  الآث���ار  احت�صان  على 
امل�صاألة  ان  غري  التكنولوجيا.  هذه 
ال�صيا�صات  وت�����ص��اب��ك  ال�����ص��ي��ن��ي��ة، 
والقوات  وال�صتخبارات  اخلارجية 
واملجتمع  ال��ث��اث،  ل��ل��دول  امل�صلحة 
اللغوي والثقايف، والفر�صة املنا�صبة 
للغاية التي يقدمها حتالف اوكو�ص 
للمملكة املتحدة، كل هذه العوامل، 
ا���ص��ط��ف��ت ل���ص��ت��ب��ع��اد ف��رن�����ص��ا من 
م�صروطا  ب��امل��ن��ا���ص��ب��ة،  ك����ان  ع���ق���د، 
بال�صراكة مع �صركة لوكهيد مارتن 

الأمريكية.
املتحدة،  ل��ل��ولي��ات  بالن�صبة  اأم���ا     
فاإن علوّية املحيط الذي تبحر فيه 
الثامن  ال��ق��رن  ن��ه��اي��ة  م��ن��ذ  �صفنها 
ع�����ص��ر، ق���د اأع���ي���د ت��ع��ري��ف��ه��ا يف ظل 
ب��ارز يف  اأوباما من قبل ع�صو  اإدارة 
حا�صل  ب��ّح��ار،  احلكومية.  النخبة 
على درجة الدكتوراه من اأك�صفورد، 
وع�صو يف جميع موؤ�ص�صات الكوكب 
وموظف  اخلارجية”،  “ال�صيا�صة 
ح���ك���وم���ي رف����ي����ع امل�������ص���ت���وى ت���وىل 
اأم�����ص��ى كورت  م��ن��ا���ص��ب م���ت���ع���ددة، 
امل��ه��ن��ي��ة يف خدمة  ح��ي��ات��ه  ك��ام��ب��ل 
اآ�صيا  الأمريكية يف منطقة  امل�صالح 
لوزيرة  وبالن�صبة  الهادئ.  واملحيط 
فهو  كلينتون،  ه��ي��اري  اخل��ارج��ي��ة 
نحو  “النعطاف  ف���ك���رة  ���ص��اح��ب 
ارتباط  فك  يعني  ل  ال��ذي  اآ�صيا”، 
اأوروب������ا، وامن����ا جت���اه ال�صرق  جت���اه 
اأوباما التحرر  الأو�صط الذي يريد 

من م�صتنقعه.
رئي�صًيا  دوًرا  مكتبه  ل��ع��ب  اذن،     

النووية  ال��ت��ج��ارب  ل�صيطنة  �صابًقا 
معاهدة  موؤ�ص�صي  م��ن  الفرن�صية. 
ب�صاأن منطقة خالية من  راروتونغا 
الأ�صلحة النووية يف جنوب املحيط 
ال��ه��ادي، ت�صرع اأ���ص��رال��ي��ا ال��ي��وم يف 
م���ا جتاه  اإىل ح���د  غ��ام�����ص  م�����ص��ار 

معاهدات عدم النت�صار.
ا اأنها ُمدرجة يف     تدرك فرن�صا اأي�صً
الأجنلو  الطابع  عليه  يغلب  ف�صاء 
�صاك�صوين حيث تتم حماربة لغتها، 
اأن  مي��ك��ن  ف��ك��ي��ف  ق�����وة.  اأداة  وه����ي 
“احللفاء”  بني  ال�صرية  املناق�صات 
قمة  يف  الثاثة  الأجنلو-�صاك�صون 
هل  تنك�صف،  مل  ال�صبع  جم��م��وع��ة 
2021 بوقت  يونيو  كان هذا قبل 

طويل؟
   اأخ����رًيا، ي��ط��رح ���ص��وؤال حا�صم: ما 
ال��ت��ي ج��ن��ت��ه��ا فرن�صا  ال��ف��وائ��د  ه���ي 
واملخل�صة  اجل���ي���دة  خ��دم��ت��ه��ا  م���ن 
اإن مل تكن  داخل احللف الأطل�صي، 
املتزايدة ل�صتقاليتها يف  اخل�صارة 
م�صائل ال�صيا�صة اخلارجية، والغرق 
ال�صاحل املكلف  يف م�صتنقع منطقة 
من حيث قوات النخبة، والرتباط 
ب��ك��ارث��ة اأف��غ��ان�����ص��ت��ان، واإل���غ���اء عدد 
ال�صخمة،  ال��ت�����ص��ل��ي��ح  ع���ق���ود  م����ن 
م�صروطة  ذلك،  على  والتي، عاوة 
اخل�صوع،  بني  وا�صنطن؟  مبوافقة 
اختارت  لذاتها”،  “الوفّية  والأّم��ة 

الوليات املتحدة بكل و�صوح.
النتخابات  ح��م��ل��ة  ك���ان���ت  اإذا     
الرئا�صية الفرن�صية، يف هذا الوقت، 
اإع���ام���ّي���ا، مر�صح  ع��ل��ي��ه��ا،  ي��ه��ي��م��ن 
متهم بلعب دور ا�صتاذ التاريخ، فا 
�صك اأنه مل يتم تعّلم بع�ص الدرو�ص. 
من املحيطني الهندي والهادي اإىل 
ال�صيادة  ���ص��رط  ي��ف��ر���ص  اأوك��ران��ي��ا، 
اأن���ه �صار  اع��ت��ق��د  ع���امل  ع��ل��ى  نف�صه 

ج�صما واحدا يف العوملة.
*تخرجت من كلية ال�سوؤون الدولية 
والــعــامــة يف جــامــعــة كــولــومــبــيــا، يف 
يف  الــعــمــل  مــن  عــاًمــا   25 م�سريتها 
والدبلوما�سية  ــيــة  ــال امل الــ�ــســوؤون 
وال�ست�سارات  الأطــــراف  املــتــعــددة 
بني  من  الدولية.  العالقات  وتعليم 
والأعمال:  املتحدة  “الأمم  كتبها، 
م�ست�سارة  وعملت  تعافت”.  �سراكة 
و�سركات  املــتــحــدة  الأمم  ــالت  ــوك ل
البلدان  يف  امل�ستدام  تو�سعها  ب�ساأن 

ال�ساعدة والنامية.

ح�صور فرن�صا يف املحيطني م�صتهدف

منطقة ا�صراتيجية و�صاحة �صراع امريكي �صيني

من خان من يف ابرام معاهدة ايكو�ص

اأم�صى كورت كامبل حياته املهنية يف خدمة امل�صالح الأمريكية يف منطقة اآ�صيا واملحيط الهادئ

�صفقة فرن�صية مل تعّمر طويا

الدقيق  باملعنى  فرن�صا،  هزمية  يف 
ع���م���ا مت  ال�����راج�����ع  اي  ل���ل���ك���ل���م���ة، 
اإجنازه. لكن هنا مرة اأخرى، وحده 
ميكن  الطويل،  للتاريخ  فهم  �صوء 
اإميانويل  حكومة  عمى  يف�ّصر  اأن 

ماكرون.

عودة اإىل امل�ستقبل
  غالًبا ما ي�صطدم اجليو�صيا�صيون 
الأوروب�����ي�����ون، وال��ف��رن�����ص��ي��ون على 
املركزية  بالنزعة  اخل�صو�ص،  وجه 
الأوروب�������ي�������ة ع���ن���دم���ا ي���ف���ك���رون يف 
الأمريكية.  اخل��ارج��ي��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ة 
وال���ت���اري���خ، م���ع ذل�����ك، ����ص���ّف���اف. مت 
التكامل الإقليمي للوليات املتحدة، 
الذي انتهى يف القارة عام 1848، 
من ال�صرق اإىل الغرب. وترتب على 
ال��دول��ة اجلال�ص يف  رئي�ص  اأن  ذل��ك 
اأوروب���ا  اإىل  ظ��ه��ره  ي��دي��ر  وا�صنطن 
مل  واإذا  اآ���ص��ي��ا.  اإىل  نظرته  وتتجه 
كافية،  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ت��ك��ن احل��ق��ي��ق��ة 
الرئي�ص  كلمات  يتذكر  اأن  فيمكنه 
الذي  ال�����ص��خ�����ص  ل���احت���اد،  الأول 
اأع���ط���ى ا���ص��م��ه ل��ل��ع��ا���ص��م��ة، وال����ذي 
اأم���ر م��واط��ن��ي��ه ق��ب��ل ت��ق��اع��ده بعدم 
وطموحات  م��ن��اف�����ص��ات  يف  ال���ت���ورط 

اأ���ص��رال��ي��ا وال����ولي����ات امل��ت��ح��دة يف 
بالن�صبة  الفرن�صي.  العقد  تفكيك 
لإجن��ل��را ب��وري�����ص ج��ون�����ص��ون، فاإن 
الأمريكيون،  ي��ق��ول  ك��م��ا  اأوك���و����ص، 
اأي  الطبيب”،  ب��ه  اأم���ر  م��ا  “فقط 
ال��ط��ب��ي��ب لأّم����ة يف مرحلة  و���ص��ف��ة 

انتقالية ما بعد اأوروبا.

وفاء
الت�صاوؤل  التاريخ، يجوز     يف �صوء 
ال�صراع  ه����ذا  يف  م���ن  خ����ان  ع���ّم���ن 
ي���زال ���ص��وت اجلرنال  -امل�����راآة. ول 
دي��غ��ول، وه���و ي��ذّك��ر ب��ف��ك��رة الوفاء 
لنف�صها،  الأم������ة  ب��ه��ا  ت���دي���ن  ال���ت���ي 
يردد. لأن الدبلوما�صية الفرن�صية 
ل جتهل تاريخ هذه املنطقة، وعلى 
علم بالدعم الذي قدمته اأ�صراليا، 
يف  ال��ك��ان��اك  انف�صاليي  اإىل  بتكتم، 
العقود الأخرية، با�صم مبداأ ويل�صون 
تقرير  يف  ال�����ص��ع��وب  ح���ق  امل���ق���د����ص 
امل�����ص��ري، وه���و م��ب��داأ ك���ان م��ن اأوىل 
وظائفه احلد من الوجود الفرن�صي 
الأو�صط خال احلربني  ال�صرق  يف 
العامليتني. كما ان فرن�صا على دراية 
ب�صاأن  الأ�صرالية  املزدوجة  باللعبة 
ال��ت��ي مت توظيفها  ال��ن��ووي��ة،  ال��ق��وة 

منقذ  قبل  من  الدميقراطيات  عن 
حد  اىل  غ��زو  ح��رب  ولكنها  �صجاع، 
قنبلتني  اأول  واإ����ص���ق���اط  ت��ط��وي��ر 
ع�صكرية،  فائدة  اأي  دون  نوويتني، 
اأ�����ص����ا،  م����ه����زوم����ة  دول�������ة  لإذلل 
�صنوات،  ع�����ص��ر  ط��ي��ل��ة  واح��ت��ال��ه��ا 

وبالتايل، اإعادة بناء موؤ�ص�صاتها.
   اأن تكون الهند ال�صينية الفرن�صية 
موالية للمار�صال بيتان اأمًرا عملًيا 
للغاية: فقد جعل من املمكن اإبطال 
الوجود الفرن�صي على طول �صاحل 
والنت�صاب  ل��ل��غ��اي��ة،  ف��ي��ه  م��رغ��وب 
هناك. لقد دفعت الوليات املتحدة 
على  ال�صيطرة  ملحاولة  باهظاً  ثمناً 
فيتنام، لكن مركزية بحر ال�صني يف 
املناق�صات احلالية، وت�صكيل اوكو�ص، 
ال�صراتيجي  البعد  م��دى  يو�صح 
للوليات  فبالن�صبة  ال�صاحل.  لهذا 
اأو  اأمريكي  املتحدة، املحيط الهادي 
وال�صني،  رو�صيا  اأن  ومب��ا  يكون.  ل 
احلرب  قلب  يف  فهو  �صفافه،  على 

الباردة اجلديدة.

واأهواء اأوروبا.    النتيجة الطبيعية 
الوداع  ال���واردة يف خطاب  ل��اأوام��ر 
جلورج وا�صنطن هي عقيدة مونرو، 
التي مت الإعان عنها عام 1823، 
الاتينية  باأمريكا  حتتفظ  وال��ت��ي 
للوليات املتحدة، وبالتايل ت�صتحوذ 
على �صاحل املحيط الهادئ باأكمله. 
اأخرى، كانت نقطة انطاق  بعبارة 
�صغل  ال���ذي  ال�صا�صع  امل��ح��ي��ط  غ���زو 
الوليات املتحدة حتى عام 1945. 
�صت�صمل  اأخ����رى،  اإىل  ج��زي��رة  وم��ن 
عليها  احل�صول  مت  التي  الأرا���ص��ي 
وميكرونيزيا،  وغ�������وام  ال��ف��ل��ب��ني 
و�صاموا الأمريكية وهاواي. واهتمت 
الدبلوما�صية الديناميكية بالباقي. 
التي يجب طردها هي  القوة  كانت 
ب�صكل  اليابان  ولكن  اأوًل،  اإ�صبانيا 
م���ت���زاي���د، وال���ت���ي وح���ده���ا اأج����ربت 
الوليات املتحدة على دخول احلرب 

يف نهاية عام 1941.
ال���ه���ادئ، كما  امل��ح��ي��ط  اإن ح���رب     
للدفاع  ح��رًب��ا  لي�صت  ك��ث��رًيا،  ن�صمع 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ف����اإن اخل��ط��ر الذي 
مي��ث��ل��ه الن����دم����اج ال�����ص��ي��ا���ص��ي على 
املتحدة  ل��ل��م��م��ل��ك��ة  ال���دائ���م  امل��ق��ع��د 
يف جم��ل�����ص الأم������ن ال��ت��اب��ع ل���اأمم 
املتحدة، كان اأمًرا ل ميكن ت�صوره. 
مقعد  مناق�صة  بقيت  لو  حتى  لأن��ه 
اأوروب�����������ي ب���ال���ت���ن���اوب ب����ني ال������دول 
ب���اري�������ص، فاإن  ن��ظ��ري��ة، ورف�����ص��ت��ه��ا 
ال��دخ��ول يف مثل  لندن مل تفكر يف 
الدولية،  ال�صيا�صة  النقا�ص. يف  هذا 
فاإن  اليقني،  الثقة على  تقوم  حيث 

زرع ال�صك يقول الكثري.
ت�����ص��ك��ي��ل اوكو�ص  ف����اأن     م���ن ه��ن��ا، 
بتعزيز  امل��ت��ح��دة  ل��ل��م��م��ل��ك��ة  ي�����ص��م��ح 
نووية،  ك��ق��وة  )وتقنيتها(  و�صعها 
العظمى  ال����ق����وة  م����ع  وحت���ال���ف���ه���ا 
ف�صاء  اإىل  وع��ودت��ه��ا  الأم��ري��ك��ي��ة، 
بات  الذي  القدمية،  اإمرباطورتيها 
اليوم مركز اللعبة. ومن اأجل هذه 
م�صتعدة  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  ال���ع���ودة، 
ذلك  اأثبتت  وق��د  خ��دم��ات،  لتقدمي 
بني  الو�صيط  دور  لعب  خ��ال  م��ن 

معنى الربيك�سيت
مت  ال��ربي��ك�����ص��ي��ت  اأن  ن��ن�����ص��ى  ل     
الت�صويت عليه باأغلبية اأقل من 2 

باملائة. 
الفر�صيات  ك����ان����ت  م���ه���م���ا  ول����ك����ن 
الاحقة حول دوافع هذا الت�صويت، 

فاإن اختيار اخلروج هو الذي فاز.
   ق���د ي���ج���ادل ال��ب��ع�����ص ب����اأن تكلفة 
ب���ري���ط���ان���ي���ا يف الحت�����اد  ع�������ص���وي���ة 
نفورها  ���ص��ب��ب  ك���ان���ت  الأوروب�����������ي 
الرئي�صي من املوؤ�ص�صة. هذا العتبار 
اأكرب  ل��ث��اين  بالن�صبة  مقبول  غ��ري 

مركز مايل يف العامل. اإذا ما هو؟
التكامل  �صهري ح��ول  م��وؤمت��ر     يف 
اأ�صار   ،1962 م��اي��و  يف  الأوروب������ي 
اجل����رنال دي��غ��ول مب��ه��ارة، م��ن بني 
اأن  اإىل  اخ�����رى،  م��اح��ظ��ات  ب�����ص��ع 
واأّم�����ة  ع��ظ��م��ى  “كدولة  اإجن����ل����را 
اأبًدا  ت��واف��ق  ل��ن  لنف�صها،  خمل�صة 

على النحال يف بناء طوباوي«.
   وبقطع النظر عن تزايد تدخات 
ال�������ص���وؤون  الحت��������اد الأوروب�����������ي يف 

من املحيطني الهندي والهادي اإىل اأوكرانيا، يفر�س �سرط ال�سيادة نف�سه على عامل اعتقد اأنه �سار ج�سما واحدا يف العوملة
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تخّيل التغيريات التي �ستحدث يف املجتمع، وكيفية مقاومتها حفاظا على ا�ستقاللية فرن�سا اال�سرتاتيجية

هذا التمرين هو قبل كل �سيء و�سيلة لدفع خماوف اليوم اإىل اأق�سى احلدود
يفتح الفريق نافذة على عامل ل نتمّناه ولكن يجب ال�ستعداد له ب�سرعة

•• الفجر -هوغو روبرت -ترجمة خرية ال�شيباين

   مركز كورو الف�سائي، غيانا الفرن�سية، 4 اأغ�سط�س 
“بي  قرا�سنة  يقود  �سباًحا.   11 ال�ساعة   ،2042
اجلي�س  عنه  يــدافــع  موقع  على  هجوًما  ني�سن” 
الفرن�سي وبرناجمه م�سعد الف�ساء القادر على نقل 
هو  ال�سراع،  هذا  وال�سائحني.  ال�سناعية  الأقمار 
العاملي.  امل�ستوى  ل�سرخ جمتمعي عنيف على  تتويج 
الذين  املهاجرين،  عــدد  املناخ  تغرّي  �ساعف  فقد 
القر�سنة  جمتمع  �سفوف  ميلوؤون  اأنف�سهم  وجــدوا 
التكنولوجية،  املراقبة  لأدوات  املقاوم  الوا�سع، 
والذين يعي�سون حتت رحمة املحيطات، بدون اأر�س 

ثابتة.

الفريق الأحمر، وحدة فرن�سية خا�سة

خلية �سرية من موؤلفي اخليال العلمي يف وزارة الدفاع
يتخيل فريق من ع�سرة اأقالم اأ�سواأ ال�سيناريوهات التي ميكن اأن ت�سرب فرن�سا بحلول عام 2060

والقناعة  الختيار  اأح��رم  لكني 
احلميمة “لهوؤلء الروائيني””، 
ي���������ص����رح. ف���م���ن وج����ه����ة ن���ظ���ره، 
من  اجل���ي�������ص  ي��ط��ل��ب  “عندما 
التعاون،  العلمي  اخليال  موؤلفي 
بالت�صخري  ذل����ك  ت�����ص��ب��ي��ه  مي��ك��ن 
ياحظ  وه��ك��ذا،  وال�صتغال”. 
“معار�صة  وج����ود  ك����ريو،  اأري���ي���ل 
العلمي  اخل���ي���ال  ع����امل  يف  ق��وي��ة 

لهذا ال�صتخدام والتوظيف«.
   وعلى نطاق اأو�صع، “اإنها م�صاألة 
التي  للموؤلف  ال�صيا�صي  اللتزام 
خيال  كتابة  عند  ال��ي��وم،  ت��ط��رح. 
تبدو  ي�صارية،  بح�صا�صية  علمي 
ال�صيطرة  ق�����وى  ����ص���د  امل���ع���رك���ة 
التكنولوجيا  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ة 
ثم  ومن  يل”.  بالن�صبة  وا�صحة 
الحتفاظ  “فعل  ي�صتنكر  ف��اإن��ه 
بالأ�صياء كما هي” والتي، ح�صب 
املوؤلفني  م�صاركة  ت�صكلها  قوله، 
وي�صيف  الأح����م����ر.  ال���ف���ري���ق  يف 
اأفق حتول يف  اإىل  “نحن بحاجة 

   مت جمعهم يف اعقاب مهرجان 
للخيال  ال��������دويل  ال���ي���وط���وب���ي���ا 
 ،2019 ع����ام  ن��ان��ت  ال��ع��ل��م��ي يف 
كفريق  املكلفون  امل��وؤل��ف��ون  عمل 
ال�صيناريوهات.  ك��ل  ع��ل��ى  واح���د 
متكنوا  ال���ع���م���ل،  ف�����رة  وط�������وال 
الدفاع  وثائق  على  الط��اع  من 
التحتية  البنى  وزاروا  ال�صرية، 
احل��ي��وي��ة، واأج����روا م��ق��اب��ات مع 
باحثني من جامعة باري�ص للعلوم 

والآداب، ال�صريك يف الربنامج.

منع الع�سكريني
 من النوم

  م���ن ب���ني امل���وؤل���ف���ني ال���ذي���ن مت 
اختيارهم، األقى لوران جينفورت 
ت���ردد:  دون  امل��غ��ام��رة  يف  بنف�صه 
اأمامي  اأبوابها  اجليو�ص  “فتحت 
ع���ل���ى م�����ص��راع��ي��ه��ا، ك�����ان الأم�����ر 

هناك  اإىل  ذهبت  للغاية!  ممتًعا 
الفرن�صي  اجلي�ص  حت��دي  بهدف 

ا للتعلم.  ولكن اأي�صً
يقول موؤلف اأومايل، وهو معجب 
باأوبرا الف�صاء، اإنه جّرب طريقة 

اأخرى للعمل.
“اإنه نوع من التمرين   ليلّخ�ص 
العلمي  اخل����ي����ال  ب����ني  ال���ه���ج���ني 

وال�صت�صراف”.
 عرث لوران جينفورت على ما هو 
اإيجابي يف عملّية اإكراهه واإرغامه 
الروؤية  ق�����ص��ر خ��ي��ال��ه ع��ل��ى  ع��ل��ى 
الع�صكرية: »كموؤلف خيال علمي، 
ل يواجه املرء الواقع اأب��ًدا، وكان 
لاحتكاك  ف��ر���ص��ة  ال��ع��م��ل  ه���ذا 

بهذه احلدود«.  
ب��ني اخليايل  ال��ل��ق��اء  ه���ذا    وراء 
ت�صيفا.  اإمي���ان���وي���ل  واحل��ق��ي��ق��ي، 
ي���راأ����ص وكالة  امل�������ص���روع،  رئ��ي�����ص 
وزارة  يف  ال���دف���اع���ي���ة  الب����ت����ك����ار 
جًدا  “را�ٍص  اإن���ه  ي��ق��ول  ال���دف���اع، 
تكامل  وع�����ن  النتيجة”،  ع����ن 

الع�صكريني واملوؤلفني.
هو  الأزرق  ال���ف���ري���ق  دور  “اإن   
الفريق  ع���م���ل  اأن  م����ن  ال���ت���اأك���د 
الأحمر لي�ص خ��ارج الأر���ص، واأن 
الفريق  �صيحرم  الأحمر  الفريق 
خ���ال  م���ن  ال���ن���وم  م���ن  الأزرق 

تقدمي ال�صيناريوهات. 

