
   

رئي�س الدولة يتلقى ر�سالة خطية من رئي�س 
زامبيا ت�سلمها �سخبوط بن نهيان اآل نهيان

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تلقى 
رئي�س  هي�شيليما  هاكايندي  فخامة  من  خطية  ر�شالة  اهلل"  "حفظه 
اآل  نهيان  بن  �شخبوط  ال�شيخ  معايل  الر�شالة  ت�شلم  زامبيا.  جمهورية 
نهيان وزير دولة، لدى ا�شتقباله معايل �شتانلي كاكوبو وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل بجمهورية زامبيا، وذلك يف ديوان عام وزارة اخلارجية 
والتعاون الدويل يف اأبوظبي. وناق�س اجلانبان خالل اللقاء �شبل تطوير 
العالقات الثنائية بني البلدين يف خمتلف املجاالت، كما جرى ا�شتعرا�س 
كافة  املجاالت  التعاون يف  تعزير  اإىل جانب  والق�شايا،  امللفات  عدد من 
وال �شيما االقت�شادية واال�شتثمارية وخا�شة الزراعة والطاقة النظيفة. 
واأكد معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان اآل نهيان اأن العالقات التي جتمع 
وجود  اإىل  م�شريا  م�شتمر،  تقدم  يف  زامبيا  وجمهورية  االإم���ارات  دول��ة 
اإىل االأم��ام، ملا فيه  العديد من الفر�س واالإمكانيات لتطويرها ودفعها 

م�شلحة البلدين.
م��ن ج��ان��ب��ه اأ���ش��اد م��ع��ايل ك��اك��وب��و ب��ال��ع��الق��ات ال��وط��ي��دة ب��ني البلدين، 
وبالتعاون البناء على كافة االأ�شعدة، موؤكدا وجود العديد من االإمكانات 
والفر�س لدعمها وتعزيزها يف خمتلف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك.

ت�صلمها من�صور بن زايد 
حممد بن زايد يتلقى ر�سالة خطية من رئي�سة تنزانيا 

•• اأبوظبي-وام

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تلقى 
من  خطية  ر�شالًة   ، امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
فخامة �شامية �شولوهو ح�شن رئي�شة تنزانيا تتعلق بتطوير العالقات 

بني البلدين.                               )التفا�شيل �س2(

اإجماع اأوروبي على مواجهة التحديات الرو�شية

موؤ�شرات لعودة الفو�شى اإىلطرابل�س

املقابر اجلماعية يف العراق دليل على جرائم التظيم االإرهابي

تدعيم ال�شراكة مع احللفاء

اليوم الوطني للبحرين .. عيد يف املنامة وفرحة يف اأبوظبي 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون ملك البحرين باليوم الوطني
•• اأبوظبي-وام

بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
بن  امللك حمد  اإىل جاللة  تهنئة  برقية 
البحرين  اآل خليفة ملك مملكة  عي�شى 
الوطني  ال����ي����وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ال�����ش��ق��ي��ق��ة 

للمملكة.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
برقيتي  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
حمد  امللك  جاللة  اإىل  مماثلتني  تهنئة 

بن عي�شى اآل خليفة.
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبعث 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اآل مكتوم  را�شد 
حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة 
امللكي  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اإىل  مم��اث��ل��ت��ني 
اآل خليفة ويل  بن حمد  �شلمان  االأم��ري 
البحرين  مم��ل��ك��ة  وزراء  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د 

ال�شقيقة.
على ال�شعيد ذاته ت�شارك دولة االإمارات، 
احتفاالتها  ال�شقيقة  البحرين  مملكة 

ي�شادف  ال��ذي   ،50 ال���  الوطني  بيومها 
16 من دي�شمرب من كل ع��ام، و�شط  ال� 
احتفاء وم�شاركة ر�شمية و�شعبية تعك�س 
وال�شراكة  االأخ��وي��ة  ال��ع��الق��ات  م�شتوى 
البلدين  ب��ني  الرا�شخة  اال�شرتاتيجية 

وال�شعبني ال�شقيقني.
وت�شهد االإمارات باملنا�شبة جمموعة من 

وتت�شمن  املميزة  والعرو�س  الفعاليات 
اأب�����رز م��ع��امل الدولة  اإ����ش���اءة ع���دد م���ن 
احتفالية  وم��ظ��اه��ر  البحريني  بالعلم 
يف م���ط���ارات ال���دول���ة وا���ش��ت��ق��ب��ال ال���زوار 
اإىل االإم�����ارات  ال��ق��ادم��ني  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ني 
جانب  اإىل  التذكارية،  والهدايا  بالورود 
ب��رن��ام��ج اإح��ت��ف��ايل خ��ا���س ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة يف 

اإك�شبو 2020 دبي.
وت���رت���ب���ط دول�����ة االإم���������ارات م���ع مملكة 
ال���ب���ح���ري���ن ب���ع���الق���ات ت���اري���خ���ي���ة متتد 
منوها  يف  �شاعد  طويلة  لعقود  جذورها 
امل�شرتكة  وال�����روؤى  ال��ث��واب��ت  وت��ط��وره��ا 
ال�شقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  جت��م��ع  ال��ت��ي 
خ�شو�شيتها  تنبع  التي  العالقات  وهي 

امل�شرتك  وال��ت��اري��خ  القربى  و�شائج  م��ن 
وال����ع����الق����ات االأخ�����وي�����ة امل���ت���م���ي���زة بني 
قياداتهما ممثلة ب�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  خليفة بن 
امللك  اجلاللة  و�شاحب  اهلل"،  "حفظه 
اآل خليفة عاهل مملكة  حمد بن عي�شى 

البحرين ال�شقيقة.التفا�شيل)�س 2(

الك�صف عن وجود قوات رو�صية يف اأوكرانيا

بوريل: ميكن االتفاق �سريعًا على عقوبات جديدة �سد رو�سيا
•• عوا�صم-وكاالت

لل�شيا�شة  االأع���ل���ى  امل��ن�����ش��ق  ق����ال 
اخل��ارج��ي��ة يف االحت���اد االأوروب����ي 
اإن ال��ت��ك��ت��ل لن  ب���وري���ل،  ج��وزي��ف 
ي��ج��د ���ش��ع��وب��ة يف االت���ف���اق على 
اإذا غزت  رو���ش��ي��ا،  ���ش��د  ع��ق��وب��ات 

اأوكرانيا.
وذك��������رت وك����ال����ة ب���ل���وم���ربغ اأن����ه 
االحتاد  ق��م��ة  ���ش��وؤال يف  ع��ل��ى  رداً 
االأوروبي يف بروك�شل عن �شهولة 
تطلب  اإذا  االآراء  يف  ال���ت���واف���ق 
االأمر، قال جوزيف بوريل: نعم، 

هذه املرة نعم.
وي���ع���ار����س اأع�������ش���اء ب��������ارزون يف 
االحتاد االأوروب��ي �شغطاً لفر�س 
اأخرى  عقوبات حمددة وعقوبات 
اأوكرانيا،  غ���زت  اإذا  رو���ش��ي��ا  ���ش��د 
اأي  يظهر  ال  ال��ك��رم��ل��ني  اأن  رغ���م 
تعزيز  عن  الرتاجع  على  دالالت 
كبري للقوات بالقرب من جارته.

وترغب اأملانيا، وفرن�شا، واإيطاليا، 
االآن على  ال��رتك��ي��ز  واإ���ش��ب��ان��ي��ا يف 
احل����وار م��ع م��و���ش��ك��و، ق��ب��ل طرح 
اقت�شادية  الإج������راءات  تفا�شيل 

موؤملة ميكن اتخاذها.

لها متمركزين يف اأوكرانيا.
الكرملني  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  ورد 
الفور  ع��ل��ى  ب��ي�����ش��ك��وف  دم���ي���رتي 
هناك  اإن  قائاًل:  اخلمي�س  اليوم 
كتبوا  ال����ذي����ن  ف���ي���ه  وق�����ع  خ���ط���اأ 

الن�س.
وقال بي�شكوف اإن البيان ال ميكن 
اخلطاأ  ب��ط��ري��ق  مت  ي��ك��ون  اأن  اإال 
الأن��ه غري ممكن. ال توجد قوات 
الرو�شي  لالحتاد  تابعة  م�شلحة 
اجلمهوريتني  اأرا�������ش������ي  ع���ل���ى 

املعلنتني ب�شكل اأحادي اجلانب.
�شمت  رو����ش���ي���ا  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 
م��ن��ط��ق��ة ���ش��ب��ه ج���زي���رة ال���ق���رم يف 
اأوك��ران��ي��ا، كما  2014 م��ن  ع��ام 
منطقتي  يف  االنف�شاليني  تدعم 
�شرقي  ودون��ي��ت�����ش��ك  ل��وه��ان�����ش��ك 
با�شم  معاً  املعروفتني   - اأوكرانيا 

دونبا�س.
اإع���الم م�شتقلة  و���ش��ائ��ل  ون�����ش��رت 
ب�شاأن  تقارير  �شنوات  م��دار  على 

وجود جنود رو�س يف املنطقة.
نوفايا  ���ش��ح��ي��ف��ة  ع��ر���ش��ت  ك��م��ا 
منتقدة  �شحيفة  وه���ي  ج��ازي��ت��ا، 
مل��و���ش��ك��و، ����ش���وراً ل��ن��ع��و���س حتمل 

جثثاً مت نقلها اإىل رو�شيا.

ول��ك��ن ال���دول االأع�����ش��اء االأخرى 
العلنية  التهديدات  دعم  اأن  ترى 
الرئي�س  ردع  �شاأنه  من  بعقوبات 
ال�����رو������ش�����ي ف������الدمي������ري ب���وت���ني 
دبلوما�شيني  وف��ق  اأف�شل،  ب�شكل 
بارزين طلبوا حجب  وم�شوؤولني 

هوياتهم.

رو�شيا  يف  حمكمة  وك�شفت  ه���ذا 
يف بيان لها اأن هناك جنوداً رو�شاً 
دونبا�س  منطقة  يف  م���وج���ودون 
اأوك���ران���ي���ا، على  االن��ف�����ش��ال��ي��ة يف 
من  امل�شتمر  ال��ن��ف��ي  م��ن  ال��رغ��م 

جانب الكرملني.
وكتبت املحكمة الكائنة يف مدينة 

جنوبي  رو��������ش�������ت�������وف-اأون-دون 
من  ج����ن����وداً  ه���ن���اك  اأن  رو����ش���ي���ا 
االحتاد الرو�شي يف حالة تاأهب يف 
جمهوريتي دونيت�شك ولوهان�شك 
مدوي  اكت�شاف  وهو  ال�شعبيتني، 
رف�شت  م���و����ش���ك���و  الأن  ن�����ظ�����راً 
جنود  ب��وج��ود  ر�شمياً  االع����رتاف 

ميلي�سيات ليبية ت�سيطر على مقار حكومية يف طرابل�س

العثور على رفات 11 �سرطيًا عراقيًا مبقربة جماعية خّلفها داع�س

يف مواجهة ال�صني  

وا�سنطن تعد بالتزام اأكرب يف جنوب �سرق اآ�سيا...!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

مبنا�شبة جولته االأوىل يف جنوب �شرق اآ�شيا، اأكد وزير اخلارجية االأمريكي 
الهندي  املحيطني  دول  �شت�شاعد  املتحدة  ال��والي��ات  اأن  بلينكني،  اأن��ت��وين 
والهادي على مقاومة ال�شغوط اجليو�شيا�شية واالقت�شادية لبكني، لكنه مل 
يذكر �شوى عدد قليل من املبادرات امللمو�شة. بعد اأن ت�شاعفت، منذ و�شول 
جو بايدن اإىل ال�شلطة، القمم االفرتا�شية مع قادة معظم دول جنوب �شرق 
اأول  الثالثاء،  بلينكني،  اأن��ت��وين  االأمريكية،  اخلارجية  وزي��ر  اأج��رى  اآ�شيا، 
الواليات  التزام  تاأكيد  الفر�شة الإع��ادة  وانتهز  ر�شمية له يف اجلهة.  جولة 
املتحدة اإىل جانب منطقة تواجه دفعة حتديات متزايدة من ال�شني. وو�شل 
الدبلوما�شي االأمريكي اإىل جاكرتا، االثنني، يف رحلة �شتاأخذه اأي�شا يف وقت 
الحق اإىل ماليزيا وتايالند. وحاول، خالل اأول خطاب رئي�شي له يف املنطقة، 
اإيجاد توازن بني ا�شرتاتيجية احتواء ال�شني التي ن�شرتها وا�شنطن بدقة، 
بكني،  مع  ب�شالتها  ت�شر  اأن  ميكن  ال  التي  املحلية  العوا�شم  وح�شا�شيات 

ال�شريك االقت�شادي الرئي�شي.                        )التفا�شيل �س10(

•• طرابل�س-وكاالت

اأفاد �شهود عيان، �شباح اخلمي�س، 
ب����اأن ق����وات ت��اب��ع��ة ل�����ش��الح ب���ادي، 
ليبيا،  يف  ال�شمود  ميلي�شيا  زعيم 
�شيطرت  م�����ش��رات��ة  م��ن  واأخ�����رى 
وبح�شب  احل��ك��وم��ة.  م��ق��رات  على 
ل���ي���ب���ي���ة، فقد  اإع����������الم  و�����ش����ائ����ل 
الرئا�شي  احلر�س  قوات  ان�شحبت 
القوات  ق���دوم  عند  مقراتها  م��ن 
القوات  �شيطرت  حيث  املهاجمة، 
احلكومة  م����ق����رات  ب��ع�����س  ع���ل���ى 

واملجل�س الرئا�شي.
وب��ح�����ش��ب ���ش��ه��ود ال���ع���ي���ان، ت���دور 
حالياً ا�شتباكات خفيفة ومتقطعة 
اأ�شوات  ت�شمع  العا�شمة، حيث  يف 

اإطالق النريان على فرتات.
ويف وقت �شابق، وجه بادي تهديداً 
وال�شيطرة  ال�����ش��الح،  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
يف  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  جميع  على 
اإجراء  وع��دم  وم�شراتة  طرابل�س 
ال���ف���رتة  خ������الل  ان����ت����خ����اب����ات  اأي 
ب�����ادي يف مقطع  وق�����ال  امل��ق��ب��ل��ة. 

•• بغداد-وكاالت

عرثت قوة من الب�شمركة الكردية 
من  ع����ن���������ش����راً   11 رف��������ات  ع����ل����ى 
يف  االأق���ّل  على  العراقية  ال�شرطة 
تنظيم  خ��ّل��ف��ه��ا  ج��م��اع��ي��ة  م���ق���ربة 
داع�س يف �شمال البالد، يعتقد اأنهم 
اعتقلوا وقتلوا على يد التنظيم يف 

.2018
معاون  ر�شتم  حممد  ال��ل��واء  وق��ال 
قرتبة(   ( ك��رم��ي��ان  حم����ور  ق���ائ���د 
خل  ق�شاء  �شرق  جنوب  تقع  التي 
الدين،  ����ش���الح  مل��ح��اف��ظ��ة  ال��ت��اب��ع 
اإن������ه مّت ال���ع���ث���ور ع���ل���ى امل����ق����ربة يف 
غارة  م��ن  قريبة  دوراج���ي  منطقة 
بني  عليها  متنازع  منطقة  )وه���ي 
االإق���ل���ي���م واحل���ك���وم���ة االحت���ادي���ة( 
ت�شّم  م��ن��ط��ق��ة  يف  اخل��م��ي�����س  ي����وم 
كهوفاً وحفراً �شّكلت خمباأ لتنظيم 
داع�����س. ونقلت ف��ران�����س ب��ر���س عن 
ال�شاعة  م��ن��ذ  "نعمل  ق��ول��ه  ر���ش��ت��م 
مّت  اخلمي�س.  �شباح  من   11،00
ا���ش��ت��خ��راج رف�����ات 11 م���ن رج���ال 
من  االأق��ّل  على  العراقية  ال�شرطة 

القوات امل�صرتكة يف اليمن حترر مناطق جديدة غرب تعز 
تطالب  دولية  منظمة   100

بت�سنيف احلوثيني جماعة اإرهابية
•• اليمن-وكاالت

طالبت اأكرث من 100 منظمة مينية واأمريكية واأوروبية، يف بيان م�شرتك، 
رئا�شة الربملان االأوروب��ي وجمل�س وزراء االحتاد االأوروب��ي بفر�س عقوبات 
من  قادتها  اإف��الت  عدم  ل�شمان  اإيرانياً  املدعومة  احلوثي  ميلي�شيات  على 
اإىل  واأ�شار  املدنيني.  ترتكبها يف حق  التي  املمنهجة  اجلرائم  العقاب جراء 
انتهاج ميلي�شيات احلوثي �شيا�شة االإفقار والتجويع املتمثلة يف �شرقة رواتب 
املوظفني، و�شرقة امل�شاعدات االإن�شانية وبيعها يف ال�شوق ال�شوداء، باالإ�شافة 
اإىل منع و�شول امل�شاعدات االإن�شانية اإىل م�شتحقيها وفق ما وثقته تقارير 
اليمني  الغربي  ال�شاحل  يف  امل�شرتكة  القوات  واأعلنت  هذا  دولية.  ملنظمات 
و�شط  تعز،  حمافظة  غ��رب  مقبنة  مديرية  غ��رب  ج��دي��دة  مناطق  حترير 
اإن  ع�شكري  م�شدر  وق���ال  احل��وث��ي��ة.  امليلي�شيا  �شفوف  يف  ف��ادح��ة  خ�شائر 
مبختلف  احلوثية  امليلي�شيا  �شد  عنيفة  معارك  خا�شت  امل�شرتكة  القوات 
القتلى واجلرحى يف  واأ�شقطت ع�شرات  والثقيلة،  املتو�شطة  االأ�شلحة  اأنواع 

�شفوف احلوثيني.
واأكد امل�شدر اأن القوات امل�شرتكة طهرت مناطق جديدة غرب مقبنة، وهي: 
وقرية  والنوبة  وال��ق��داري  املق�شع  ومع�شكر  وال�شويطي  ال�شطني  )ق��ري��ة 
يف  اجلبلية  لل�شال�شل  باالإ�شافة  بالكامل،  وحا�شية(  واجل���راري  االأقفية 
منطقة �شِمر ومنطقة البومية واجلليفية واملعمل، وقرى النوبة والبومية 

وال�شقيع، والقريان والعدينة والظفريية.