وجد  اإذا  م��ه��م��ت��ن��ا  يف  ���ص��ن��ن��ج��ح 
للعثور  �صعوبة  الأزرق  ال��ف��ري��ق 
اإجابات للتهديدات املحددة،  على 
اأن ال��وق��ت ق��د حان  ف��ه��ذا ي��ع��ن��ي 

لبدء التفكري«.
ا     بالن�صبة للموؤلفني، كانت اأي�صً
مبفاجاأة  ل��ا���ص��ت��م��ت��اع  ف���ر����ص���ة 
العمل،  “طوال  ال��ع�����ص��ك��ري��ني. 
ودودة  ن�صني”  “بي  اأن  وج����دت 
جينفورت  ل��وران  يبوح  للغاية”، 

مبت�صما.
كل  قبل  ه��و  التمرين  ه��ذا  لكن   
�صيء و�صيلة لدفع خماوف اليوم 

اإىل اأق�صى احلدود.
“ما يثري الهتمام هي املفاهيم   

التي يغطيها. 
كيف  ال�صيناريو،  ه��ذا  ح��ال��ة  ويف 
مع  الفرن�صي  اجلي�ص  �صيتعامل 
ما  ت�صتويل على  اأر����ص  ب��ا  اأم���ة 

تريده فوق املياه؟

ماذا لو ... حتققت؟
   يف مواجهة خطر نبوءة تتحقق، 
فريقه  اأن  �صيفا  اإميانويل  يعتقد 
على  “نافذة  �صيء  كل  قبل  يفتح 
ع���امل ل ن��ت��م��ّن��اه ول��ك��ن ي��ج��ب اأن 

ن�صتعد له ب�صرعة”.
 ويتابع: “نريدهم اأن ي�صاعدونا 
يف تخّيل التغيريات التي �صتحدث 

“حتى ل نك�صف نقاط �صعفنا اأو 
نلهم خ�صومنا”، ي�صرح اإميانويل 
ت�����ص��ي��ف��ا. وك������ان ل���ه���ذه الع���م���ال 
“لقد  الن.  م���ن  ع��م��ل��ّي��ة  ف���وائ���د 
اأطلقنا يف الآونة الخرية م�صروع 
يدور حول احلرب  الذي  مريياد 
الإدراكية، وهو نابع مبا�صرة من 
يت�صمنه  مل  حم��ف��وظ  �صيناريو 

يو�صح الع�صكري. الكتاب”، 

انق�سام يف اخليال
 العلمي الفرن�سي

    وملّا كان جمتمع اخليال العلمي 
كبري  حد  اإىل  متجذًرا  الفرن�صي 
التحرري،  ال��ي�����ص��اري  الجت���اه  يف 
فاإن هذا التعاون وانعكا�صاته على 
ذوق  يف  لي�صت  احلقيقي  ال��ع��امل 

اجلميع.
 ففي اأعقاب مهرجان اليوطوبيا 
ارتفعت   ،2019 ع���ام  ن��ان��ت  يف 
اأ�صوات تنّدد با�صتيعاب وتوظيف 

هذا النوع لأغرا�ص الع�صكرة.
املتخ�ص�ص  ك�������ريو،  اأري�����ي�����ل      
ال���ع���ل���م���ي، وم����وؤل����ف  يف اخل����ي����ال 
امل�صتقبل”،  خم��ي��ال  “يف  ك��ت��اب 
“من�صورات اكتو اخليال العلمي، 
الأ����ص���وات  اأح����د  ه���و   ،”2020
اأوؤم��ن بالف�صل بني  “ل  الناقدة. 
عمل املوؤلف وتعاونه مع اجلي�ص، 

كيف  واأ�����ص����ا�����ص����ا  جم���ت���م���ع���ن���ا،  يف 
وك��ي��ف مي��ك��ن لفرن�صا  ن��ق��اوم��ه��ا، 
ا�صتقاليتها  ع��ل��ى  حت��اف��ظ  اأن 

ال�صراتيجية«.
التي  ال�صيناريوهات  ب��ني  م��ن     
فعل  ردود  ن�����ص��ب��ة  اأك�����رب  اأث�������ارت 
�صيناريو  ال��ع�����ص��ك��ري،  ال�صلك  يف 
ُمعلن”،  ث���ق���ايف  م����وت  “وقائع 
ال�����ذي ي�����ص��ف ع���امل���اً جم������زاأً اإىل 
تعي�ص  ح��ي��ث  اآمنة”  “جمالت 
كل جمموعة اجتماعية يف فقاعة 
الآخرين  م��ع  تتفاعل  ل  رقمية 
لاأ�صياء.  نظرتها  مع  ومتوافقة 
م�صتقبل لي�ص بعيًدا عن م�صتقبل 

مارك زوكربريج.
كثرًيا  ط��ب��ع  ال�����ص��ي��ن��اري��و  “هذا   
اإميانويل  ي��ع��رف  اجليو�ص”، 
مبا�صرة  ع��م��ل  ان���ه  ومب���ا  ت�صيفا. 
يعتقد  ال�������ص���ي���ن���اري���و،  ه�����ذا  ع���ل���ى 
بالإ�صافة  اأن���ه  جينفورت  ل���وران 
قريب  م�����ص��ت��ق��ب��ل  ا���ص��ت��ع��ارة  اإىل 
الأم���ر يتعلق  ف��اإن  ج��ًدا حمتمل، 
ا بروؤية “كيف ميكن ل�صبكة  اأي�صً
اجتماعية اأن تتطور اإىل اأّمة، لها 
اأو  امتيازات �صيادية مثل اجلي�ص 

العملة«.
املوؤلفون     يف نف�ص الوقت، ق��دم 
ن�صخة اأخرى من ال�صيناريوهات، 
�صرية،  ل��ك��ن��ه��ا  ت��ف�����ص��ي��ًا  اأك������رث 

وا�صحة  ويوتوبيا  بيئي  منظور 
و���ص��روري��ة مل��واج��ه��ة ال���واق���ع، ان 
اخليال العلمي يخلق اآفاًقا بديلة 
ويجعل من املمكن فهم اأننا ل�صنا 
الدولة- عن  بالدفاع  حمكومني 

المة«.  
جينفورت:  ل�����وران  وي���ع���رف     
“لقد غزت هذه التوترات الو�صط 
ال��ن��ق��ا���ص �صعًبا.  واأ���ص��ب��ح  ال��ي��وم، 
ب�صكل  التفكري  ميكننا  اأن��ه  اأفهم 
هذا  يف  م�صاركتي  لكن  خمتلف، 
امل�صروع ترجع اإىل هيكلي العقلي 
وعاقتي با�صتقال الفن. عندما 
يوؤكد  امل�صلحة،  القوات  مع  يعمل 
روائًيا،  ف��ق��ط  ل��ي�����ص  اأن����ه  امل���وؤل���ف 
وموظف  م��واط��ن  ا  اأي�صً “ولكنه 

يف خدمة عامة«.
  اإىل جانب املناق�صات التي تق�ّصم 
يعتزم  ال��ع��ل��م��ي،  اخل���ي���ال  ع����امل 
عمله،  موا�صلة  الأح��م��ر  الفريق 
�صيتم  �صيناريوهني جديدين  مع 
الإع�������ان ع��ن��ه��م��ا يف ي���ون���ي���و. ان 
فرقا جديدة من نف�ص النوع قيد 
الإع��داد، وهذه املرة �صركز على 
الفرن�صية  ال�صركات  احتياجات 

الكربى يف جمال احلماية.

يف  فرن�صا  �صرعت  مواجهتهم،  يف 
بناء هذه البنية التحتية لإحداث 
ال���ت���ع���دي���ن،  ����ص���ن���اع���ة  ث��������ورة يف 
وال�صتفادة من حزام الكويكبات، 
ويف نف�ص الوقت، ا�صتعادة �صورتها 

على امل�صتوى الدويل.
ال�صيناريوهات  اأح����د  ه���و  ه���ذا    
التي مت ن�صرها يف كتاب  الأرب��ع��ة 
تنتظرنا”،  التي  احل��روب  “هذه 
ع��ن م��ن�����ص�����������������ورات اإك��وات�����������������������ور يف 
عمل  وال��������������ذي   ،2022 ي��ن��اي��ر 
م����وؤل����ف����ني لدب  ع�������ص���رة  ع���ل���ي���ه 
اخليال العلم����ي طيلة عام �صمن 
“الفريق الأحمر” التابع لوزارة 

الدفاع.
 ففي مواجهة “الفريق الأزرق”، 
ومهند�صني  ���ص��ب��اط  م��ن  امل��ك��ون 
وم�������ص���ت���ق���ب���ل���ي���ني، ت���ت���خ���ي���ل ه���ذه 
ال�صيناريوهات  اأ�����ص����واأ  الق�����ام 
بحلول  حت����دث  اأن  مي��ك��ن  ال���ت���ي 
عام 2030-2060، والطريقة 
الرد  م��ن  اجلي�ص  �صيتمكن  التي 

عليها.

وا�سنطن اإكزاميرن: 5 اأكاذيب تدين �سيا�سة بايدن االإيرانية •• وا�شنطن-وكاالت

الإدارة  الأمريكي مايكل روبني  امل�صروع  البارز يف معهد  الزميل  انتقد 
دونالد ترامب على ف�صل  ال�صابق  الرئي�ص  للومها  الأمريكية احلالية، 
التي  امل�صتمرة  �صبه  ال��ت��ن��ازلت  رغ��م  اإي���ران  م��ع  التوا�صل  يف  م�صاعيها 

تقدمها اإىل النظام.
ل��وم طهران  وب��دل  اأن��ه  اإكزاميرن”  “وا�صنطن  روب��ني يف جملة  وكتب 
املتحدثة  قالت  خامنئي،  علي  الأعلى  املر�صد  مب�صوؤولية  الع��راف  اأو 
با�صم البيت الأبي�ص جني �صاكي اإن “قدرة واإمكانية اإيران املتزايدتني 
و�صلوكها العدواين الذي اتخذته عرب حروب الوكالة حول العامل، مل 
تكن لتحدث لو مل ين�صحب الرئي�ص ال�صابق ب�صكل متهور من التفاق 
لكن بيان �صاكي غري نزيه  النووي، دون تفكري يف ما ميكن اأن يحدث”. 

ح�صب الكاتب.
اأوباما  باراك  الأ�صبق  الرئي�ص  الذي وقعه  النووي   2015 اتفاق  �صرع 
برنامج اإيران النووي، وقدم اإىل طهران مكافاآت مالية �صخمة مقابل 

الإيرانيني  م�صاعدة  وع��و���ص  لللنووي.  تخ�صيبها  على  موؤقتة  قيود 
العاديني، �صبت ال�صتثمارات وتخفيف العقوبات ب�صكل غري متوازن يف 
و�صوريا،  لبنان،  يف  اخلبيثة  ن�صاطاته  ومولت  الثوري،  احلر�ص  خزائن 
�صتكون  النووي  التفاق  اإىل  العودة  اإن  واليمن.  والبحرين،  وال��ع��راق، 
خطاأ كبرياً. ودعا روبني اإىل درا�صة خم�ص م�صاكل يف اتفاق 2015، ول 
وب�صكل متكرر  الأ�صبق  الدميوقراطي  الرئي�ص  اليوم. طماأن  اإىل  تزال 
الأمريكيني على اأن ديبلوما�صيته النووية �صتعالج خماوف اأ�صا�صية مثل 
التح�صينات النووية الإيرانية حتت الأر�ص، وتخ�صيبها غري ال�صرعي. 

لكن حني ك�صف اتفاقه، �صرع الأخري كا الن�صاطني.
اإي��ران نحو  اأن التفاق قطع م�صار  كرر البيت الأبي�ص واملقربون منه، 
الواقع عك�ص التفاق عقوداً من اجلهود يف  النووية. لكن يف  الأ�صلحة 
مكافحة النت�صار والتي تطلبت من الدول التخلي عن بناها التحتية 

اأوباما وم�صاعدوه  النووية واخل�صوع لعقود من التفتي�ص ال�صارم. ملح 
برف�ص  فقط  يكتفوا  مل  لكنهم  امل��ع��اه��دة،  ي�صبه  ك��ان  اتفاقهم  اأن  اإىل 
بل  ال�صيوخ،  جمل�ص  م�صادقة  على  للح�صول  الكونغر�ص  اإىل  اإحالته 

ناوروا اأي�صاً حتى ل يتطلب التفاق دعماً من الأغلبية.
مل يثق الكونغر�ص قط يف البيت الأبي�ص ولهذا ال�صبب طلب احل�صول 
اأنه فر�ص  على كل جوانب التفاق. لكن اأوباما مل يِف بوعده معتقداً 
اإىل مميزات  ت�صتند  التفاقات اجليدة  ب��اأن  روب��ني  ويذكر  واقعاً.  اأم��راً 
بنودها اخلا�صة، ول حتتاج اإىل عمليات التفافية. ي�صري الكاتب اإىل اأنه 
اأوباما لتحرير  التي دفعها  الفدية  الكونغر�ص عن  اأمام  ب�صهادته  اأدىل 
رهائن اأمريكيني. نفى م�صوؤولن يف وزارة اخلارجية دفع تكون اإدارتهما 
على حجمها.  اأي�صاً  بل  الفدية  فدية، لكنهما مل يكذبا فقط عن دفع 
اأنه  اإىل  اأ���ص��ارت تقارير  ال��ن��ووي،  اإح��ي��اء الت��ف��اق  اإىل  ب��اي��دن  م��ع �صعي 

روب مايل،  باإيراين  اخلا�ص  وموفده  بلينكن  اأنتوين  ووزي��ر خارجيته 
اأعطوا ال�صوء الأخ�صر لتحويل ع�صرات مليارات الدولرات اإىل اإيران، 
لكن  الثمن  ه��ذا  ي�صتحق  املقابل  اأن  يعتقدون  قد  لعقوبات.  بتخفيف 
الأبي�ص  البيت  جتاهل  لقد  روب��ني.  ح�صب  وحدهم،  لهم  لي�ص  القرار 
عن  الكونغر�ص  م��ن  حتقيقاً  ع�صر  اث��ن��ي  م��ن  اأك���رث  اخل��ارج��ي��ة  ووزارة 
الثقة،  يقو�ص  الرقابة  اأن جتاهل  املقرح. جم��دداً،  العقوبات  تخفيف 

ول يبنيها.
يعتقد الكاتب اأن ان�صحاب ترامب من التفاق النووي مل يكن موفقاً، 
ولو اأنه كان قانونياً. كان من الأف�صل ح�صب راأيه لو �صغط ترامب من 
التي  امل��زدوج  ال�صتخدام  ذات  الع�صكرية  للمن�صاآت  �صارم  تفتي�ص  اأج��ل 
اإياها بذلك اإىل انتهاكات، اأو حتى اإىل ان�صحابها  رف�صتها اإيران، دافعاً 
الأح��ادي من التفاق. ومع ذل��ك، مل تكن هنالك حاجة للراجع عن 
اأدرك  اأن��ه مل يكن كذلك.  بب�صاطة هو  الواقع  ك��ان فعاًل.  لو  الت��ف��اق، 
كانت  هنا  وم��ن  الأم���ر،  ه��ذا  امل�صركون  وموظفوهما  وب��اي��دن  اأوب��ام��ا 

حماولتهم لاإخفاء والتعتيم.

الفريق الأحمر هو وحدة خا�صة جدا يف وزارة الدفاع الفرن�صية

هجوم على كورو

غاف الكتاب

اخليال العلمي يف خدمة اجليو�ص

مقر الأركان العامة للجيو�ص يف جنوب غرب باري�ص
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في�سانات مميتة يف االإكوادور وت�سّرب نفطي يهدد ال�سكان 
•• كيتو-اأ ف ب

11 �صخ�صا على الأقل واأ�صيب 32 بجروح بعدما اأحدثت في�صانات يف  قتل 
الإكوادور تعد الأ�صد منذ نحو عقدين انزلقا كبريا للربة يف العا�صمة كيتو، 
ت�صّرب  ج��ّراء  طبيعية  حممية  ت�صررت  الباد،  �صرق  ويف  ال�صلطات.  بح�صب 

نفطي فيما تلّوث نهر ميد جمتمعات من ال�صكان الأ�صليني باملياه.
العا�صمة  يف  �صارعا  والوحول  احلجارة  معها  حملت  مائية  تيارات  واجتاحت 
ن�صرتها  �صور  وف��ق  و���ص��وارع،  منازل  وتغرق  ال�صيارات  لتجرف  الإك���وادوري���ة، 
اأجهزة الطوارئ. واأدت الأمطار املو�صمية الغزيرة اإىل في�صان من�صاأة لتجميع 
اإىل �صاحة ريا�صية حيث كان عدد من  املياه تلة قريبة و�صول  املياه، لتجتاح 
الأ�صخا�ص يتدربون، وفق ما اأعلنت ال�صلطات يف موؤمتر �صحايف عرب الإنرنت. 
�صخ�صا   11“ ب��اأن  البداية  يف  غارديرا�ص  �صانتياغو  كيتو  بلدية  رئي�ص  واأف��اد 

البلدية  �صلطات  لكن  من�صاآت«.  ثماين  وان��ه��ارت  �صخ�صا   15 واأ�صيب  قتلوا 
ذكرت لحقا اأن عدد امل�صابني بلغ 32 واأ�صافت اأن مت نقل العائات املت�صررة 
اإيواء. وبداأت الفي�صانات عند منحدرات بركان بيت�صينت�صا، املطل  اإىل مراكز 

على العا�صمة.
وذكر غارديرا�ص اأن اأمطار الثنني اأدت اإىل ت�صاقط 75 لرا من املياه لكل مر 

مرّبع بعد 3،5 لرات ال�صبت، فيما ُيتوقع هطول لرين لكل مر مرّبع.
وانقطعت الكهرباء  واأ�صاف “اإنه رقم قيا�صي، مل ن�صّجله منذ العام 2003”. 
الإكوادور  حمافظات  من   22 غزيرة  اأمطار  و�صربت  املت�صررة.  املنطقة  عن 
ال�24 منذ ت�صرين الأول-اأكتوبر، ما اأ�صفر عن �صقوط 18 قتيا على الأقل 
واإ�صابة 24 بجروح، بح�صب جهاز اإدارة املخاطر الوطنية. وي�صري علماء اإىل 
اأن التغرّي املناخي يزيد خطر هطول اأمطار غزيرة حول العامل نظرا اإىل اأن 
ت�صّرب  الأث��ن��اء، و�صل  املياه. يف  اأك��رب من  الأك��رث دفئا تخّزن كمّيات  الأج���واء 

نفطي يف �صرق الإكوادور اإىل حممية طبيعية ولّوث نهرا ميد جمتمعات من 
ال�صكان الأ�صليني باملياه، وفق ما ذكرت وزارة البيئة الثنني. واأفادت الوزارة 
باأن هكتارين تقريبا تعّر�صا للتلوث يف منطقة حممية يف حديقة “كايامبي-

الأك���رب يف منطقة  ب��ني  ال���ذي يعد  ك��وك��ا،  اإىل نهر  اإ���ص��اف��ة  ال��وط��ن��ي��ة،  كوكا” 
األ��ف هكتار   400 املمتدة على نحو  الإك��وادوري��ة. وت�صم احلديقة  الأم���ازون 
جمموعة وا�صعة من احليوانات املحمية وحتتوي على خمزونات مائية مهمة.

واأحدثت الأمطار الغزيرة انزلقات يف الربة يف مقاطعة نابو )�صرق( اجلمعة، 
حيث �صربت �صخرة خط اأنابيب للنفط مملوكا ل�صركة “اأو �صي بي الإكوادور« 

واأحدثت ك�صرا فيه.  OCP Ecuador
OCP حجم الت�صّرب اإل اأن ال�صلطات  وبينما مل حتدد احلكومة ول �صركة 
“موظفينا  اأن  ال���وزارة  وذك��رت  “كبري«.  تلّوث  ح��ادث  باأنها  و�صفتها  البيئية 
يراقبون 210 كلم من نهر كوكا وروافده وين�ّصقون عملية الحتواء والإ�صاح 

حيث مت حتديد اآثار حمروقات«. واأ�صافت اأن جلان الطوارئ انت�صرت يف نابو 
ال�صكان«.  ي�صتهلكها  التي  املياه  �صامة  ل�”�صمان  املجاورة  اأوري��ان��ا  ومقاطعة 
اإىل م�صادر  و�صلت  النفط  من  “اآثارا �صغرية”  اأن  الثنني   OCP وذك��رت 
اأجزاء  للربة  انهيار  دّم��ر   ،2020 اأي��ار/م��اي��و  يف  ذات��ه��ا  املنطقة  ويف  امل��ي��اه. 
اأنهار يف حو�ص  النفط ثاثة  األ��ف برميل من   15 ليلّوث  اأنابيب  من خطي 
التي تعي�ص على �صفاف  املجتمعات  م��ن  ع��دد  ب���دوره على  اأث��ر  م��ا  الأم����ازون، 
الأنهار. واأ�صّرت منظمات مدافعة عن ال�صكان الأ�صليني واأخرى غري حكومية 

معنية بالبيئة على احل�صول على مزيد من املعلومات.
وقال “احتاد القوميات الأ�صلية يف منطقة الأمازون الإكوادورية” على توير 
العملية  وماهية  منها  النفط  ت�صّرب  التي  الرباميل  ع��دد  مبعرفة  “نطالب 
التي �صيتم من خالها نقل املياه والغذاء للمجتمعات” املتاأثرة. واأ�صاف “من 

الوا�صح اأن ل ميكن ا�صتخدام مياه النهر«.