ف��ي��دي��و -ت��داول��ت��ه و���ش��ائ��ل اإعالم 
بها  ت�شتمر  ل��ن  "ليبيا  حم��ل��ي��ة: 
ويليامز  �شتيفاين  وع��ل��ى  املهزلة 
اأي  اأن تعرف حدودها، ولن مترر 
ات��ف��اق م��ع م��دي��ن��ة م�����ش��رات��ة دون 

الرجوع لقادة الثوار يف املدينة".
واأ�����ش����اف يف اج���ت���م���اع ���ش��م ع���ددا 
م�شراتة:  ث���وار  كتائب  ق���ادة  م��ن 
اآخر  اج��ت��م��اع  "�شيتم حت��دي��د  اإن���ه 

ب���ح�������ش���ور ك���اف���ة ك���ت���ائ���ب ال���ث���وار 
ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ل��ي��ب��ي��ا الإع������الن 
خ��ط��ة ل��ل��ت��ح��رك ���ش��د م���ا يحاك 
���ش��د ال���وط���ن، ال����ذي اأ���ش��ب��ح يعج 
باخلونة والعمالء وبائعي الذمم 
بدون  انتخابات  هناك  تكون  ولن 
�شاملة  ق���اع���دة  وب������دون  د����ش���ت���ور 
ل��ل��ق��وان��ني ال��ت��ي مت��ن��ع ك��ل جمرم 
لل�شلطة"،  ال��و���ش��ول  م��ن  و���ش��ارق 

مّت  اأن���ه  يعتقد  االآن،  ح��ت��ى  امل��ق��ربة 
اعتقالهم على يد التنظيم يف العام 
ال  البحث  اأن  واأو���ش��ح   ."2018
ي���زال م�����ش��ت��م��راً ع��ن ج��ث��ث اأخ���رى، 
االحتادية  ال�شرطة  بني  بالتن�شيق 

العراقية وقوات الب�شمركة.
وطبياً  هند�شياً  فريقاً  اأن  م��وؤك��دا   
العراقية  االحت��ادي��ة  ال�شرطة  م��ن 
امل�شدر  امل��ك��ان. وق���ال  م��ت��واج��د يف 
املقربة  على  ال��ع��ث��ور  مت  اإن���ه  نف�شه 
ا�شتناداً اإىل معلومات ا�شتخباراتية 
للتنظيم  خمابئ  وج��ود  ع��ن  لدينا 

ك����ان����وا  امل���ن���ط���ق���ة  االإره��������اب��������ي يف 
القوات  م���ن  امل��ع��ت��ق��ل��ني  ي�����ش��ج��ن��ون 
فيما  ذل��ك  وي��اأت��ي  فيها.   العراقية 
انطلقت  مت�شيط  عملية  تتوا�شل 
امل�شوؤول،  وف����ق  االأ����ش���ب���وع  م��ط��ل��ع 
وقوات  ال��ع��راق��ي  اجلي�س  قبل  م��ن 
الب�شمركة يف مناطق وا�شعة �شمال 
�شرق  يف  ومناطق  دي��اىل  حمافظة 
التابعة  ط���وزخ���ورم���ات���و  م���دي���ن���ة 
ال�����دي�����ن، وهي  مل���ح���اف���ظ���ة �����ش����الح 
بني  ع��ازل��ة  مناطق  تعترب  مناطق 
القوات البي�شمركة الكردية وقوات 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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الإم�رات للتوازن بني اجلن�سني ينظم جل�سة ب�إك�سبو 
2020 دبي حول �سبل حتقيق التوازن يف التعليم

اأخب�ر الإم�رات

ال�سودان.. اإغالق اجل�مع�ت يجرب 
الطالب على الأعم�ل اله�م�سية

عربي ودويل

7 اأ�سواط لل�رشاي� والتالد لإبل اأ�سح�ب 
ال�سمو ال�سيوخ واأبن�ء القب�ئل

الفجر الري��سي

تقدمي 31,157 جرعة من لقاح كوفيد- 19 
ال�سحة: 200 اإ�سابة جديدة 

بكورونا و119 حالة �سفاء 
•• اأبوظبي-وام

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق الفحو�شات 
يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت امل�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد 
 337،670 اإجراء  الوزارة عن  اأعلنت  لهم وعزلهم  19" واملخالطني   - "كوفيد 
املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�شية   24 ال���  ال�����ش��اع��ات  خ��الل  ج��دي��دا  فح�شا 

با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
اإج��راءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق الفحو�شات    و�شاهم تكثيف 
كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة  حالة   200 عن  الك�شف  يف  الدولة  م�شتوى  على 
امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة،    واأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل 
اأي حالة وفاة يف االأربع والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

�س2( )التفا�شيل  حالة.   119 �شفاء  عن  الوزارة  اأعلنت  حالة،كما   2،151

وزير خارجية ال�سعودية: نتعاون 
امللفات كافة  يف  م�سر  مع  ونن�سق 

•• القاهرة-وكاالت

ال�شعودي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ق����ال 
اململكة  اإن  ف����رح����ان:  ب���ن  ف��ي�����ش��ل 
قوية  ع��الق��ات  م�شر  م��ع  جتمعها 
تعاون  وج��ود  اإىل  م�شرياً  ورا�شخة، 
امللفات.  وتن�شيق مع م�شر يف كافة 
جاء ذلك خالل موؤمتر �شحايف يف 
القاهرة لوزيري اخلارجية امل�شري 
�شامح �شكري وال�شعودي في�شل بن 
ف��رح��ان يف ال��ق��اه��رة. واأ����ش���اف بن 
فرحان بالقول: ن�شدد على �شرورة 
واملرتزقة  االأجنبية  ال��ق��وات  خ��روج 
�شكري  �����ش����دد  ف���ي���م���ا  ل���ي���ب���ي���ا،  م����ن 
على  اجتماعنا  يف  اأك��دن��ا  ب��ال��ق��ول: 
الليبية  االنتتخابات  اإج��راء  اأهمية 
ا�شتقرار  اأن  م���وؤك���داً  ت���اأخ���ري،  دون 
اإي����ران،  اأم���ر ����ش���روري. وع���ن  ليبيا 
ال�شعودي:  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ق���ال 
اأه��م��ي��ة ع���دم امتالك  اأك���دن���ا ع��ل��ى 
اإيران لل�شالح النووي. واأ�شاف: مل 
حت��دث ل��ق��اءات اأخ���رى م��ع اجلانب 
الذين  االأرب��ع��ة  با�شتثناء  االإي���راين 
اأعلن عنهم �شابقا ونحن منفتحون 
قال  جهته،  من  احل��وار.  ال�شتمرار 
اإن عالقة  امل�شري  وزي��ر اخلارجية 
مع  تربطنا  وا�شرتاتيجية  خا�شة 
نعمل  بالقول:  م�شدداً  ال�شعودية"، 
ال�شعودية لتحقيق  ب�شكل وثيق مع 

اأمن وا�شتقرار املنطقة.
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اأخبـار الإمـارات

موؤ�س�سة زايد للأعمال اخلريية واالإن�سانية توفد بع�س العاملني يف خط الدفاع االول الأداء العمرة
•• اأبوظبي-وام

 اأطلقت موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان 
اخلريية  ل���الأع���م���ال  ن��ه��ي��ان،  اآل 
واالإن�شانية.. مبادرة تت�شمن اإيفاد 
خط  يف  العاملني  م��ن  جمموعة 
الدفاع االأول من القطاع الطبي 
تقدير  ت�شتهدف  ال��ع��م��رة،  الأداء 
اجلهود االإن�شانية وال�شحية التي 
ق��ام بها االأط��ب��اء واملمر�شني من 
جلائحة  ال��ت�����ش��دي  يف  اجلن�شني 

امل�شابني من خمتلف اجلن�شيات 
ودون تفرقة، وثابرت على تقدمي 
دولة  اأ���ش��ب��ح��ت  اأن  اإىل  ال��رع��اي��ة 
اأوائ���ل دول العامل  االإم����ارات م��ن 
يف م���ق���اوم���ة اجل���ائ���ح���ة، واأدع������و 
عمرتهم  م��ن��ه��م  ي��ت��ق��ب��ل  اأن  اهلل 
ويبارك لهم فيها واأن يعودوا اإىل 
اأر���س الوطن وق��د غفر اهلل لهم 
يتقبل  واأن  ح�شناتهم  وت�شاعفت 
وكل  ال��ع��ب��ادات  جميع  منهم  اهلل 

الطاعات".

تاأتي   ، واالإن�������ش���ان���ي���ة  اخل����ريي����ة 
املوؤ�ش�شة  م��ب��ادرات  امل��ب��ادرة �شمن 
م�شوؤوليتها  اإط��ار  ويف  االإن�شانية 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف ���ش��ت��ى اجل���وان���ب 
واالإغاثية،  والتعليمية  ال�شحية 
احلكيمة  القيادة  م�شتلهمني من 
العطاء  ا�شتدامة  نحو  تطلعاتها 
النبيلة  ب����ال����ق����ي����م  وال����ت����ح����ل����ي 
للجميع  وال�������ش���الم  ك��ال��ت�����ش��ام��ح 
" اأظهرت  واأ���ش��اف  دون متييز". 
املعاطف  ذوي  اأن  كورونا  جائحة 

�شعادة  وق����ال  ك���ورون���ا.  ف���ريو����س 
حمد �شامل بن كردو�س العامري، 
" ب��ن��اء على  املوؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر 
بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  توجيهات 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
�شلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 
اخلريية  ل���الأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
عمر  ال�شيخ  و���ش��م��و  واالإن�����ش��ان��ي��ة 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
جم��ل�����س اأم����ن����اء م��وؤ���ش�����ش��ة زاي����د 
لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 

االأول  ال��دف��اع  خ��ط  ه��م  البي�شاء 
عن االن�شانية، ففي الوقت الذي 
كان اجلميع يخ�شى من الفريو�س 
بالتزامن مع بداية اجلائحة كان 
االأول  ال��دف��اع  خ��ط  يف  العاملون 
االأمامية  ال�����ش��ف��وف  ي��ت�����ش��درون 
ويبذلون  ون��ه��اراً  لياًل  ويعملون 
لعبور  اأج���ل  م��ن  م�شنية  ج��ه��وداً 

�شفينتنا اإىل بر االأمان.
" هذه الفئة حتدت الوباء  وق��ال 
وب���ات���ت ���ش��اه��رة م���ن اأج����ل عالج 

�سفاء  حالة  و119  بكورونا  جديدة  اإ�سابة   200
•• اأبوظبي-وام

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة 
وح�شر  املبكر  االكت�شاف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�شات  نطاق 
 "19  - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�شابة  احل���االت 
واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 337،670 
فح�شا جديدا خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة 

يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع 
 200 عن  الك�شف  يف  الدولة  م�شتوى  على  الفحو�شات  نطاق 
جن�شيات  من  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة  حالة 

خمتلفة، وجميعها حاالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية 
 743،352 امل�شجلة  احل��االت  جمموع  يبلغ  وبذلك  الالزمة، 

حالة.
حالة  اأي  ت�شجيل  عدم  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة    واأعلنت 
عدد  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�شية،  �شاعة  والع�شرين  االأرب���ع  يف  وف���اة 

الوفيات يف الدولة 2،151 حالة.
ك��م��ا اأع��ل��ن��ت ال�����وزارة ع��ن ���ش��ف��اء 119 ح��ال��ة ج��دي��دة مل�شابني 
التام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
الالزمة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  تلقيها  بعد  امل��ر���س  اأع��را���س  م��ن 
ال�شفاء  ح��االت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�شت�شفى،  دخولها  منذ 

حالة.  738،260

ال�سحة تعلن تقدمي 31,157 
جرعة من لقاح كوفيد- 19 

•• اأبوظبي-وام 

من  جرعة   31،157 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   22،266،325 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 225.13 جرعة لكل 100 �شخ�س.
اإىل  و�شعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�شيطرة على فريو�س كوفيد19-.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س كازاخ�ستان بيوم اال�ستقلل 

•• اأبوظبي-وام

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية 
تهنئة اإىل فخامة الرئي�س قا�شم جومارت توكاييف رئي�س جمهورية كازاخ�شتان مبنا�شبة 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  بعث �شاحب  كما  ب��الده.  ا�شتقالل  يوم 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة 

مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س قا�شم جومارت توكاييف.
وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل ا�شكار ماأمن رئي�س وزراء كازاخ�شتان. 

اليوم الوطني للبحرين .. عيد يف املنامة وفرحة يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام

بيومها  احتفاالتها  ال�شقيقة  البحرين  مملكة  االإم����ارات،  دول��ة  ت�شارك 
16 من دي�شمرب من كل ع��ام، و�شط  ال���  ال��ذي ي�شادف   ،50 ال���  الوطني 
االأخوية  ال��ع��الق��ات  م�شتوى  تعك�س  و�شعبية  ر�شمية  وم�شاركة  احتفاء 

وال�شراكة اال�شرتاتيجية الرا�شخة بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
املميزة  والعرو�س  الفعاليات  من  جمموعة  باملنا�شبة  االإم���ارات  وت�شهد 
وتت�شمن اإ�شاءة عدد من اأبرز معامل الدولة بالعلم البحريني ومظاهر 
احتفالية يف مطارات الدولة وا�شتقبال الزوار البحرينيني القادمني اإىل 
االإمارات بالورود والهدايا التذكارية، اإىل جانب برنامج اإحتفايل خا�س 

باملنا�شبة يف "اإك�شبو 2020 دبي".
متتد  تاريخية  بعالقات  البحرين  مملكة  م��ع  االإم����ارات  دول��ة  وترتبط 
ج��ذوره��ا ل��ع��ق��ود ط��وي��ل��ة ���ش��اع��د يف من��وه��ا وت��ط��وره��ا ال��ث��واب��ت وال����روؤى 
تنبع  التي  العالقات  وهي  ال�شقيقني  البلدين  بني  التي جتمع  امل�شرتكة 

االأخوية  والعالقات  امل�شرتك  والتاريخ  القربى  و�شائج  من  خ�شو�شيتها 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ب�شاحب  ممثلة  قياداتهما  ب��ني  املتميزة 
امللك حمد بن  "حفظه اهلل"، و�شاحب اجلاللة  الدولة  اآل نهيان رئي�س 

عي�شى اآل خليفة عاهل مملكة البحرين ال�شقيقة.
وتعد العالقات بني البلدين اإحدى اأبرز مرتكزات وحدة البيت اخلليجي 
واملحافظة على اأمنه وا�شتقراره، وتكت�شب اأهمية كبرية يف ظل ما يتمتعان 
االإقليمي  ال�شعيدين  ع��ل��ى  مم��ي��ز  وا���ش��رتات��ي��ج��ي  �شيا�شي  ث��ق��ل  م��ن  ب��ه 
والعاملي، وتبنيهما �شيا�شة خارجية عقالنية ومتوازنة ومعتدلة، وكونهما 
من النماذج الرائدة على م�شتوى املنطقة يف جماالت التنمية امل�شتدامة 
وتنفيذ �شيا�شات طموحة لالإ�شالح والتطوير والتحديث وتكري�س دولة 

املوؤ�ش�شات والقانون.
واآفاقاً  اأبعاداً   2000 عام  منذ  البحرينية  االإماراتية  العالقات  وتتخذ 
امل�شرتكة  العليا  اللجنة  ت�شكيل  بعد  وذل��ك  امل�شتويات،  كافة  على  رحبة 
لقيادتي  اال�شرتاتيجية  ال���روؤى  تنفيذ  اللجنة  ه��ذه  تولت  حيث  بينهما 

العالقات  وتعزيز  ودع��م  املنطقة  يف  التحديات  مواجهة  بهدف  البلدين 
ال�شيا�شية والع�شكرية والتجارية والثقافية يف اإطار كيان قوي متما�شك 
اخلليجي  العمل  م�شرية  ويدعم  ال�شقيقني  ال�شعبني  على  باخلري  يعود 

امل�شرتك.
وعلى امل�شتوى االقت�شادي والتجاري، توؤكد م�شرية التعاون بني البلدين 
ال�شقيقني، ال�شيما خالل االأعوام القليلة املا�شية، متانة العالقات وتكامل 
النفطي بني  التجاري غري  التبادل  �شجل حجم  البلدين، حيث  اقت�شاد 
االأ�شهر  خ��الل  بلغ  فيما   2020 ع��ام  يف  دره��م  مليار   20،13 البلدين 

الثمانية االأوىل من العام اجلاري نحو 14 مليار درهم.
وترتبط االإمارات والبحرين بالعديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
التجاري  التبادل  حجم  تعزيز  يف  �شاهمت  التي  والتجارية  االقت�شادية 
بينهما خالل الفرتة املا�شية، كما وقع البلدان ال�شقيقان خالل ال�شنوات 
االأخرية العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم يف جماالت عدة، من 
اأبرزها، ا�شتك�شاف وا�شتخدام الف�شاء لالأغرا�س ال�شلمية، ومذكرة تفاهم 

والرثوات  الزراعي  املجال  يف  تفاهم  ومذكرة  اجل��ودة،  و�شمان  املوؤهالت 
الطاقة  م�شاريع  تطوير  درا�شة  اتفاقية  البلدان  وّق��ع  كما  احلية،  املائية 
اأبوظبي  و�شركة  البحرين،  مبملكة  للبيئة  االأعلى  املجل�س  بني  املتجددة 

لطاقة امل�شتقبل "م�شدر"، وغري ذلك من املجاالت املتعددة للتعاون.
هوية  �شكلت  واآداب  فنون  من  م�شرتكا  ثقافيا  م��وروث��ا  البلدان  ويجمع 
ثقافية متجان�شة ل�شعبيهما وجلميع �شعوب منطقة اخلليج العربي، فيما 
تنعك�س العادات والتقاليد امل�شرتكة بني ال�شعبني على الكثري من املفردات 
يف ال�شعر والنرث والق�شة واملوروث ال�شفهي واالأمثال واملرويات ال�شعبية، 

اإىل جانب ما يت�شل باأ�شاليب وطرائق احلياة ب�شفة عامة.
ووقع البلدان خالل ال�شنوات ال�شابقة العديد من مذكرات وبروتوكوالت 
التعاون يف جمال التعاون الثقايف للحفاظ على االإرث التاريخي امل�شرتك 
ل��ل��ب��ل��دي��ن، ويف ه���ذا االإط����ار ج���اء م�����ش��روع ا���ش��ت��ع��ادة امل��ب��اين ال��رتاث��ي��ة يف 
البحرين الذي تدعمه االإمارات والذي يهدف اإىل اإعادة اإحياء بيت "فتح 

اهلل" الرتاثي يف مدينة املحرق وغريه من املواقع الرتاثية.

جلنة ال�سداقة الربملانية االإماراتية االأوروبية تلتقي وفدا برملانيا اإيطاليا
•• دبي-وام

الوطني  املجل�س  يف  االأوروب��ي��ة  ال��دول  برملانات  مع  ال�شداقة  جلنة  التقت 
جمل�س  من  بوفد  اللجنة،  رئي�شة  فلكناز  �شارة  �شعادة  برئا�شة  االحت���ادي 
يف  فو�شاكيا،  األي�شاندرو  النائب  برئا�شة  االإيطالية  اجلمهورية  يف  النواب 

مقر معر�س اإك�شبو 2020 دبي.
االإماراتية  الربملانية  ال��ع��الق��ات  تعزير  �شبل  بحث  اللقاء  خ��الل  وج���رى 

االإيطالية.
�شعادة  اللجنة  اأع�����ش��اء  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  اأع�����ش��اء  اللقاء  ح�شر 
الطنيجي،  �شيخة  والدكتورة  اللجنة،  رئي�س  نائب  بالهول  كل من: �شرار 

ومروان املهريي.
واملتنامية  التاريخية  ال�شداقة  عالقة  عمق  اللقاء  خالل  اجلانبان  واأك��د 
التي جتمع البلدين وال�شعبني ال�شديقني، واأهمية املحافظة على العالقات 
ال�شيا�شية  املجاالت  واإيطاليا يف  االإم��ارات  التي تربط دولة  اال�شرتاتيجية 

واالقت�شادية والثقافية، وتعزيز عالقات التعاون يف خمتلف املجاالت مبا 
يخدم م�شلحة كال الدولتني.

اأهمية  اإىل  اأع�شاء جلنة ال�شداقة الربملانية االإماراتية االأوروبية  وتطرق 
دور الربملانات يف تعزيز العالقات بني الدول، واأهمية التوا�شل والتن�شيق 
بني املجل�س الوطني االحتادي وجمل�س النواب االيطايل، لتوحيد املواقف 
يف  امل�شرتك  االه��ت��م��ام  ذات  الق�شايا  خمتلف  ح��ي��ال  وال��ت��وج��ه��ات  وال����روؤى 
خمتلف املحافل الربملانية االإقليمية والدولية، مع اأهمية تبادل اخلربات 

واملعارف واملمار�شات الربملانية.
وق��ال��ت ���ش��ع��ادة ���ش��ارة فلكناز رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�����ش��داق��ة م��ع ب��رمل��ان��ات الدول 
ال��ت��اأك��ي��د على رغ��ب��ة املجل�س الوطني  ال��ل��ق��اء  اإن���ه ج��رى خ��الل  االأوروب���ي���ة 
واأهمية  االإي��ط��ايل،  الربملان  مع  الربملانية  العالقات  تطوير  يف  االحت��ادي 
تفعيل عمل جمعية ال�شداقة االإمارتية االإيطالية لتحقيق االأهداف التي 
تاأ�ش�شت من اأجلها، وهو تعزيز التقارب بني املجل�شني والبلدين وال�شعبني 

ال�شديقني.