الرو�صي”  “العداء  ت�صاعد  على 
اأوك��ران��ي��ا. واأج���ري الرئي�ص  جت��اه 
ا  اأي�صً ماكرون  اإميانويل  الفرن�صي 
بوتني  م��ع  ج��دي��دا  هاتفيا  ات�صال 
ال���ث���اين يف غ�صون  ك���ان  الإث���ن���ني، 
اأرب��ع��ة اأي����ام. ه���ذا واأّك�����دت مو�صكو 
تراجع”  “لن  اأن����ه����ا  ال���ث���اث���اء 
بفر�ص  ال���ت���ه���دي���دات  مب���واج���ه���ة 
اأم���ريك���ي���ة ع��ل��ي��ه��ا و�صط  ع��ق��وب��ات 
ت�صاعد التوتر مع الدول الغربية 
ات�صال  ق��ب��ي��ل  اأوك����ران����ي����ا،  ب�������ص���اأن 
اخلارجية  وزي������ري  ب���ني  م��رت��ق��ب 

الرو�صي والأمريكي.
واأع���ل���ن���ت ال�������ص���ف���ارة ال���رو����ص���ي���ة يف 
وا����ص���ن���ط���ن ع���ل���ى ���ص��ف��ح��ت��ه��ا على 
من  ه��ي  وا�صنطن  “اإّن  في�صبوك 
مو�صكو.  ولي�صت  التوترات  يوؤّجج 
بانتباه  ون�����ص��ت��م��ع  ن����راج����ع  ل����ن 

للتهديدات بعقوبات اأمريكية«.
وا�����ص����ارت ال�������ص���ف���ارة ال���رو����ص���ي���ة يف 
“ل  اجل����ن����ود  اأن  اإىل  وا����ص���ن���ط���ن 
“حّق  م���ن  واأن  اأحًدا”  ي���ه���ّددون 
تنقل  اأن  ال�صيادي”  “رو�صيا” 

جي�صوها �صمن اأرا�صيها.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

وزي�����ر  ي���ت���ح���دث  اأن  امل�����ق�����ّرر  م�����ن 
اخل����ارج����ي����ة الأم�����ريك�����ي اأن����ت����وين 
بلينكن مع نظريه الرو�صي �صريغي 
لف��روف لّتخاذ قرار حول كيفية 
امل�صي قدًما يف التعامل مع الأزمة 

الأوكرانية عالية اخلطورة.
مو�صكو  بني  خّطية  تبادلت  وبعد 
التبادل  دور  ع�����اد  ووا����ص���ن���ط���ن، 
هاتفي  ات���������ص����ال  م�����ع  ال�������ص���ف���ه���ي 
الأمريكي  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  ح��ا���ص��م 

والرو�صي.
واأعلن م�صوؤول اأمريكي الثنني اأّن 
تلّقت من رو�صيا  املتحدة  الوليات 
ماحظات  تت�صّمن  خّطية  ر�صالة 
ال��ك��رم��ل��ني ع��ل��ى اجل����واب اخلّطي 
الذي �صّلمته وا�صنطن اإىل مو�صكو 
الأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي و���ص��ّم��ن��ت��ه رّدها 
على مطالبه الأمنية وا�صراطاته 
حل��ّل الأزم��ة الأوك��ران��ي��ة، من دون 

ان ُيحّدد فحوى الرّد.
وي���اأت���ي الت�������ص���ال امل��رت��ق��ب غ���داة 
مناق�صات يف جمل�ص الأمن الدويل 

عليها  العثور  يتم  مل  لكن  البلد، 
الأمريكية  ن��ظ��ريت��ه  ورّدت  اأب�����دا. 
ل��ي��ن��دا ت��وم��ا���ص-غ��ري��ن��ف��ي��ل��د ب����اأّن 
األ��ف جندي   100 اأك��رث من  ن�صر 
اأوكرانيا  م��ع  احل���دود  على  رو���ص��ي 
يرّبر عقد اجتماع يف الأمم املتحدة 
لأّن هذه القوات الع�صكرية “تهّدد 
تتمكن  ومل  الدويل”.  الأم�������ن 
رو���ص��ي��ا م���ن احل�����ص��ول ع��ل��ى قرار 
ب��اإل��غ��اء الج��ت��م��اع خ���ال ت�صويت 

و”خداع املجتمع الدويل باّتهامات 
ل اأ�صا�ص لها«.

ت�صاءل  الأم��������ن،  جم��ل�����ص  واأم��������ام 
اأ���ص��ا���ص ميكن  اأّي  ع��ل��ى  ن��ي��ب��ي��ن��زي��ا 
ال��غ��رب اأن ي��وؤّك��د وج���ود اأك���رث من 
على  رو����ص���ي  ج���ن���دي  األ�����ف   100
احل���دود الأوك��ران��ي��ة، م��ذّك��راً باأّن 
قبل غ��زوه��ا ال��ع��راق ع��ام 2003، 
اأكدت وا�صنطن اأّن لديها اأدلة على 
�صامل يف هذا  دم��ار  اأ�صلحة  وج��ود 

اإجرائي �صّوتت فيه ع�صر دول من 
اأ�صل 15 ل�صالح عقد اجلل�صة.

واأتت جل�صة جمل�ص الأمن الثنني 
املتحدة  ال����ولي����ات  ت��ل��وي��ح  غ�����داة 
وبريطانيا بفر�ص عقوبات جديدة 

على رو�صيا.
البيت  ب��ا���ص��م  ال��ن��اط��ق��ة  واأع���ل���ن���ت 
الأب��ي�����ص ج��ني ���ص��اك��ي الث��ن��ني اأن 
“عقوبات  اأع��دت  املتحدة  الوليات 
النخبة  م����ن  اأف���������رادا  ت�����ص��ت��ه��دف 

غزت  اإذا  وعائاتهم”،  الرو�صية 
رو�صيا اأوكرانيا.

اأع������ل������ن������ت وزي��������������رة اخل�����ارج�����ي�����ة 
اأّن  الربيطانية ليز ترا�ص الإثنني 
قانون  م�����ص��روع  �صتقّدم  احل��ك��وم��ة 
حزمة  ت�صديد  اإىل  يرمي  ج��دي��ًدا 
تفر�صها  اأن  ميكن  التي  العقوبات 
�صّن  م���ا  اإذا  م��و���ص��ك��و  ع��ل��ى  ل���ن���دن 
على  ع�صكرًيا  ه��ج��وًم��ا  ال��ك��رم��ل��ني 

اأوكرانيا.

����ص���و ت�����ص��ي اح���ت���ج���اج���ات ���ص��خ��م��ة يف 
املئات يف  الأمن  ال�صوارع وقتلت قوات 
وردا  الحتجاجات.  تلت  قمع  حمات 
“قوات  ع��ل��ى ذل����ك، ���ص��ك��ل حم��ت��ج��ون 
دفاع �صعبية” ملواجهة اجلي�ص املجهز 
النا�ص  ن�صطاء  ودع���ا  ج��ي��دا.  جتهيزا 
اإىل البقاء يف منازلهم وال�صركات اإىل 
الإغاق يف تعبري �صامت عن التحدي 
يف ذكرى النقاب. وقال نا�صط يدعى 
بقية  ونق�صي  ُنعتقل  “رمبا  لني  ن��ان 
احلظ.  حالفنا  اإذا  ال�صجن  يف  حياتنا 
اإذا  والقتل  للتعذيب  نتعر�ص  ورمب��ا 
مل يحالفنا احلظ«. ومل يرد متحدث 
على  احلاكم  الع�صكري  املجل�ص  با�صم 
للح�صول  ت�صعى  ه��ات��ف��ي��ة  ات�����ص��الت 

على تعليق.
واأفادت و�صائل اإعام ر�صمية اأن احلاكم 
الع�صكري مني اأوجن هاينج مدد اأم�ص 
التي  ال���ط���وارئ  ح��ال��ة  الث��ن��ني  الأول 
فر�صت وقت النقاب ملدة �صتة اأ�صهر 
لت�صهيل اإجراء النتخابات التي تعهد 

وقالت �صحيفة )األني(، التي تديرها 
ال�صلطات  اإن  م���ي���امن���ار،  يف  ال���دول���ة 
الع�صكرية �صعت اإىل واأد اإ�صراب اليوم 
�صخ�صا   70 من  اأك��رث  على  بالقب�ص 
خ���ال ال��ث��اث��ة اأي����ام امل��ا���ص��ي��ة بتهمة 
التحري�ص على الإ�صراب على و�صائل 

التوا�صل الجتماعي.
الأع��م��ال من  اأ�صحاب  كما مت حتذير 
اأن����ه مي��ك��ن م�����ص��ادرة مم��ت��ل��ك��ات��ه��م اإذا 
ورمبا  الن�صطاء.  ل��دع��وات  ا�صتجابوا 
عقوبات  اأي�������ص���ا  امل���ح���ت���ج���ون  ي����واج����ه 
على  لكن  ط��وي��ل��ة.  ل��ف��رات  بال�صجن 
ال��رغ��م م��ن ذل��ك، اأظ��ه��رت �صور على 
ال�صوارع  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل 
بينها  م��ن  م���دن  ع���دة  �صبه خ��ال��ي��ة يف 
ي�����اجن�����ون وم�������ان�������دالي وم�����اج�����واي 
وميتكينا. فيما اأظهرت �صور ن�صرتها 
الإخبارية  م���ي���دي���ا(  )ب���ي���ب���ول  ب���واب���ة 
منا�صرة  م�صريات  اأن  للجي�ص  املوؤيدة 
بينها  م��ن  اأم��اك��ن  يف  خرجت  للجي�ص 

بلدة تا�صي بو�صط الباد.

•• رانغون-رويرتز

ميامنار  مدن  بع�ص  يف  ال�صوارع  بدت 
الثاثاء  اأم�ص  خالية  �صبه  الرئي�صية 
مع دعوة املعار�صني للحكم الع�صكري 
الذكرى  يف  �صامت”  “اإ�صراب  اإىل 
الأوىل لنقاب اأوقف التقدم املبدئي 

نحو الدميقراطية.
املتحدة وبريطانيا  الوليات  وفر�صت 
وك���ن���دا ع��ق��وب��ات ج���دي���دة ع��ل��ى جي�ص 
منذ  الفو�صى  م��ن  ع��ام  بعد  م��ي��امن��ار 
الإطاحة بحكومة الزعيمة اأوجن �صان 

�صو ت�صي احلا�صلة على جائزة نوبل.
وزعماء  ت�����ص��ي  ���ص��و  اع���ت���ق���ال  وج�����رى 
اآخ��ري��ن م��ن ح��زب ال��راب��ط��ة الوطنية 
مداهمات  يف  الدميقراطية  اأج��ل  من 
املا�صي  ال��ع��ام  ���ص��ب��اط  ف��ربي��ر  اأول  يف 
بينما كانوا ي�صتعدون ل�صغل مقاعدهم 
انتخابات  ف��وزه��م يف  بعد  ال��ربمل��ان  يف 
2020 اتهمهم اجلي�ص  اآواخ��ر  جرت 
بحكومة  الإطاحة  واأث��ارت  بتزويرها. 

ب��ه��ا اجل��ي�����ص وذل���ك يف ظ��ل تهديدات 
وخارجيني”  داخليني  “خمربني  من 

و”هجمات اإرهابية وتدمري«.
ليت(  نيو  )جلوبال  �صحيفة  وقالت 
الع�صكرية  احل��ك��وم��ة  اإن  م��ي��امن��ار  يف 
انتخابات  اإج��راء  اإىل  جاهدة  �صت�صعى 

جديد مبجرد اأن ي�صبح الو�صع “اآمنا 
وكان اجلي�ص قد تعهد يف  وم�صتقرا”. 
غ�صون  يف  الت�صويت  باإجراء  البداية 
ع��ام��ني ل��ك��ن امل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م املجل�ص 
املا�صي  ال�صهر  قال  احلاكم  الع�صكري 
 .2023 اآب  اأغ�صط�ص  اإىل  تاأجل  اإن��ه 

بني رو�صيا والوليات املتحدة حول 
القوات التي ح�صدتها مو�صكو على 

احلدود مع اأوكرانيا.
وم��ن��ذ ن��ه��اي��ة ال��ع��ام امل��ا���ص��ي تّتهم 
رو�صيا  الغربيون  وحلفاوؤها  كييف 
األ���ف  ب��ح�����ص��د م���ا ي�����ص��ل اإىل م��ئ��ة 
ج��ن��دي على ح��دوده��ا م��ع جارتها 

املوالية للغرب متهيداً لغزوها.
اأّي  ت��ن��ف��ي وج������ود  ل���ك���ّن م��و���ص��ك��و 
القبيل،  ه��ذا  م��ن  لديها  خم��ّط��ط 
مطالبًة يف الوقت نف�صه ب�صمانات 
خّطية لأمنها، ويف مقّدمها التعّهد 
حلف  اإىل  اأوك��ران��ي��ا  ان�صمام  بعدم 
�صمال الأطل�صي اأبداً وبوقف تو�ّصع 

احللف �صرًقا.
ر�صالتها  يف  وا���ص��ن��ط��ن  ورف�����ص��ت 
ال�صرط  مطلقاً  رف�����ص��اً  اجل��واب��ي��ة 
اأوكرانيا  ان�صمام  باحتمال  املتعّلق 
ل��ل��ح��ل��ف الأط��ل�����ص��ي، ل��ك��ّن��ه��ا اأب���دت 
مو�صكو  م��ع  تبحث  لأن  ا���ص��ت��ع��داداً 
تعزيز  مثل  مهمة  اأخ���رى  م�صائل 
ما  يف  الأ�صلحة  مراقبة  حمادثات 
يتعّلق خ�صو�صاً مب�صاألة ال�صواريخ 
النووية  والأ�صلحة  ال�صراتيجية 
املتمركزة يف اأوروبا، بالإ�صافة اىل 

املناورات الع�صكرية.
وخ�����ال اج���ت���م���اع مل��ج��ل�����ص الأم����ن 
�صفري  راأى  الث�����ن�����ني،  ال���������دويل 
رو�صيا لدى الأمم املتحدة فا�صيلي 
نيبينزيا اأّن الوليات املّتحدة تريد 
اله�صترييا”  م����ن  ح���ال���ة  “خلق 

من  “�صنتمّكن  الوزيرة  واأو�صحت 
املرتبطة  ال�صركات  ك��ّل  ا�صتهداف 
ب���ال���دول���ة ال��رو���ص��ي��ة وال���ت���ي تقوم 
اقت�صادية  اأهمية  لديها  بن�صاطات 
للدولة الرو�صية اأو تعمل يف قطاع 
للدولة  ا�صراتيجية  اأهمية  لديه 
باإمكاننا  ي��ك��ون  ول����ن  ال��رو���ص��ي��ة. 
فح�صب  الكيانات  ه��ذه  ا�صتهداف 
ماحقة  م��ن  اأي�����ص��اً  �صنتمّكن  ب��ل 

من ميلكها اأو يديرها«.
اأّل تتفوق  اإىل  الأوروبيون  وي�صعى 
التي  الدبلوما�صية  اجلهود  عليهم 

تقودها وا�صنطن.
فيه  �صيتحّدث  ال���ذي  ال��وق��ت  ويف 
الهاتف،  ع��رب  ولف�����روف  بلينكن 
�صيزور رئي�ص احلكومة الربيطاين 
الثاثاء  كييف  جون�صون  بوري�ص 
الأوكراين  الرئي�ص  �صيلتقي  حيث 

فولودميري زيلين�صكي.
مكتب  ع���ن  ����ص���ادر  ب���ي���ان  يف  وورد 
على  رو���ص��ي��ا  “نح�ص  ج��ون�����ص��ون 
ال�����راج�����ع وال������دخ������ول يف ح�����وار 
دبلوما�صي  ح����ل  اىل  ل��ل��ت��و���ص��ل 

وجتنب املزيد من اراقة الدماء«.
ب��ل��ق��اء بوتني  وي����اأم����ل ج��ون�����ص��ون 
واأع���ل���ن جون�صون  الأ����ص���ب���وع.  ه���ذا 
على  ���ص��ت��ق��رح  ب����اده  اأّن  ال�����ص��ب��ت 
قّوات  ن�صر  الأطل�صي  �صمال  حلف 
وطائرات  حربّية  و�صفن  واأ�صلحة 
اإط��ار عملّية  اأوروب���ا، يف  مقاتلة يف 
رًدا  “كبرية”،  ع�����ص��ك��ري  ان��ت�����ص��ار 

ات�سال حا�سم بني بلينكن ولفروف ب�ساأن الأزمة الأوكرانية 

مو�سكو: لن نرتاجع يف مواجهة التهديدات بعقوبات اأمريكية 

•• لندن-وكاالت

“فاينن�صال  ����ص���ح���ي���ف���ة  ق����ال����ت 
الأزم����ة  اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  تاميز” 
ال��ع��اق��ات بني  الأوك��ران��ي��ة تعمق 
اأن  اإىل  رو���ص��ي��ا وال�����ص��ني، م�����ص��رية 
والأوروبية  الأمريكية  التحذيرات 
الو�صيك لكييف،  من غزو مو�صكو 
ال��غ��رب، لكن �صبح  ق��د ُتثري خ��وف 
ردود فعل  اأث����ار  ب��ك��ني،  احل����رب يف 

خمتلفة.
ال�صحيفة يف حتليلها  وا�صت�صهدت 
ب��ت�����ص��ري��ح��ات م����دون ���ص��ي��ن��ي بارز 
ت�صيونغ  ه��وا���ص��ان  ب��ا���ص��م  م��ع��روف 
ج��ي��ان، يف الأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي، قال 
فر�صة  �صتكون  اأوكرانيا  “اأزمة  اإن 
تايوان،  م�صكلة  حلل  لنا  تاريخية 
نافذة  �صتكون  اأوكرانيا  يف  احل��رب 
الأم،  ال���وط���ن  ل��ت��وح��ي��د  ت��اري��خ��ي��ة 
ويرف�ص  ت���ف���وي���ت���ه���ا«.  ي���ج���ب  ل 
املراقبني  وقدماء  الدبلوما�صيون 
الفكرة،  ه��ذه  ال�صينية  لل�صيا�صة 
وبع�ص  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  ل��ك��ن 
جتعل  اأن  يخ�صون  ال�صني  ج��ريان 

احلرب يف اأوكرانيا بكني اأقوى.

فر�سة مهمة لل�سني
اخلبري  جابويف،  األك�صندر  وق��ال 
“كارنيغي”  م���رك���ز  يف  ال���رو����ص���ي 
احل���رب،  وق��ع��ت  “اإذا  ل���اأب���ح���اث: 
اإل�����ه�����اء كبري  ف�����ص��ت��ك��ون م�������ص���در 

“لن  كوروليف:  وق��ال  املحلية.  اأو 
حتركات  رو�صيا  ول  ال�صني  تتخذ 
ال���ت���ي يكون  امل���ج���الت  ج��ري��ئ��ة يف 
م�صالح  ف��ي��ه��ا  الآخ�������ر  ل��ل��ج��ان��ب 
املطالب  تدعما  ول��ن  اأول��وي��ة،  ذات 
اإث�����ارة للجدل  الإق��ل��ي��م��ي��ة الأك����رث 

للطرف الآخر«.
وت���وّق���ع دب��ل��وم��ا���ص��ي اأوك�������راين يف 
جهودها  ب���ك���ني  ت��ك��ث��ف  اأن  اآ����ص���ي���ا 
على  اليابانية،  امل�صالح  لتقوي�ص 
ال�صفن  ع���دد  ب��زي��ادة  امل��ث��ال  �صبيل 
ال�صواحل  خفر  ي�صتخدمها  ال��ت��ي 
يف ال���دوري���ات يف امل��ي��اه ح���ول جزر 
املتنازع  دي��اوي��و،  ج��زر  اأو  �صينكاكو، 

عليها.
اليابانيون  اخل�����رباء  ي�����ص��ع��ر  ك��م��ا 
ال�صني  ���ص��ن  اح��ت��م��ال  م��ن  بالقلق 
الإلكرونية  الهجمات  من  املزيد 

على اأهداف �صهلة يف اليابان.

تقوي�س القوة الأمريكية
مو�صكو  اإن  ق����ال  ك���ورول���ي���ف  ل��ك��ن 
البع�ص،  بع�صهما  تدعمان  وبكني 
بقوة عندما ت�صركان يف مواجهة 

الوليات املتحدة.
“اإذا  اأن��ه  اإىل  ال�صحيفة  وخل�صت 
الأوكرانية  الأزم��ة  اأن  ال�صني  راأت 
العاملي،  ال�������ص���راع  ه����ذا  م���ن  ج����زء 
لتقوي�ص  ا�صتغالها  ف�صيمكنها 
القوة الأمريكية، رغم اأن املراقبني 
قالوا، اإن بكني لن تهاجم تايوان«.

لل�صني،  اأم����ا  امل��ت��ح��دة.  ل��ل��ولي��ات 
ف�صتكون هذه فر�صة بنف�ص حجم 
الأزم���ة  اإىل  اإ����ص���ارة  يف   ،”2014
دعمت  عندما  املا�صية  الأوكرانية 
الباد  يف  انف�صالية  حركة  رو�صيا 

و�صمت �صبه جزيرة القرم.
عاقات  اخل��������اف،  ه�����ذا  وم�������زق 
رو���ص��ي��ا م��ع ال��غ��رب، ودف���ع مو�صكو 
اإىل اأح�صان ال�صني. وبني 2013 
و2021، ت�صاعف ن�صيب ال�صني 
رو�صيا  مع  اخلارجية  التجارة  من 

من 10 اإىل 20%.
تابعت  اإذا  اأن����ه  امل��ح��ل��ل��ون  وي��ع��ت��ق��د 
التهديد  واأوروبا  املتحدة  الوليات 
ب��ف��ر���ص ع��ق��وب��ات ع��ل��ى رو���ص��ي��ا اإذا 
غ���زت اأوك��ران��ي��ا م���رة اأخ�����رى، فاإن 
اعتماداً  اأك���رث  �صُت�صبح  “مو�صكو 

على بكني«.

اأ�سئلة مهمة
اأهم  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ����ص���ارت 
الأ���ص��ئ��ل��ة ال��ت��ي ت��ل��وح يف الأف���ق عن 
�صراع  يف  امل��ح��ت��م��ل  ال�����ص��ني  دور 
�صراكتها  ع���ن  ���ص��ت��ك��ون  اأوك���ران���ي���ا 
رو�صيا،  مع  والع�صكرية  ال�صيا�صية 
البلدين  اإ�صرار  رغم  اأن��ه  م�صيفة 
فقد  حت��ال��ف،  يف  لي�صا  اأنهما  على 
بينهما،  الع�صكري  التعاون  و�صل 
م�صتوى  اإىل  امل���ن���اط���ق،  ب��ع�����ص  يف 

تناف�صي بني احللفاء التقليديني.
وهو  مينغوين،  ت�صاو  ع��ن  ونقلت 

 تعاون اجلي�سني
ورجح املحللون اأن ي�صاعد اجلي�صان 
العدو،  �صواريخ  تتبع  يف  بع�صهما 
للقيادة  اأن���ظ���م���ت���ه���م���ا  وت����وج����ي����ه 

والت�صالت وال�صتهداف.
وق�����ال م�����ارك ه���ي���ل���ب���ورن، اخلبري 
“كينغز  يف  الدفاعية  ال�����ص��وؤون  يف 
قادرة  “ال�صني  لندن”:  كوليدج 
رادار  حم����ط����ات  ام�����ت�����اك  ع���ل���ى 
ينطبق  ما  وه��و  رو�صيا،  يف  اأر�صية 
اأي�صاً، ما يو�ّصع نطاق  على رو�صيا 

انت�صارها ب�صكل كبري«.
البلدان  ي�صعى  ذل���ك،  على  ع���اوة 
الأق������م������ار  ن����ظ����ام����ي  رب��������ط  اإىل 
العاملية،  للماحة  ال�صطناعية 
ع��دداً من  ما مينح مو�صكو وبكني 
الأق���م���ار ال���ص��ط��ن��اع��ي��ة اأك����رث من 
الوليات املتحدة، با�صتخدام نظام 

.GPS حتديد املواقع العاملي
هيلبورن:  ق���ال  الإط�����ار،  ه���ذا  ويف 
رو�صيا  اأن���ظ���م���ة  ت���ع���ر����ص���ت  “اإذا 
اأقمارها  ت��ع��ر���ص��ت  اأو  ل��ل�����ص��غ��ط، 
ما،  ن��زاع  يف  للخطر  ال�صطناعية 
م�صاعدة  على  احل�صول  فيمكنها 

ال�صني«.

تقوي�س م�سالح اليابان
تراجعتا  ورو�صيا  ال�صني  اأن  ورغم 
قوة  املتحدة،  الوليات  اعتبار  عن 
عظمى، اإل اأنهما كانتا اأكرث حذراً 
يف التعامل مع الق�صايا الإقليمية 

اأن  الدولتان  ت��رى  التي  النزاعات 
وراءها قوى خارجية«.

على  ال�صني  اأُج����ربت  “اإذا  وق���ال: 
ب��ال��ق��وة وتدخلت  ت���اي���وان  ت��وح��ي��د 
لن  مو�صكو  اأن  اأع��ت��ق��د  وا���ص��ن��ط��ن، 
واإذا طلبت  الأي��دي،  تقف مكتوفة 
حرب  يف  ال�صيني  ال��دع��م  رو���ص��ي��ا 

وخبري  ���ص��اب��ق  �صيني  دب��ل��وم��ا���ص��ي 
الآن يف  ال��رو���ص��ي يعمل  ال�����ص��اأن  يف 
الدولية  للدرا�صات  ال�صني  معهد 
عاقتنا،  لتطوير  اأق�صى  حد  “ل 
ول حدود. ميكن القول اإننا حلفاء 
رو�صيا  واأن  احللفاء”،  م��ن  اأك���رث 
يف  بع�صهما  “�صتدعمان  وال�صني 

الأ�صلحة،  ت��ط��وي��ر  يف  وال���ت���ع���اون 
وامل�صاورات املنتظمة حول الق�صايا 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة والأم����ن����ي����ة، وت���ب���ادل 
متكن  الأم����د،  ط��وي��ل  الع�صكريني 
من  وال�صيني  الرو�صي  اجلي�صني 
حروب  يف  م�صرك  ب�صكل  العمل 

حقيقية«.

اأوكرانيا، فقد تكون بكني يف و�صع 
ميكنها من امل�صاعدة«.

كوروليف،  األك�صندر  ق��ال  ب����دوره، 
الأمنية  ال����ع����اق����ات  يف  اخل���ب���ري 
جامعة  يف  ال�����ص��ي��ن��ي��ة  ال���رو����ص���ي���ة 
“التدريبات  اإن  وي��ل��ز،  ���ص��اوث  نيو 
واملو�صوعية،  امل��ت��ك��ررة  امل�����ص��رك��ة 

االأزمة االأوكرانية تعمق العالقات بني رو�سيا وال�سني

وا�سنطن تدعو عائالت موظفيها يف بيالرو�ص للمغادرة  احتجاجات مناه�سة للجي�ص يف ميامنار يف ذكرى االنقالب
•• وا�شنطن-اأ ف ب

ت الوليات املتحدة عائات املوظفني احلكوميني  ح�صّ
ب���ي���ارو����ص ع��ل��ى م���غ���ادرة ال���ب���اد، وف����ق م���ا اأعلنت  يف 
اأم�ص الأول الثنني فيما تتزايد  اخلارجية الأمريكية 

املخاوف من احتمال غزو رو�صيا جلارتها اأوكرانيا.
و�صدرت الأوامر بعد �صاعات على �صجال بني وا�صنطن 
ومو�صكو ب�صاأن ملف اأوكرانيا يف جمل�ص الأمن الدويل، 
على  عقوبات  بفر�ص  املتحدة  الوليات  ه��ددت  وبعدما 
الرثية  “الأوليغار�ص”  طبقة  من  رو�صية  �صخ�صيات 

والنافذة.
كما اّتهمت الوليات املتحدة رو�صيا الثنني بالتخطيط 
لرفع عديد قواتها يف بيارو�ص اإىل 30 األف جندي يف 

غ�صون اأ�صابيع.
وجاء يف توجيهات ال�صفر ال�صادرة الثنني اأن اخلارجية 
اأف���راد ع��ائ��ات املوظفني  “اأمرت مب��غ��ادرة  الأم��ريك��ي��ة 

احلكوميني الأمريكيني” من بيارو�ص.
اإىل بيارو�ص  ال�����ص��ف��ر  م��ن  الأم��ريك��ي��ني  ح����ّذرت  ك��م��ا 
التعّر�ص  وخطر  للقوانني  التع�صفي  للتطبيق  “نظرا 

عادي  غري  ب�صكل  قواتها  رو�صيا  وح�صد  العتقال  اإىل 
ومقلق على احلدود بني بيارو�ص واأوكرانيا«.

وح�صدت رو�صيا اأكرث من 100 األف جندي عند حدودها 
فيما  التوتر  م�صتوى  ارتفاع  اإىل  اأدى  ما  اأوكرانيا،  مع 
كّثفت دول حلف �صمال الأطل�صي جهودها ملنع وقوع اأي 
اجتياح. واأفادت الوليات املتحدة باأن مو�صكو تن�صر يف 

الأ�صا�ص 5000 جندي يف بيارو�ص.
ليندا  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل��دى  وا�صنطن  م��ن��دوب��ة  وق��ال��ت 
ت��وم��ا���ص-غ��ري��ن��ف��ي��ل��د اأم������ام جم��ل�����ص الأم������ن ال����دويل 
هذا  تو�صيع  تنوي  رو�صيا  اأن  على  اأدل��ة  “راأينا  الثنني 
التواجد لي�صمل اأكرث من 30 األف جندي قرب حدود 
بيارو�ص” مع اأوكرانيا بحلول مطلع �صباط/فرباير، 
م�صرية اإىل اأن هذه القوات �صتكون على بعد “اأقل من 

�صاعتني عن �صمال كييف«.
ل��ك��ن ن��ظ��ريه��ا ال���رو����ص���ي ف��ا���ص��ي��ل��ي ن��ي��ب��ي��ن��زي��ا رف�ص 
التهامات وراأى اأّن الوليات املّتحدة تريد “خلق حالة 
من اله�صترييا” و”خداع املجتمع الدويل باّتهامات ل 
اأن قوات باده متواجدة يف رو�صيا  وذكر  اأ�صا�ص لها”. 

من اأجل تدريبات ع�صكرية م�صركة فح�صب.
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العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون غزل البنات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4184698 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة بدر عبداهلل طالب عبداهلل العربي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف را�صد عبداهلل حممد م�صبح الدرعي
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإعــــــــــالن
فالكون  ال�ص�����ادة/باك  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات التو�صيل
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4014109 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة عادل عبدالرحمن �صالح حممد املرزوقي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف نوره حممد �صعيد حممد الرا�صدي

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/اأر�ص ريفنا لتجارة  بان  التنمية القت�صادية  دائ���رة  تعلن 

املواد الغذائية ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2644943 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة حممد عبداملجيد عبدالعزيز الباي�ص %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف ثائر عبداملجيد عبدالعزيز الباي�ص

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صياجي 

للخ�صروات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3806514 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صعادة 

للت�صويق
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2714753 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اللحظة 

الوىل لتنظيم احلفات والفعاليات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2988495 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ام �صي  تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان 

بي ام مينا للتكنولوجيا املعلوماتية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2864073 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة هوين بي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2625466 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة حبيب ماتومال هاو�ص حممد كونهى ماتومال هاو�ص %100
تعديل وكيل خدمات / حذف عبداهلل �صامل ح�صن بودعى الزعابى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عرفات �صيتارى بوثيا فالبيل

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ بقالة هوين بي

HONEY BEE GROCERY

اإىل/ بقالة هوين بي - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
HONEY BEE GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/تكمار لا�صت�صارات الفنية البحرية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1057275 
تعديل وكيل خدمات / حذف

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ تكمار لا�صت�صارات الفنية البحرية

TECMAR TECHNICAL MARINE CONSULTANCY

اإىل/ تكمار لل�صيانة الفنية واملن�صاآت البرولية - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
TECMAR TECHNICAL MAINTENANCE OF PETROLEUM FACILITIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ال�صيانة الفنية للم�صانع و املن�صاآت البرولية  0910009
 تعديل ن�صاط / حذف ا�صت�صارات ال�صامة وال�صحة املهنية  7020018

تعديل ن�صاط / حذف خدمات حقول ومن�صاأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإعــــــــــالن
ال�صيانه  و  للمقاولت  الوطنية  ال�ص�����ادة/تهامة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ م م  رخ�صة رقم:1185796 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حممد احمد احمد حممود بدر من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / حممد احمد احمد حممود بدر من 30 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ميثا �صامل �صافى طريف املن�صورى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ تهامة الوطنية للمقاولت و ال�صيانه العامة ذ.م.م

TOHAMA NATIONAL CONTRACTING & GENERAL MAINT . LLC
 - م  م  ذ  الواحد  ال�صخ�ص  �صركة  العامة  ال�صيانه  و  للمقاولت  الوطنية  تهامة  اإىل/ 

�صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
  TOHAMA NATIONAL CONTRACTING & GENERAL MAINTAINANCE.

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C   - .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جياد ال�صحراءلل�صيانه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:4018369 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة وليد فتحى حممد مهنى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف احمد احلر را�صد احلر ال�صويدى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف وليد فتحى حممد مهنى

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 50000
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�صاحة null* null اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ جياد ال�صحراءلل�صيانه

JEYAD AL SAHRAA MAINTENANCE
اإىل/ جياد ال�صحراء لل�صيانة املبانى - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

JEYAD AL SAHRAA MAINTENANCE BUILDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة �صيانة املباين  4329901

تعديل ن�صاط / حذف العقارات  70033
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الفار�ص لإ�صترياد وتركيب 

قد تقدموا الينا بطلب  CN احلجر  رخ�صة رقم:1125698 

تعديل اإ�صم جتاري من/ الفار�ص لإ�صترياد وتركيب احلجر

ALfaris IMPORTING & STONE FIXING

اإىل/ الفار�ص لتجارة احلجر

  ALFARES STONE TRADING

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإعــــــــــالن
للنقليات  بارك  ال�ص�����ادة/�صوبر  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واملقاولت العامة - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�صة رقم:1803131 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة حممد �صوملان حممد �صديق %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبري حممد عباد القميحه
تعديل �صكل قانوين  من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإعــــــــــالن
الملنيوم  ال�ص�����ادة/ريحان لعمال  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

و الزجاج - ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1150028 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة هار�صاد على كاراكال %49
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

اإ�صافة �صعيد يو�صف ابراهيم بوعتابه الزعابى %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف يو�صف ابراهيم بوعتابه الزعابى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف هار�صاد على كاراكال
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م

ال�صم التجاري:املرجان خلدمات التوظيف - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
حمودة  بن  بناية/�صركة  وحدة   -  1601 مكتب   16 ال�صركة:ط  عنوان 

للعقارات C14 - جزيرة ابوظبي �صارع اخلليج العربي غرب 59-1
CN 1190490 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

2 - تعيني ال�صادة/مكتب حممد عبداملنعم ماهر لتدقيق احل�صابات ، كم�صفي 
قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/12/21 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150028976
تاريخ التعديل:2022/2/1

املعني  امل�صفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:افكار لتجارة معدات حقول النفط ذ.م.م
عنوان ال�صركة:ابوظبي �صارع حمدان بناية ورثة ال�صيخ حمدان بن حممد اآل 

نهيان )حمدان �صنر(
CN 1146014 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

2 - تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون ، كم�صفي قانوين 
لل�صركة بتاريخ:2022/1/31 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250002960
تاريخ التعديل:2022/2/1

املعني  امل�صفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/لولودي للحلويات واملعجنات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3706862 
تعديل اإ�صم جتاري من/ لولودي للحلويات واملعجنات
LOULOUDI SWEETS AND PASTRIES

اإىل/ ريحان لتنظيم احلفات و جتارة التحف والهدايا
RAYHAN EVENT PLANNING  AND ANTIQUES AND GIFTS TRADING

تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة التحف الفنية - باجلملة  4649037
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة تنظيم احلفات واملنا�صبات  9000102

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة الهدايا - باجلملة  4649034
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة املاب�ص الن�صائية اجلاهزة - باجلملة  4641202

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ا�صترياد  4610008
 تعديل ن�صاط / حذف حت�صري احللويات  5621007

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/واتر تيك ل�صيانة الحوا�ص

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2418543 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة بالموروجان نارايانا�صامى نارايانا �صامى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف را�صد ح�صن مو�صى ح�صن ال�صميخ
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 100000

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ واتر تيك ل�صيانة الحوا�ص
WATER TECH POOLS MAINTENANCE

اإىل/ واتر تيك ل�صيانة الحوا�ص - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
WATER TECH POOLS MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإعــــــــــالن
وال�صيانة  للمقاولت  امل�صند  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة  ذ م م  رخ�صة رقم:1155222 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ن�صر حممد �صاكر احل�صني من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / ن�صر حممد �صاكر احل�صني من 49 % اإىل %100
تعديل مدير / اإ�صافة ن�صر حممد �صاكر احل�صني

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد مبارك على
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صركة امل�صند للمقاولت وال�صيانة العامة  ذ م م
AL MISNAD GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE CO . L L C

اإىل/ امل�صند للمقاولت وال�صيانة العامة - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
ALMISNAD GENERAL CONTRACTING & MAINTENENCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/معهد بريليتز للغات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1000451 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ليلى حممد عدنان �صيدانى  %16

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة اخلور لا�صتثمار التجاري ذ.م.م

AL KHOR COMMERCIAL INVESTMENT L.L.C.

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف من�صور عبداجلبار عبداملح�صن احمد ال�صايغ

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداجلبار عبداملح�صن احمد ح�صن ال�صايغ

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

ق����ّدم ف��ران�����ص��ي�����ص��ك��و ري��ت�����ص��ي بيتي 
الدولية  الحت����ادات  احت���اد  رئي�ص 
ال�صيفية  الأومل����ب����ي����ة  ل����األ����ع����اب 
اإىل  والتقدير  ال�صكر  "اأ�صواف" 
اآل  را�����ص����د  ب����ن  حم���م���د  "جائزة 
الريا�صي" اإحدى  لاإبداع  مكتوم 
اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د  "مبادرات 
الذي  ال��دور  العاملية" على  مكتوم 
تلعبه اجلائزة يف تطوير الريا�صة 
م��ن خ��ال دع��م وت��ك��رمي املبدعني 
م�����ن ال���ري���ا����ص���ي���ني والحت����������ادات 
ال�����دول�����ي�����ة ����ص���اح���ب���ة امل������ب������ادرات 

الإبداعية.
جاء ذلك يف ر�صالة بعثتها بيتي اإىل 
الدورة  بنجاح  فيها  ه��ن��اأ  اجل��ائ��زة 
حفل  ح�صر  ال��ت��ي  ع�صرة  احل��ادي��ة 
اأقيم  ال��ذي  فيها  الفائزين  تكرمي 
يف م��رك��ز امل��ع��ار���ص وامل���وؤمت���رات يف 
و�صف  كما  بدبي،   2020 اإك�صبو 
الرائد  يف ر�صالته اجلائزة ودوره��ا 
الريا�صية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ت��ك��رمي  يف 
ممتازة  "مبادرة  ب��اأن��ه��ا  ال��دول��ي��ة 

ل���ت���ق���دي���ر م�������ص���اه���م���ة الحت���������ادات 
الدولية يف تطوير الريا�صة".

وت���رت���ب���ط اجل����ائ����زة ب�����ص��راك��ة مع 
الدولية لاألعاب  احتاد الحتادات 
"اأ�صواف"  ال�����ص��ي��ف��ي��ة  الأومل���ب���ي���ة 
يف  الطرفني  ج��ه��ود  تتكامل  حيث 
ت��ط��وي��ر ال��ري��ا���ص��ة يف ال��ع��امل، كما 
يف  اجل��ائ��زة  جهود  ال�صراكة  تدعم 
الدولية  الحت����ادات  م��ع  التوا�صل 

الأومل��ب��ي��ة وحت��ف��ي��زه��ا ع��ل��ى تقدمي 
ن�صر  ت�����ص��اه��م يف  ال���ت���ي  امل����ب����ادرات 
ممار�صة الريا�صة يف العامل وتدعم 
البطولت  تنظيم  موا�صلة  �صبل 
للريا�صيني  ال���ف���ر����ص���ة  وت����وف����ري 
�صعوبهم  ومت����ث����ي����ل  ل���ل���ت���ن���اف�������ص 
الريا�صة،  م�صتوياتهم  وت��ط��وي��ر 
املظلة  "اأ�صواف"  ي�����ص��ك��ل  ك���م���ا 
الريا�صية  ل���احت���ادات  ال��ر���ص��م��ي��ة 

الأوملبية امل�صوؤولة عن اأهم الألعاب 
حري�ص  وهو  العامل  يف  الريا�صية 
وحث  اجل��ائ��زة  م��ع  التوا�صل  على 
امل�صاركة  على  الأع�صاء  الحت��ادات 
والر�صح  اجل����ائ����زة  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
املوؤ�ص�صية  ال��ف��ئ��ة  ب��ج��ائ��زة  ل��ل��ف��وز 
�صهدت  ال��ت��ي  الفئة  وه��ي  العاملية، 
فوز العديد من الحتادات الدولية 
ب��ه��ا وال���ت���ي ك����ان اآخ����ره����ا الحت����اد 

 11 ال���دورة  ال���دويل لكرة اليد يف 
للجائزة.

يوم  اإىل  "اأ�صواف"  تاأ�صي�ص  ويعود 
قررت  ح��ي��ث   1983 م��اي��و   30
تنظم  ال���ت���ي   21 ال������  الحت���������ادات 
الوقت  ذل��ك  يف  امل��درج��ة  الريا�صة 
ب���رن���ام���ج الأل�����ع�����اب الأومل���ب���ي���ة  يف 
ت�صكيل   1984 ل��ع��ام  ال�����ص��ي��ف��ي��ة 
احتاد الحتادات ال�صيفية الأوملبية 

ا�صم خمت�صر  الذي حمل  الدولية 
اأع�صاء  من���ا  ث���م  "اأ�صواف"  ه���و 
الحت��������اد م���ن���ذ ذل�����ك احل�����ني اإىل 
احتادات  واأربعة  دولًيا  احت��اًدا   28
نتيجة  م��ن��ت�����ص��ب��ة  اأع�������ص���اء  دول���ي���ة 
الربنامج  ريا�صات جديدة يف  �صم 

الأوملبي لأوملبياد باري�ص 2024.
وتعزيز  بتوحيد  "اأ�صواف"  ويقوم 
ال�صيفية  الحت��������������ادات  ودع���������م 

للحفاظ  ال�����دول�����ي�����ة  الأومل�����ب�����ي�����ة 
تن�صيق  م��ع   ، ا�صتقاليتهم  ع��ل��ى 
امل�صركة  واأه��داف��ه��م  م�صاحلهم 
امل�صافة  للقيمة  ك��م��زود  للعمل  ؛ 
ل��ل��ح��رك��ة الأومل����ب����ي����ة ب�����ص��ك��ل ع����ام، 
الدولية  الحت����ادات  تتحمل  فيما 
ومراقبة  اإدارة  واج���ب  م�����ص��وؤول��ي��ة 
ملختلف  ري���ا����ص���ت���ه���م  وت����ط����وي����ر 
العامل،  الريا�صية يف  التخ�ص�صات 

العملي  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ذل�����ك  يف  مب����ا 
للبطولت خال الألعاب الأوملبية، 
والإ�صراف على تطوير الريا�صيني 
الريا�صات  ال��ذي��ن مي��ار���ص��ون ه��ذه 
ع��ل��ى ك��ل امل�����ص��ت��وي��ات، ح��ي��ث يحكم 
على  ري���ا����ص���ت���ه  دويل  احت������اد  ك����ل 
تعزيزها  وي�صمن  العاملي  امل�صتوى 
وتطويرها على اأن يتوىل  "اأ�صواف" 
املنتظم  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ���ص��م��ان  م��ه��م��ة 
للم�صابقات وكذلك احرام قواعد 
اجلمعية  وتعقد  النظيف.  اللعب 
ال��ع��م��وم��ي��ة لأ����ص���واف م���رة واح���دة 
ال�صنة، وع��ادة ما ي�صبق اجتماع  يف 
اجل��م��ع��ي��ة ع��ق��د اج��ت��م��اع م�صرك 
للجنة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����ص  ب���ني 
الأومل���ب���ي���ة ال���دول���ي���ة والحت�������ادات 
الدولية حيث تتم مناق�صة العديد 
امل�صالح  اأج��ل  من  املو�صوعات  من 
فيما  الأوملبية،  للحركة  امل�صركة 
الحت��اد جمل�ص هيئة  اإدارة  يتوىل 
تنفيذية يتكون من ثمانية اأع�صاء 
الحت����ادات  ق���ادة  جميعهم  اأف�����راد، 
ال�صيفية الأوملبية الدولية، واملدير 

التنفيذي لاحتاد.