»وام« توقع 5 اتفاقيات مع كربى املوؤ�س�سات 
التلفزيونية باأمريكا اللتينية

•• دبي-وام

"وام"  اأنباء االإم��ارات  وقعت وكالة 
خم�س اتفاقيات للتعاون االإعالمي 
والقنوات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ك���ربى  م���ع 
الالتينية  اأمريكا  يف  التلفزيونية 
باإك�شبو  ال�����ش��ب��اب  ج��ن��اح  يف  وذل���ك 

دبي.  2020
وكالة  بني  االتفاقيات  توقيع  ومت 
"وام" وك���ل من  االإم�������ارات  اأن���ب���اء 
الربازيل   - ب��ان��دي��را���س  جمموعة 
املك�شيك   - االأزت���ي���ك���ا  وت��ل��ف��زي��ون 
بنما   - م���ي���دك���وم  وك���وروب���ري�������ش���ن 
والتلفزيون  البارغواي  وتلفزيون 
االحت������ادي - االأرج���ن���ت���ني ت��ل��ي يف، 
"وام"  تعزيز ح�شور  وذلك بهدف 
باللغات  اإع��الم��ي��ا م��وث��وق��ا  م���زودا 
املختلفة على م�شتوى قارة اأمريكا 

الالتينية.
 وق���ع االت��ف��اق��ي��ات ���ش��ع��ادة حممد 
وكالة  ع��ام  م��دي��ر  الري�شي  ج��الل 
و رودولفو  "وام"،  االإم���ارات  اأن��ب��اء 
���ش��ي��ف��و م����دي����ر ع������ام االأخ������ب������ار يف 
الربازيلية،  ب��ان��دي��را���س  جم��م��وع 
وغ���اب���ري���ل دي������از م���دي���ر االأخ����ب����ار 
املك�شيكي،  االأزت��ي��ك��ا  يف  واالأب���ح���اث 
وخورخي كاريكا�س املمثل القانوين 
بنما،  م��ن  ميدكوم  لكوروبري�شن 
األ���ربت���و ك��ا���ش��ايل مدير  ول��وي�����س 

بنقل  الر�شيدة  القيادة  توجيهات 
احل�شارية  االإم������������ارات  ر�����ش����ال����ة 
اللغات  بجميع  العاملية  واإجنازاتها 
وال�����و������ش�����ول جل���م���ي���ع ال�������ش���رائ���ح 
املجتمعية على م�شتوى العامل من 
خالل اأدوات اأكرث تاأثريا واإبداعا .. 
توا�شل وكالة اأنباء االإمارات تعزيز 
على  االإع��الم��ي��ة  �شراكاتها  ن��ط��اق 
�شعادته  واأ���ش��اف  ال��ع��امل.  م�شتوى 
اأن قطاع االإعالم االإماراتي ي�شهد 
املتغريات  ت���واك���ب  ن��وع��ي��ة  ط���ف���رة 
مع  وتتما�شى  امل��ت�����ش��ارع��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
عاما  للخم�شني  ال��دول��ة  توجهات 
االإم���ارات  مكانة  ي��ع��زز  مب��ا  املقبلة 
وعا�شمة  رائ����دة وحم���وري���ة  دول���ة 

للم�شتقبل على م�شتوى العامل.
توقيع  اأن  اإىل  ���ش��ع��ادت��ه  واأ�����ش����ار 
ال�شباب  ج����ن����اح  يف  االت����ف����اق����ي����ات 
باإك�شبو 2020 دبي يحمل دالالت 
مهمة جت�شد �شعار احلدث الدويل 
"توا�شل العقول و�شنع امل�شتقبل" 
الدويل  التعاون  تعزيز  خالل  من 
ل�شياغة مالمح امل�شتقبل مب�شاركة 
اجلميع مبا يحقق االزدهار العاملي 
واالإن�شانية  املقبلة  االأجيال  خلري 
مبادئ  م��ع  يت�شق  م��ا  وه��و  جمعاء 
ال�شالم  يف  ال��را���ش��خ��ة  االإم��������ارات 
وال��ت�����ش��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س واالأخ�����وة 

االإن�شانية.

البارغواي،  تلفزيون  يف  االأخ��ب��ار 
وتري�شتان نوبليا مدير االأخبار يف 
التلفزيون االحتادي يف االأرجنتني 

تلي يف.
تعزيز  اإىل  االت��ف��اق��ي��ات  وت���ه���دف 
التعاون االإعالمي بني وكالة اأنباء 
والقنوات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  االإم������ارات 
الالتينية  اأمريكا  يف  التلفزيونية 
ال����ت����ب����ادل االإخ�����ب�����اري  يف جم������ال 
واملحتوى االإعالمي وذلك يف اإطار 
اإعالمي  ت��ع��اون  ع��الق��ات  تاأ�شي�س 
لالأنظمة  وفقاً  وتطويرها  مثمرة 
والت�شريعات املعمول بها يف الدول 

�شمن االتفاقية.
واأكد �شعادة حممد جالل الري�شي 
االإعالمي  ال��ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ات  اأن 
والقنوات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ك���ربى  م���ع 
الالتينية  اأمريكا  يف  التلفزيونية 
ال�شرتاتيجية  جت�������ش���ي���دا  ت����اأت����ي 
"وام"  االإم�����������ارات  اأن�����ب�����اء  وك����ال����ة 
املوؤ�ش�شات  م��ع  ���ش��راك��ات��ه��ا  بتعزيز 
م�شتوى  على  الفاعلة  االإعالمية 
ال���ع���امل مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع وثيقة 
اأطلقتها  اخلم�شني" التي  "مبادئ 
امل�شار  وي���ع���زز  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي ل����الإم����ارات خالل 
خمتلف  يف  اجل������دي������دة  دورت������ه������ا 

املجاالت والقطاعات.
وق����ال ���ش��ع��ادت��ه ان����ه ومت��ا���ش��ي��ا مع 

من جانبهم اأكد م�شوؤولو املوؤ�ش�شات 
اأمريكا  يف  التلفزيونية  والقنوات 
الالتينية اأهمية اتفاقيات التعاون 
االإعالمي مع وكالة اأنباء االإمارات 
هذه  �شاأن  من  اإن  وقالوا  "وام" .. 
ال��ف��ر���ش��ة يف  تتيح  اأن  االت��ف��اق��ي��ات 
االإم���ارات  ب��دول��ة  م�شاهدينا  رب��ط 
واإجنازاتها  ال��ع��امل��ي��ة  وم�����ش��اري��ع��ه��ا 
يف امل���ج���االت ك��اف��ة وال���ت���ي حتظى 
باهتمام دول العامل كونها عا�شمة 
روؤى  م��ن  متتلكه  مب��ا  للم�شتقبل 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة حتظى 

باحرتام وتقدير العامل.
دبي   2020 اإك�����ش��ب��و  اأن  واأك������دوا 
اأر�س دولة  حدث عاملي فريد على 
دول���ة من   192 يجمع  االإم�����ارات 
ح����ول ال���ع���امل ل��ل��ت��ع��اون م���ن اأجل 
التحديات  مل��واج��ه��ة  م��ع��ا  ال��ع��م��ل 
االإن�شانية وو�شع احللول االإبداعية 
وامل��ب��ت��ك��رة ل��ه��ا ك��م��ا ي��ت��ي��ح تالقي 
والتعارف  وال��ث��ق��اف��ات  احل�����ش��ارات 
ب��ني ال�����ش��ع��وب ..م�����ش��ريي��ن اإىل اأن 
هذا احل��دث ال��دويل وما يت�شمنه 
اإب��داع��ات واب��ت��ك��ارات متقدمة  م��ن 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل يج�شد  ت��ر���ش��م م��الم��ح 
بو�شوح قدرات واإمكانات االإمارات 
الفعاليات  ك����ربى  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  يف 
باحرتافية  ال��ع��امل��ي��ة  واالأح��������داث 

وكفاءة عالية.

ت�صلمها من�صور بن زايد 

حممد بن زايد يتلقى ر�سالة خطية من رئي�سة تنزانيا 
الطاقة الذرية: االإمارات �سريك مهم وتعاوننا متميز ومثمر 

•• اأبوظبي-وام 

للطاقة  الدولية  الوكالة  ع��ام  مدير  غرو�شي  ماريانو  رافائيل  �شعادة  اأك��د 
الذرية اأن دولة االإمارات �شريك مهم للغاية للوكالة وتعد اأول دول عربية 
اإطار  للنووية متكاملة ومتطورة وذلك يف  متتلك وتدير حمطات للطاقة 
الربنامج النووي ال�شلمي االإماراتي. وقال غرو�شي - يف مقابلة مع وكالة 
"وام" على هام�س املحا�شرة التي عقدها يف جامعة خليفة  اأنباء االإم��ارات 
اأم�س - لدينا تعاون مثمر ون�شط مع دولة االإمارات  للعلوم والتكنولوجيا 
والفني  التقني  امل��ج��ال  ومنها  امل��ج��االت  م��ن  العديد  وي�شمل  لعقود  ميتد 

والعلوم والزراعة وحماية البيئة.
واأ�شاف اأن التعاون بني دولة االإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية يت�شم 
بالديناميكية ..م�شيدا بتواجد موؤ�ش�شات تعليمية متميزة يف دولة االإمارات 
وكافة  ال��ن��ووي��ة  بالعلوم  تهتم  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  مثل 
التقنيات واملجاالت املرتبطة بها. وقال : �شعدت بالتواجد يف دولة االإمارات 
للطاقة  الدولية  الوكالة  للدولة منذ تويل م�شوؤولية  ر�شمية  زيارة  اأول  يف 
الذرية حيث التقيت م�شوؤولني رفيعي امل�شتوى وذلك تاأكيدا على العالقة 
الذرية  للطاقة  الدولية  والوكالة  االإم���ارات  دول��ة  بني  تربط  التي  القوية 

واحلر�س على تعزيزها وتطوير اآفاق التعاون على خمتلف امل�شتويات.
يف  ال�شلمية  النووية  للطاقة  براكة  حمطات  ب��زي��ارة  �شعادته  عن  عرب  كما 

منطقة الظفرة باإمارة اأبوظبي حيث اطلع على التقدم الكبري الذي حتقق 
التي تنتج حاليا كهرباء �شديقة للبيئة وت�شهم يف  خالل تطوير املحطات 

ت�شريع خف�س الب�شمة الكربونية لقطاع الطاقة يف دولة االإمارات.
واأ�شاد �شعادته بحجم االإجن��از الذي مت حتقيقه يف حمطات براكة للطاقة 
النووية ال�شلمية والدور الرائد الذي تقوم بها الكوار الب�شرية العاملة يف 
العاملية  اجلهود  تدعم  ال�شلمية  النووية  الطاقة  اأن  ..م��وؤك��دا  امل�شروع  هذا 
املبذولة ملكافحة تغري املناخ. وعقد رافائيل ماريانو غرو�شي اأم�س حما�شرة 
الطاقة  ق��ط��اع  يف  ال��ت��ع��اون  ح��ول  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  يف 
النووية و�شلط خاللها ال�شوء على التعاون املثمر والبناء بني دولة االإمارات 
م�شروع حمطات  اأهمية  ا�شتعر�س  كما  املتجددة  للطاقة  الدولية  والوكالة 
ال�شديقة  الطاقة  توليد  يف  املهم  ودوره  ال�شلمية  النووية  للطاقة  براكة 

للبيئة ودعم اجلهود التي تقوم بها الدولة ملكافحة التغري املناخي.
واأ�شاد �شعادته باحت�شان جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ملركز االإمارات 
الرئي�شة  املوا�شيع  يف  البحوث  باإجراء  املكلف  النووية  الطاقة  لتكنولوجيا 
يف  ال�شالمة  اأن��ظ��م��ة  ت�شمل  وال��ت��ي  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة  بتكنولوجيا  املتعلقة 
الطاقة النووية واملواد الكيميائية يف الطاقة النووية وال�شالمة االإ�شعاعية 
12 م�شروعا بحثيا يف مركز  اإج��راء  يف البيئة حيث يتم يف الوقت احل��ايل 
االإمارات لتكنولوجيا الطاقة النووية بهدف دعم برنامج الطاقة النووية يف 

الدولة ودعم ال�شركاء يف هذا املجال.

•• اأبوظبي-وام

ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ت���ل���ق���ى 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
خطية  ر���ش��ال��ًة   ، امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
من فخامة �شامية �شولوهو ح�شن 
بتطوير  ت��ت��ع��ل��ق  ت��ن��زان��ي��ا  رئ��ي�����ش��ة 

العالقات بني البلدين.
ت�شلم الر�شالة �شمو ال�شيخ من�شور 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
جم��ل�����س ال����������وزراء وزي������ر ����ش���وؤون 
�شموه،  ا�شتقبال  ل���دى  ال��رئ��ا���ش��ة، 
ملعايل  ال����وط����ن،  ق�����ش��ر  يف  اأم���������س 
املالية  وزي��ر  كيت�شيمبا  مويجولو 

والتخطيط يف تنزانيا.
والوفد  �شموه  لقاء  وج��رى خ��الل 
ال�شداقة  التنزاين، بحث عالقات 
االإم�������ارات وت��ن��زان��ي��ا وفر�س  ب���ني 
االقت�شادية  وال�����ش��راك��ة  التنمية 
وت���ع���زي���ز ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري بني 

الدولتني.
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اأخبـار الإمـارات

بيت اخلري جتدد التزامها بامل�سوؤولية املجتمعية
••  دبي –الفجر:

مليون،   37 اأ���ش��ل  م��ن  دره��م  مليون   10 اخلري" بتقدمي  "بيت  �شاهمت 
الكلفة االإجمالية ملركز الطوار لغ�شيل الكلى يف دبي، الذي خ�ش�س 30% 
من طاقته اال�شتيعابية لدعم املر�شى املحتاجني، وكان افتتاح �شمو ال�شيخ 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 
للمركز، تتويجاً لتحالف عدد من املوؤ�ش�شات احلكومية واجلمعيات اخلريية، 
جت�شيداً ملبداأ امل�شوؤولية املجتمعية. وكان رئي�س جمل�س اإدارة "بيت اخلري"، 
جمعة املاجد، قد اأعلن اأكرث من مرة عن ا�شتعداد اجلمعية لدعم اجلهود 
احلكومية، بعد دور اجلمعية خالل جائحة كورونا، الذي نال ثناء القيادة 

ماليني   10 مببلغ  املجتمعي  الت�شامن  ل�شندوق  تربعت  حيث  الر�شيدة، 
وجبة  مليون   3،2 ووزع���ت  والتعليمي،  ال�شحي  للقطاعني  دع��م��اً  دره���م 
لتوزيع  مكتوم،  اآل  بن جمعة  مكتوم  بنت  هند  ال�شيخة  �شمو  مبادرة  �شمن 
10 ماليني وجبة.  وتقدم "بيت اخلري" با�شتمرار دعماً للجهات اخلريية 
وموؤ�ش�شات النفع العام، حيث بلغت قيمة املبالغ التي قدمتها هذا العام حتى 
نهاية نوفمرب 1،484،590 درهم، وهي حائزة على �شهادة االآيزو العاملية 
وحتى   2015 ع��ام  منذ   ،26000 املوا�شفة  وف��ق  املجتمعية  للم�شوؤولية 
2021 منفردة بني اجلمعيات اخلريية داخل الدولة، وذلك عن م�شاريعها 
لدعم تعليم اأبناء االأ�شر املتعففة و�شحة املر�شى وتنظيف البيئة من املالب�س 

امل�شتعملة، وجاٍر جتديدها حالياُ لل�شنوات الثالثة القادمة.

جل�سة حوارية باأكادميية �سيف بن زايد حول التقنيات الغامرة
•• اأبوظبي-الفجر

جل�شة  واالأمنية  ال�شرطية  للعلوم  زاي��د  بن  �شيف  اأكادميية  عقدت 
ال�شرطي"، �شمن  العمل  الغامرة يف  التقنيات  "دور  بعنوان  حوارية 
من   6 مب�شاركة   ،"2021 االف��رتا���ش��ي  التدريب  "مركز  معر�س 

ال�شباط املتخ�ش�شني. 
والتقنية الغامرة هي التقنية التي حتاول حماكاة العامل املادي، من 
�شعور ح�شي حميط   اأو حماكاة من خالل خلق  خالل عامل رقمي، 
والواقع  املمتد  والواقع  املعزز،  والواقع  االفرتا�شي  الواقع  وت�شمل 

املختلط.

الغامرة  التقنيات  تطبيقات  اأه���م  ح���ول  ���ش��رح  اجلل�شة  وت�شمنت 
االفرتا�شي  التدريب  مركز  قبل  من  املطبقة  وامل�شاريع  واالأنظمة 
ومنهجية  ال��غ��ام��رة  التقنيات  خمتلف  ب��ني  ال��ف��رق  و  ب��االأك��ادمي��ي��ة، 
العمل وال�شيا�شات املتبعة يف مركز التدريب االفرتا�شي، و ا�شت�شراف 

امل�شتقبل يف جمال التدريب االفرتا�شي.
التدريب  مركز  مدير  االأح��م��د،  عبدالرحيم  ط��الل  امل��ق��دم  واأع���رب 
واأنظمة  ب��رام��ج  امل��رك��ز لتطوير  ا���ش��ت��ع��داد  االف��رتا���ش��ي، ع��ن م���دى 
تقدمي  و  اأب��وظ��ب��ي،  �شرطة  قطاعات  جلميع  االف��رتا���ش��ي  التدريب 
والتثقيف  والتمارين  التدريب  ب��رام��ج  يف  اجل���ودة  م�شتويات  اأع��ل��ى 

االفرتا�شية ملنت�شبي �شرطة اأبوظبي واأفراد املجتمع.

االإحاطة االإعلمية لـ»كوفيد - 19«: اإعلن بروتوكول االحتفال براأ�س ال�سنة امليلدية

•• اأبوظبي- وام

الربيك  ط���اه���ر  ال���دك���ت���ور  اأع���ل���ن 
ال��ع��ام��ري امل��ت��ح��دث ال��ر���ش��م��ي عن 
الطوارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة 
واالأزم���������������ات وال��������ك��������وارث خ����الل 
حلكومة  االإع���الم���ي���ة  االإح����اط����ة 
االإمارات حول م�شتجدات فريو�س 
ك�����ورون�����ا امل�������ش���ت���ج���د، ب���روت���وك���ول 
امل�شيح  م���ي���الد  ب���ي���وم  االح���ت���ف���ال 
وراأ�������س ال�����ش��ن��ة امل���ي���الدي���ة وال����ذي 
اال�شرتاطات  م��ن  ع���ددا  يت�شمن 
املجتمع  و�شالمة  �شحة  ل�شمان 

اأثناء االحتفال.
وق����������ال ال������ع������ام������ري اإن����������ه وف���ق���ا 
ل�����ل�����ربوت�����وك�����ول ف����������اإن ال����ط����اق����ة 

الو�شول  ب��ه��دِف  ج��ه��وده  ال�شحي 
خالل  م��ن  املجتمعية  املناعة  اإىل 
املوؤهلة  للفئات  اللقاحات  ت��وف��ري 
و�شلت  ح���ي���ث  ال��ت��ط��ع��ي��م  ل��ت��ل��ق��ي 
ع��ل��ى اجلرعة  ن�����ش��ب��ة احل��ا���ش��ل��ني 
اإىل  ال�شكان  اإج��م��ايل  م��ن  االأوىل 
ن�شبة  اأن  حني  يف  املائة  يف   100
يف   91.26 لقاح  جرعتي  متلقي 
ال�شكان  اإح�شاء  اإجمايل  املائة من 

املعتمد.
القيادة  بتوجيهات  اأن��ه  اإىل  واأ�شار 
احلملة  خ�����الل  وم�����ن  ال���ر����ش���ي���دة 
ت���وف���ري  مت  ل����ل����ق����اح  ال����وط����ن����ي����ة 
دولة  يف  وا���ش��ع  ب�شكل  ال��ل��ق��اح��ات 
املجتمع  ف��ئ��ات  ول��ك��اف��ة  االم�����ارات 
ال��ي��وم ن�شب عالية  امل��وؤه��ل��ة ون��رى 

مرت ون�شف املرت.
وتطهري  ت��ع��ق��ي��م  اأه���م���ي���ة  واأك�������د 
�شرورة  مع  دوري  ب�شكل  االأماكن 
اأدوات التعقيم عند مداخل  وجود 
وتطبيق  امل���ي���اه  دورات  وخم������ارج 
االحتفال  اأثناء  اجل�شدي  التباعد 
اأو  امل�شافحة  عدم  على  واحلر�س 
بالت�شوير يف حال  العناق وي�شمح 

مت االلتزام بالتباعد اجل�شدي.
وقال : يت�شمن الربوتوكول اأي�شاً 
الواحدة اجللو�س  للعائلة  ال�شماح 
احل���اج���ة  دون  واح�������د  م����ك����ان  يف 
ل���ت���ط���ب���ي���ق ال����ت����ب����اع����د اجل�������ش���دي 
باال�شافة اإىل ت�شكيل فرق من قبل 
اجلهة املنظمة للحفل للتاأكد من 
تطبيق وااللتزام بكافة االإجراءات 

االحتفال  م��واق��ع  يف  اال�شتيعابية 
80 يف املائة مع �شرورة اإبراز املرور 
ت��ط��ب��ي��ق احل�شن  ع���رب  االأخ�������ش���ر 
باالإ�شافة اإىل اإبراز نتيجة فح�س 
خمربي PCR خالل 96 �شاعة 
م���ن احل�����ش��ور م���ع ق��ي��ا���س درج���ة 
واأ�شاف  ال���دخ���ول.  ق��ب��ل  احل����رارة 
�شرورة  باملنظمني  نهيب  اإن��ن��ا   :
ت��ن��ظ��ي��م ال���دخ���ول وع�����دم اإح�����داث 
التجمعات اأو االزدحام واال�شتعانة 
بحواجز لتحديد املداخل واملخارج 
الكرمي  ب��ج��م��ه��ورن��ا  ن��ه��ي��ب  ك���م���ا 
طوال  الكمامات  بارتداء  االلتزام 
عند  اأو  املغلقة  االأماكن  يف  الوقت 
امل�شافة  ت���وف���ر  وع�����دم  االزدح��������ام 
وهي  اجل�شدي  للتباعد  املعتمدة 

االحرتازية والتدابري الوقائية.
الربيك  ط���اه���ر  ال���دك���ت���ور  واأك������د 
العامري اأن دولة االإمارات حر�شت 
وبتوجيهات القيادة الر�شيدة على 
لكافة  ال��الحم��دود  ال��دع��م  توفري 
انت�شار  م����ن  ل��ل��ح��د  ال���ق���ط���اع���ات 

جائحة "كوفيد19-".
�شيا�شة  خ�����الل  م����ن  اإن�������ه  وق�������ال 
ال���ت���ك���ام���ل اال�����ش����رتات����ي����ج����ي بني 
املعنية  احل����ي����وي����ة  ال����ق����ط����اع����ات 
متكنت  ل��ل��ج��ائ��ح��ة  ب��اال���ش��ت��ج��اب��ة 
اإعداد  على  ال�شيطرة  من  الدولة 
اأ�شاليب  اأحدث  وتوفري  االإ�شابات 
ال�شحة  ل�شمان  والعالج  الوقاية 

املجتمعية.
ال����ِق����ط����اُع  ي����وا�����ش����ُل   : واأ�������ش������اف 

ف�������اإن احل���������ش����ول ع���ل���ى اجل���رع���ة 
داعماً  ي��ع��ت��رب  وامل���ع���ززة  ال��داع��م��ة 
االأج�شام  على  للح�شول  اأ�شا�شياً 
امل�������ش���ادة ال����الزم����ة ل��ل��وق��اي��ة من 
اجلينية  وال���ط���ف���رات  امل���ت���ح���ورات 

لفريو�س كورونا.
الدرا�شات  ع��ل��ى  ب��ن��اء   : واأ����ش���اف 
وال��ب��ح��وث ال�����ش��ادرة ع��ن منظمة 
االأ�شخا�س  ف���اإن  العاملية  ال�شحة 
كانوا  داع��م��ة  جرعة  تلقوا  ال��ذي��ن 
يتلَقى  مل  مم�����ن  اإ�����ش����اب����ة  اأق�������ل 
اجلرعة الداعمة حتى لو تعر�شوا 

لالإ�شابة تكون اأعرا�شها خفيفة.