•• اأبوظبي -الفجر

امل��و���ص��م اجلديد،  اأج��ن��دة  ع��ن  للجوجيت�صو،  الإم�����ارات  احت���اد  اإع����ان  م��ع   
يتطلع جنوم واأبطال اللعبة   اإىل بدء م�صوارهم باأف�صل �صورة ممكنة من 
الفنية  الأج��ه��زة  اإ���ص��راف  تدريبية مكثفة حتت  برامج  وف��ق  العمل   خ��ال 
اجلاهزية  م�صتويات  ل��رف��ع  ال��وط��ن��ي،  وامل��ن��ت��خ��ب  والأن���دي���ة  ل��اأك��ادمي��ي��ات 
ومعدلت اللياقة البدنية  التي توؤهلهم للتاألق والتطور من اأجل احلفاظ 
على مكا�صب املرحلة املا�صية وم�صاعفتها يف امل�صتقبل، ول �صيما اأن املو�صم 
الألعاب  دورة  راأ�صها  على  للغاية  مهمة  دولية  م�صاركات  �صي�صهد  اجلديد 
العاملية يف بريمينجهام يف الوليات املتحدة يف �صهر يوليو، ودورة الألعاب 
الآ�صيوية اآ"�صياد" يف ال�صني يف �صهر �صبتمرب، وبطولة العامل للجوجيت�صو 
يف �صهر اأوكتوبر وبطولة اأبوظبي العاملية للمحرفني يف نوفمرب من العام 

اجلاري. 
ويف هذا الإطار اأ�صاد مدرب املنتخب الوطني رامون ليمو�ص باأجندة املو�صم 
والدولية،  املحلية  ال��ب��ط��ولت  م��ن  ف��ري��دا  مزيجا  تت�صمن  ال��ت��ي  اجل��دي��د 

منوها بجهود الحتاد وخططه املدرو�صة يف ت�صميم بطولت ت�صاهم يف رفع 
م�صتوى املناف�صة مبا ين�صجم مع تطوير ريا�صة اجلوجيت�صو وتو�صيع قاعدة 
نقاط  على  للح�صول  والأن��دي��ة  الاعبني  اأم��ام  املجال  واإف�صاح  امل�صاركني، 

ت�صنيفية جديدة ت�صاف اإىل ر�صيدهم النهائي مع ختام املو�صم.
ويقول ليمو�ص:" يف بداية املو�صم ونحن مقبلون على مرحلة تتطلب الكثري 
الذهني  اجلانب  على  والعمل  الفنية  واحل�ص�ص  البدنية،  التدريبات  من 
والنف�صي ل�صقل قدرات الأبطال وتطوير م�صتوياتهم. فاإن مدربي املنتخب 
والأندية والأكادمييات على م�صتوى الدولة حري�صون على مواكبة اأحدث 
برامج  واعتماد  اآخ��ر،  بعد  يوما  تتطور  التي  العاملية  التدريبية  املمار�صات 
والاعبات  الاعبني  ق��درات  حت�صن  التي  الكفاءة  عالية  البدين  التدريب 

وتك�صبهم مهارات املرونة وال�صرعة والتوازن والركيز خال النزالت. 
رائعة خال  اإجن��ازات  ت�صجيل  الوطني يف  املنتخب  اأن جناح  ليمو�ص  واأك��د 
�صتوا�صل  التي  واملواهب  ال�صابة  الوجوه  من  عدد  وب��روز  املا�صية،  الأع��وام 
امل�صرية، يحّتم على اجلميع بذل املزيد من اجلهد والعمل الدوؤوب للحفاظ 

على املكت�صبات وتعظيمها يف امل�صتقبل.

اأن  العولقي  ف���راج  ي��ا���ص  ون���ادي بني  ال��وط��ن��ي  املنتخب  ي��ق��ول جن��م  ب���دوره 
مل  الاعبني  واأن  و���ص��اق،  ق��دم  على  جت��ري  اجلديد  للمو�صم  ال�صتعدادات 
يتوقفوا عن التدريبات خال املرحلة املا�صية، انطاقا من اإدراكهم لأهمية 
احلفاظ على اجلاهزية التامة واللياقة البدنية العالية، خ�صو�صا يف ظل 
جدول مزدحم بالبطولت املحلية والدولية، والآمال الكبرية التي تعقدها 

اجلماهري على الاعبني. 
واأ�صاف العولقي اأن الاعبني يتدربون على عدة فرات يومية حتت اإ�صراف 
على  امللقاة  امل�صوؤولية  حجم  وي��درك��ون  وال��ن��ادي،  للمنتخب  الفني  اجلهاز 
كافة  ملواكبة  اجلديدة  املهارات  واكت�صاب  با�صتمرار  الأداء  لتطوير  عاتقهم 

امل�صتحدثات وتكرار اإجنازات املا�صي واعتاء من�صات التتويج.
امليدالية  و�صاحب  ال�صاعد  الوطني  املنتخب  جنم  النعيمي  ذي��اب  وي��وؤك��د 
بالبطولت  حافلة  الحت���اد  اأج��ن��دة  اأن  اخلام�صة  اآ�صيا  بطولة  يف  الذهبية 
البطولت  بع�ص  على  تركيزي  حم��ور  و�صيكون  امل��راح��ل،  لكل  والأح����داث 
للمنتخب. نحن يف غاية احلما�ص لنطاق  وامل�صاركات اخلارجية  املحلية 
اأوىل بطولت املو�صم بعد اأ�صبوعني من الآن، وقمنا بال�صتعداد مبكرا لهذه 

اللحظة. 
اأن  خ�صو�صا  العام،  هذا  اأ�صدها  على  املناف�صات  تكون  اأن  "اأتوقع  واأ���ص��اف: 
العديد  و�صتجذب نحوها  اأعلن عنها الحتاد متميزة جدا  التي  البطولت 
اإيجابي على  من ع�صاق اللعبة واملمار�صني اجلدد، وهو ما �صينعك�ص ب�صكل 

تطور ريا�صة اجلوجيت�صو يف الدولة. 
البطولت  يف  ال��وط��ن  متثيل  ع��ل��ى  ح��ري�����ص  اأن���ه  ق��ائ��ا  النعيمي  واخ��ت��ت��م 
الأ�صا�ص  الهدف  اأن  العلم  اآ�صيا،مع  ذهبية  ي�صاهي  اإجناز  الدولية وحتقيق 
يبقى يف حتقيق ميدالية ذهبية بطولة العامل للجوجيت�صو وبطولة الآ�صياد 

الآ�صيوية. 
اأجندة بطولت  اأن  يا�ص،  بني  نادي  الكلباين من فريق  �صّما  توؤكد  بدورها 
املو�صم اجلديد تواكب كل التطلعات ومتنح فر�صا متكافئة للتطور والرتقاء 
وحتقيق الإجنازات. وقالت:" نود اأن نتقدم بال�صكر والمتنان اإىل الحتاد 
حتقيق  على  الإم���ارات  بنت  ت�صاعد  مثالية  بيئة  توفري  على  حري�ص  لأن��ه 
اأحامها يف هذه الريا�صة، ونتطلع اإىل التاألق حمليا باعتباره الأ�صا�ص نحو 

متثيل املنتخب وال�صعود اإىل من�صات التتويج العاملية". 

•• دبي-وام:

اأو�صى املكتب التنفيذي ملجل�ص روؤ�صاء 
اللجان الأوملبية بدول جمل�ص التعاون 
اخلليجي بتثبيت موعد دورة الألعاب 
التي  ال��ث��ال��ث��ة  اخلليجية  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
�صتقام بدولة الكويت ال�صقيقة خال 
31 مايو القادم  15 اإىل  الفرة من 
ال�  يف  ر�صميا  ال����دورة  تفتتح  اأن  ع��ل��ى 
22 من ال�صهر ذاته، حيث �صيتم دمج 
الألعاب  دورة  م��ع  امل���راأة  ريا�صة  دورة 
للتو�صية  وف��ق��اً  ل��ل��رج��ال  ال��ري��ا���ص��ي��ة 

ال�صابقة.
ع���ل���ى مقرح  امل����واف����ق����ة  ك���م���ا مت�����ت 
بتنظيم  الكويتية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
لاألعاب  وحتكيمية  تدريبية  دورات 
القدم،  والفردية وهي كرة  اجلماعية 
وال���ك���رة ال��ط��ائ��رة، وك���رة ال��ي��د، وكرة 
ال�صلة، واألعاب القوى، وكرة الطاولة، 
ال�������ص���ل���ة، ومت ع���ر����ص ج����دول  وك������رة 

الدورات و�صروط امل�صاركة فيها.
وحدد املكتب التنفيذي عقد الجتماع 
الأوملبية  ال���ل���ج���ان  ل���روؤ����ص���اء  ال����ق����ادم 

املقبل  مار�ص  ب�صهر  ليقام  اخلليجية 
ال�صعودية مقر دولة  باململكة العربية 
ملجل�ص  احل���ال���ي���ة  ل����ل����دورة  ال���رئ���ا����ص���ة 

التعاون اخلليجي.
جاء ذلك يف الجتماع ال� 93 للمكتب 
اللجان  روؤ�����ص����اء  مل��ج��ل�����ص  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

الأوملبية ملجل�ص التعاون لدول اخلليج 
اأم�ص الول  العربية الذي ُعقد م�صاء 
بتقنية الت�صال املرئي. ومّثلت اللجنة 
الأوملبية الوطنية فيه �صعادة املهند�صة 
عزة بنت �صليمان الأمني العام امل�صاعد 
للجنة  وامل���ال���ي���ة  الإداري��������ة  ل��ل�����ص��وؤون 
الجتماع  وب����داأ  ال��وط��ن��ي��ة.  الأومل��ب��ي��ة 
بن  فهد  الأم���ري  م��ن  ترحيبية  بكلمة 
ج��ل��وي ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ن��ائ��ب رئي�ص 
اللجنة الأوملبية والباراملبية ال�صعودية 
للمكتب  احل���ال���ي���ة  ال���������دورة  رئ���ي�������ص 
التنفيذي رحب فيها باحل�صور مثمناً 
كافة اجلهود الداعمة مل�صرية احلركة 
الجتماع  و�صهد  اخلليجية.  الأوملبية 
يف  التنفيذي  املكتب  تو�صية  اع��ت��م��اد 
باإنهاء   /92/ ال����  الأخ����ري  اج��ت��م��اع��ه 
اخلليجية،  التنظيمية  اللجان  عمل 
املقبلة  البطولت  تنظيم  يتم  اأن  على 
للعبة  امل���ح���ل���ي  الحت�������اد  خ�����ال  م����ن 

واللجان الأوملبية.

تقدير و�سكر عاملي جلائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالإبداع الريا�سي 

جنوم اجلوجيت�سو يبدوؤون ا�ستعداداتهم لبطولت املو�سم اجلديد و�سط تفاوؤل كبري 

رامون ليمو�ص: بطوالت االحتاد اأف�سل تاأهيل لالعبني من اأجل امل�ساركات القارية والعاملية 

تثبيت موعد الن�سخة الثالثة لالألعاب اخلليجية بالكويت مايو القادم
•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقر اجلهاز الفني لفريق الكرة بنادي الهال ال�صعودي، 
ع��ل��ى ق��ائ��م��ة ال��ف��ري��ق مل��ن��اف�����ص��ات ك��اأ���ص ال��ع��امل ل��اأن��دي��ة " 
اأبوظبي خال  العا�صمة  " وامل��ق��ررة يف   2021 الإم���ارات 

الفرة من 3 اإىل 12 من فرباير اجلاري.
لعباً،   30 للفريق  املبدئية  القائمة  ت�صم  اأن  وينتظر 
على اأن يتم ت�صفيتهم اإىل 23 قبل 48 �صاعة من موعد 
اجلزيرة  لقاء  من  الفائز  اأم��ام  املقررة  الفتتاحية  املباراة 
وبرياي التاهيتي . وت�صم القائمة يف حرا�صة املرمي عبد 
اهلل املعيوف وحممد العوي�ص وعبد اهلل اجلدعاين واأحمد 
البليهي، وحممد جحفلي،  املدافعني علي  اآل جبيع، ومن 
وجاجن هيون �صو، ويا�صر ال�صهران، وحممد الربيك، وعبد 
الرحمن العبيد، ومتعب املفرح، وحمد اليامي، و�صعود عبد 
احلميد، ومن لعبي خط الو�صط، �صلمان الفرج، وم�صعب 
اجلوير، واأندري كاريلو، وجو�صتافو كويار، وحممد كانو، 
الدو�صري،  ونا�صر  برييرا،  وماتيو�ص  امل��ايل،  الإل��ه  وعبد 
وحممد القحطاين، ومي�صايل ديلجادو، و�صامل الدو�صري، 
وعبد اهلل عطيف، ويف الهجوم �صالح ال�صهري، وعبد اهلل 
اهلل  وعبد  اإيجالو،  واأودي���ون  ماريجا،  ومو�صي  احل��م��دان، 
لدوري  بطًا  ب�صفته  ال�صعودي  الهال  وي�صارك  ردي��ف. 
مبواجهة  ال��ب��ط��ول��ة  يف  مناف�صاته  ويفتتح  اآ���ص��ي��ا،  اأب��ط��ال 

يوم  تاهيتي  وب��رياي بطل  الإم��ارات��ي  الفائز من اجلزيرة 
لاأندية  ال��ع��امل  ك��اأ���ص  بطولة  وت��ق��ام  املقبل.  ف��رباي��ر   5
مب�صاركة 7 فرق، بينها الأهلي امل�صري بطل دوري اأبطال 
وباملريا�ص  اأوروب��ا،  اأبطال  دوري  بطل  وت�صيل�صي  اأفريقيا، 
املك�صيكي  ومونتريي  الاتينية،  اأم��ريك��ا  بطل  الربازيلي 
قوية  ب�صمة  ت��رك  يف  الهال  ويرغب  الكونكاكاف.  بطل 
عرب التاأهل للمباراة النهائية، رغم العقبة الكربى املتمثلة 
عقبة  تخطيه  حال  يف  ت�صيل�صي  اأم��ام  القوية  مواجهته  يف 
املركز  ح�صد  ق��د  ال�صعودي  البطل  وك��ان  الأوىل.  امل��ب��اراة 
اأقيمت  التي   ،2019 بن�صخة  الأوىل  م�صاركته  يف  الرابع 
���ص��وق النتقالت  ال��ف��ري��ق جن��ح ك��ث��رياً يف  ل��ك��ن  يف ق��ط��ر، 
مهاجمه  ع��ن  بالتخلي  ال��ك��ربى  امل��ف��اج��اأة  رغ��م  ال�صتوية، 
الكبري، الفرن�صي بافيتيمبي جوميز، والذي جاء التعوي�ص 
املُبا�صر له بالتعاقد مع املهاجم النيجريي اأوديون اإيجالو، 
هّداف الدوري ال�صعودي، قادماً من �صفوف فريق ال�صباب 
ميلك  الاعب  اأن  اإل  املالية،  تفا�صيلها  ُتعلن  مل  ب�صفقة 
الفريق  اأ�صاف  ي��ورو، كما  3 مايني  قيمة ت�صويقية تبلغ 
اإىل قائمته الظهري الأي�صر عبد الرحمن الُعبيد قادماً من 
احت��اد جدة،  بجانب لعبنينْ من  الن�صر،  �صفوف مواطنه 
 1.65 هما: لعب الو�صط عبد الإل��ه املالكي مبقابل بلغ 
مليون يورو، وكذلك �صعود عبد احلميد الذي جاء يف اإطار 

�صفقة تبادلية رحل على اإثرها مداهلل العليان.

الهالل ال�سعودي ي�ستقر على القائمة املبدئية ملونديال اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

ترحب عا�صمة الريا�صة العاملية اأبوظبي بناديي الهال ال�صعودي والأهلي 
يف  للم�صاركة  اجلزيرة،  ن��ادي  الإم��ارات��ي  ال��دوري  لبطل  بالإ�صافًة  امل�صري، 
العربية  ال��دول  ومتثيل   ،"2021 "الإمارات  لاأندية  العامل  كاأ�ص  بطولة 
والتي  البطولة،  الإم��ارات من  دول��ة  ت�صت�صيفها  التي  اخلام�صة  الن�صخة  يف 

تنطلق فعالياتها خال الأ�صبوع احلايل.
وت�صهد الن�صخة ال�18 من البطولة م�صاركة 3 اأندية عربية للمرة الثانية 
والرجي  ال�صعودي  الهال   2019 ن�صخة  �صمت  اأن  �صبق  حيث  تاريخياً، 
الثاثة  لاأندية  العربية  الطموحات  وت��رف��ع  القطري،  وال�صد  التون�صي 
العربية،  لاأندية  الكبرية  اجلماهريية  مع  خ�صو�صاً  البطولة  اإث���ارة  من 
الرابع  املركز  ال�صابق باحل�صول على  اإجن��ازه  حيث ي�صعى اجلزيرة لتخطي 

الراغب يف  الآ�صيوي  الزعيم  ذلك  الهال  ينطبق علي  ما  2017، وهو  يف 
ت�صجيل ح�صور خمتلف يف تلك املرة. فيما ياأمل الأهلي امل�صري اأكرث الفرق 
اأن  اأمل  ، على  املك�صيكي  املونديال، يف جتاوز مونتريي  م�صاركة يف مباريات 

ينجح لحقاً يف تخطي باملريا�ص والظهور يف املباراة النهائية.
اأمام  املرتقبة  البطولة  من  الفتتاحية  املباراة  يف  اجلزيرة  نادي  و�صي�صارك 
نادي "اإيه اإ�ص برياي" غدا اخلمي�ص 3 فرباير ال�صاعة 8:30 م�صاًء بتوقيت 
الإم��ارات، وذلك يف ا�صتاد "حممد بن زايد". واأ�صفرت القرعة عن مواجهة 
املك�صيكي  ومونتريي  امل�صري  الأهلي  بني  الثانية  اجلولة  مناف�صات  �صمن 
ا�صتاد  يف  الإم����ارات  بتوقيت  م�صاًء   5:30 ال�صاعة  ف��رباي��ر   5 ال�صبت  ي��وم 
فرباير   6 الأح��د  يوم  م�صاركته  الهال  ن��ادي  يفتتح  بينما  نهيان".  "اآل 
اأمام الفائز باملباراة  8:30 م�صاًء بتوقيت الإمارات مبباراة جتمعه  ال�صاعة 
الفتتاحية، مما يتيح الفر�صة ملناف�صة عربية مثرية يف الدور الثاين، يف حال 

تفوق نادي اجلزيرة على اإيه اإ�ص برياي.
وحتظى الأندية العربية بقاعدة جماهريية �صخمة يف جميع اأنحاء العامل 
اجلزيرة  ن��ادي  ت��ّوج  حيث  الكبرية،  والإجن����ازات  النجاحات  بف�صل  العربي 
ن�صخ  و3   ،2022-2021 مو�صم  يف  ج���اءت  اآخ��ره��ا  دوري  األ��ق��اب  بثاثة 
اأندية  من كاأ�ص رئي�ص الدولة، بالإ�صافة حل�صوله على لقب لبطولة كاأ�ص 
كاأ�ص  بطولة  يف  الرابع  املركز  عن  ف�صا  املحرفني،  لكاأ�ص  ولقب  اخلليج، 
الدوري  لقب  الأه��ل��ي  ال��ن��ادي  ورف��ع   .2017 FIFAعام  لاأندية  العامل 
يف  لقباً  امل�صري يف 42 منا�صبة منذ تاأ�صي�صه عام 1907، بينما حقق 48 
فوزاً  الأندية  اأكرث  الهال  نادي  وُيعد  ال�صوبر.  وكاأ�ص  كاأ�ص م�صر  بطولت 
فوزاً  و33  ل��ل��دوري  لقباً   17 ب���  خزائنه  تزخر  اإذ  ال�صعودية،  يف  ب��الأل��ق��اب 

بالكاأ�ص املحلية.
املك�صيكي  القارات: نادي مونتريي  اأبطال  ُكّل من  العربية  وين�صم لاأندية 

"ممثل احتاد اأمريكا ال�صمالية واأمريكا الو�صطى والبحر الكاريبي"، ونادي 
"ممثل  ال��ربازي��ل��ي  باملريا�ص  ون���ادي  اأوروبا"،  "ممثل  الإجن��ل��ي��زي  ت�صيل�صي 
اإيه  القدم نادي  اأوقيانو�صيا لكرة  بالإ�صافة ملمثل احتاد  اأمريكا اجلنوبية"، 

اإ�ص برياي التاهيتي.
بهدف �صمان  للوقاية من كوفيد19-،  باإجراءات �صارمة  البطولة  وتلتزم 
اآمنة خال املناف�صات وحماية �صحة و�صامة اجلميع. ويتعني  توفري بيئة 
الأخ�صر  امل��رور  حالة  تقدمي  عاماً،  ال�12  �صن  ف��وق  اجلماهري  جميع  على 
PCR �صلبية �صاحلة ملدة  عرب تطبيق احل�صن، بالإ�صافة لنتيجة فح�ص 
48 �صاعة على الأقل. فيما يجب على جميع احل�صور دون �صن ال�12 عاماً 
اإظهار �صهادة لقاح فريو�ص كورونا، وتقدمي حالة املرور الأخ�صر عرب تطبيق 
�صاعة   48 ملدة  �صاحلة  �صلبية   PCR فح�ص  لنتيجة  بالإ�صافة  احل�صن، 

على الأقل.

الطموحات العربية واجلماهريية يرفعان درجة االإثارة يف مونديال االأندية
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••  اأبوظبي -الفجر

 اختتمت اجلولة الثانية من حتدي 
مناف�صاتها  ���ص��ري��ت  ���ص��وب��ر  ي��ا���ص 
احلما�صية  و���ص��ب��اق��ات��ه��ا  ال�����ص��ائ��ق��ة 
بح�صور نخبة من اأف�صل مت�صابقي 
الدراج يف دولة الإمارات للمناف�صة 
يا�ص  مركز  يف  البطولة  لقب  على 

للدراج يف حلبة مر�صى يا�ص. 
لدى  املعتمد  ال����دراج  م�صار  وع��ل��ى 
لل�صيارات  ال���وط���ن���ي���ة  ال����راب����ط����ة 
امل���ع���دل���ة، ان��ط��ل��ق امل��ت�����ص��اب��ق��ون يف 
�صت  يف  مبا�صرة  ثنائية  مواجهات 
حفلتا  اأم�صيتني  م��دار  على  ف��ئ��ات، 

باأجواء الإثارة واملناف�صات الندية.
اإىل  البطولة  وم��ع و���ص��ول ج���دول 
�صباقاتها  �صهدت  املنت�صف،  نقطة 
ي�صيف  مب��ا  جديد  فائزين  تتويج 
املزيد من الت�صويق اإىل هذا املو�صم 
الدراماتيكة  ب���الأح���داث  احل��اف��ل 
ال��ف��ئ��ات، و���ص��ه��دت فئتا  يف ج��م��ي��ع 
وال�صيارات  اآوت��ل��و  ���ص��ري��ت  ���ص��وب��ر 
املزودة مبحركات �صدا�صية وثمانية 

والتي   V �صكل  على  الأ���ص��ط��وان��ات 
بطول  م�صار  على  �صباقاتهما  تقام 
200 مر، بروز ا�صمني جديدين 
حقق  اأن  بعد  املناف�صة،  �صاحة  على 
نواف اأحمد حمد وعبد اهلل خليفة 
ال�صام�صي الفوز يف كل من الفئتني 

على الرتيب.
الفئات  باقي  �صباقات  �صهدت  كما 

دا�صنت  و�صجل  حما�صية،  مناف�صات 
لويل ويليامز الفوز يف فئة موؤ�صر 
حميد  حاجي  ح�صد  فيما   ،10.0
فئة  ال����ف����وز يف  ال���ك���ع���ب���ي  م�����ص��ب��ح 
موؤ�صر 11.0، كما احتفظ حمدان 
جمعة م�صبح الكعبي ب�صدارة فئة 
ف���وًزا  ت�صجيله  ب��ع��د   9.0 م��وؤ���ص��ر 
ج���دي���ًدا، وب��رف��ق��ة ح��م��دان الكعبي 

ال�صائق  ك��ان  التتويج  من�صة  على 
خالد  البلو�صي، جنل  را�صد  ال�صاب 
العامل  ببطولة  امل��ت��وج  ال��ب��ل��و���ص��ي، 
املركز  را�صد  وحقق   ،2009 لعام 
ي�صارك  دراج  اأم�صية  اأول  الثالث يف 

فيها خال م�صريته.
التتويج:  وقال خالد عقب مرا�صم 
"اأتوجه بال�صكر حللبة مر�صى يا�ص 

عن  امل�����ص��وؤول��ني  املنظمني  وج��م��ي��ع 
اأنا �صعيد جًدا  هذا احلدث الرائع، 
بتواجدي هنا اليوم خال مناف�صات 
برفقة  �صريت  �صوبر  يا�ص  حتدي 
را�صد يف اأول م�صاركة له يف �صباقات 
الدراج. ت�صاهم البطولة يف تطوير 
ال�صباقات  �صائقي  من  جديد  جيل 
ال�صباب  ال�صائقني  مواهب  وتدعم 

وتطويرها،  �صقلها  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل 
وت���ت���ي���ح ل���ه���م اإب��������راز ق���درات���ه���م يف 
�صمن  ال�����ص��ي��ارات  �صباقات  ري��ا���ص��ة 
قواعد  ت����راع����ي  اح���راف���ي���ة  ب��ي��ئ��ة 

ال�صامة والأمان".
وا�صل  ال��رب��اع��ي،  ال��دف��ع  ف��ئ��ة  ويف 
بعد  انت�صاراته  �صل�صلة  فادي متور 
اجلولة  يف   V8 ف���ئ���ات  يف  ف������وزه 

الفتتاحية، حمتفًظا باملركز الأول 
و�صجل  امل��ف�����ص��ل��ة،  ال��ف��ئ��ة  ه����ذه  يف 
النهائية  ال�����ص��ب��اق  يف  ال��ف��وز  ف���ادي 
ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة ع��ل��ى زوج���ت���ه غيداء 
ب�صباق  فازت  كانت  التي  اإ�صماعيل، 
لهذه  البطولة  الأوىل من  اجلولة 

الفئة.
وتقام مناف�صات اجلولة الثالثة من 

الرابطة  ل��دى  املعتمدة  البطولة 
والتي  املعدلة  لل�صيارات  الوطنية 
�صباقات  وت�صجيع  دع��م  اإىل  تهدف 
الدراج عاملًيا يومي ال�صبت والأحد 
5 و6 مار�ص يف مركز يا�ص للدراج 

يف حلبة مر�صى يا�ص.
�صريت  �صوبر  ي��ا���ص  ي��وف��ر حت��دي 
ل��ل��م��ت�����ص��اب��ق��ني ب���ي���ئ���ة اح���راف���ي���ة 
واختبار  ال�صباقات  خلو�ص  واآم��ن��ة 
القيادة  ع��ج��ل��ة  خ��ل��ف  م���ه���ارات���ه���م 
مر�صى  حلبة  يف  �صيارتهم  و�صرعة 

يا�ص يف اأبو ظبي.
يف  امل�صاركني  ال�صائقون  ويتناف�ص 
البطولة على حمفظة جوائز تزيد 
األف   360 عن  الإجمالية  قيمتها 
درهم اإماراتي، يفوز �صاحب املركز 
البطولة  ف��ئ��ات  م��ن  ك��ل  يف  الأول 
 15 قيمتها  تبلغ  ن��ق��دي��ة  ب��ج��ائ��زة 
األف درهم اإماراتي، فيما تبلغ قيمة 
اجلائزة املخ�ص�صة ل�صاحب املركز 
اإماراتي،  دره���م  اآلف   10 ال��ث��اين 
فيما يح�صل �صاحب املركز الثالث 

على 5 اآلف درهم اإماراتي.

•• دبي-الفجر

قاد �صلطان الفي�صل " بديل عمرو زيدان امل�صاب "  فريقه 
كاأ�ص  بطولة  م��ن  النهائي  ن�صف  ال���دور  اإىل  "زيدان" 
ماعب  على  تقام  والتي  للبولو   2022 الإم���ارات  بنتلي 
حتى  وت�صتمر  والفرو�صية  للبولو  احلبتور  ومنتجع  نادي 
اخلام�ص من �صهر فرباير اجلاري برعاية كرمية من �صمو 
حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�صيخ 

دبي نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير املالية .
فاز  اأن  بعد  �صكون  كلينوفا  التاأهل جاء على ح�صاب فريق 
يف  ون�صف  هدفني  مقابل  اأه���داف  خم�صة  بنتيجة  زي���دان 
منذ  زي��دان  فريق  فيها  �صيطر  امل�صتوى  متو�صطة  مباراة 

بدايتها وحتى النهاية . 
بهدف  ل�صاحله  الأول  ال�صوط  واأنهى  زي��دان  فريق  تقدم 

الهانديكاب  ف���ارق  ج��ول  ن�صف  مقابل  ف���رياري  ج��ون��زال��و 
واحدا  ه��دف��ا  ���ص��وى  ال��ث��اين  ال�صوط  ي�صهد  ومل  لكلينوفا 
ل�صالح زي��دان فيما جنح كل فريق منهما يف اإح��راز هدف 
اأهداف  ثاثة  بنتيجة  لينتهي  الثالث  ال�صوط  يف  واح��د 

مقابل هدف ون�صف ل�صالح زيدان .
الراحة  ف��رة  اأن  اجلميع  ظن  الرابع  ال�صوط  بداية  وم��ع 
ارتفاع  ث��م  وم��ن  الفريقني  ح�صابات  اإع����ادة  ت�صهد  ���ص��وف 
بتقدم  ال�صوط  وانتهى  خ��اب  ظنهم  اأن  اإل  اللعب  وت���رية 

زيدان باأربعة اأهداف مقابل هدفني ون�صف .
اأف�صل الأ�صواط بعد  ال�صوط اخلام�ص والأخ��ري فكان  اأما 
ف��ري��ق كلينوفا  ك��ب��ري وح����اول  اإىل ح��د  ب��ال��ن��دي��ة  ات�����ص��م  اأن 
اأ�صاف  زي��دان  فريق  اأن  اإل  اخل�صارة  قبل  �صورته  جتميل 
اللقاء  ويح�صم  كلينوفا  اآم��ال  على  ليق�صي  خام�صا  هدفا 

ل�صاحلة ويتاأهل .

•• دبي-وام:

الزيودي  ح��م��دان  اأح��م��د  العميد  اأك��د 
الإم���ارات  احت��اد  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
اأكدوا  لع��ب��ا   950 اأن  للتايكواندو، 
العرب  ك��اأ���ص  ب��ط��ول��ة  م�����ص��ارك��ت��ه��م يف 
الآن  حتى  تاأكد  حني  يف  للتايكواندو، 
1800 لع����ب يف  ح�����وايل  م�����ص��ارك��ة 
ال���دول���ي���ة، م�صريا  ال��ف��ج��رية  ب��ط��ول��ة 
الريا�صيتني  ال��ت��ظ��اه��رت��ني  اأن  اإىل 
خال  الفجرية  اإم���ارة  يف  �صتنطلقان 
ال�������ص���اع���ات ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة . وق���ال 
العميد الزيودي : " حتت رعاية �صمو 
ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن حممد 
ال�����ص��رق��ي ويل ع��ه��د ال��ف��ج��رية، ينظم 
بالتعاون  الإم��ارات للتايكواندو  احتاد 
للتايكواندو  ال���ع���رب���ي  الحت������اد  م���ع 
القتالية  ل��ل��ف��ن��ون  ال��ف��ج��رية  ون�����ادي 
 G2 ب��ط��ول��ة ك��اأ���ص ال��ع��رب امل�����ص��ن��ف��ة
للمرة الأوىل، والتي �صتقام يف جممع 
الفجرية  اإم������ارة  يف  ال��ري��ا���ص��ي  زاي����د 
فرباير  و4   3 ي��وم��ي  خ����ال  وذل����ك 
الفجرية  ب��ط��ول��ة  ويعقبها  اجل����اري، 
، بالتعاون مع   G2 امل�صنفة  الدولية 
خال  للتايكواندو  ال���دويل  الحت���اد 
الفرة من 6 اإىل 8 من نف�ص ال�صهر 
التايكواندو،  احت��اد  رئي�ص  واأو���ص��ح   .

للبطولتني،  املنظمة  اللجنة  رئي�ص 
الإمارات  اأنباء  لوكالة  ت�صريحات  يف 
" اأن اإمارة الفجرية �صتحت�صن  " وام 
يف  الثقيل"  "العيار  م���ن  ب��ط��ول��ت��ني 
لعبة التايكواندو خال الأيام القليلة 
نخبة  فيها  �صيجتمع  وال��ت��ي  املقبلة، 
ال�صواء،  وال��ع��امل على  ال��ع��رب  اأب��ط��ال 
ومتابعي  حمبي  ك��ل  يتابعه  ح��دث  يف 
و�صي�صهد  ال���ع���امل،  يف  ال��ت��اي��ك��وان��دو 
ح�����ص��ور رئ��ي�����ص��ي الحت���ادي���ن ال���دويل 
والعربي للعبة، عاوة على جمموعة 
م��ن روؤ���ص��اء الحت����ادات الأه��ل��ي��ة حول 
العامل، وكبار ال�صيوف الذين وجهت 

اللجنة املنظمة الدعوات لهم".
وقال: " بطولة كاأ�ص العرب، تعد اأول 

الحت���اد  وف���ق  ت�صنيفها  ي��ت��م  ن�صخة 
نف�ص  وه�����و   ،  G2 ل��ل��ع��ب��ة  ال�������دويل 
الدولية  ال��ف��ج��رية  ب��ط��ول��ة  ت�صنيف 
البطولة  عقب  مبا�صرة  �صتقام  التي 
العربية، م�صريا اإىل اأن عدد امل�صجلني 
و�صل  العربية  البطولة  يف  للم�صاركة 
غري  رق��م  وه��و  ولعبة  لعباً   950
العربية،  البطولت  تاريخ  يف  م�صبوق 
ع��ل��م��اً ب����اأن امل�����ص��ارك��ة م��ق��ت�����ص��رة على 
التزاماً  ع���ام���اً   12 ف����وق  ال��اع��ب��ني 
ملكافحة  الح�����رازي�����ة  ب�����الإج�����راءات 
وبالتايل   ،-19 ك���وف���ي���د  ف����ريو�����ص 
هذه  يف  امل�صاركني  الاعبني  ك��ل  ف��اإن 

الن�صخة من الفئات الأكرب �صناً ".
واأو�صح العميد الزيودي اأن الاعبني 

العربية  ال���ب���ط���ول���ة  يف  امل�������ص���ارك���ني 
ميثلون 17 دولة عربية، عاوة على 
فريقني عربيني رغبا يف امل�صاركة من 
اللجنة  وال�����ص��وي��د، وواف���ق���ت  اأم��ري��ك��ا 
اإىل  واأ�صار  م�صاركتهما.  على  املنظمة 
اأي�صا  ال��دول��ي��ة  ال��ف��ج��رية  ب��ط��ول��ة  اأن 
ت�صهد اإقباًل كبرياً على امل�صاركة حيث 
الآن  ح��ت��ى  الت�صجيل  اأرق����ام  اأظ��ه��رت 
1800 لع��ب ميثلون  تاأكيد ح��وايل 
احل���دث،  يف  م�����ص��ارك��ت��ه��م  دول����ة   57
7 لعبني  ال��ع��ام  ه���ذا  وي�����ص��ارك فيها 
اأوملبية  ميداليات  على  احلائزين  من 
الأخ����رية  الأومل��ب��ي��ة  الأل���ع���اب  دورة  يف 
من  جمموعة  على  ع���اوة  بطوكيو، 
رئي�ص احتاد  " . وع��رب  العامل  اأبطال 

يقدم  اأن  ام��ن��ي��ات��ه  ع���ن  ال��ت��اي��ك��وان��دو 
متميزة  م�صتويات  الإم���ارات  منتخب 
 .. البطولتني  يف  م�صاركتهم  خ���ال 
الإم�����ارات  منتخب  ي�صتعد   ": وق����ال 
هاتني  يف  امل��ن��اف�����ص��ة  غ���م���ار  خل���و����ص 
ونعتمد  ف��رة،  منذ  بقوة  البطولتني 
جمموعة  ع��ل��ى  امل��ن��ت��خ��ب  ت�صكيلة  يف 
الذين  ال��واع��دي��ن،  ال�صن  �صغار  م��ن 
العلم  م��ع  طيب،  م�صتقبل  ينتظرهم 
اأن منتخبنا �صبق واأن حقق ميداليتني 
ذه��ب��ي��ت��ني يف ال��ن�����ص��خ��ة امل��ا���ص��ي��ة التي 
2020. ووج��ه رئي�ص  اأقيمت يف عام 
اللجنة  اأع�����ص��اء  اإىل  ال�صكر  الحت����اد 
يبذلوا  ال���ذي���ن  ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
اأج������ل تقدمي  ج����ه����وداً م�����ص��ن��ي��ة م����ن 
با�صم  يليق  م�صتوى  على  البطولتني 
دولة الإمارات .. وقال: " اأ�صكر فريق 
العمل يف اللجنة املنظمة الذي ي�صتعد 
ل��ه��ات��ني ال��ب��ط��ول��ت��ني م��ن��ذ ح����وايل 5 
اأ�صهر، وحتديدا من �صبتمرب املا�صي، 
التجهيزات  كافة  حت�صري  وا�صتطاع 
اللوج�صتية والفنية والتنظيمية، ومت 
ال��ت��وا���ص��ل م��ع جم��م��وع��ة م��ن اأف�صل 
اخلرباء العامليني يف اللعبة لاإ�صراف 
اللذين  املهمني  احلدثني  هذين  على 
كربى"  "احتفالية  مبثابة  نعتربهما 

لريا�صة التايكواندو يف العامل".

توا�سل املناف�سة على لقب حتدي يا�ص �سوبر �سرتيت يف جولته الثانية

•• ال�شارقة-وام:

العرب  كاأ�ص  النف�ص يف بطولة  الدفاع عن  لريا�صات  ال�صارقة  نادي  ي�صارك 
للتايكواندو لاأندية وبطولة الفجرية الدولية املفتوحة للتايكواندو اللتان 
 8 اإىل   3 الفرة من  الفجرية خ��ال  الريا�صي يف  زاي��د  تقامان يف جممع 

فرباير اجلاري �صمن اخلطة الفنية للمو�صم الريا�صي للعام 2022 ووفقا 
لروؤية وتوجيهات جمل�ص ال�صارقة الريا�صي.

و قال طارق جمعة ال�صويدي ع�صو جمل�ص اإدارة النادي وم�صرف التايكواندو 
ان امل�����ص��ارك��ة يف ال��ب��ط��ولت ال��ك��ربى ال��ت��ي تنظم داخ���ل ال��دول��ة مت��ث��ل اأحد 
املتقدمة  واملراكز  امليداليات  املناف�صة على  اأجل  للنادي من  املهمة  الأه��داف 

ومبا يتنا�صب واملكانة التي يحتلها النادي على امل�صتويني املحلي والدويل و 
كذلك منح فر�صة الحتكاك مع الأبطال القادمني من خارج الدولة ف�صا 
تقام  وانها  خا�صة  البطولة  جناح  من  جزء  النادي  يكون  بان  امل�صاهمة  عن 

داخل الدولة .
اح��م��د عبد  ب��رئ��ا���ص��ة  ال��ن��ادي  اإدارة  ال��ت��اي��ك��وان��دو ان جمل�ص  م�����ص��رف  واأك����د 

ب�صكل  لاإ�صتعداد  ال�صبل  اأف�صل  تهيئة  على  كان حري�صا  العوي�ص  الرحمن 
بالأخاق  التحلي  ب�صرورة  والاعبات  الاعبني  للبطولتني موجها  مميز 
لاعبني  مباركا   ، مميز  فني  مب�صتوى  والظهور  بقوة  واملناف�صة  الريا�صية 
حمدان القرمطي و�صلطان ال�صويدي وعبد الرحمن القرمطي ان�صمامهم 

للمنتخب الوطني ، ومتمنيا لهم النجاح.

»ال�سارقة للدفاع عن النف�ص« ي�سارك يف كاأ�ص العرب للتايكواندو ودولية الفجرية 

تاأهل زيدان بولو اإىل ن�سف نهائي كاأ�ص 
بنتلي االإمارات الف�سية 2022

الزيودي: 950 العبا ي�ساركون يف كاأ�ص العرب 
للتايكواندو و1800 يف بطولة الفجرية الدولية
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -وام:

موؤمتراً  ال��ك��روات��ي  اجل��ن��اح  عقد 
"اأبطال  ع���ن���وان  حت���ت  ���ص��ح��ف��ي��اً 
هام�ص  على  امللهمون"،  كرواتيا 
فعاليات "اأ�صبوع ال�صحة واللياقة 
البدنية" يف اإك�صبو 2020 دبي، 
�صم جمموعة من اأبطال كرواتيا 
ريا�صية  جناحات  حققوا  الذين 
ع��امل��ي��ة، وح�������ص���دوا ال��ع��دي��د من 
والف�صية  ال��ذه��ب��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ات 
واملحافل  املنا�صبات  م��ن  كثري  يف 
العاملية  و  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
مارتن  وه������م:  والأول����ي����م����ب����ي����ة؛ 
�صاندرا  �صينكوفيت�ص،  وف��ال��ن��ت 
بريكوفيت�ص ، بانكا فا�صيت�ص ، 

ومريزا و جوردان جريي�صك.

ال�صحفي  امل���وؤمت���ر  م�صتهل  ويف 
عّرف اأبطال كرواتيا عن اأنف�صهم 
الناجحة  الريا�صية  وجت��ارب��ه��م 

العاملية  والبطولت  والإجن����ازات 
خمتلف  يف  ح����ق����ق����وه����ا  ال�����ت�����ي 
األ���ع���اب القوى  ال��ري��ا���ص��ات م��ث��ل 
القر�ص  ورم��ي  العايل  الوثب  يف 
وك�����رة ال���ي���د وك�����رة ال���ق���دم وك���رة 

ال�صلة و�صباقات التجديف.
واأ����ص���اد اأب���ط���ال ك��روات��ي��ا ، خال 
بالنه�صة  ال�����ص��ح��ف��ي  امل����وؤمت����ر 
احل�صارية والعمرانية واجلمالية 
لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
�صعادتهم  ب���ال���غ  ع����ن  واأع�����رب�����وا 
وامل�صاركة  دب����ي  يف  ب��ت��واج��ده��م 
ال�صحة  "اأ�صبوع  فعاليات  �صمن 
اإك�صبو  يف  البدنية"  وال��ل��ي��اق��ة 

2020 دبي.
اأنهم  الكرواتيني  الأب��ط��ال  واأك���د 
 2020 اإك�صبو  مقر  اإىل  ج���اوؤوا 
دب������ي ل��ت��م��ث��ي��ل ب���ل���ده���م يف ه���ذا 
اإىل  م�صريين  العاملي،  الكرنفال 
جنح  دب����ي   2020 اإك�����ص��ب��و  اأن 
ب���اق���ت���دار يف ج��م��ع ال���ع���امل حتت 
اأن�����ه فر�صة  ك��م��ا  ���ص��ق��ف واح������د، 
ح���ق���ي���ق���ي���ة ل���ت���اق���ي ال���ث���ق���اف���ات 

والتعرف عليها.

وق���ال اأب��ط��ال ال��ع��امل " دب��ي حقاً 
اإليها �صئ ممتع"،  جميلة واملجئ 
ف��ي��م��ا ق���ال���وا ع���ن ك���روات���ي���ا: "اإن 
حيث  م��ن  �صغرية  كرواتيا  دول��ة 
كبرية  لكنها  وامل�����ص��اح��ة،  احل��ج��م 
باإجنازات اأبنائها الأبطال يف �صتى 
العاملية، وهذا  الريا�صية  املحافل 

مبعث فخر لنا".
كرواتيا  اأب���ط���ال  ب��ع��ده��ا  و����ص���ارك 
والعامل، زوار اإك�صبو 2020 دبي 
الريا�صية  التدريبات  بع�ص  اأداء 
واللياقة  ال���ري���ا����ص���ة  م���رك���ز  يف 
اأجواء  و�صط  والعافية،  البدنية 
م��ل��ي��ئ��ة ب���ال���ن�������ص���اط واحل���ي���وي���ة، 
على  ال��ه��داي��ا  بتوزيع  ق��ام��وا  كما 
امل�صاركني من اجلمهور والتقاط 

ال�صور التذكارية معهم.
اإك�صبو  زوار  اأع���رب  جانبهم،  م��ن 
دبي عن �صعادتهم بروؤية   2020
اأبطال كرواتيا العامليني يف موقع 
احلدث الدويل، والتحدث اإليهم 
والتعرف عن قرب اإىل النجاحات 
امل�����ج�����الت  ح���ق���ق���وه���ا يف  ال�����ت�����ي 

الريا�صية.