املعتمدة  ال��ل��ق��اح��ات  م��ت��ل��ق��ي  م���ن 
للت�شدي لفريو�س كورونا ما يعزز 
م�شرية  ويدعم  املجتمعية  املناعة 

التعايف من االزمة.
اأف���راد املجتمع  اإن��ن��ا ن�شكر  وق��ال : 
اللقاحات  الأخ������ذ  امل�����ب�����ادرة  ع���ل���ى 
ب��ن��اء مناعة  ال��ف��ع��ال يف  ودوره������م 
ن�شيد  ك��م��ا  م�����ش��ت��دام��ة  جمتمعية 
بدور اأبطالنا يف خط الدفاع االأول 
كاأحد اأهم خطوط املواجهة لهذه 

اجلائحة.
االإن�شان  و�شالمة  �شحة  اأن  واأك��د 
من اأه��م اأول��وي��ات ال��دول��ة ولذلك 

املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ع��ل��ى  واأك����د 
وال�����دور امل���ح���وري ال����ذي ي��ق��وم به 
اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع ل��ل��ح��ف��ا���س على 
الدولة  حققتها  ال��ت��ي  املكت�شبات 
خ������الل االزم��������ة وامل���������ش����ي ق���دم���اً 
نهيب  ك���م���ا  امل���������ش����ت����دام  ل���ل���ت���ع���ايف 
التعاون  ب�شرورة  املجتمع  ب��اأف��راد 
الوقائية  ب���االإج���راءات  واالل���ت���زام 
خالل  م��ن  كوفيد19-  مل��واج��ه��ة 
واالبتعاد  الكمامة  بلب�س  االلتزام 
امل��زدح��م��ة والتعقيم  ع��ن االأم��اك��ن 
اأولوية  جمتمعنا  ف�شحة  ال��دائ��م 

وم�شوؤولية كل فرد منا.

احلكـام يهنئــون مـلك البحـريـن باليــوم الــوطني 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
بن  حمد  امللك  جاللة  اإىل  تهنئة  برقية  ال�شارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�س 
عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�شقيقة، مبنا�شبة اليوم الوطني 

للمملكة.
كما بعث �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل العهد 
نائب حاكم ال�شارقة، و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان القا�شمي 
نائب حاكم ال�شارقة، و�شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد بن �شلطان القا�شمي 
نائب حاكم ال�شارقة، برقيات تهنئة مماثلة اإىل امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليفة، واإىل �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س وزراء مملكة البحرين ال�شقيقة.
ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س  ال�شمو   كما بعث �شاحب 
االأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة اإىل اأخيه �شاحب اجلاللة امللك حمد 
اليوم  مبنا�شبة  ال�شقيقة  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  ب��ن 

الوطني للمملكة.
واأعرب �شاحب ال�شمو حاكم عجمان يف برقيته عن خال�س تهانيه جلاللة 
والعافية  ال�شحة  م��وف��ور  ل��ه  ..متمنيا  املنا�شبة  ب��ه��ذه  البحرين  ملك 

وحلكومة و�شعب البحرين مزيدا من التقدم واالزدهار.
و�شمو  النعيمي ويل عهد عجمان  ال�شيخ عمار بن حميد  �شمو  بعث  كما 
ال�شيخ نا�شر بن را�شد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيات تهنئة مماثلة 
امللكي  ال�شمو  �شاحب  واإىل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  جاللة  اإىل 
االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س وزراء مملكة البحرين 

ال�شقيقة.
املجل�س  ال�شرقي ع�شو  ال�شيخ حمد بن حممد  ال�شمو  بعث �شاحب  كما 
االأعلى حاكم الفجرية برقية تهنئة اإىل �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�شقيقة مبنا�شبة اليوم الوطني 

للمملكة.

واأعرب �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية يف برقيته عن اأحر التهاين جلاللة 
و�شعب  حلكومة  التمنيات  اأط��ي��ب  وع��ن  املنا�شبة  ب��ه��ذه  البحرين  ملك 

البحرين بدوام التقدم واالزدهار.
كما بعث �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية 

برقية تهنئة مماثلة اإىل جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س االأعلى 
حاكم اأم القيوين برقية تهنئة اإىل اأخيه �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�شقيقة مبنا�شبة اليوم الوطني 

للمملكة.
خال�س  عن  برقي���ته  فى  القي�����وين  اأم  ح�����اكم  ال�ش������مو  �ش����احب  واأع��رب 
تهانيه جلاللة ملك البحرين بهذه املنا�شبة ..متمنيا له موفور ال�شحة 
وال��ع��اف��ي��ه وحل��ك��وم��ت��ه و���ش��ع��ب ال��ب��ح��ري��ن امل��زي��د م��ن ال��ت��ق��دم واالزده�����ار 

والرخاء.

كما بعث �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال ويل عهد اأم القيوين 
برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة واإىل 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

وزراء مملكة البحرين ال�شقيقة.
املجل�س  القا�شمي ع�شو  بن �شقر  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  بعث �شاحب  كما 
االأعلى حاكم راأ�س اخليمة برقية تهنئة اإىل �شاحب اجلاللة امللك حمد 
اليوم  مبنا�شبة  ال�شقيقة  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  ب��ن 

الوطني للمملكة.
التهاين  اأح��ر  راأ���س اخليمة يف برقيته عن  ال�شمو حاكم  واأع��رب �شاحب 
حلكومة  التمنيات  اأط��ي��ب  وع��ن  املنا�شبة  بهذه  البحرين  ملك  جلاللة 

و�شعب البحرين بدوام التقدم واالزدهار.
كما بعث �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س 

اخليمة برقية تهنئة مماثلة اإىل جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة.

احل�سن تطبيق  عرب  االأخ�سر  املرور  اإبراز  �سرورة  مع  االحتفال  مواقع  يف  اال�ستيعابية  % الطاقة   80  : العامري  •  طاهر 
الدخول قبل  احلرارة  درجة  قيا�س  مع  احل�سور  من  �ساعة   96 خلل   PCR فح�س  •  اإبراز 
اجل�سدي التباعد  لتطبيق  احلاجة  دون  من  واحد  مكان  يف  اجللو�س  الواحدة  للعائلة  • ي�سمح 

للجائحة باال�ستجابة  املعنية  احليوية  القطاعات  بني  اال�سرتاتيجي  التكامل  �سيا�سة  بف�سل  االإ�سابات  اإعداد  على  ال�سيطرة  من  متكنت  • الدولة 
م�ستدامة جمتمعية  مناعة  بناء  يف  الفعال  ودورهم  اللقاحات  الأخذ  املبادرة  على  املجتمع  اأفراد  • ن�سكر 

�سعيد بن طحنون يزور ال�سوق ال�سعبي بالبطني
•• اأبوظبي-وام

زار معايل ال�شيخ الدكتور �شعيد بن 
طحنون اآل نهيان، م�شاء اأم�س االأول 
الذي  ال�شعبي  ال�����ش��وق  ف��ع��ال��ي��ات   ،
ينظمه نادي تراث االإمارات يف مقر 
والبحوث  ل��ل��درا���ش��ات  زاي���د  م��رك��ز 
"ملتقى  ع��ن��وان  ال��ب��ط��ني حت��ت  يف 
اخلم�شني الرتاثي" يف الفرتة من 
9 اإىل 19 دي�شمرب اجلاري، حيث 
اأ�شاد باالأدوار املجتمعية التي يقوم 
ال�شوق  بتنظيم  ون���وه  ال��ن��ادي  بها 
والرتفيهية.  الرتاثية  وفعالياته 
�شعيد   .. معاليه  ا�شتقبال  وكان يف 
االأن�����ش��ط��ة يف  اإدارة  امل��ن��اع��ي م��دي��ر 
مدير  القبي�شي  ورا����ش���د  ال���ن���ادي، 
العامة،  والعالقات  االإع���الم  اإدارة 
م��ع��ال��ي��ه يف جولة  راف���ق���ا  ال��ل��ذي��ن 
على حمالت ال�شوق تعرف خاللها 
ع��ل��ى م��ع��رو���ش��ات��ه��ا، وت���وق���ف عند 
قدمت  التي  ال�شعبية  الفنون  فرق 
ب���ح�������ش���ور م���ع���ال���ي���ه ع���ر����ش���اً لفن 
عر�س  جولته  �شملت  كما  العيالة، 
ال�شمحة  ملركز  الرتاثية  ال�شقور 
ال���ت���اب���ع ل���ل���ن���ادي، وور�������س احل���رف 
الرتاثية،  للقرية  التابعة  اليدوية 
التعليمية  االأن�شطة  م��ن  وغ��ريه��ا 
والرتفيهية التي يزخر بها ال�شوق. 
الزيارة  ���ش��م��ن  م��ع��ال��ي��ه  ق����ام  ك��م��ا 
ب��ج��ول��ة يف م��ع��ر���س ال�����ش��ي��خ زاي���د، 
تعرف خاللها على قاعات املعر�س 
له  امل��غ��ف��ور  مقتنيات  عند  وت��وق��ف 
نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
"طيب اهلل ثراه"، حيث رافقته يف 
مديرة  املن�شوري  فاطمة  اجلولة 
والبحوث،  للدرا�شات  زاي��د  مركز 
امل���ح���ريب���ي رئ��ي�����س ق�شم  وخ��ل��ي��ف��ة 
وا�شتمع  زاي������د،  ال�����ش��ي��خ  م��ع��ر���س 
لل�شرح والتعريف بالقطع املوجودة 
ال���ذي ق��دم��ت��ه فاطمة  امل��ع��ر���س  يف 
التميمي  وع����ب����داهلل  امل���ن�������ش���وري 

بعنوان  حم���ا����ش���رة  االأول  اأم�������س 
والتعاي�س  االإل���ك���رتوين  "التنمر 
اأمل  ال��واع��ظ��ة  قدمتها  ال�شلمي" 
ال�شرطة  اإدارة  م��ن  اجل��ل��ي��ل  ع��ب��د 
املحا�شرة  وت���ن���اول���ت  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة. 
ال�شلمي  وال���ت���ع���اي�������س  ال���������ش����الم 
و�شلبيات  اإيجابيات  ع��ن  وحت��دث��ت 
االجتماعي،  ال���ت���وا����ش���ل  و����ش���ائ���ل 

واجلرائم االإلكرتونية واأنواعها.

جهة  من  ال�شرطة.  جناح  م�شوؤول 
ال�شوق  ف��ع��ال��ي��ات  ت�����ش��ت��م��ر  ث��ان��ي��ة، 
والنا�شئة  االأ�شر  ج��ذب  يف  ال�شعبي 
وبرامج  م�شابقات  من  تقدمه  مبا 
ت�شارك  حيث  وت��وع��وي��ة،  ترفيهية 
الربنامج  اإث�������راء  يف  ج���ه���ات  ع����دة 
االإدارة  م��ن��ه��ا  ل��ل�����ش��وق،  امل�����ش��اح��ب 
التي  اأب���وظ���ب���ي  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
نظمت على م�شرح ال�شوق ال�شعبي 

ملواجهة  ن�شائح  املحا�شرة  وقدمت 
االبتزاز االإلكرتوين مثل عدم قبول 
�شداقات على مواقع التوا�شل من 
واحلذر  معروفني،  غري  اأ�شخا�س 
وتطبيقات  م���واق���ع  ا���ش��ت��خ��دام  يف 
التعارف، وعدم الر�شوخ لالبتزاز، 
وعدم اإر�شال اأي مبالغ مالية حتت 
اجلهات  م��ع  وال��ت��وا���ش��ل  التهديد، 

االأمنية ال�شيما خدمة "اأمان".

 افتتاح مركز للعلج الطبيعي واإعادة التاأهيل يف مدينة حممد بن زايد
•• اأبوظبي-وام

الطبية،  برجيل  مدينة  افتتحت 
والعالج  ال��ت��اأه��ي��ل  الإع����ادة  ق�شما 
الطبيعي اجلديد واملجهز باأحدث 
ال��ت��ق��ن��ي��ات يف م��دي��ن��ة حم��م��د بن 
الق�شم  اف���ت���ت���اح  وج������رى  زاي�������د. 
ر�شمي  ح���ف���ل  خ������الل  اجل�����دي�����د 
التنفيذيني  امل�����ش��وؤول��ني  ح�����ش��ره 
الطبيني واالإداريني من "ڤي بي 
اإ�س" للرعاية ال�شحية وجمموعة 
الطبية،  برجيل  ومدينة  برجيل 
نادي  من  ممثلني  اإىل  باالإ�شافة 
العني لكرة القدم وموؤ�ش�شة زايد 

العليا الأ�شحاب الهمم.
اال�شت�شاري  اخ����ت����ي����ار  وج�������رى 
الدكتور ماهي�س �شريا�شانامباتي، 
الطبيعي  ال��ط��ب  ل��ق�����ش��م  رئ��ي�����ش��ا 
اإ�س"  "ڤي بي  التاأهيل يف  واإع��ادة 
للرعاية ال�شحية، لرئا�شة املركز 
ف���ري���ق متعدد  وق���ي���ادة  اجل���دي���د 
اجلن�شيات من اخل��رباء، والذين 
من  وا�شعة  جمموعة  �شيقدمون 
واملقيمني  للمواطنني  اخلدمات 
اأبوظبي، دولة االإمارات  اإم��ارة  يف 
ويعد  واملنطقة.  املتحدة  العربية 
امل���رك���ز اجل���دي���د ���ش��م��ن االأك����رب 
وي�شم  ال����دول����ة،  يف  ن��وع��ه��ا  م���ن 
جمموعة ا�شتثنائية من التقنيات 
الروبوتات،  ت�شمل  التي  الطبية 
وال���ذك���اء اال���ش��ط��ن��اع��ي، واأح���دث 
التاأهيل مب�شاعدة  اإع��ادة  متارين 
العالجات  ت���رّك���ز  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر. 
التي يقّدمها املركز على ا�شتعادة 
وحت�شني  احل���ي���وي���ة،  ال���وظ���ائ���ف 
جودة حياة املر�شى من االأطفال 
وال��ب��ال��غ��ني وك��ب��ار ال�����ش��ن. وفيما 
يعالج  االأط����ف����ال،  ب��ط��ب  ي��ت��ع��ّل��ق 

احلبل ال�شوكي، وال�شلل الرعا�شي 
"باركن�شون"، واعتالل االأع�شاب 

املحيطية، وا�شطرابات التوازن.
خا�شاً  اه��ت��م��ام��اً  امل���رك���ز  وي����ويل 
ب�شحة املراأة، حيث يقّدم متارين 
ال��والدة، وعالجات  ما قبل وبعد 
لعدد من اال�شطرابات مثل �شل�س 
البول االإجهادي. وباالإ�شافة اإىل 
ال��ع��الج ال��ط��ب��ي��ع��ي، ي��ق��ّدم املركز 
اإعادة  اأخ��رى من خدمات  اأن��واع��اً 
النطق  ت���دري���ب  م��ث��ل  ال��ت��اأه��ي��ل، 
النطق  اأخ�شائي  قبل  والبلع من 
خدمات  و���ش��ت��ت��ك��ام��ل  وال����ل����غ����ة، 
املركز مع اخلدمات التي يح�شل 
دارك،  برجيل  يف  املر�شى  عليها 
املقيمني  امل��ر���ش��ى  رع���اي���ة  ق�����ش��م 
امل�شت�شفى.  يف  ط��وي��ل��ة  ل���ف���رتات 
وق�������ال اال����ش���ت�������ش���اري ال���دك���ت���ور 
رئي�س  �شريا�شانامباتي،  ماهي�س 

ت��اأخ��ر النمو،  امل��رك��ز ح��االت مثل 
والتوّحد،  ال���دم���اغ���ي،  وال�����ش��ل��ل 
وا�شطراب فرط احلركة ونق�س 
للبالغني،  بالن�شبة  اأم��ا  االنتباه. 
اإعادة  املقّدمة  العالجات  ت�شمل 
ال��ت��اأه��ي��ل ب��ع��د اجل���راح���ة، وعالج 
الهيكلية  الع�شلية  اال�شطرابات 
والظهر  ال����رك����ب  اإ����ش���اب���ة  م���ث���ل 
والكاحل  وال���رق���ب���ة  واالأك�����ت�����اف 
املر�شى  و���ش��ي��ح�����ش��ل  وال��������ورك. 
االإ�شابة  اآث��ار  من  يعانون  الذين 
على  كوفيد19-  ب����ف����ريو�����س 
اجلديد،  املركز  يف  خا�شة  عناية 
ا�شتعادة  على  مل�شاعدتهم  وذل���ك 
واجل�شدية  ال��رئ��وي��ة  ال��وظ��ائ��ف 
ويقّدم  بالفريو�س.  ت��اأث��رت  التي 
امل��رك��ز خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ملر�شى 
عانوا  ال��ذي��ن  الع�شبية  احل���االت 
من ال�شكتات الدماغية، واإ�شابات 

ق�����ش��م ال��ع��الج ال��ط��ب��ي��ع��ي واإع����ادة 
التاأهيل يف "ڤي بي اإ�س" للرعاية 
ال�����ش��ح��ي��ة " ق��م��ن��ا ب���اإط���الق هذا 
الق�شم اجلديد لتوفري م�شتويات 
للمر�شى  اجل����ودة  ع��ال��ي��ة  رع��اي��ة 
بناء  اإع���������ادة  ع���ل���ى  مل�����ش��اع��دت��ه��م 
الهدف،  ه��ذا  ولتحقيق  حياتهم. 
جمعنا فريقاً ي�شم خرباء عاملني 
الطبيعي،  ال��ع��الج  اأخ�شائي  م��ن 
ومعاجلي  امل��ه��ن��ي��ني،  وامل��ع��اجل��ني 
يلتزمون  والذين  واللغة  النطق 
وبروتوكوالت  امل��ع��اي��ري  ب��اأع��ل��ى 
خدمات  اأي�شاً  نوّفر  كما  العالج، 
�شقف  حت��ت  ومتخ�ش�شة  ف��ري��د 
باملاء،  العالج  واح��د، مبا يف ذلك 
واإعادة التاأهيل الرئوي، والعالج 
باالأك�شجني عايل ال�شغط، وذلك 
مل�����ش��اع��دة امل��ر���ش��ى ل��ل��و���ش��ول اإىل 

اأق�شى اإمكاناتهم احلركية".
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اأخبـار الإمـارات
مدينة دبي حتت�سن الن�سخة الثامنة من العر�س الع�سكري ح�سن االحتاد 8 مار�س 2022

•• دبي-وام

اآل مكتوم نائب  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو   حتت رعاية �شاحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ..

حتت�شن مدينة دبي يف مار�س 2022 الن�شخة الثامنة من العر�س 
الع�شكري "ح�شن االحتاد 8 ".

جاء االإعالن خالل االجتماع التح�شريي الذي عقد برئا�شة العقيد 
الركن �شيف �شليمان الغيثي رئي�س جلنة العر�س الع�شكري من وزارة 

الدفاع وعدد من م�شوؤويل الدوائر احلكومية يف مدينة دبي.
الع�شكري  العر�س  لهذا  التح�شريية  االإج����راءات  احل�شور  وناق�س 
الدفاع بالتعاون مع اجلهات احلكومية  امل�شرتك الذي تنظمه وزارة 

والذي ياأتي متزامنا مع احتفاالت الدولة بعيد االحتاد اخلم�شني.
حول  واف  �شرح  اإىل  املنظمة  اللجنة  اأع�شاء  من  احل�شور  وا�شتمع 
وخطط  املخت�شة  اجلهات  ومهام  عر�شه  �شيتم  ما  وف��ق��رات  برنامج 
اإبراز  يف  ي�شهم  وال���ذي  الكبري  احل���دث  ل��ه��ذا  وا���ش��ت��ع��دادات��ه��ا  عملها 
يف  منت�شبيها  واإمكانيات  امل�شلحة  لقواتنا  العالية  القتالية  القدرات 
خمتلف الوحدات والت�شكيالت للت�شدي لكل الطامعني والدفاع عن 
احلق والعدل. واأكدت كافة اجلهات احلكومية يف االإمارة بو�شع جميع 
االإمكانات املتاحة مبا ي�شمن ا�شت�شافة متميزة لهذا احلدث يف دورته 

الثامنه واإجناح فعالياته.
وناق�س املجتمعون خطة العمل واال�شتعدادات العامة لتنظيم العر�س 

مع توزيع مهام ودور كل جهة من اأجل اإجناح وتنظيم هذا احلدث.

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ حرم ملك البحرين باليوم الوطني 
 •• اأبوظبي-وام

العام  الن�شائي  االحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  بعثت 
رئي�شة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
االأ�شرية "اأم االإمارات"، بر�شالة تهنئة اإىل حرم �شاحب اجلاللة امللك حمد 
ال�شمو  "حفظه اهلل"، �شاحبة  البحرين  اآل خليفة عاهل مملكة  بن عي�شى 
امللكي االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة "حفظها اهلل ورعاها" مبنا�شبة 

اليوم الوطني ال�50 ململكة البحرين ال�شقيقة.
اأتقدم  اأن  ُي�شعدين  التقدير واالعتزاز،  :  بعميق  الر�شالة   وفيما يلي ن�س 
ال�50  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  جاللتكم  اإىل  والتربيكات  التهنئة  بخال�س 
واالإجنازات  والنجاحات  االزده��ار  يواكب  ال��ذي  ال�شقيقة،  البحرين  ململكة 

املجاالت  ك��اف��ة  يف  وحتققها  اململكة  ت�شهدها  ال��ت��ي  العظيمة،  احل�����ش��اري��ة 
ال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية والتنموية والعلمية والثقافية وعلى 
جميع االأ�شعدة، يف ظل القيادة احلكيمة ملقام جاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة عاهل مملكة البحرين "حفظه اهلل ورعاه".
االإم���ارات  دول��ة  اع��ت��زاز  لنوؤكد  قلوبنا،  على  العزيزة  املنا�شبة  ه��ذه  وننتهز 
العربية املتحدة قيادًة و�شعباً مب�شاركة مملكة البحرين ال�شقيقة احتفاالتها 
بعيدها الوطني اخلم�شني، انطالًقا من عمق الروابط االأخوية والتاريخية، 
التي �شتظل منوذجاً للتاآخي بني الدول وال�شعوب العربية، وتقديراً مل�شريتها 
واالزدهار  والتقدم  النمو  ال�شقيق  البحريني  لل�شعب  حققت  التي  املباركة، 
واالأمن واالأمان، بف�شل الروؤى الثاقبة للقيادة الر�شيدة وجهودها الرائدة 

يف بناء جمتمع اأكرث رخاء وتطورا .

االإمارات تقود جهود متديد ت�سجيل ال�سقارة يف اليون�سكو وت�سارك يف ت�سجيل ملف اخلط العربي
•• اأبوظبي-وام

اإع���ادة متديد ت�شجيل ملف  اإجن���ازا جديدا متثل يف  االإم���ارات  حققت دول��ة 
ال�شقارة للمرة الرابعة يف القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي يف 

منظمة الرتبية والعلوم والثقافة "اليون�شكو".
ومت االإعالن عن متديد ت�شجيل ملف ال�شقارة يف القائمة خالل االجتماع 
الدوري ال�شاد�س ع�شر للجنة الدولية احلكومية ل�شون الرتاث الثقايف غري 
املادي للب�شرية الذي عقد يوم 13 دي�شمرب وت�شتمر اأعماله حتى 18 من 

ال�شهر نف�شه.
العربي:  "اخلط  ملف  ت�شجيل  عن  اأي�شا  االإع��الن  مت  االجتماع،  نف�س  ويف 
غري  الثقايف  للرتاث  التمثيلية  القائمة  يف  واملمار�شات"  وامل��ه��ارات  املعارف 
له  بالتن�شيق  ال�شعودية  العربية  اململكة  قامت  وال��ذي  اليون�شكو  يف  امل��ادي 
وم�شاركة  االألك�شو  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  من  بدعم 
ودعم دولة االإم��ارات و 15 دولة عربية اأخرى كاأحد اأكرب امللفات امل�شرتكة 

بني الدول العربية.

وي�شكل هذا االإدراج جزءا من اجلهود امل�شرتكة التي تبذلها دولة االإمارات 
اإبراز  يف  امللف  يف  امل�شاركة  االأخ���رى  ال���دول  م��ع  بالتعاون  املتحدة  العربية 
الثقايف  للعمل  العربي ودعما  والثقافية لل�شقارة واخلط  التاريخية  املكانة 
االإن�شاين امل�شرتك يف حماية وحفظ وتعزيز ونقل هذا العنا�شر من الرتاث 

االإن�شاين الرثي.
رئي�شة  وال�شباب  الثقافة  وزي���رة  الكعبي  حممد  بنت  ن���ورة  م��ع��ايل  واأك���دت 
اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم.. اأن هذا االإجناز يج�شد اهتمام 
دولة االإم��ارات والدول امل�شاركة من خمتلف مناطق العامل يف تطوير ملف 
"ال�شقارة" التي تعد جزءا ال يتجزاأ من الرتاث االإن�شاين امل�شرتك كما يربز 
للموروث  دعما  العاملي  ح�شورها  واإث���راء  عليها،  للحفاظ  ال��دول��ة  م�شاعي 

الثقايف.
 - وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  مع  اال�شرتاتيجية  �شراكتنا   " معاليها  وقالت 
اأبوظبي الإعادة ت�شجيل ملف ال�شقارة يف القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف 
غري املادي يف منظمة اليون�شكو �شت�شاهم يف تعزيزها واحلفاظ عليها ويدعم 
تطوير اخلطط التي و�شعت للمحافظة عليها كعن�شر من عنا�شر الرتاث 

العربية  اململكة  قبل  م��ن  املبذولة  باجلهود  معاليها  واأ���ش��ادت  االإن�شاين". 
اإدراج  اإىل جناح  اأدت  التي  للجهود  التن�شيق  االألك�شو يف  ومنظمة  ال�شعودية 
اأن  اإىل  امل��ادي م�شرية  اليون�شكو للرتاث غري  العربي يف قائمة  ملف اخلط 
والتي  العربية  باللغة  املرتبطة  الرئي�شية  الفنون  اأحد  العربي ميثل  اخلط 
اأخ��رى من تراثنا جزء مهم من هويتنا الوطنية  اإىل جانب عنا�شر  ت�شكل 
والثقافية. من جانبه قال معايل حممد خليفة املبارك، رئي�س دائرة الثقافة 
عنا�شر  وترويج  ل�شون  املتوا�شلة  جهودنا  جت�شد   " اأبوظبي  يف  وال�شياحة 
اأهم  اأح��د  املتحدة  العربية  االإم���ارات  امل��ادي واملعنوي لدولة  الثقايف  ال��رتاث 
بناء  يف  باأهميتها  منا  اإمي��ان��ا  تطبيقها  على  نعمل  التي  االأ�شا�شية  الركائز 
لتاريخنا وممار�شات  باالنتماء  ال�شعور  وتعزيز  االإماراتية،  الوطنية  الهوية 

االآباء واالأجداد يف تعميق هذا االنتماء".
واأ�شاف معاليه " فخورون بال�شراكة اال�شرتاتيجية التي جتمعنا مع وزارة 
الثقافة وال�شباب، ونوؤكد موا�شلة العمل وفق روؤية والدنا املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" يف احلفاظ على اإرثنا االإماراتي 
ال�شقارة  وعرفت  ال�شاعدة".  لالأجيال  ونقله  العريق  وتاريخنا  والعربي 

منذ 4000 �شنة ومار�شها البدو يف بواديهم ال�شيما �شحراء دولة االإمارات 
العربية املتحدة و�شبه اجلزيرة العربية باعتبارها اأحد اأ�شكال ال�شيد املهمة 
يف اأر�س �شحيحة باملوارد الطبيعية، اإال اأن دور ال�شقارة يف املجتمع قد تغري 
مع الزمن، فاأ�شبحت اليوم من اأهم الريا�شات التقليدية يف دولة االإمارات 
دولة   11 مب�شاركة  االأوىل  بن�شخته  ال�شقارة  ملف  وقدم  املتحدة.  العربية 
الثقايف  التمثيلية للرتاث  القائمة  واأدرج يف  العامل  تتوزع يف خمتلف قارات 
يف  الرابعة  للمرة  امللف  �شجل   2021 دي�شمرب  ويف  لليون�شكو  امل��ادي  غري 
هولندا-  بولندا-  اإيرلندا-  كرواتيا-  هي:  دول،   6 ان�شمام  بعد  اليون�شكو 
�شلوفاكيا- قريغ�شتان لريتفع عدد الدول امل�شرتكة يف امللف اإىل /24/ دولة 
على امل�شتوى العامل. يذكر اأن دولة االإم��ارات جنحت خالل االأع��وام ال�11 
املا�شية اأي منذ عام 2010 يف ت�شجيل 12 عن�شرا يف اليون�شكو، باعتبارها 
التغرودة،  ال�شدو،  ال�شقارة،  وه��ي،  الب�شرية،  يخ�س  اإن�شانيا  ثقافيا  تراثا 
العيالة، املجل�س، القهوة العربية، الرزفة، العازي، النخلة، االأفالج، و�شباق 
الهجن، اإ�شافة اإىل اخلط العربي وت�شجيل منطقة العني يف اإمارة اأبوظبي 

�شمن مواقع الرتاث العاملي.

�سقر غبا�س يبحث تعزيز العلقات الربملانية مع رئي�س جمل�س جمل�س النواب يف البو�سنة
•• دبي-وام 

غبا�س  ����ش���ق���ر  م����ع����ايل  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
االحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�س 
ديت�س  زوي���ز  ديني�س  م��ع��ايل  اأم�����س 
النواب يف اجلمعية  رئي�س جمل�س 
والهر�شك  ل��ل��ب��و���ش��ن��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 

والوفد املرافق له.
معايل  رح����ب  ال���ل���ق���اء  ب���داي���ة  ويف 
املجل�س  رئ���ي�������س  غ���ب���ا����س  ����ش���ق���ر 
الوطني االحتادي برئي�س جمل�س 
الربملانية  اجل��م��ع��ي��ة  يف  ال����ن����واب 
ل��ل��ب��و���ش��ن��ة وال���ه���ر����ش���ك وال����وف����د 
العالقات  م��وؤك��دا عمق  امل��راف��ق له 
الثنائية التي تربط دولة االإمارات 
والهر�شك،  البو�شنة  وج��م��ه��وري��ة 
وتعاونهما يف العديد من املجاالت، 
وح���ر����س ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة على 
ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات وت��ط��وي��ره��ا يف 

النواب  رئي�س جمل�س  ديت�س  زويز 
للبو�شنة  ال��ربمل��ان��ي��ة  اجلمعية  يف 
والهر�شك بالعالقات القائمة بني 
اأه��م��ي��ة تبادل  امل��ج��ل�����ش��ني، م���وؤك���دا 
وال��ت��ن�����ش��ي��ق يف خمتلف  ال����زي����ارات 
ال��ق�����ش��اي��ا مب���ا ي��ج�����ش��د م���ا و�شلت 
وال�شراكة  ال�����ش��داق��ة  ع��الق��ات  ل��ه 
تطور  م��ن  البلدين  ب��ني  القائمة 
ومنو، موؤكدا على اأهمية اأن تواكب 
العالقات  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال���ع���الق���ات 

القائمة بني البلدين.
غبا�س  �شقر  مل��ع��ايل  دع���وة  ووج���ه 
االحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�س 
البو�شنة  ج����م����ه����وري����ة  ل������زي������ارة 
والهر�شك لتعزيز عالقات التعاون 
امل���ج���االت  ال���ث���ن���ائ���ي���ة يف خم��ت��ل��ف 

وخا�شة الربملانية.
واأكد معايل ديني�س زويز ديت�س اأن 
دول��ة االإم���ارات تعد منوذجا عامليا 

اأهمية  ع��ل��ى  وال���ت���اأك���ي���د  ال��ث��ن��ائ��ي 
حيال  والتن�شيق  التوا�شل  تعزيز 
االهتمام  ذات  ال��ق�����ش��اي��ا  خم��ت��ل��ف 
امل�شرتك واالتفاق على اإن�شاء جلنة 
الزيارات  وتبادل  برملانية،  �شداقة 
التن�شيق  وت����ع����زي����ز  واخل����������ربات 
امل�شاركات  يف  ال��ربمل��اين  والت�شاور 
ي�����ش��ه��م يف تعزيز  ال��ربمل��ان��ي��ة، مب���ا 
القائمة  الثنائية  التعاون  عالقات 

بني البلدين يف خمتلف املجاالت.
دولة  اأن  واكد معايل �شقر غبا�س 
االإم��ارات تعد منوذجا يف التعاي�س 
وال��ت�����ش��ام��ح وال�����ش��الم ب��ني �شعوب 
العامل، من خالل احت�شانها اأكرث 
اأر�شها  ع��ل��ى  ج��ن�����ش��ي��ة   200 م���ن 
جهودها  ع��ن  ف�شال  مت��ي��ي��ز،  دون 
التمييز  م���ظ���اه���ر  م����واج����ه����ة  يف 
ومكافحة  ك����اف����ة،  وال���ع���ن�������ش���ري���ة 
وال��ك��راه��ي��ة عرب  التطرف  خ��ط��اب 

ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة مبا  خمتلف 
يخدم م�شلحة البلدين وال�شعبني 

ال�شديقني.
اأع�����ش��اء جمموعة  ال��ل��ق��اء  ح�����ش��ر 
جل����ن����ة ال�����������ش�����داق�����ة ال����ربمل����ان����ي����ة 
االإم���ارات���ي���ة م���ع ب���رمل���ان���ات ال����دول 
االأوروبية، اأع�شاء املجل�س الوطني 
االحت��������������ادي.. م����ع����ايل ال���دك���ت���ور 
كل  و���ش��ع��ادة  النعيمي،  را���ش��د  علي 
���ش��ارة حم��م��د ف��ل��ك��ن��از رئي�شة  م��ن 
بالهول  حميد  و���ش��رار  املجموعة، 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س امل��ج��م��وع��ة، وم���روان 

عبيد املهريي.
النعيمي  ع��م��ر  ال��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة 
الوطني  للمجل�س  ال��ع��ام  االأم����ني 
الب�شطي  و�شعادة عفراء  االحتادي 
امل�����ش��اع��د لالت�شال  ال��ع��ام  االأم����ني 

الربملاين.
التعاون  ب���ح���ث  ال���ل���ق���اء  وت����ن����اول 

وا�شتحداث  ال���ت�������ش���ري���ع���ات،  ����ش���ن 
للت�شامح  دول������ة  وزي������ر  م��ن�����ش��ب 
املراكز  "واإن�شاء   2016 "فرباير 
ال��ع��امل��ي��ة ال���ت���ي ت���دع���م اجل���ه���ود يف 
هذا ال�شدد. والتوقيع على ار�شها 

." االإن�شانية  االخوة  "وثيقة 
ك���م���ا اأك�������د م���ع���ال���ي���ه اأه���م���ي���ة دور 
مع  ال������ت������ع������اون  يف  ال������ربمل������ان������ات 
يف  الدولية  واملنظمات  احلكومات 
والعنف  الكراهية  خطاب  حماربة 
والتعاي�س  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  ون�����ش��ر 
ان  ايل  معاليه  وا���ش��ار  واحل�����وار.. 
الت�شامح حتول ايل عمل موؤ�ش�شي 
ودول���ة االم����ارات ت��وؤم��ن ان العامل 
والتعاي�س  الت�شامح  ايل  ب��ح��اج��ه 
ول���ذل���ك ت���ب���ذل ج���ه���ودا ك���ب���رية يف 
هذا املجال على امل�شتوي االإقليمي 

والعاملي.
اأ����ش���اد م��ع��ايل ديني�س  م��ن ج��ان��ب��ه 

ال��ط��ب��ي��ة، م�شيدا  امل�����ش��اع��دات  م��ن 
با�شت�شافة وتنظيم دولة االمارات 
ودعم  دبي   2020 اإك�شبو  ملعر�س 
البو�شنة  جل��م��ه��وري��ة  االم��������ارات 

دور  وثمن  والت�شامح،  التعاي�س  يف 
االإمارات ووقوفها بجانب جمهورية 
جائحة  خالل  والهر�شك  البو�شنة 
العديد  وت��ق��دمي��ه��ا   ، كوفيد19 

هذا  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  وال���ه���ر����ش���ك 
ال���ذي يعد فر�شة  م  ال��ه��ا  احل���دث 
لتعزيز اال�شتثمارات االإماراتية يف 

البو�شنة والهر�شك.

انتخاب علي النعيمي رئي�سا للجنة �سوؤون الدفاع باملجل�س الوطني ومروان املهريي مقررا
•• دبي-وام 

ان��ت��خ��ب��ت جل���ن���ة �����ش����وؤون ال���دف���اع 
املجل�س  يف  واخلارجية  والداخلية 
اجتماع  خ��الل  االحت���ادي  الوطني 
ع���ق���دت���ه اأم���������س يف م���ق���ر االأم����ان����ة 
معايل  دب���ي،  يف  للمجل�س  ال��ع��ام��ة 
الدكتور علي را�شد النعيمي رئي�شا 
عبيد  وم����روان  ب��ال��ت��زك��ي��ة،  للجنة 

املهريي مقررا للجنة بالتزكية.
اللجنة  اأع�����ش��اء  االج��ت��م��اع  ح�شر 
اأح��م��د بو�شهاب  م���ن:  ك��ل  ���ش��ع��ادة 
ال�شويدي، و�شهيل نخرية العفاري، 

ال���وط���ن���ي���ة واالح����ت����ي����اط����ي����ة، مبا 
قدر  اأق�����ش��ى  اإىل حت��ق��ي��ق  ي���ه���دف 
املو�شوع  بحث  يف  املو�شوعية  م��ن 
وفق حماوره، ومنها دعوة اجلهات 
الجتماعات  وامل��خ��ت�����ش��ة  امل��ع��ن��ي��ة 
اللجنة للتعرف على مالحظاتهم 
ال�شعوبات  وم��ن��اق�����ش��ة  واآرائ����ه����م، 

والتحديات واملقرتحات.
واطلعت اللجنة على درا�شة حتليلية 
ب�شاأن املو�شوع الذي تناق�شه �شمن 
حماور: ا�شرتاتيجية الهيئة واآلية 
تطوير منظومة اخلدمة الوطنية 
واالح���ت���ي���اط���ي���ة، وال���ت���ح���دي���ات يف 

ويو�شف  اليماحي،  اأحمد  وحممد 
املجل�س  اأع�شاء  البطران  عبداهلل 

الوطني االحتادي.
االجتماع  خ��الل  اللجنة  واطلعت 
لدور  الرقابية  عملها  خطة  على 
االن����ع����ق����اد ال�����ع�����ادي ال���ث���ال���ث من 
ع�شر،  ال�شابع  الت�شريعي  الف�شل 
املدرجة  العامة  املو�شوعات  وعلى 

على جدول اأعمالها.
وات���ف���ق���ت جل���ن���ة ������ش�����وؤون ال���دف���اع 
على  واخل�����ارج�����ي�����ة  وال����داخ����ل����ي����ة 
ومناق�شة  ل��دار���ش��ة  عملها  خ��ط��ة 
ه��ي��ئ��ة اخلدمة  ���ش��ي��ا���ش��ة  م��و���ش��وع 

على  الوطنية  للخدمة  االنت�شاب 
الوظائف وموا�شلة تعليم الطلبة 
يف م���وؤ����ش�������ش���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، 
من  واال�شتفادة  التكاملي  والعمل 
اخلدمة البديلة يف جمال التدريب 

للوظائف احليوية.
االحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  وك���ان 
قد اأحال املو�شوع اإىل جلنة �شوؤون 
واخل��ارج��ي��ة يف  والداخلية  ال��دف��اع 
دور  االأوىل من  االإجرائية  جل�شته 
ال��ث��ال��ث للف�شل  ال��ع��ادي  االن��ع��ق��اد 
املنعقدة  ع�شر  ال�شابع  الت�شريعي 

بتاريخ 25 نوفمرب2021.