•• اأبوظبي -وام:

و�صلت اأم�ص اإىل الإمارات بعثة نادي 
الأه���ل���ي امل�������ص���ري، ���ص��اح��ب الأرق�����ام 
وقارة  امل�صري  ال��دوري  يف  القيا�صية 
انطاق  ُقبيل موعد  اأفريقيا، وذلك 
العامل  ك����اأ�����ص  يف  م���ب���اري���ات���ه  اأوىل 
العربية  الإم��ارات   FIFA لاأندية 
 5 ال�������ص���ب���ت  ي�����وم   2021 امل���ت���ح���دة 

فرباير.
بيت�صو  امل��������������دّرب  ق������ي������ادة  وحت��������ت 
الأهلي  ن��ادي  �صُي�صارك  مو�صيماين، 
العامل  ك����اأ�����ص  ب���ط���ول���ة  يف  امل�������ص���ري 
ال�صابعة،  للمرة   FIFA ل��اأن��دي��ة 
الفرق م�صاركًة يف  اأكرث  ثاين  ليكون 
ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة ب��ع��د اوك��ان��د �صيتي 
النيوزيلندي. ويدخل النادي الأهلي 
يتطّلع  اإذ  ك���ب���رية  ب��ث��ق��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
الن�صخة  يف  نف�صه  الإجن���از  لتحقيق 
اأو  امليدالية الربونزية  الأخ��رية وهو 

جتاوزه هذه املرة.
البطولة  يف  الأه��ل��ي  م�صاركة  وت��اأت��ي 
اأب����ط����ال  دوري  ب���ل���ق���ب  ف��������وزه  اإث��������ر 
العا�صرة  ل��ل��م��رة   2021 اأف��ري��ق��ي��ا 

اأمام  املناف�صة  ليخو�ص  ت��اري��خ��ه،  يف 
م���ون���ت���ريي امل��ك�����ص��ي��ك��ي مم��ث��ل احت���اد 
الو�صطى  واأمريكا  ال�صمالية  اأمريكا 
وال���ب���ح���ر ال���ك���اري���ب���ي ل���ك���رة ال���ق���دم؛ 
الحتاد  ممثل  الإجنليزي  وت�صيل�صي 
وباملريا�ص  ال���ق���دم؛  ل��ك��رة  الأوروب������ي 
اأمريكا  احت������اد  مم���ث���ل  ال����ربازي����ل����ي 

والهال  ؛  ال���ق���دم  ل��ك��رة  اجل��ن��وب��ي��ة 
الآ�صيوي  الحت����اد  مم��ث��ل  ال�����ص��ع��ودي 
الفرق  قائمة  ولتكتمل  القدم.  لكرة 
اإىل البطولة  امل�صاركة، ين�صم  ال�صبع 
اإ�ص برياي" بطل  "اإيه  ُكلٌّ من نادي 
ال���������دوري ال���ت���اه���ي���ت���ي مم���ث���ل احت����اد 
اأوق��ي��ان��و���ص��ي��ا ل���ك���رة ال���ق���دم؛ ون����ادي 

اجل���زي���رة الإم����ارات����ي ب��ط��ل ال����دوري 
�صيتواجهان على  واللذان  الإماراتي، 
ا�صتاد " حممد بن زايد " بعد غد 3 
فرباير ال�صاعة 8:30 م�صاًء بتوقيت 

الإمارات.
العا�صمة  اإىل  م���ون���ت���ريي  وو�����ص����ل 
الإماراتية قبل يوم واحد من النادي 

الأهلي، ليلتقي الفريقان يف اجلولة 
 5 نهيان" ي��وم  "اآل  ا�صتاد  الثانية يف 
بتوقيت   20:30 ال�����ص��اع��ة  ف��رباي��ر 
الأم�������������ارات. ج����دي����ر ب���ال���ذك���ر اأّن����ه����ا 
امل�����ص��ارك��ة اخل��ام�����ص��ة لنادي  ���ص��ت��ك��ون 
م��ون��ت��ريي يف ب��ط��ولت ك��اأ���ص العامل 
ب����اأّن بطل  ع��ل��م��اً   ،FIFA ل��اأن��دي��ة 

والو�صطى  ال�صمالية  اأم��ري��ك��ا  احت���اد 
اأنهى  القدم  لكرة  الكاريبي  والبحر 
م�صاركته عامي 2012 و2019 يف 
الفني  املدير  الثالث. وميتلك  املركز 
اأجريي  خافيري  املك�صيكي  مونتريي 
امل�صري،  الأهلي  بنادي  وا�صعة  خربة 
املدير  من�صب  ت���وىل  واأّن����ه  �صيما  ل 

عامي  بني  امل�صري  للمنتخب  الفني 
املدرب  ل��دى  كما   ،2019-2018
الكثري  63 عاماً  ال�  املرموق �صاحب 
م���ن ال���ذك���ري���ات يف دول����ة الإم������ارات، 
ب��ك��اأ���ص رئي�ص  اأب���رزه���ا ف����وزه ���ص��اب��ق��اً 
ال���دول���ة ول��ق��ب ال�����دوري الإم���ارات���ي 
خال جتربته مع نادي الوحدة من 

اأ���ص��ار اإد�صون  اأب��وظ��ب��ي. م��ن ج��ان��ب��ه، 
ال��ظ��ه��ري الأمي�����ن لنادي  ج��وت��ريي��ز، 
لبدء  ُق��دم��اً  يتطلع  اأّن����ه  م��ون��ت��ريي، 
مناف�صات البطولة .. وقال: " ن�صعر 
ب��اأّن��ن��ا ب��ح��ال��ة ج��ّي��دة ول��دي��ن��ا احلافز 
اإىل  اأتينا  رائ��ع.  اأداء  لتقدمي  القوي 
بالفوز  ب��ه��دف حت��ق��ي��ق ح��ل��م��ن��ا  ُه��ن��ا 
بو�صعنا  م��ا  ك��ل  و�صنبذل  بالبطولة، 
لتحقيق هذا احللم". ويتاأهل الفائز 
مواجهات  اأوىل  اإىل  امل��ب��اراة  ه��ذه  يف 
يوم  ُتقام  التي  النهائي  ن�صف  ال��دور 
يلتقي  ح��ي��ث  ف���رباي���ر،   8 ال���ث���اث���اء 
الربازيلي  باملريا�ص  نادي  مع  الفائز 
حلجز مكان يف املباراة النهائية التي 
زايد"  "حممد بن  ا�صتاد  ي�صت�صيفها 
ال�صاعة  ف���رباي���ر   12 ال�����ص��ب��ت  ي����وم 
الإم�����ارات.  ب��ت��وق��ي��ت  م�����ص��اًء   8:30
ُيواجه  ال��ب��ط��ول��ة،  ُق���رع���ة  وب��ح�����ص��ب 
الفائز من مباراة اجلزيرة ونادي اإيه 
اإ���ص ب���رياي، ن��ادي ال��ه��ال ال�صعودي 
حامل لقب دوري اأبطال اآ�صيا، وذلك 
يوم الأحد 6 فرباير، ليتاأّهل الفائز 
اأّي��ام ملواجهة ت�صيل�صي  بعدها بثاثة 

الإجنليزي يف ن�صف النهائي.

بعثة االأهلي امل�سري ت�سل اإىل اأبوظبي للم�ساركة يف كاأ�ص العامل لالأندية

اأبطال كرواتيا ي�ساركون زوار اإك�سبو 
الريا�سية التدريبات  دبي   2020

 •• اأبوظبي -وام:

�صهدت ال�صاعات القليلة املا�صية ن�صاطا ملحوظاً لاأندية الأوروبية من 
اأجل انهاء �صفقاتها قبل غلق باب القيد ال�صتوي، الذي اأ�صدل ال�صتار عنه 
يف معظم الدوريات الأوروبية منت�صف ليلة اأم�ص الأول الثنني. وبلغت 
قيمة اأبرز 10 �صفقات يف جميع الدوريات الأوروبية حوايل 396 مليون 
يورو، كانت اأبرزهم واعاهم قيمة هي �صفقة انتقال دو�صان فاوفيت�ص 
من فيورنتينا اإىل يوفنتو�ص الإيطايل مقابل 81.6 مليون يورو، وتاها 
الإجنليزي  �صيتي  مان�ص�صر  توري�ص من  الاعب فريان  انتقال  �صفقة 
اأنباء  "وكالة  وتر�صد  ي��ورو.  مليون   55 الإ�صباين مقابل  بر�صلونة  اإىل 
الإمارات )وام( يف التقرير التايل اأبرز واأهم ال�صفقات لاأندية الأوروبية 

خال الفرة املا�صية. �صهد �صوق النتقالت يف اجنلرا ن�صاطا ملحوظا 
وجاءت �صفقة انتقال النجم الكولومبي لوي�ص دياز اإىل ليفربول قادما 
من بورتو الربتغايل مقابل 45 مليون يورو، حيث تعد الأكرب يف �صفقات 
الربميريليج خال املريكاتو ال�صتوي احلايل. فيما �صم نيوكا�صل العديد 
من الاعبني اأبرزهم، الربازيلي برونو جيمار�ص مقابل 42.1 مليون 
يورو قادما من ليون الفرن�صي، وكذلك املهاجم النيوزيلندي كري�ص وود 
قادما من برينلي يف �صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو. و�صم ا�صتون 
فيا كل من فيليب كوتينيو قادما من بر�صلونة على �صبيل الإعارة، فيما 
�صتكون قيمة ال�صفقة 40 مليون يورو يف حال ال�صراء، وكذلك الفرن�صي 
لوكا�ص ديني قادما من ايفرتون مقابل 30 مليون يورو، و�صم ايفرتون 
الاعب الأوكراين فيتايل ميكولينكو قادما من دينامو كييف الأوكراين 

توتنهام  �صم  فيما  ي��ورو،  مليون   23.5 مقابل  ون�صف  �صنوات   4 مل��دة 
�صفقة  يف  يوفنتو�ص  من  قادما  بيتانكور  رودري��ج��و  ال�صويدي  الاعب 
بلغت قيمتها 19 مليون يورو. ويف بقية ال�صفقات فقد �صم مان�ص�صر 
الفاريز قادما من  الدوري الإجنليزي الاعب، جوليان  �صيتي مت�صدر 
يف  اريك�صن  كري�صتيان  برينتفورد  و�صم  الأرجنتيني،  بليت  ريفر  ن��ادي 
حتى  معه  التعاقد  مت  حيث  ميان  ان��ر  من  قادما  حر  انتقال  �صفقة 
نهاية املو�صم. وكان نيوكا�صل الأبرز اأي�صا يف الربميريليج بعدما �صم كل 
من برونو جيماراي�ص قادما من اأوملبيك ليون، و كريان تريبيري قادما 
من اأتلتيكو مدريد، فيما �صم نادي ا�صتون فيا الاعب كالوم ت�صيمربز 
قادما من  ت��راوري  اآدام��ا  بر�صلونة  ا�صبانيا �صم  اأر�صنال. ويف  قادما من 
ولفرهامبتون الإجنليزي على �صبيل الإع��ارة و�صتبلغ قيمة ال�صفقة يف 

الدوري  الأب��رز يف  ال�صفقة  ي��ورو، وهي  30 مليون  الاعب  �صراء  حال 
ال�صباين بعد فريان توري�ص. كما اأمت بر�صلونة اأي�صا �صفقة من العيار 
الثقيل بتعاقده مع الهداف اجلابوين اأوبامياجن قادما من اأر�صنال، فيما 
�صم ا�صبيلية الاعب اأنطوين مار�صيال قادما من ا�صبيلية. ويف الدوري 
توتنهام الجنليزي  ندومبيلي من  تاجني  انتقال  الأب��رز  كان  الفرن�صي 
نهاية  ليل يف عقد ميتد حتى  اإىل  بن عرفة  وح��امت  ليون،  اأوملبيك  اإىل 
ك��اب��رال لعب  الإي��ط��ايل �صم لت�صيو ج��ي��وف��اين  ال����دوري  امل��و���ص��م. ويف 
جريميي  الاعب  اأتانتا  و�صم  الإع���ارة،  �صبيل  على  ل�صبونة  �صبورتنج 
اأوليفيريا من  الإع��ارة، و�صريجيو  �صبيل  �صا�صولو على  قادما من  بوجا 
اإينزيل  اأي�صا  اأي�صا، فيما �صم روما  اإىل روما على �صبيل الإع��ارة  بورتو 

ميتاند نايلز.

املريكاتو  خالل  االأوروبية  الدوريات  يف  �سفقات   10 اأبرز  قيمة  يورو  مليون   396

املهاجم  �صي�صم  بر�صلونة  مواطنها  اأن  اإ�صبانية  اإع���ام  و�صائل  اأف���ادت 
فريقه  وافق  بعدما  وذلك  اأوباميانغ،  بيار-اإميرييك  الغابوين  الدويل 

اأر�صنال الإنكليزي على التخلي عنه من دون مقابل.
ملدة  �صيوقع عقداً  اأوباميانغ  اأن  اىل  الإ�صبانية  الإع��ام  و�صائل  واأ�صارت 
�صتة اأ�صهر مع النادي الكاتالوين ال�صاعي اىل تعوي�ص خ�صارة مهاجمه 
القلب  يف  مل�صاكل  اعتزاله  بعد  اأغ��وي��رو  �صريخيو  الأرجنتيني  اجلديد 
ورحيل مواطنه النجم ليونيل مي�صي اىل باري�ص �صان جرمان الفرن�صي، 

مع خيار التمديد لعام اإ�صايف.
قبل  ال�صفقة  اإمت����ام  ع��ن  الإع����ان  اىل  م�����ص��ط��راً  بر�صلونة  ي��ك��ن  ومل 

ال�صتوية،  النتقالت  ف��رة  اإق��ف��ال  موعد  اأي  الث��ن��ني،  ليل  منت�صف 
وذلك لأن الغابوين بات لعباً حراً من عقده مع اأر�صنال.

و�صافر اأوباميانغ اىل بر�صلونة حيث ميلك والده منزًل، للمفاو�صة 
على انتقاله اىل "باوغرانا"، لكن ال�صفقة ا�صطدمت باملطالب 

املالية لاعب البالغ 32 عاماً الذي غاب عن منتخب 
امل��ق��ام��ة يف  ك���اأ����ص الأمم الإف��ري��ق��ي��ة  ب����اده يف 

اإ�صابته  م�����ص��اع��ف��ات  ب�صبب  ال��ك��ام��ريون 
بفريو�ص كورونا.

ويعاين بر�صلونة من ديون هائلة ت�صل 
خ�صارة  اىل  اأدى  م��ا  ي����ورو،  م��ل��ي��ار  اىل 

مي�صي ل�صالح �صان جرمان.
النف�ص  ال��ك��ات��ال��وين ميني  ال��ن��ادي  وك���ان 

عثمان  الفرن�صي  املهاجم  م��ن  بالتخل�ص 
احلالية  النتقالت  ف��رة  خ��ال  دميبيلي 
الأخ��ري مل يجد فريقاً  ب��دل، لكن  مقابل 
ال�صيف  نو" حتى  "كامب  �صيبقيه يف  ما 

املقبل وبالتايل �صريحل كاعب حر من 
دون مقابل.

وكانت �صفقة التعاقد مع اأوباميانغ 
وهو  دمي��ب��ي��ل��ي،  ب��رح��ي��ل  مرتبطة 

الأمر الذي ت�صبب يف بادىء الأمر 
الغابوين  ب��ني  املفاو�صات  ب��اإي��ق��اف 

والنادي الكاتالوين.
لكن مع قبول اأر�صنال بالتخلي عن 

ال�صابق من دون مقابل، عاد  قائده 
الطرفان للتفاو�ص ومن املتوقع الإعان 

عن اإمتام ال�صفقة يف ال�صاعات القليلة املقبلة بح�صب 
التقارير.

الراتب  تخفي�ص  على  واف��ق  اأوباميانغ  ب��اأن  وُيعَتَقد 
األف  ب�300  وامل��ق��در  اأر���ص��ن��ال  ك��ان يتقا�صاه م��ع  ال��ذي 

يورو اأ�صبوعياً، من اأجل ت�صهيل عملية انتقاله اىل فريق 
املدرب ت�صايف هرناندي�ص الذي يهدف اىل قيادة الفريق 

املو�صم  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  املوؤهلة اىل دوري  امل��راك��ز  اأح��د  اىل 
املقبل.

ويحتل بر�صلونة حالياً املركز اخلام�ص بفارق نقطة خلف 
امل��رك��ز ال��راب��ع الأخ����ري امل��وؤه��ل ل����دوري الأب���ط���ال والذي 

يتواجد فيه خ�صمه ملباراة الأحد اأتلتيكو مدريد حامل 
اللقب.

اأر����ص���ن���ال ومدربه  اأوب���ام���ي���ان���غ خ����ارج ح�����ص��اب��ات  وب����ات 
الإ�صباين ميكيل اأرتيتا الذي جرد الغابوين من �صارة 
كانون  منت�صف  منذ  الفريق  عن  وا�صتبعده  القائد 

الأول-دي�صمرب لأ�صباب تاأديبية.

واختري اأوباميانغ قائدا لأر�صنال يف عام 2019، وقاد الفريق اىل الفوز 
اأرتيتا عندما �صجل هدفني يف ن�صف نهائي  الوحيد حتت قيادة  بلقبه 

ونهائي كاأ�ص الحتاد الإنكليزي عام 2020.
وم��ع ذل���ك، ت��راج��ع م�صتوى اأوب��ام��ي��ان��غ منذ مت��دي��د ع��ق��ده مل��دة ثاث 
�صنوات يف اأيلول-�صبتمرب 2020 يف خطوة جعلته اأحد اأعلى الاعبني 
اأجراً يف الدوري املمتاز بقيمة 18 مليون جنيه ا�صرليني )24 مليون 
دولر( �صنوياً. و�صجل اأوباميانغ 10 اأهداف فقط 
يف الدوري املو�صم املا�صي حيث احتل اأر�صنال 
املركز الثامن، واأحرز اأربعة اأهداف يف 14 

مباراة هذا املو�صم.
وداف������������ع ال������غ������اب������وين ع������ن األ����������وان 
الثاين- كانون  "املدفعجية" منذ 

اليه  انتقل  حني  يناير 2018 
من بورو�صيا دورمتوند الأملاين 
حينها  يف  ق��ي��ا���ص��ي��ة  ���ص��ف��ق��ة  يف 
 56( اللندين  للنادي  بالن�صبة 

مليون جنيه ا�صرليني(.

اأوباميانغ يف طريقه لرب�سلونة 
قادمًا من اأر�سنال

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم:  366804  بتاريخ:   15 دي�صمرب 2021 
با�ص��م:  �صيفا فران�صيز�ص ال تي دي 

تاريخ الولوية 
وعنوانه: 7 ها�صوليا �صريت، بي.او.بي. 81040، بيت �صيم�ص، 99052، اإ�صرائيل 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات توفري الطعام وال�صراب؛ الكافيهات ومقاهي الإ�صربي�صو واملطاعم؛ املقاهي؛ خدمات مطاعم طلب 

الطعام لتناوله خارجاً.
الواق�عة بالفئة:  43

و�صف العامة:  تتكون العامة من جمموعة من العامات. العامة الأوىل يف املجموعة تتكون من كلمة  
" aroma "  مكتوبة بخط مميز  باللون الأبي�ص مع عبارة " espresso bar "  بخط اأ�صغر مميز 
باللون الأبي�ص داخل �صكل مربع. لذلك فاإن العامة الأوىل يف املجموعة ل تدعي اللون. العامة الثانية 
 espresso " مكتوبة بخط مميز باللون الأبي�ص مع عبارة  " aroma "  يف املجموعة تتكون من كلمة

مربع �صكل  داخل  الأحمر  باللون  اأ�صغر  "  بخط   bar
ال�ص��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458



مي�سك كوبرا عمالقة بيديه فقط
متخ�ص�صا  تايلنديا  رج��ا  الأنفا�ص،  يحب�ص  فيديو  مقطع  اأظهر 
با�صطياد الأفاعي وهو يقوم بالإم�صاك بكوبرا عماقة م�صتخدما 
يديه فقط. ويقوم الرجل الذي مت تعريفه باأنه �صائد اأفاعي، مبناورة 
مع كوبرا عماقة، م�صتخدما يديه فقط، يف الوقت الذي تقوم فيه 
"ذا  �صحيفة  ذك��رت  وح�صبما  نف�صها.  عن  الدفاع  مبحاولة  الأفعى 
الرجل  ف��اإن  تايلندية،  اإع��ام  و�صائل  اإك�صربي�ص" نقا عن  اإنديان 
اإبعاد الأفعى عن الطريق كيا  الذي ظهر يف الفيديو كان يحاول 
تتعر�ص للده�ص، مبقاطعة كرابي جنوب تايلند. واأ�صارت ال�صحيفة 
اإىل اأن الأفعى التي تزن 10 كيلوغرامات ويبلغ طولها 4.5 مرا، 
قد و�صلت للطريق من اأحد مزارع النخيل، بعدما حاولت الختباء 
يف خزان لل�صرف ال�صحي مبنزل اأحد ال�صكان املحليني. ويف ت�صريح 
لو�صائل اإعام تايلندية قال �صوتي نوهاد الذي ا�صتغرق 20 دقيقة 
من  الزواحف  ا�صطياد  يف  مهارتي  "جاءت  بالكوبرا:  الإم�صاك  يف 
القيام بذلك  اأحد مبحاولة  اأن�صح  ل�صنوات. ل  الأم��ر  التدرب على 

الأمر فهذه الأفاعي على درجة عالية من اخلطورة وال�صمية".

تتحدى التوقعات باإجناب 4 توائم
حتدت امراأة بريطانية توقعات الأطباء، وولدت جمموعتني من 
التوائم خال قرابة عام واحد، فيما اعتربه الأطباء حالة نادرة 
جداً. مت ت�صخي�ص كري�صتي هانام، 31 عاًما، باأنها م�صابة بالنتباذ 
البطاين الرحمي يف �صن 18، وقال الأطباء اإنه من غري املحتمل 
اأن تتمكن من اإجناب الأطفال. ولكن يف ت�صرين الثاين )نوفمرب( 
كري�صتي  اكت�صفت  زواجهما،  من  فقط  اأ�صهر  ثاثة  بعد   ،2018
وزوجها روب اأوهارا، 34 عاًما، وهو م�صوؤول تنفيذي مدين، اأنهما 
اأجنبت  عندما  غامرة  ب�صعادة  كري�صتي  �صعرت  ب��ت��واأم.  �صريزقان 
ا�صمي  واأطلقت عليهما  ب�صحة جيدة،  يتمتعان  الذكور  من  تواأماً 
اأُدخلت كري�صتي اإىل  "ويليام" و"ويلو". ثم بعد �صتة اأ�صهر فقط، 
البطاين  الن��ت��ب��اذ  ب�صبب  �صديد  اأمل  م��ن  ت��ع��اين  وه��ي  امل�صت�صفى 
ا�صتئ�صال  اإىل  النهاية  �صتحتاج يف  اأنها  الأطباء  الرحمي. واعتقد 
الرحم للتخفيف من اأعرا�ص املر�ص التي ل تطاق، لكنهم اختاروا 

الريث وانتظار ما �صتوؤول اإليه حالتها.

ظروف العمل تدفع عامال بتويوتا لالنتحار
تو�صلت تويوتا اليابانية ل�صناعة ال�صيارات، اإىل ت�صوية يف الدعوى 
وامل�صايقات  ال��زائ��د  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ب��ال��ل��وم  األ��ق��ت  ال��ت��ي  الق�صائية 
بال�صركة، يف انتحار اأحد موظفيها. وذكر بيان لل�صركة يوم  اأم�ص 
الثاثاء اأن رئي�ص �صركة تويوتا موتور اأكيو تويودا تقدم باعتذار 
لكن  املالية،  الت�صوية  تفا�صيل عن  اأي��ة  ذكر  يتم  اأن  دون  لاأ�صرة، 
اقامتها  ال��ت��ي  ال��دع��وى  اأن  اإىل  اأ���ص��ارت  يابانية  اإع��ام��ي��ة  تقارير 
اأ�صرة املوظف طلبت تعوي�صا بقيمة 123 مليون ين )1.1 مليون 
الذي  زوجها،  اأن  �صعرت  اإنها  لل�صحفيني  الزوجة  وقالت  دولر(. 
كان يف الأربعني من عمره اآنذاك، كان �صيتفهم ذلك، واأنها تعتقد 
تويوتا  ووع���دت  الأف�����ص��ل.  نحو  للتغيري  فر�صة  تويوتا  ل��دى  اأن 
بفتح حتقيق يف الق�صية ملنع تكرارها واعتذرت عن معاناة الأ�صرة، 
بيانها  يف  ال�صركة  واأ�صافت  بر�ص".  "الأ�صو�صيتد  نقلت  ح�صبما 
"ن�صعى يف الوقت الراهن اإىل خلق بيئة عمل اأكرث �صفافية تي�صر 
على الأفراد الإف�صاح عن �صكواهم، بالإ�صافة اإىل اإدارة خالية من 
م�صايقات ال�صلطة، بحيث ميكن لكل موظف العمل دون خوف".  
وتعترب الوفيات الناجمة عن اإرهاق و�صغوط العمل، مبا يف ذلك 
حالت النتحار، م�صكلة �صائعة يف اليابان، كما باتت امل�صكات مع 

املدراء امل�صيئني حتظى باهتمام اأكرب. 