االإمارات وتايلند تبحثان �سبل تعزيز التعاون يف جماالت العمل

جمل�س حكماء امل�سلمني يفتتح مكتبه االفرتا�سي يف اإندوني�سيا

•• دبي-وام

العور  املنان  عبد  بن  عبدالرحمن  الدكتور  معايل  بحث 
�شوم  �شو�شارت  ومعايل  والتوطني  الب�شرية  امل��وارد  وزي��ر 
كلني وزير العمل يف مملكة تايلند �شبل تعزيز العالقات 

الثنائية بني البلدين ال�شديقني يف جماالت العمل.
اللقاء الذي عقد موؤخرا يف ديوان  واأكد اجلانبان خالل 

الوزارة يف دبي احلر�س امل�شرتك على تطوير اآفاق التعاون 
مبا يعزز من م�شاركة العمالة التايالندية يف �شوق العمل 
اخلا�س  القطاع  احتياجات  يلبي  ال��ذي  بال�شكل  بالدولة 

ومبا يخدم امل�شالح املتبادلة للبلدين.
ح�شر اللقاء �شعادة �شيف ال�شويدي وكيل الوزارة ل�شوؤون 
بوابينيا �شفري مملكة  الب�شرية و�شعادة ووراف��وث  امل��وارد 
تايالند لدى الدولة وعدد من امل�شوؤولني من اجلانبني.

•• جاكرتا-وام

يف  االفرتا�شي  مكتبه  امل�شلمني  حكماء  جمل�س  افتتح 
معايل  بح�شور  "جاكرتا"،  االإن��دون��ي�����ش��ي��ة  العا�شمة 
حكماء  جمل�س  ع�شو  �شهاب،  قري�س  حممد  ال��دك��ت��ور 
االأ�شبق،  االإندوني�شي  الدينية  ال�شوؤون  وزير  امل�شلمني، 
للمجل�س،  ال��ع��ام  االأم���ني  الرميثي  �شلطان  وال��دك��ت��ور 
والدكتور قمر الدين اأمني، وكيل وزارة ال�شوؤون الدينية 

االإندوني�شي.
ق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ق��ري�����س ���ش��ه��اب اإن احل��ك��م��ة التي 
العلم  رب��ط  يف  تتمثل  امل�شلمني  حكماء  جمل�س  يعنيها 
ب��ال��ع��م��ل؛ وي�����ش��ع��ى امل��ج��ل�����س م��ن خ���الل ذل���ك خل��ري كل 
�شكره  عن  معربا  وح��ده��م،  امل�شلمني  ولي�س  االإن�شانية 
ملجل�س  العامة  االأمانة  بها  تقوم  التي  الكبرية  للجهود 

حكماء امل�شلمني لتحقيق اأهداف املجل�س ور�شالته.
املجل�س يبذل  اإن  الرميثي  الدكتور �شلطان  ب��دوره قال 
ج��ه��دا ك��ب��ريا يف ت��ع��زي��ز ون�����ش��ر ث��ق��اف��ة ال�����ش��الم يف كل 
الذي  الت�شامح  بنموذج  اعتزازه  عن  معربا  املجتمعات، 

يعي�شه املجتمع االإندوني�شي مع تعدد اأعراقه وثقافاته، 
الفريدة،  التجربة  هذه  من  لال�شتفادة  املجل�س  و�شعي 
بينما قال الدكتور قمر الدين اأمني اإن اإندوني�شيا تعتز 
اأر�شها،  على  امل�شلمني  حكماء  جمل�س  ب��وج��ود  ك��ث��رًيا 
وتثق باأن املجل�س �شيعزز من قيم الت�شامح والتعاي�س يف 

اإندوني�شيا والعامل.
من جانبه اأو�شح الدكتور زين املجد، رئي�س فرع منظمة 
خريجي االأزهر يف اإندوني�شيا، اأن اإندوني�شيا تعد مكاًنا 
للت�شامح بني مكوناتها، و�شيعمل مكتب جمل�س حكماء 
امل�شلمني يف اإندوني�شيا على اأن ي�شل هذا النموذج للعامل 
عرب ترجمة اأعمال املفكرين االإندوني�شيني اإىل العربية 
واالإجنليزية، باالإ�شافة اإىل اإ�شدار الدرا�شات واالأبحاث 

التي من �شاأنها تعزيز ال�شالم.
ال�شوؤون  وزي���ر  حكيم  لقمان  ال��دك��ت��ور  االف��ت��ت��اح  ح�شر 
ال��دي��ن��ي��ة االأ���ش��ب��ق، ومم��ث��ل��ون ع��ن خم��ت��ل��ف االأدي�����ان يف 
ال���دع���اة والعلماء  م���ن  االإن��دون��ي�����ش��ي، وع����دد  امل��ج��ت��م��ع 
واأ�شاتذة اجلامعات االإندوني�شية، باالإ�شافة اإىل اأع�شاء 

االأمانة العامة ملجل�س حكماء امل�شلمني.

بحثت اأوجه التعاون وال�صراكة يف املجاالت ذات االهتمام امل�صرتك

مديرة املركز الفرن�سي للأبحاث تزور تريندز ... وتثمن جهوده يف دعم حركة البحث العلمي العاملي

ا�شرتاتيجية  اأن  ال��ع��ل��ي  واأو����ش���ح 
اإىل  ت��ه��دف  اجل��دي��دة  "تريندز" 
التو�شع يف ال�شراكات والتعاون مع 
خمتلف املراكز الفكرية والبحثية 
االإقليمية  االأكادميية،  واملوؤ�ش�شات 
والعاملية، مبيناً اأن املركز ي�شتهدف 
البحثية  �شراكاته  تعزيز  وراء  من 
عاملياً  ج�����ش��راً  ي��ك��ون  اأن  والعلمية 
ل��ل��ت��وا���ش��ل امل����ع����ريف واالأك�����ادمي�����ي 
البحثية  امل������راك������ز  ب������ني  ي�������ش���ل 
اال�شطالع  اإىل  اإ�شافة  والفكرية، 

منها  االإقليمية  البحثية،  واملراكز 
تعزيز  اإىل  ت�شعى  التي  والعاملية، 
الفكر االإن�شاين ومعاجلة خمتلف 
علمي  مبحتوى  الدولية  الق�شايا 
املركز  اأن  مو�شحاً  وم��وث��ق،  دقيق 
وحتليل  ل����الأب����ح����اث  ال���ف���رن�������ش���ي 
ال�شيا�شة الدولية اأحد هذه املراكز 
الفكرية التي تدعم جمال البحث 
من  وي�شعى  ف��ري��د،  بنتاج  العلمي 
خالل نتاجه اإىل تعزيز قيم ال�شالم 

والت�شامح والعي�س امل�شرتك.

امل�شتقبل،  �شناعة  يف  ف��اع��ل  ب���دور 
بناءة  وو�شع ت�شورات ومقرتحات 
القرار على كيفية  ت�شاعد �شانعي 
التخطيط اال�شتباقي للتعاطي مع 

االأزمات والتحديات.

حتليل الق�صايا العاملية
عقيلة  ال��دك��ت��ورة  ثمنت  ب���دوره���ا، 
الفرن�شي  امل��رك��ز  م��دي��رة  دب��ي�����ش��ي 
ال�شيا�شة  وحت���ل���ي���ل  ل����الأب����ح����اث 
ال���دول���ي���ة ال�������دور ال���ف���ع���ال ال����ذي 

اال������ش�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة  اإط����������������ار  يف 
للبحوث  ت��ري��ن��دز  مل��رك��ز  ال��ع��امل��ي��ة 
وان���ف���ت���اح���ه على  واال����ش���ت�������ش���ارات 
البحثية  واملوؤ�ش�شات  الفكر  مراكز 
والدولية،  االإقليمية  واالأكادميية 
دبي�شي  ع��ق��ي��ل��ة  ال���دك���ت���ورة  زارت 
لالأبحاث  الفرن�شي  املركز  مديرة 
مقر  ال��دول��ي��ة،  ال�شيا�شة  وحتليل 

اأبوظبي. "تريندز" يف 
قطاعات  اإىل  دب��ي�����ش��ي  وت���ع���رف���ت 
لعت  واإدارات املركز املتنوعة، كما اطَّ
والعلمية  البحثية  اجل��ه��ود  ع��ل��ى 
واملعرفية التي يقوم بها "تريندز" 
يف �شبيل رفد جمال البحث العلمي 
وبحوث  ودرا������ش�����ات  ب����اإ�����ش����دارات 
علمية  اأ�ش�س  على  تعتمد  ر�شينة 

دقيقة ومعايري جودة عاملية.
ال��دك��ت��ور حم��م��د عبداهلل  ورح����ب 
ال��ع��ل��ي ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
واال�شت�شارات،  للبحوث  ت��ري��ن��دز 
ب�����ال�����دك�����ت�����ورة ع���ق���ي���ل���ة دب���ي�������ش���ي، 
تفقدية  ج���ول���ة  يف  وا���ش��ط��ح��ب��ه��ا 
قطاعات  اإىل  خ���الل���ه���ا  ت���ع���رف���ت 

املختلفة. "تريندز" واإداراته 
تعزيز الفكر االإن�شاين

منفتح  "تريندز"  اإن  العلي  وق��ال 
ع���ل���ى ب���ن���اء ع����الق����ات وث���ي���ق���ة مع 
الفكرية  امل����وؤ�����ش���������ش����ات  خم���ت���ل���ف 

ي��ق��وم ب��ه م��رك��ز ت��ري��ن��دز للبحوث 
واال�شت�شارات يف دعم حركة البحث 
االإقليمي  امل�شتويني  على  العلمي 
ونوعي  وا�����ش����ع  ب��ط��ي��ف  وال���ع���امل���ي 
والدرا�شات  ال��ق��ي��م��ة  ال��ك��ت��ب  م���ن 
جانب  اإىل  ال��ر���ش��ي��ن��ة،  واالأب���ح���اث 
دولية  م���وؤمت���رات  م��ن  ينظمه  م��ا 
وندوات وحما�شرات نوعية وثرية 
ق�شايا  وت���ع���ال���ج  وت��ن��اق�����س  حت��ل��ل 

عاملية عديدة.
واأكدت دبي�شي اأن مركز "تريندز" 
ومعرفية  علمية  اأي��ق��ون��ة  اأ���ش��ب��ح 
ف����ري����دة وب������ات م����ن اأه������م امل���راك���ز 
منطقة  يف  وال��ب��ح��ث��ي��ة  ال��ف��ك��ري��ة 
ال�������ش���رق االأو�����ش����ط وال����ع����امل، مبا 
درا���ش��ات معمقة حتلل  يقدمه من 
وحرفية  بدقة  الدولية  ال�شيا�شات 

عاليتني.
دبي�شي  عقيلة  ال��دك��ت��ورة  واأب�����دت 
اهتماماً كبرياً ب�شاأن تعزيز التعاون 
تريندز  م���رك���ز  ب����ني  وال�������ش���راك���ة 
واملركز  واال���ش��ت�����ش��ارات  ل��ل��ب��ح��وث 
وحتليل  ل����الأب����ح����اث  ال���ف���رن�������ش���ي 
ال�شيا�شة الدولية؛ ملا لهذا التعاون 
تر�شيخ  يف  حم���وري���ة  اأه��م��ي��ة  م���ن 
الوعي املعريف بالق�شايا االإقليمية 
بالظواهر  وال��ت��ع��ري��ف  وال��دول��ي��ة، 

واالحتياجات العاملية.
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اأخبـار الإمـارات
•• ال�صارقة - وام 

اإدارة جمعية االمارات للفلك ع�شو  اإبراهيم اجلروان رئي�س جمل�س  قال 
الثالثاء  يبداأ  ال�شتاء  ف�شل  اإن  والفلك..  الف�شاء  لعلوم  العربي  االحت��اد 
االمارات  بتوقيت   19:59 العاملي  بالتوقيت   15:59 ال�شاعة  يف  املقبل 

وي�شتمر حتى 20 مار�س القادم حيث يدخل ف�شل الربيع فلكيا.
واأو�شح اأن اعتبارات الف�شول واملوا�شم تاأتي وفق عدة مفاهيم فيبداأ ال�شتاء 
ح�شب املفهوم الفلكي عند تعامد ال�شم�س على اأدنى نقطة لها من االأر�س 
جنوبا يف مدار اجلدي ويكون ذلك يف 21 و 22 من دي�شمرب من كل عام 
مع االنقالب ال�شم�شي ال�شتوي "وفق الن�شف ال�شمايل من االأر�س" فيما 
يبداأ ال�شتاء وفق املفهوم املناخي مع بداية دي�شمرب حيث معدالت درجات 
احلرارة يف الن�شف ال�شمايل من االأر�س ت�شتد يف ال��ربودة.. الفتا اإىل اأن 
طول الليل يف بداية الف�شل يبلغ ذروته يف الن�شف ال�شمايل من االأر�س 
يت�شاوى  تدريجيا حتى  النهار  ي��زداد طول  ثم  اأق�شر  النهار  ويكون طول 

الليل بالنهار ذروته عند بداية الربيع.
اأوج��ه��ا خالل  الطق�س  ب���رودة  تبلغ  العربية  اجل��زي��رة  " يف منطقة  وق��ال 
ال�شتاء خا�شة خالل الفرتة من منت�شف دي�شمرب حتى منت�شف فرباير 
15 درج���ة م��ئ��وي��ة يف املناطق  ح��ي��ث ت��ك��ون درج����ات احل����رارة ال��دن��ي��ا دون 
العمق  يف  الواقعة  املناطق  يف  مئوية  درج��ات   10 دون  تنزل  و  ال�شاحلية 
درج��ات مئوية يف   5 دون  اإىل  ت�شل  واملرتفعات اجلبلية وقد  ال�شحراوي 
العمق ال�شحراوي و�شط اجلزيرة العربية فيما تتدنى دون ال�شفر املئوي 
اجلزيرة  م��ن  ال�شمالية  االأط����راف  ويف  م��رت   1800 ف��وق  امل��رت��ف��ع��ات  يف 

العربية".
واأ�شار اجلروان اإىل اأن معدل درجات احلرارة يف بداية ف�شل ال�شتاء ت�شل 
اإىل 12 درج��ة يف احلد االأدن��ى و 25 درج��ة يف احلد االأق�شى عند بداية 

و28  درجة  الف�شل ثم ت��زداد �شخونة اجلو حتى ت�شل احل��رارة اإىل 15 
درجة   32 درج��ة   18 اإىل  نهايته  وت�شل عند  الف�شل  درج��ة يف منت�شف 
مئوية وتهب يف هذا الف�شل العوا�شف ال�شمالية والغربية وتكون الرياح 
ن�شطة وتهب فيه بع�س العوا�شف وتن�شط "رياح ال�شمال" القوية والباردة 
و"رياح النع�شي" اعتبارا من مطلع يناير اإىل نهاية فرباير والبحر متقلب 
ي�شكن حينا ويثور اأحيانا اأخرى اأما معدل االأمطار فيتجاوز 80 مم اأي ما 
يزيد على 75 باملئة من جمموع االأمطار الهاطلة و تزدان املراعي يف هذا 
الف�شل وتك�شوها اخل�شرة وتظهر الكماأة واالأع�شاب املختلفة يف الرباري 
وعلى �شفوح اجلبال وين�شج النبق وكذلك احلم�شيات واجلوافة و التوت 

ويطلع طلع النخيل.
واأ�شاف " عرفت العرب التبدي اأو اخلروج اإىل البادية مع اعتدال االجواء 

وتناوب هطول االمطار ونبات الع�شب وازدهار املرعى خالل ال�شتاء خالل 
الفرتة من مطلع نوفمرب حتى نهاية مار�س حيث تكون االأجواء معتدلة يف 
عموم �شبه اجلزيرة العربية ومييل النا�س يف هذه الفرتة من العام للخروج 
اإىل املناطق الطبيعية كاملناطق الربية واجلبلية وحتى احلدائق املفتوحة 
التنزه".  و  اخلارجية  الريا�شات  ممار�شة  اإىل  النا�س  مييل  كما  امل��دن  يف 
املجموعات  ال�شتاء  بداية  اأم�شيات  ت�شاهد يف  ال�شتاء  ليايل  " خالل  وقال 
النجمية "ذات الكر�شي" يف اجلهة ال�شمالية الغربية من ال�شماء و "ال�شياد 
اأو اجلبار" يف اجلهة اجلنوبية ال�شرقية من ال�شماء و"التواأمني" يف اجلهة 
ال�شرقية من ال�شماء و"الثور" مائال يف و�شط ال�شماء نحو اجلهة ال�شرقية 
ال�شماء مائال  بو�شط  املجنح" بالظهور  والفر�س  "املربع اخلريفي  ويبداأ 
تعلوه  اجلنوبي  االأف��ق  ف��وق  "�شهيل"  النجم  ويتاألق  الغربية  اجلهة  اإىل 
ال�شامية"  و"ال�شعرى  ال�شماء  اليمانية" اأملع جنوم  " ال�شعرى  ال�شعريان 
كما ت�شاهد "الرثيا" وتابعها "الدبران" يف و�شط ال�شماء وجنم "العيوق" 

النري يف اجلهة ال�شمالية خالل ليايل ال�شتاء".

ف�سل ال�ستاء يبداأ فلكيا الثلثاء املقبل   

•• ال�صارقة-وام

ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تفقد 
التنموية مبدينة  امل�شروعات  اأم�س عددا من  ال�شارقة  االأعلى حاكم  املجل�س 

كلباء.
امل�شروعات  ملختلف  ال��دائ��م��ة  التفقدية  زي��ارات��ه  �شمن  �شموه  جولة  وت��اأت��ي 
وللوقوف  ال�شارقة،  اإم��ارة  ومناطق  �شموه يف مدن  بها  يوجه  التي  التنموية 

على �شري العمل فيها واإ�شافة املزيد من اخلدمات واملرافق لها.
على  والواقع  املعلقة  احلدائق  م�شروع  بزيارة  التفقدية  جولته  �شموه  وب��داأ 
املرتفع اجلبلي االأمين بعد نفق احليار على طريق كلباء، حيث اطلع �شموه 

�شالح  املهند�س  من  مف�شل  �شرح  اإىل  م�شتمعاً  امل�شروع  يف  العمل  �شري  على 
بن بطي املهريي رئي�س هيئة تنفيذ املبادرات "مبادرة" حول اأبرز اخلطوات 

واملراحل املتبقية.
ووجه �شموه بتوفري العديد من اجلل�شات يف احلدائق املعلقة التي ت�شل اإىل 
ارتفاع 60 مرتا لتوفر اإطاللة مميزة على احلدائق وبحرية احلفية ومدينة 
كلباء، ووجه �شموه بت�شجري اجلبال املقابلة للحدائق املعلقة ومعاجلتها مبا 

يوفر اأف�شل املناظر واالإطالالت.
مواقف  وزي��ادة  امل�شروع  �شمن  امل�شاحبة  احلديقة  بتو�شيع  �شموه  وج��ه  كما 

ال�شيارات فيها باالإ�شافة اإىل تطوير املرافق اخلدمية.
اإىل  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  انتقل  ثم 

اإجنازها،  ومراحل  فيها  العمل  جمريات  �شموه  تفقد  حيث  احلفية  بحرية 
مثنياً �شموه على جهود اجلهات احلكومية يف تنفيذ امل�شروع باأف�شل املعايري.

والتي  ال��ق��ادم،  االأ�شبوع  خ��الل  البحرية  يف  املياه  ب�شخ  بالبدء  �شموه  ووج��ه 
املحيطة  اجل��ب��ال  بت�شجري  �شموه  وج��ه  كما  ج��ال��ون،  مليون   100 �شتبلغ 
بالبحرية واإ�شافة العديد من العنا�شر اجلمالية، وتطوير املرافق اخلدمية 

املحيطة بالبحرية.
كما وجه �شموه خالل زيارته باملبا�شرة يف تطوير املنطقة املخ�ش�شة ملقطورات 
املطاعم والتي تقع اأعلى البحرية مع رفدها بجل�شات متنوعة لتوفر موقعاً 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  واختتم  احلفية.  بحرية  اإطاللة  على  ملرتاديها  مميزاً 
ال�شارقة زيارته التفقدية بالوقوف على موقع م�شروع القناة املائية بالقرب 

العامة  املخططات  على  �شموه  اطلع  حيث  كلباء  مبدينة  اجلبيل  �شوق  من 
للم�شروع وتعرف على املقرتحات التطويرية حولها.

ووجه �شموه بالبدء يف الت�شاميم التف�شيلية للج�شور املتعامدة على القناة، 
مع املبا�شرة يف العمل على تعميق القناة للم�شتوى املالئم وفق اأف�شل املعايري. 
واملرافق مثل جل�شات  بالعديد من اخلدمات  امل�شروع  برفد  �شموه  كما وجه 
متنوعة ومم�شى وم�شاحات خ�شراء، باالإ�شافة اإىل تطوير املنطقة الرتاثية 

املطلة على القناة.
رافق �شموه خالل زيارته كل من الدكتور �شليمان عبداهلل �شرحان الزعابي 
رئي�س املجل�س البلدي ملدينة كلباء، واملهند�س يو�شف خمي�س العثمني رئي�س 

هيئة الطرق واملوا�شالت، وعدد من م�شوؤويل الدوائر مبدينة كلباء.

•• اأبوظبي- وام 

  حتت رعاية وح�شور معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
الت�شامح والتعاي�س بداأت ام�س يف فندق روز وود باأبوظبي، فعاليات 
موؤمتر االأورام الدويل التا�شع الذي تنظمه مدينة برجيل الطبية 
وجمموعة "يف بي ا�س" ليومني، حتت �شعار" الرعاية املرتكزة على 
مري�س ال�شرطان- من الدليل اإىل املمار�شة" مب�شاركة الأكرث من 
500 متخ�ش�س وم�شاركة افرتا�شية الأكرث من 5 اآالف �شخ�س 

من 42 دولة.
 " االإفتتاحية  كلمته  يف  والتعاي�س  الت�شامح  وزي���ر  م��ع��ايل   وقال 
يعك�س هذا املوؤمتر ال�شنوي املهم التفوق الطبي والتعليمي الذي 
اأبوظبي يوؤكد على تنظيم  االإم���ارات، ووج��وده يف  تتميز به دول��ة 
ثورة  حاليا  ن�شهد  اننا  هنا،  املهمة  العلمية  االأح��داث  وا�شت�شافة 
االأورام  وعالجات  ال�شحي  القطاع  يف  متالحقة  وتطورات  طبية 
على  الب�شري  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از  ق���درة  بتعزيز  امل�شاهمة  �شاأنها  م��ن 
مهاجمة اخلاليا ال�شرطانية، واتابع عن كثب ما �شاهمت به وما 
�شتحققه ا�شتخدامات الذكاء اال�شطناعي لت�شريع ابتكار واختبار 
عقاقري العالج الكيميائي اجلديدة، ويعجبني كثريا ما اأقراه عن 
ال�شرطان  املبكر والك�شف عن  املبذولة لتح�شني الفح�س  اجلهود 

والوقاية منه".
" من خالل التجارب ال�شخ�شية لالأفراد الذين  واأ�شاف معاليه 
كبري  ب�شكل  اأق���در  اأ�شبحت  بال�شرطان،  اأ�شيبوا  مم��ن  اأع��رف��ه��م 
الفح�شو�شات  من  املزيد  توافر  واأهمية  املنتظم  الفح�س  قيمة 
حول  املت�شافرة  اجلهود  اأق��در  و  ال��ع��الج،  وخ��ي��ارات  الت�شخي�شية 
العامل لتح�شني نتائج الرعاية ال�شحية ملر�شى ال�شرطان وتقليل 

تكاليف العالج".
يف  املتخ�ش�س  وعامليا  حمليا  الطبي  القطاع  حاجة  معاليه  واأك��د 
العالج  �شبل  واأح��دث  املعلومات  تبادل  على  وال�شرطانات،  االأورام 
والت�شخي�س عرب فعاليات دولية مثل هذا املوؤمتر ال�شنوي، الذي 

يوؤكد حقيقة اأن ال�شرطان مر�س دويل..

حت�شني  �شبل  تعيق  ال  اأن  يجب  اجلغرافية  احل���دود  اأن  مو�شحا 
رعاية مر�شى ال�شرطان، وتطوير الفح�س والك�شف والوقاية من 

ال�شرطان.
ويدعم  العلمي  البحث  تنظيم  يف  ي�شاهم  امل��وؤمت��ر  اأن  اىل  واأ���ش��ار 
ال�شوء  ي�شلط  كما  ال�شرطان،  عالجات  الأح��دث  ال�شريع  التطور 
كما  واأ�شرهم،  ال�شرطان  لدعم مر�شى  املا�شة  احلاجة  على  ا  اأي�شً
ال�شرطان-  املرتكزة على مر�شى  " الرعاية  املوؤمتر  �شعار  يو�شح 
من الدليل اإىل املمار�شة"، الهدف منه يف التغلب على التحديات 
التي تواجه مر�شى ال�شرطان وا�شراك عائالتهم يف خطة العالج 

مبا يتوائم مع احتياجات املر�شى.
واأ�شاف معاليه " اليوم يف ظل ما ن�شهده من تطور ا�شبح لدينا 
واالإ�شعاع  للجراحة  قيا�شية  وع��الج��ات  وق��ائ��ي��ة  ا�شرتاتيجيات 
ينا�شب ظروف  ب�شكل  الهرمونية  والعالجات  الكيميائي  والعالج 
مهم  احلديثة  التقنيات  وج��ود  اإن  والعائلية،  ال�شخ�شية  املري�س 
يتمتعون  مدربون  اأطباء  لدينا  يكون  اأن  يجب  كافيا،  لي�س  لكنه 

مبهارات متعددة يف هذه املجاالت".
من جانبه، اأو�شح الربوفي�شور حميد بن حرمل ال�شام�شي مدير 
االإم���ارات  جمعية  ورئي�س  برجيل  مب�شت�شفيات  االأورام  خ��دم��ات 
دولية  يتميز مب�شاركة  املوؤمتر  ه��ذا  اأن  امل��وؤمت��ر..  رئي�س  ل���الأورام 
ك��ب��رية م��ن اأن��ح��اء ال��ع��امل م��ن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وك��ن��دا واململكة 
ال�شرطان  مر�س  ع��الج  ت��ط��ورات  اخ��ر  ملناق�شة  واوروب����ا،  املتحدة 
باأحدث الطرق الطبية التي تت�شمن العالجات الذكية واملناعية 
يف  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  ا�شتخدام  واي�شا  والكيماوية،  واملوجهه 
الدم  خ��زع��ات  ا���ش��ت��خ��دام  تقنية  و  لل�شرطان،  املبكر  الت�شخي�س 
يف  ث���ورة  �شتكون  ال��ت��ي  لل�شرطان  املبكر  الت�شخي�س  يف  احلديثة 
ت�شخي�س ال�شرطان والتقليل من فر�س انت�شار الورم والتي يتوقع 

اأن يتم تعميمها يف كثري من دول العامل خالل عام 2023 .
ولفت اىل انه �شيتم خالل جل�شات املوؤمتر ا�شتعرا�س اخر االبحاث 
الطبية وتت�شمن  ن�شرها من جمموعة برجيل  التي مت  االطبية 
اكرث من 30 بحث طبي خالل هذا العام، وهو اأكرب عدد لالأبحاث 

واأهمها  املنطقة،  يف  املتخ�ش�شة  الطبية  املراكز  بني  تقدميه  يتم 
بحث الطرق احلديثة لعالج ال�شرطان عن طريق تعديل اجلينات 
وهي تقنية حديثة مازالت يف بداياتها ويتم فيها تعديل اجلينات 
والتي  احلديثة  التقنية  بهذه  ال��ورم  انت�شار  ت�شبب  التي  التالفة 
املر�س،  على  ال�شيطرة  اإىل  التالفة  اجلينات  تعديل  بعد  ت���وؤدي 
وهي احدى الدرا�شات القليلة يف هذا املجال احلديث مبا يعك�س 
ال�شرطان  قطاع  بتطوير  برجيل،  م�شت�شفيات  جمموعة  ال��ت��زام 
واالورام يف دولة االم��ارات واي�شا يعزز من مكانة اأبوظبي ودولة 
االمارات كمركز لالأبحاث االطبية التخ�ش�شية ومركز لل�شياحة 

العالجية.
ل�شرطانات  احلديثة  العالجات  مناق�شة  االأول  اليوم  خ��الل  ومت 
ي�شتخدم  ال��ذي  احلديث  املناعي  والعالج  النخاع،  وزراع���ات  ال��دم 
املناعية ومن ثم حقنها  تقنيات حديثة يف اعادة برجمة اخلاليا 
والذي  عليها،  والق�شاء  ال�شرطانية  اخلاليا  ملهاجمة  اجل�شم  يف 
اثبت جناحته وكفاءته يف عالج و�شفاء حاالت متقدمة من هذه 
الروبوتات احلديثة يف  ا�شتخدام  كيفية  كما مت بحث  االأم��را���س، 
اجلراحات ال�شرطانية املعقدة التي تقلل من امل�شاعفات وتعزز من 

فر�س التعايف و�شرعة مغادرة امل�شت�شفى.
واأو�شح الدكتور اإبراهيم اأبوغيدا رئي�س اللجنة العلمية للموؤمتر 
ورئي�س ق�شم العالج االإ�شعاعي مبدينة برجيل الطبية، اأن املوؤمتر 
انت�شارا  االك��رث  وال�شرطانات  ل��الأورام  �شاملة  مو�شوعات  يتناول 
وال��ربو���ش��ت��ات وغ��ريه��ا، فيما  وال���دم  وال��ث��دي  ال��رئ��ة  ك�شرطانات 
تركز اجلل�شات لهذا العام على العالج ال�شخ�شي املوجه الذي يتم 
العام  لهذا  املوؤمتر  يتميز  فيما  حالته،  بح�شب  للمري�س  و�شعة 
بتخ�شي�س جل�شات ملناق�شة حاالت املر�شى "افرتا�شيا"، فيما مت 
لل�شرطان وهو م�شطلح حديث يتم  ال�شخ�شي  ا�شتعرا�س الطب 
فيه اعطاء عالجات خا�شة موجهه لكل جني م�شوؤول عن الورم 
مما  الن�شط،  ال��ورم  يف  للجينات  ال�شامل  والتقييم  التحليل  بعد 
اجلني  على  ال�شيطرة  على  يعتمد  حيث  ن�شاطه،  لتثبيط  ي��وؤدي 

امل�شبب لل�شرطان.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�������ش���ارق���ة على  ح���اف���ظ���ت ج���ام���ع���ة 
الدولة  م�شتوى  على  االأول  امل��رك��ز 
�شمن  ال��ت��وايل  على  اخلام�س  للعام 
اي  يو  للجامعات  العاملي  الت�شنيف 
 UI Green" م���رتي���ك  ج���ري���ن 
على  ي��ع��م��ل  وال������ذي   "Metric
ت�����ش��ن��ي��ف وت��ق��ي��ي��م اجل���ام���ع���ات على 
التنمية  العامل يف جم��االت  م�شتوى 
البيئة  مبعايري  وااللتزام  امل�شتدامة 
الفعالة  وا���ش��ت��ج��اب��ت��ه��ا  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
حيث   ،)19�� )كوفيد  اأزم��ة  ملواجهة 
تبواأت يف هذا اجلانب املرتبة االأوىل 
 119 واملركز  الدولة  م�شتوى  على 
اأعلن  العامل.  على م�شتوى جامعات 

حميد  الدكتور  االأ�شتاذ  �شعادة  ذلك 
جامعة  م���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي،  جم�����ول 
جامعة  ب������اأن  م��و���ش��ح��ا  ال�������ش���ارق���ة، 
ال�شارقة حافظت على املرتبة االأوىل 
على م�شتوى الدولة للعام اخلام�س 
على   119 وامل���رك���ز  ال���ت���وايل  ع��ل��ى 
 75 بتقدم  العامل  م�شتوى جامعات 
املا�شي،  مرتبة عاملية مقارنة بالعام 
الثالثة  املرتبة  اجلامعة  احتلت  كما 
التعاون  جمل�س  دول  م�شتوى  على 
اخل��ل��ي��ج��ي، وامل��رت��ب��ة ال�����ش��اد���ش��ة على 
باالإ�شافة  العربي،  ال��ع��امل  م�شتوى 
متقدمة  م���رات���ب  ت���ب���واأت  اأن���ه���ا  اإىل 
عامليا  ج��ام��ع��ة   100 اأف�����ش��ل  �شمن 
جاءت  حيث  اأ�شا�شية،  معايري   3 يف 
ع��امل��ي��ا يف فئة  ال�����ش��اب��ع��ة  امل��رت��ب��ة  يف 

وم�����دى مالءمة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
املرافق واملن�شاآت وفعالية ا�شتجابتها 
ملواجهة اأزمة كورونا من توافر اأدوات 
اجلامعي  احل���رم  اأن��ح��اء  يف  التعقيم 

ومدى ال�شالمة واالأمن، كما احتلت 
االإدارة  جم��ال  يف  عامليا   21 املرتبة 
ل��ل��م��ي��اه، وحت��ق��ي��ق جميع  ال��ف��ع��ال��ة 
 ،100% بن�شبة  القيا�س  موؤ�شرات 
وتبواأت املرتبة 69 يف جمال التعليم 
والبحث العلمي يف جمال اال�شتدامة. 
واأ�����ش����اف االأ����ش���ت���اذ ال���دك���ت���ور حميد 
اأن ما حققته اجلامعة من  النعيمي 
تقدم للعام اخلام�س على التوايل هو 
ترجمة وا�شحة الهتمامها مبجاالت 
التنمية امل�شتدامة وااللتزام مبعايري 
تلوث  م��ن  واحل���د  النظيفة،  البيئة 
ال�شارة  االنبعاثات  وخف�س  الهواء، 
بالبيئة من خالل خف�س ا�شتهالك 
الطاقة وحو�شبة العمليات التعليمية 
اال�شتهالك  ل��ت��ق��ل��ي��ل  واالإداري�������������ة 

الورقي، ولذلك تعمل اجلامعة من 
رفع  على  اال���ش��ت��دام��ة  مكتب  خ��الل 
الوعي لدى الطلبة حول اال�شتدامة 
البيئة  امل�����ش��اك��ل  م��ع��اجل��ة  وك��ي��ف��ي��ة 
ال��ت��ي ل��ه��ا ت��اأث��ري ب��ال��غ ال�����ش��رر على 
ال�شعوب، وذلك من خالل االأن�شطة 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ع��دي��دة ال��ت��ي تقيمها 
اجل��ام��ع��ة خ���الل ال��ع��ام االأك���ادمي���ي، 
الطلبة  م��ع��ه��ا  وي��ت��ف��اع��ل  وي�������ش���ارك 
التدري�شية  ال��ه��ي��ئ��ت��ني  واأع���������ش����اء 
وخارجها  اجلامعة  داخ��ل  واالإداري���ة 
من خالل عدد كبري من  جمموعات 
ودوائ�������ر اال����ش���ت���دام���ة وال���ت���ي تعمل 
مفهوم  ودم����ج  تنفيذ  ع��ل��ى  ب���دوره���ا 
اال�شتدامة يف كل جانب من جوانب 

احلياة داخل اجلامعة. 

حاكم ال�سارقة يتفقد �سري العمل يف العديد من امل�سروعات التنموية مبدينة كلباء

موؤمتر االأورام الدويل التا�سع يف اأبوظبي يناق�س العلج اجليني واملوجه

االأوىل على الدولة والثالثة على جمل�س التعاون وال�صاد�صة على العامل العربي:

جامعة ال�سارقة حتافظ على تقدمها �سمن الت�سنيف العاملي 
»UI Green Metric« للجامعات يو اي جرين مرتيك

•• ال�صارقة -وام

 ن���ال���ت ح���ن���ان را����ش���د اجل������روان ن���ائ���ب رئ��ي�����س املجل�س 
االإ�شت�شاري الإمارة ال�شارقة و�شام الريادة املجتمعية التي 
منحتها الهيئة العاملية لتبادل املعرفة والهيئة الدولية 

للت�شامح �شمن كوكبة رواد اخلليج لعام 2021.
الرميثي  عبداحلميد  الدكتور  بح�شور  التكرمي  وجاء 
رئي�س اللجنة املنظمة الحتفالية التكرمي مبقر املجل�س 

اال�شت�شاري مبدينة ال�شارقة تقديرا لدورها واإ�شهامها 
الفاعل يف العديد من الق�شايا املجتمعية �شمن م�شرية 

عملها.
واأ�شارت حنان اجلروان اإىل اأهمية دور املراأة االإماراتية 
اأوجه  ت��ق��دمي  على  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  خلف  وحر�شها 
والتي  املجتمعية  الفعاليات  لكافة  وامل�����ش��ان��دة  ال��دع��م 
ت�شب يف خدمة  باأعمال  للقيام  امل��راأة  تعزز من متكني 

الوطن.

نائب رئي�س اإ�ست�ساري ال�سارقة تنال و�سام الريادة املجتمعية

•• ال�صارقة –الفجر:

بح�شور �شعادة االأ�شتاذ الدكتور عواد اخللف القائم باأعمال 
مدير اجلامعة القا�شمية نظمت اجلامعة القا�شمية ممثلة 
بكلية االآداب والعلوم االإن�شانّية ندوة لغوية علمية مبنا�شبة 
الثامن ع�شر من  يوافق  الذى  العربية  للغة  العاملي  اليوم 
والتوا�شل  العربية  "اللغة  ب��ع��ن��وان  ع��ام  ك��ّل  يف  دي�شمرب 
�شالح  ال��دك��ت��ور  االأ���ش��ت��اذ  ���ش��ع��ادة  احل�شاري" مب�����ش��ارك��ة 
اجلزائر   يف  العربية  للغة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س  بلعيد 
ال�شقيقة، و�شعادة الدكتور حممد �شايف امل�شتغامني االأمني 
اأمناء  جمل�س  ع�شو  بال�شارقة  العربية  اللغة  ملجمع  العام 
اجلامعة القا�شمية ، و�شعادة حممد خلف مدير عام هيئة 
االأ�شتاذ  �شعادة  اإىل  اإ�شافة  والتلفزيون  لالإذاعة  ال�شارقة 
اجلامعة  مدير  نائب  باأعمال  القائم  امللخ  ح�شن  الدكتور 
لل�شوؤون االأكادميية وعميد كلية االآداب والعلوم االإن�شانية 
فيها، وقد اأدار الندوة بعد ال�شالم الوطني لدولة االإمارات 
الدكتور  الكرمي؛  القراآن  اآٍي من  وق��راءة  املتحدة  العربية 
قّدم  اإذ  واآداب��ه��ا؛  العربية  اللغة  ق�شم  من  نوا�س  اأب��و  عمر 
العربية  باللغة  القا�شمية  اجلامعة  عناية  بتبيني  للندوة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  موؤ�ش�شها  ب��ت��وج��ي��ه��ات  فيها  واه��ت��م��ام��ه��ا 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي حاكم ال�شارقة 

وحكيمها ع�شو املجل�س االأعلى لالحتاد.
ثم حتدث االأ�شتاذ الدكتور �شالح بلعيد يف كلمته امل�شجلة 
يف  العربية  اللغة  دور  ع��ن  امل��رئ��ي  التوا�شل  تقنيات  ع��رب 
االإ�شالمية،  العربية  احل�����ش��ارة  يف  احل�����ش��اري  ال��ت��وا���ش��ل 
اأ���ش��ه��م��ت يف ت��وث��ي��ق امل��ن��ج��زات احل�شارية  اأن��ه��ا ق��د  ف��ذك��ر 
ق���رون يف  ع��دة  م���دار  على  االإ���ش��الم��ي��ة  العربية  للح�شارة 
واالجتماع  والفل�شفة  والفيزياء  والهند�شة  الفلك  علوم 
والطب وغريها فدخلت م�شطلحاتها يف كثري من العلوم 
احلديثة، وهي قادرة مبوؤهالتها واإمكانياتها لتكون العلوم 

يف الع�شر احلديث.
واأو�شح الدكتور حممد �شايف امل�شتغامني يف كلمته بالندوة 
ب�شدور  تقرتن  خا�شة  طبيعة  له  العام  هذا  االحتفال  اأن 
ح�شارّيا  اإجن���ازا  ليكون  العربّية؛  للغة  التاريخّي  املعجم 
ال�شارقة يف احلفاظ   اإمارة  وثقافّيا وعلمّيا ولغوّيا جلهود 
عدد  مب�شاركة  ال��رثى  تاريخها  وتوثيق  ال�شاد  لغة  على 