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تل�سكوب »هابل« يكت�سف 3 جمرات مذهلة
تتكون من ثاث  الأوروبية، جمموعة جديدة  الف�صاء  ووكالة  نا�صا  لوكالة  التابع  الف�صائي  هابل  تل�صكوب  ر�صد 

."NGC 7764A" جمرات، ُتعرف جمتمعة با�صم
ال�صورة، كما تعطي  الأمي��ن من  العلوي  املجرتني يف اجل��زء  اأن ثمة تفاعا بني  امللتقطة حديثاً  ال�صورة  وتظهر 
امل�صارات الطويلة للنجوم والغازات املمتدة منها انطباًعا باأن كليهما �صربا للتو ب�صرعة كبرية، واألقي بهما يف حالة 

من الفو�صى؛ ب�صبب جمرة تظهر على �صكل كرة البولينغ يف اأ�صفل ي�صار ال�صورة.
وحتدث التفاعات بني املجرات على فرات زمنية طويلة جًدا، ونادًرا ما ت�صطدم مع بع�صها البع�ص، كما اأنه من 
غري الوا�صح ما اإذا كانت املجرة املوجودة يف اأ�صفل الي�صار تتفاعل مع املجرتني الأخريني، على الرغم من قربهما 

ن�صبًيا.
ومن قبيل امل�صادفة، اأن التفاعل اجلماعي بني املجرات ت�صبب يف ت�صكيل ي�صبه من منظور نظامنا ال�صم�صي املركبة 
الف�صائية املعروفة با�صم USS Enterprise من "�صتار تريك"، وهي اإحدى اأهم ظواهر اخليال العلمي يف التلفاز 
الأمريكي، التي امتدت على 6 �صا�صل من احللقات التلفازية، واأي�صا 11 فيلما مميزا، ومئات من الروايات واألعاب 

الفيديو والألعاب احلا�صوبية.
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درا�سة تن�سح الن�ساء باإلغاء متابعة كاردا�سيان الأ�سباب طبية
املثالية  باأج�صامهم  امل�صاهري  �صور  متابعة  اأ�صرار  من  حديثة  درا�صة  حذرت 
املتنا�صقة يف مواقع التوا�صل الجتماعي، على ال�صحة النف�صية لدى الفتيات. 
اأن  اإىل  "يورك" بتورونتو،  اأجراها باحثون يف جامعة  واأ�صارت الدرا�صة التي 

ال�صورة  اخت�صار  اإىل  ميلن  الفتيات 
على  باملوؤثرين  لل�صخ�صيات  املثالية 
م���واق���ع ال���ت���وا����ص���ل وامل�������ص���اه���ري ذوي 
اأو  النحيفني  اأو  املتنا�صقة  الأج�����ص��ام 
حتى املمتلئني ممن يحظون مبتابعة 

وا�صعة مثل كيم كاردا�صيان.
و�صملت الدرا�صة التي ن�صرت نتائجها 
يف جملة "بودي اإمييج" م�صاركة 400 
طالبة جامعية، يف ا�صتبيان للراأي �صمل 
اأزياء وم�صاهري  عر�ص �صور لعار�صي 
ميديا".  "ال�صو�صيال  على  وموؤثرين 
واملتخ�ص�صة  الدرا�صة  موؤلفة  وقالت 

يف علم النف�ص الإكلينيكي �صارة ماكومب: "مقارنة املرء نف�صه ب�صور امل�صاهري 
واملوؤثرين على مواقع التوا�صل يت�صبب ب�صرر بالغ ب�صورة املراأة املثالية لدى 
قارّن  اللواتي  الفتيات  اأن  عام  ب�صكل  "وجدنا  ماكومب:  واأ�صافت  الفتيات". 
اأنف�صهن باأحد اأنواع اجل�صم الثاثة على اإن�صتغرام مثا "النحيفات للغاية- 
�صاحبات الوزن املثايل- املمتلئات ب�صكل �صاعة رملية" عانني من زيادة يف عدم 
الر�صا عن الوزن، وكذلك الأمر بالن�صبة للمظهر، وال�صعور بالثقة". وحذرت 
اأن  ميكن  حيث  الأم���ر،  خ��ط��ورة  م��ن  الإكلينيكي  النف�ص  علم  يف  املتخ�ص�صة 
ت�صبب املقارنة بالأج�صاد املثالية للم�صاهري اإىل ا�صطرابات خطرية يف الأكل، 

داعية اإىل اإلغاء متابعة هوؤلء، ح�صبما نقلت وكالة "يو بي اآي" لاأنباء.

مذيع بريطاين مر�سح جلائزة نوبل 
دخل املذيع التلفزيوين الربيطاين ديفيد اتينبارا ومنظمة ال�صحة العاملية 
املر�صحني  �صمن  البي�صاء  رو�صيا  يف  املعار�صة  ت�صيخانو�صكايا  و�صفياتانا 
م�صرعني  م�صاندة  على  ح�صلوا  اأن  بعد  ال��ع��ام،  ه��ذا  لل�صام  نوبل  جلائزة 

نرويجيني عادة ما ي�صهمون يف اختيار الفائزين.
اإىل  العامل  اأع�صاء الربملانات على م�صتوى  وميكن لآلف الأ�صخا�ص، من 

الفائزين ال�صابقني باجلائزة، اقراح مر�صحني.
وفاز مر�صحو امل�صرعني الرنويجيني باجلائزة كل عام منذ 2014،با�صتثناء 
املا�صي، وهي  العام  بها  الثنني  الفائزين  واح��دة من  ذلك  2019، مبا يف 
تختار  ال��ت��ي  الرنويجية  ن��وب��ل  جلنة  تك�صف  ول  ري�����ص��ا.  م��اري��ا  ال�صحفية 
الفائزين عن الر�صيحات واأبقت �صرا على مدى 50 عاما اأ�صماء املر�صحني 

املقاهي ملجاأ 
اللبنانيني يف اأزمتهم 
���ص��ارع خمايل  اأح���د مقاهي  داخ���ل 
الهادئة  املو�صيقى  يف بريوت، تبدو 
املخّيمة على املكان اأقرب اإىل اأجواء 
اإىل حانة  مكتبة جامعية مما هي 
اللبنانيون  عليه  ُي��ق��ب��ل  م��ك��ان  اأو 
م��ن تداعيات  ف��اأك��رث ه��رب��اً  اأك����رث 
وتتخذ  الق���ت�������ص���ادي���ة.  الأزم���������ة 
م��اري��ا ب��و روف��اي��ل )32 ع��ام��اً( من 
 "Aaliya's Books" م��ق��ه��ى 
)ك��ت��ب ع��ال��ي��ة( م���ق���راً ت��ن��ج��ز منه 
ل�صالح  ب��ع��د  ع��ن  ال��ي��وم��ي  عملها 
وتروي  ح��ك��وم��ي��ة.  غ��ري  منظمات 
مقومات  م��ن  ت�صتفيد  اأن��ه��ا  ك��ي��ف 
الراحة املتوّفرة وكذلك من خدمة 
اإّن  وتقول  فاي".  "واي  النرنت 
طويلة  �صاعات  املقهى  يف  مكوثها 
الكهربائي  التيار  اأن  اإىل  "يعود 
فمنذ  م��ن��زل��ه��ا.  يف  موؤّمن"  غ���ري 
الوجوه  املتعددة  الأزم���ة  ب���داأت  اأن 
تع�صف بلبنان قبل عامني، ت�صاءل 
�صاعات  ع��دد  �صبه معدوم  ح��ّد  اإىل 
كهرباء  م��وؤ���ص�����ص��ة  م���ن  ال��ت��غ��ذي��ة 
لبنان الر�صمية. وبات توافر التيار 
�صاعة  ع��ل��ى  ي��ق��ت�����ص��ر  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
اأف�صل الأحوال  واحدة يومياً، ويف 
اث���ن���ت���ني. واأ����ص���ب���ح ال�����ص����راك يف 
املوّلدات اخلا�صة التي تعتمد على 
املازوت، مكلفاً، منذ رفع احلكومة 
املحروقات،  ا���ص��ت��رياد  ع��ن  ال��دع��م 
قيمة  ت����راج����ع  ف���ي���ه  اأدى  ب���ل���د  يف 
اللرية اللبنانية اإىل انهيار القدرة 
ال�����ص��رائ��ي��ة، و����ص���ار احل����د الأدن����ى 
األ����ف لرية   675 ال��ب��ال��غ  ل���اأج���ور 
وفق  دولراً،   29 ي�����ص��اوي  ب��ال��ك��اد 

�صعر ال�صرف يف ال�صوق ال�صوداء. 

ه�سام ماجد يك�سف كوالي�ص 
اأول بطولة مطلقة

يعي�ص الفنان امل�صري ه�صام ماجد 
ال�صينمائي،  ال��ن�����ص��اط  م��ن  ح��ال��ة 
اأوىل جت���ارب���ه يف  ي��خ��و���ص  ح��ي��ث 
فيلم  خ��ال  من  املطلقة  البطولة 
"حامل اللقب"، املقرر عر�صه بدور 

ال�صينما خال الفرة املقبلة.
حواره  خال  ماجد  ه�صام  وك�صف 
عربية"،  ن��ي��وز  "�صكاي  م��وق��ع  م��ع 
عن الأ�صباب التي حم�صته خلو�ص 
جتربة البطولة املطلقة من خال 
"فكرة  اإن  قائا  اللقب"،  "حامل 
العمل جتعله من الأفام ال�صائقة 

واملمتعة التي يف�صلها".
فيه  الفيلم  ب���اأن  "�صعرت  وت��اب��ع: 
وله  الكوميدي،  ل��اإب��داع  م�صاحة 
اأي�����ص��ا ج��ان��ب روم��ان�����ص��ي، وخا�صة 
يف فكرة احلمل والأمومة والأبوة، 
وامل�صاكل املرتبة على ذلك". واأ�صار 
يج�صد  اأن����ه  اإىل  امل�����ص��ري  ال��ف��ن��ان 
خال الفيلم، �صخ�صية لعب كرة، 
هذا  على  العمل  "مت  اأن��ه  مو�صحا 
تفا�صيله  بكل  عامني  منذ  الفيلم 
فريو�ص  انت�صار  قبل  وحت�صرياته 
كثريا  متفائل  فهو  لذلك  كورونا، 
ب�صاأن جناح العمل"، الذي يجمعه 
مع املنتج حممد حفظي بعد مرور 
12 عاما على فيلمهما �صويا، وهو 

)ورقة �صفرة(.
امل�صرية  الفنانة  م��ع  العمل  وع��ن 
دي���ن���ا ال�����ص��رب��ي��ن��ي خ����ال اأح�����داث 
كان  معها  "التعاون  ق��ال:  الفيلم، 
دينا  لأن  ومم���ت���ع���ا،  ج����دا  ج��م��ي��ا 
�صديقتي على امل�صتوى ال�صخ�صي، 
كلها  ال��ت�����ص��وي��ر  اأج��������واء  وك����ان����ت 
كوميدي  العمل  اأن  بحكم  ت��ف��اوؤل 

وخفيف".

�سوين ت�ستحوذ على باجني الألعاب الفيديو 
الأمريكية  باجني  �صركة  اليابانية  �صوين  جمموعة  ا�صرت 
�صفقة  وت��اأت��ي  دولر.  م��ل��ي��ارات   3،6 مقابل  الفيديو  لأل��ع��اب 
"�صوين" ل�صراء "باجني" مبتكرة لعبة "هالو" الرائجة عقب 
اإعان "مايكرو�صوفت" اتفاقا تاريخيا بقيمة 69 مليار دولر 
اأوف  "كول  مبتكرة  بليزرد"  "اكتيفيجن  على  لا�صتحواذ 
ديوتي" التي حققت جناحا كبريا، وهو اأمر �صيعزز ح�صورها 
ب�صكل  "العمل  �صوين  و�صتوا�صل  الفيديو.  األ��ع��اب  جم��ال  يف 
�صركة  وهي  اإنرتينمنت"،  اإنراكتيف  "�صوين  م�صتقل" عن 
للبيان. وقال  اليابانية، وفقا  تابعة للمجموعة  األعاب فيديو 
رئي�ص "�صوين اإنراكتيف اإنرتينمنت" جيم راين عن ال�صفقة 
و�صول  اإىل  الهادفة  ا�صراتيجيتنا  يف  مهمة  خطوة  "اإنها 
يقع  وللمفارقة،  بكثري".  اأو���ص��ع  جمهور  اإىل  باي�صتاي�صن 
"مايكرو�صوفت"  ل�صركة  الرئي�صي  املقر  "باجني" قرب  مقر 
"هالو" اخلا�صة بها  امتياز لعبة  يف ولية وا�صنطن، ويعترب 
من بني األعاب الفيديو التي �صاهمت يف انت�صار اأجهزة "اإك�ص 
العام  اأوائ���ل  تاأ�صي�صها  ومنذ  ملايكرو�صوفت.  التابعة  بوك�ص" 
ت�صغيلها على جهاَزي  "باجني" األعابا ميكن  ابتكرت   ،1991
"باي�صتاي�صن" واإك�ص بوك�ص" املناف�صني، وكذلك على اأجهزة 

الكمبيوتر التي تعمل بربامج "مايكرو�صوفت ويندوز".

تواأم تنجبان طفليهما بفارق �ساعتني فقط
اأجنبت �صقيقتان تواأم متطابقتان مولوديهما بفارق �صاعتني 
يكن  مل  املتوقع  ولدتهما  موعد  اأن  من  الرغم  على  فقط، 
م��ن ولية  ���ص��ون��درز،  را�صيل وكيم  ال��ي��وم. ورح��ب��ت  نف�ص  يف 
بعد  بطفليهما  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ب��ال��ولي��ات  ميني�صوتا 
دخولهما يف املخا�ص بوقت متزامن، يف امتداد حلياتهما التي 
فيها كل �صيء معاً منذ ولدتهما. ومتت ولدة الطفل وليام 
يوليو )مت��وز( من   8 يف  م�صاًء   11.27 ال�صاعة  �صوندرز يف 
العام املا�صي، بينما تبعه ابن خالته كراو فيليب كراوفورد يف 
ال�صاعة 1.28 �صباًحا يف 9 يوليو)متوز(. وبعد �صتة اأ�صهر، 
ك�صفت ال�صقيقتان التواأم عن هذه احلالة النادرة ملتابعيهما 
ع��ل��ى ت��ي��ك ت���وك وال��ب��ال��غ ع��دده��م ن��ح��و 282 األ����ف متابع. 
اإجناب  نريد  اأننا  نعلم  "كنا  املتابعني  ال�صقيقتان  واأخ��ربت 
الأطفال يف نف�ص الوقت وحملنا يف نف�ص ال�صهر". وعندما 
مًعا  توجهتا  الوقت،  نف�ص  املخا�ص يف  ال�صقيقتان يف  دخلت 
اإىل امل�صت�صفى، حتى اأنهما خططتا لتم�صية الوقت يف جناح 
مقطع  ويف  مًعا".  الأل��ع��اب  ممار�صة  خ��ال  م��ن  امل�صت�صفى 
ال�صقيقتان  ك�صفت  م��رة،   107000 م�صاهدته  متت  فيديو 
اأنهما تزوجتا يف حفلي زفاف منف�صلني، وخاًفا لاعتقاد 

ال�صائد، مل تتزوجا من �صقيقني تواأم.

تكت�سف اإ�سابة طفلتها بحالة نادرة م�سادفة
كانت الربيطانية اإبي تيدزويل، 30 عاماً، حامًا يف اأ�صبوعها 
الثامن والع�صرين عندما قيل لها اإن ابنتها روزي التي مل 
تولد بعد، كانت تعاين من ت�صوه يف عروق جالينو�ص. احلالة 
النادرة، التي حتدث اأثناء احلمل، توؤدي اإىل ات�صالت غري 
طبيعية بني الأوعية الدموية داخل الدماغ، مما يوؤثر على 
كل  املتحدة  اململكة  يف  يولدون  طفل  مليون  كل  من  واح��د 
عام. وقد اكت�صفت اإبي حالة طفلتها بال�صدفة، اأثناء اإجراء 
تلد  اأن  للن�صاء، قبل  ليفربول  روتيني يف م�صت�صفى  فح�ص 
الطفلة  كانت  عندما  امل�صت�صفى.  نف�ص  قي�صرية يف  بعملية 
"األدر  م�صت�صفى  اإىل  نقلها  مت  �صاعة،   12 العمر  من  تبلغ 
هي" لاأطفال للمراقبة الدقيقة، وكانت حالتها م�صتقرة 
ومل تعاين من اأي م�صاكل ناجمة عن ت�صوه وريد جالينو�ص، 
ومت اإخراجها من امل�صت�صفى بعد قرابة اأ�صبوع من املراقبة.

اأول  اإج���راء  اإىل  روزي  الطفلة  احتاجت  اأ�صابيع   10 وبعد 
قلبها،  على  توؤثر  حالتها  اأن  تبني  اأن  بعد  جراحية  عملية 
ح��ي��ث ك��ان��ت يف امل��راح��ل الأوىل م��ن ق�����ص��ور ال��ق��ل��ب. كانت 
احل��ني عملية  ذل��ك  منذ  روزي  واأج����رت  ناجحة  اجل��راح��ة 

اأخرى عندما كان عمرها �صتة اأ�صهر.

بعد 100 عام.. فك لغز  ح�سرة غريبة
اأ�صرار الطبيعة من حولنا،  اأحد  تو�صل العلماء اإىل ك�صف 
اإذ ك�صف  بعدما ظ��ل البحث ح��ول��ه لأك���رث م��ن م��ائ��ة ع���ام، 
اأنواع  اأح��د  بها  ت�صتطيع  التي  الطريقة  موؤخراً  الباحثون 
احل�����ص��رات الطفو ف��وق امل���اء، وه��ي امل��ي��زة ال��ت��ي تتمتع بها 
الأ�صماك فقط، بح�صب ورقة بحثية جديدة ن�صرتها جملة 
"كارنت بيولوجي". هذه احل�صرة هي نوع من يرقات ذباب 
يرقات  با�صم  ا  اأي�صً وُتعرف   ،Chaoborus ي�صمى  �صغري 
الذباب الوهمي، اأو الديدان الزجاجية لأنها �صفافة. ميكن 
اإىل  طولها  ي�صل  وق��د  ال��ب��ح��ريات،  يف  ع��ادة  عليها  العثور 
الرباغي�ص  ا�صم  منها  البالغة  احل�صرة  على  يطلق  �صم.   2

الوهمية اأو ذباب البحرية.

يحّول قطع غيار ال�سيارات ملج�سمات رائعة 
يف ���ص��م��وخ وم���ه���اب���ة، ي��ق��ف مت���ث���ال جل���واد 
باللونني الذهبي والأ�صود على من�صة اأمام 
ور�صة الفنان اجلزائري وليد طريبا�ص يف 

بلدة �صطيف.
�صر  عن  تك�صف  ثاقبة  بعني  متاأنية  نظرة 
ع��ج��ي��ب، ف��ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي امل��ذه��ل م�صنوع 
وقطع  وامل�صامري  ال�صواميل  من  بالكامل 

اخلردة املعدنية.
ب��ع��د 20 ع���ام���اً م���ن ال��ع��م��ل يف احل������دادة، 
اإىل  ي��دي��ه  على  التقليدية  املهنة  حت��ول��ت 
ل����اإب����داع وم��ع��م��ل لتفريخ  ح��ق��ل خ�����ص��ب 

الأفكار الفنية بلم�صة �صاحرة.
ي�صتخدم طريبا�ص نفايات احلديد واملعدن 
ال�صيارات  اإ�صاح  فنيو  منها  تخل�ص  التي 
الفن  اأدوات  منها  وي�صكل  تدويرها  ويعيد 
ومتاثيل.  جم�صمات  هيئة  على  املعا�صر 
الفنية  "بدايتي كانت يف احل��دادة  ويقول: 

ال��ع��ادي��ة، م��ع م����رور ال��وق��ت وب��اع��ت��ب��ار اأن 
قطع  �صناعة  اأردت  غالية،  م���ادة  احل��دي��د 
يرميها  التي  النفايات  تدوير  باإعادة  فنية 
كل  تدوير  اأُع��ي��د  غريهم،  اأو  امليكانيكيون 
ال��ن��ف��اي��ات احل��دي��دي��ة واأ���ص��ن��ع ب��ه��ا اأعماًل 

فنية كما ترون"
����ص���وى عدد  ل���دي���ه  ي��ك��ن  ال���ب���داي���ة، مل  يف 
اقتناء  يف  الراغبني  العماء  م��ن  حم��دود 
اإن الطلب تزايد  اأعماله الفنية، لكنه قال 
ل��ه م�����ص��درا كافيا  ي��وف��ر  اأ���ص��ب��ح فنه  حتى 
للرزق. ويقول "اأنا اأ�صرزق من عملي هذا، 
البداية  اإق��ب��ال جيد احل��م��د هلل، يف  ه��ن��اك 
�صيء جديد،  )فنه(  لأنه  اأقل  الإقبال  كان 
اإقبال جيد، هناك زبائن  ولكن الآن هناك 
منازلهم  لتزيني  القطع  بع�ص  يطلبون 
وحماتهم، والنتيجة ُمر�صية لأن القطع 

الفنية تنال اإعجاب النا�ص".

�سوفيا علي خالل ح�سورها العر�س الأول لفيلم )Moonfall( يف لو�س اأجنلو�س، هوليوود.  ا ف ب

ريهانا حامل بطفلها االأول 
ظهرت النجمة ريهانا ببطن منتفخ خال م�صاركتها يف حدث يف هارمل بنيويورك 

مع �صريكها مغني الراب اإي�صاب روكي خال عطلة نهاية الأ�صبوع.
املو�صة  ع��امل  يف  قطبا  اأ�صبحت  التي  و"اأمربيا"  "داميوندز"  مغنية  وظهرت 

على  الأزرار  مفكوكة  طويلة  �صرة  مرتدية  روكي  اي�صاب  �صديقها  مع  اأي�صا، 
نطاق بطنها الذي بدا منتفخا جراء احلمل يف �صور ن�صرها م�صور امل�صاهري 
�صنوات  منذ  الغمو�ص  عاما(   33( ريهانا  وتثري  اإن�صتغرام.  على  ديغز  مايلز 

حول موعد اإطاق األبومها املقبل. وكان اآخر عمل لها يف العام 2016.
باربادو�ص  امل��ول��ودة يف  ري��ه��ان��ا فينتي  روب���ني  ذل��ك احل���ني، حققت  وم��ن��ذ 

ثروة طائلة بعدما ا�صتغلت جناحها يف عامل املو�صيقى لإطاق ماركتها 
والأزي�����اء  ال��داخ��ل��ي��ة  وامل��اب�����ص  التجميل  م�صتح�صرات  م��ن  اخل��ا���ص��ة 

روكي  اي�صاب  ال���راب  ومغني  ريهانا  ب��اأن  �صائعات  وانت�صرت  ال��راق��ي��ة. 
املولود يف هارمل، كانا يتواعدان منذ �صنوات قبل اأن يوؤكد الزوجان 

العام املا�صي اأن عاقتهما ر�صمية.