من  اأع��ط��وا  ال��ذي��ن  االخت�شا�س  ذوي  العلماء  م��ن  كبري 
وقتهم وعقلهم وجهدهم ما يليق باللغة العربّية ال�شريفة 
م�شتمّدين العزمية والدعم والرعاية  من �شاحب ال�شمّو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمّي حاكم ال�شارقة 
للنهو�س باللغة العربية  واالرتقاء بها وخدمتها واحلفاظ 
العربية  للغة  التاريخي  املعجم  اإ�شدار  اإ�شدار  ببدء  عليها 

ليكون معجما تاريخيا يف ح�شارة كلماتها.
من جانبه اأ�شار �شعادة االأ�شتاذ حممد خلف يف كلمته عرب 
اللغة  على  احل��ف��اظ  اأهمية  اإىل  امل��رئ��ي  التوا�شل  تقنيات 
احلقيقية  الهوية  م��ن  كجزء  االإع���الم  و�شائل  يف  العربية 
للعرب، مو�شحا اأن الكلمات الدخيلة على و�شائل االإعالم 
االأجيال  ث��ق��اف��ة  يف  بال�شلب  ت��وؤث��ر  االأخ�����رى  ال��ل��غ��ات  م��ن 
ال��ن��اج��ح ترتكز  اأن ���ش��ف��ات االإع���الم���ي  ،م���وؤك���دا  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 
اأ�شا�شية  رك��ي��زة  الأن��ه��ا  العربية  للغة  التامة  اإج��ادت��ه  على 
ل��الإع��الم��ي امل���وؤث���ر ال��ن��اج��ح ال���ق���ادر ع��ل��ى ت��ق��دمي االإف����ادة 
واملعلومة لالآخرين ، موجهاً ن�شيحته لالأجيال اجلديدة 
بالت�شلح بالعلم والثقافة واإتقان اللغة العربية وممار�شتها 
ا�شتمرت  التي  الندوة  واختتمت  حياتهم.  �شوؤون  كافة  يف 
قرابة �شاعة ون�شف بورقة االأ�شتاذ الدكتور ح�شن امللخ عن 
اأن  �شفريا ح�شاريا مو�شحا   ت�شبح  العربية حني  الكلمة 
العامل  اللغوّي يف  التوا�شل  اأهّم ج�شور  العربية من  اللغة 
اإ�شراقتها منذ  االأع��وام، ومل تغب  االألفني من  يقارب  مبا 
اأربعة ع�شر قرنا عن قارات العامل القدمي يف اآ�شيا واإفريقيا 
واأوروبا، بل �شارت ت�شرق يف الع�شر احلديث على كّل بقاع 
االأر�س بعد قرار االأمم املتحدة باعتمادها لغة عاملّية قادرة 
ال�شالم،  يف  املتحدة  االأمم  منظمة  قيم  عن  التعبري  على 
العربية  اأ�شمائنا  درا���ش��ة  وينبغي  وال��ت��ق��ّدم.  واالع���ت���دال، 
الأنها  االأخ���رى  اللغات  يف  وم�شطلحاتنا  ب��الدن��ا  واأ���ش��م��اء 
اجلميل  احل�شاري  التوا�شل  من  معريف  ج�شر  على  دليل 
التاريخي  املعجم  االنتهاء من  بعد  ينبغي  االآخ��ر، كما  مع 
االأجنبية  اللغات  يف  العربية  اللغة  معجم  بعمل  التفكري 

توثيقا لعرى توا�شلنا مع االآخرين عرب الكلمة العربية.
ويف نهاية الندوة كّرم االأ�شتاذ الدكتور عواد اخللف �شعادة 
تقديرا  اجلامعة  ب��درع  امل�شتغامني  �شايف  حممد  الدكتور 
جلهوده يف اللغة العربية وم�شاركته يف احتفالية اجلامعة 

القا�شمية باليوم العاملي للغة العربية. 

اجلامعة القا�سمية حتتفل باليوم العاملي للغة العربية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام 

2020 ودبي العطاء  اإك�شبو  نظمت وزارة الرتبية والتعليم وبالتعاون مع 
والتعلم" يف  املعرفة  "اأ�شبوع  اأعمال  �شمن  وذل��ك  ال���وزاري  الع�شاء  فعالية 
بتواجدهم  لالحتفاء  العامل  يف  التعليم  وزراء  فيها  ودع��ت   2020 اإك�شبو 
بع�س  ومناق�شة  ال��رتب��وي��ة  التنمية  م�شرية  لتعزيز  النبيلة  وم�شاعيهم 

الق�شايا التعليمية املهمة يف ظل الظروف ال�شحية الراهنة.
العامل  دول  يف  التعليمية  للقيادات  امل�شتوى  رفيع  لقاء  الفعالية  ت�شمنت 
اإك�شبو 2020 تاله ع�شاء وزاري ح�شره  وذلك يف جناح دولة االإم��ارات يف 
معايل ح�شني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم و�شعادة الدكتور 
و�شعادة  االأك��ادمي��ي��ة  لل�شوؤون  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  املعال  حممد 
والعديد من وزراء  العطاء  التنفيذي لدبي  الرئي�س  القرق  الدكتور طارق 
وزارة  يف  تربوية  وق��ي��ادات  ال��ع��امل  يف  التعليمية  املوؤ�ش�شات  وق���ادة  التعليم 

الرتبية والتعليم اإ�شافة اإىل جمموعة من اخلرباء واملخت�شني الدوليني.

باأ�شحاب  اإبراهيم احلمادي  ... رحب معايل ح�شني بن  اللقاء  ويف م�شتهل 
اإك�شبو  مظلة  حتت  التجمع  ه��ذا  اأهمية  م��وؤك��دا  واحل�شور  ال���وزراء  املعايل 
2020 وحر�س املدعوين على احل�شور وامل�شاركة يف فعاليات اأ�شبوع املعرفة 
التحديات  اإىل جنب ملواجهة  بالوقوف جنبا  اهتمام اجلميع  يوؤكد  وهو ما 

التي تواجه التعليم وال�شباب واملتغريات التي اأحدثتها جائحة كورونا.
باأن  موؤكدا  وتعاونهم  دعمهم  على  للح�شور  الوافر  بال�شكر  معاليه  وتقدم 
هذا احلدث ي�شكل فر�شة مثالية لتوحيد اجلهود والعمل �شويا كفريق واحد 
مل�شاعفة اجلهود العاملية لتطوير التعليم وتهيئة �شبابنا للم�شتقبل وجتاوز 
الرتبوي  املنتج  ج��ودة  تعزيز  وه��ي  واح��دة  نقطة  عند  وااللتقاء  التحديات 

وحتقيق تعليم نوعي جلميع الطلبة حول العامل دون ا�شتثناء.
ويعد اأ�شبوع املعرفة والتعلم الذي يقام حاليا يف اإك�شبو دبي 2020 االأ�شبوع 
اإك�شبو  ينظمها  التي  الع�شرة  املو�شوعات  اأ�شابيع  �شل�شلة  �شمن  اخلام�س 
2020 والتي مت خاللها البحث يف ق�شايا ذات اأهمية عاملية يف اإطار برنامج 

االإن�شان وكوكب االأر�س.

•• دبي-وام

يو�شف  ب���ن���ت  �����ش����ارة  م���ع���ايل  زارت 
االأم���ريي وزي��رة دول��ة للتكنولوجيا 
امل���ت���ق���دم���ة، اجل����ن����اح امل����وري����ت����اين يف 
على  للتعرف   ، دب��ي   2020 اإك�شبو 
الفر�س املتنوعة املقدمة، وعلى اأهم 
واال�شتثمارية  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ج��االت 

التي ي�شتعر�شها اجلناح.
معايل  معاليها،  ا�شتقبال  يف  وك���ان 
الثقافة  داه����ي، وزي����ر  ول���د  امل��خ��ت��ار 
با�شم  الناطق  والريا�شة،  وال�شباب 
احلكومة املوريتانية، و�شعادة ال�شيد 
اأح���م���د ���ش��امل حم��م��د راره،  حم��م��د 
دولة  لدى  املعتمد  موريتانيا  �شفري 
االإم�������ارات. واط��ل��ع��ت م��ع��ال��ي��ه��ا على 
واملنتجات  امل��خ��ط��وط��ات  م��ن  من���اذج 
التقليدية،  ال�شناعات  من  الفريدة 
املعنية  ال����وط����ن����ي����ة  وامل����ح����م����ي����ات 
البيئي  ال����ت����وازن  ع��ل��ى  ب��امل��ح��اف��ظ��ة 
عدد  وك��ذل��ك  البيولوجي،  وال��ت��ن��وع 

من العادات والرتاث القدمي.
وت�����رك�����ز م����وري����ت����ان����ي����ا م�����ن خ����الل 
العاملي  احل���دث  ه���ذا  يف  م�شاركتها 
ع��ل��ى ث���الث���ة م��ف��اه��ي��م، وه����ي " زر 
موريتانيا،  يف  وا�شتثمر  موريتانيا"، 

و�شنع يف موريتانيا".
وم�������ن ب�����ني حم��������اور امل����و�����ش����وع����ات 
 2020 الإك�شبو  الثالثة  الفرعية 

والفر�س  اال����ش���ت���دام���ة  وه����ي  دب����ي 
موريتانيا  ج��ن��اح  ي��رك��ز  وال��ت��ن��ق��ل، 
اأهم  ع��ار���ش��ا  "النقل"،  حم���ور  ع��ل��ى 
العربي  البلد  ه��ذا  يف  النقل  و�شائل 
الذي ي�شكل همزة و�شل بني العاملني 
اأفريقيا  وب����ني  وال���غ���رب���ي  ال���ع���رب���ي 
ج���ن���وب ال�������ش���ح���راء ال����ك����ربى، كما 
ي��ع��ر���س اجل��ن��اح اأب����رز احل���رف مثل 

�شناعة القوارب.
���ش��رح عن  وا���ش��ت��م��ع��ت م��ع��ال��ي��ه��ا اإىل 
للجناح  امل��ع��م��اري  الت�شميم  رم��زي��ة 
ي��ع��ك�����س عربها  ال���ت���ي  وال���ط���ري���ق���ة 
العريقة  والتقاليد  الثقايف،  التنوع 
وال����������رتاث ال���ت���اري���خ���ي وال����ث����ق����ايف، 
غني  بلد  يف  التقليدية،  واملو�شيقى 
�شحارى  م���ن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ب��ال��ت��ن��وع 

خ�شبة،  �شهلية  وم��ن��اط��ق  ���ش��ا���ش��ع��ة 
وم�شادر  مم��ت��دة،  اأطل�شية  وواج��ه��ة 
اإلهام واإبهار ب�شري واأماكن مدرجة 
يف قائمة اليون�شكو للرتاث العاملي. 
جولتها  خ������الل  اأي�������ش���ا  واط���ل���ع���ت 

الرتاثية  احِل���رف  اأب���رز  بع�س  على 
وال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وت��ع��رف��ت ع��ل��ى جهود 
الرقمي  ال���ت���ح���ول  يف  م���وري���ت���ان���ي���ا 
وا�شتقطاب  ال�����ش��ن��اع��ات  وت��ط��وي��ر 

اال�شتثمارات.

•• دبي - الفجر  

م�شاركة  دب���ي   2020 اإك�����ش��ب��و  ���ش��ه��د 
نخبة من خرباء التعليم االأ�شرتاليني 
والدولية،  املحلية  املوؤ�ش�شات  اأبرز  من 
الإعادة  روؤيتهم  ح��ول  للحديث  وذل��ك 
اب���ت���ك���ار ال��ت��ع��ل��ي��م مب����ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع 

متطلبات احلقبة اجلديدة.
�������ش������ارك������ت ن�����خ�����ب�����ة م��������ن اخل����������رباء 
املوؤ�ش�شات  اأب�����رز  م���ن  االأ����ش���رتال���ي���ني 
وجل�شات  ف���ّع���ال���ي���ات  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
املعرفة  اأ�شبوع  خ��الل  عقدت  ح��واري��ة 
دب���ي،   2020 اإك�����ش��ب��و  يف  وال���ت���ع���ّل���م 
م���ن اجلمعة  ال���ف���رتة  وذل�����ك خ����الل 
 16 اخلمي�س  وح��ت��ى  دي�شمرب   10
 Study( موقع  و�شيقوم  دي�شمرب. 
باإطالق  احلكومي   )Australia
الفيديو  مقاطع  من  جديدة  �شل�شلة 
التعليمية التي تقّدمها اأهم اجلامعات 
واالأ�شاتذة يف اأ�شرتاليا، و�شتتوفر هذه 
املحا�شرات التعليمية جماناً للجمهور 
من حول العامل يف فرباير، كما �شيتم 
تقدمي حما�شرات تعليمية مبا�شرة يف 

اجلناح االأ�شرتايل.
من  ج��ام��ع��ة   36 اأ����ش���رتال���ي���ا  ت�����ش��م 
ت�شنيف  على  جامعة   1000 اأف�شل 
لعام  العاملية"  للجامعات  اإ����س  "كيو 
اأف�شل  من  �شبعاً  ت�شم  كما   ،2021
يوؤكد  مم��ا  ال��ع��امل،  يف  جامعة   100
للجامعات  ال���را����ش���خ  احل�����ش��ور  ع��ل��ى 
الت�شنيف  ق��وائ��م  ع��ل��ى  االأ���ش��رتال��ي��ة 
املميز  االأداء  ه����ذا  ع����ام.  ك���ل  ال��ع��امل��ي 
وج��ه��ة مف�شّلة  اأ���ش��رتال��ي��ا  م��ن  يجعل 
مما  واال�شتك�شاف،  والتعّلم  للدرا�شة 
م��ن��ح ال���دول���ة م��ك��ان��ة رائ����دة ع��امل��ي��اً يف 

قطاع التعليم.
امل��ت��ح��دث��ني ميكايال  ق��ائ��م��ة  و���ش��م��ل��ت 
ل�شركة  التنفيذية  ال��رئ��ي�����ش��ة  ج��اي��د، 
امل���ع���زز  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  "اإنديجيتال" 
اأ�شاتذة  اإىل  باالإ�شافة  بالتكنولوجيا، 
م���ن ج��ام��ع��ات اأ���ش��رتال��ي��ة رائ�����دة لها 
املتحدة،  العربية  االإم�����ارات  يف  ف���روع 
وه��م ال��ربوف��ي�����ش��ور حممد ���ش��امل من 
والدكتور  دب�����ي،  ول��ون��غ��ون��غ  ج��ام��ع��ة 
م���اديف اأي��اغ��ري م��ن كلية االأع��م��ال يف 

جامعة مردوخ دبي.

والدكتور  �شامل  الربوفي�شور  وان�شم 
و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإىل  اأي���اغ���ري 
دبي خالل منتديات االأعمال املرتبطة 
مبو�شوعات متخ�ش�شة، والتي عقدت 
ومنذ  والتعّلم.  املعرفة  اأ�شبوع  خ��الل 
دبي  ولونغونغ  جامعة  اإىل  ان�شمامه 
الربوفي�شور  �شغل   ،2004 ع���ام  يف 
عليا  اأكادميية  منا�شب  �شامل  حممد 
املعلومات،  وع��ل��وم  الهند�شة  كلية  يف 
اجلامعة  لرئي�س  ونائباً  رئي�شاً  وُع��ني 
و�شمال  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة  يف 
وللحديث   .2014 ع��ام  يف  اإف��ري��ق��ي��ا 
تعليم  بتوفري  اأ�شرتاليا  ال��ت��زام  ح��ول 
الربوفي�شور  ق����ال  امل�����ش��ت��وى،  ع���امل���ي 

حممد:
"نحن ممتنون للقائمني على اجلناح 
الكبري،  دع���م���ه���م  ع���ل���ى  االأ������ش�����رتايل 
كادرنا  من  لنخبة  ا�شت�شافتهم  وعلى 
االأك�����ادمي�����ي وق������ادة ال��ف��ك��ر يف رح���اب 
املجال  لنا  اأف�شح  الدعم  ه��ذا  اجل��ن��اح، 
جامعتنا  التزام  على  ال�شوء  لت�شليط 
اأجيال  ب��ن��اء  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  بالتعليم 
العربية  االإم����ارات  دول���ة  يف  امل�شتقبل 

معار�س  جمعت  املا�شي،  يف  املتحدة. 
والقادة  املفكرين  اأهم  الدولية  اإك�شبو 
م��ن جميع ال���دول وال��ق��ط��اع��ات حتت 
لواء املجتمع والتعاون واالإبداع - مما 
�شاهم على اإيجاد حلول لعدد من اأبرز 

امل�شاكل التي تواجه العامل."
وت�������رّك�������زت ال���ك���ل���م���ة ال����ت����ي األ����ق����اه����ا 
الفّعالية  خ��الل  حممد  الربوفي�شور 
يلعبه  اأن  مي��ك��ن  ال�����ذي  ال������دور  ع��ل��ى 
كو�شيلة  ل���ل���ح���دود  ال���ع���اب���ر  ال��ت��ع��ل��ي��م 

لتطوير التعليم العاملي.
اأي���اغ���ري ه���و رئي�س  ال��دك��ت��ور م����اديف 
جلنة  ورئ��ي�����س  االأع���م���ال  اإدارة  ك��ل��ي��ة 
ال��ب��ح��ث يف ج��ام��ع��ة م����ردوخ دب���ي، كما 
التنفيذي  املدير  من�شب  اأي�شاً  ي�شغل 
�شركة  وه�������ي  م����اي����ن����د�����ش����ب����ورغ،  يف 
على  ترّكز  االأع��م��ال  الإدارة  ا�شت�شارية 
الروؤى  اإىل  امل�شتندة  اال�شرتاتيجيات 
ومناذج اال�شت�شارات امل�شرتكة. يرتاأ�س 
د. اأياغري جل�شة ملناق�شة طرق تعزيز 
ب��ي��ئ��ة ري�����ادة االأع����م����ال، وك��ي��ف ميكن 
رّواد  ميتلكها  التي  احلديثة  للمعرفة 
مفتاح  ت��ك��ون  اأن  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  امل�����ش��اري��ع 

التنمية الب�شرية يف ع�شر االبتكار.
وق������ّدم ب��ق��ي��ة امل���ت���ح���دث���ون ع������دداً من 
االأم��ث��ل��ة ح���ول ال����دور ال���ري���ادي الذي 
ابتكار  اإع��������ادة  يف  اأ����ش���رتال���ي���ا  ت��ل��ع��ب��ه 
امل�شتقبل،  اأج��ل  من  التعليم  وت�شكيل 
و�شّلطوا ال�شوء على التدريب وتبادل 
خمتلفة.  ابتكارية  زواي���ا  م��ن  املعرفة 
موؤ�ش�شة  ج���اي���د،  م��ي��ك��اي��ال  وحت���ّدث���ت 
�شركة "اإنديجيتال"، عن دور التقنيات 
وتعّلم  اال�شطناعي  والذكاء  النا�شئة 
والتي  بالتعليم،  ال��ن��ه��و���س  يف  االآل����ة 
�شركة  اأن�������ش���ط���ة  م����ن  ك����ج����زء  ت����اأت����ي 
للتعليم  �شركة  اأول   - "اإنديجيتال" 
املعزز بالتكنولوجيا تاأ�ش�شت على اأيدي 
اأ�شرتاليا.  يف  االأ�شليني  ال�شّكان  اأح��د 
كوربني-مات�شيت،  ت��راي�����ش��ي  وق��ام��ت 
"با�س  ل�شركة  التنفيذية  الرئي�شة 
يف  الن�شطة  والع�شوة  فيلمز"  �شتوب 
عمل  ور�شة  بتقدمي  "ديف"،  جمتمع 
مبتكرة لتعليم �شّناع االأفالم ليكونوا 
املجموعات  جت�����اه  ����ش���م���ول���ي���ًة  اأك������رث 
يعانون  ال��ذي��ن  واالأ�شخا�س  املهّم�شة 
بع�شاً  املتحّدثون  اإعاقات. وميّثل  من 

من االأمثلة التي تربهن على القدرات 
العاملية التي تتمتع بها اأ�شرتاليا فيما 
وقيادة  وال��ت��دري��ب  بالتعليم  ي��ت��ع��ّل��ق 
م���ا جت�����ّش��د يف اجلناح  وه����و  ال���ف���ك���ر، 
دبي.   2020 اإك�شبو  يف  االأ����ش���رتايل 
يوّفر نظام التعليم يف اأ�شرتاليا حالياً 
 1100 خ���الل  م��ن  دورة   22000
م��وؤ���ش�����ش��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ك��م��ا ي�����ش��م 43 
براجمها  ل��ت��ق��دمي  مرخ�شة  ج��ام��ع��ة 
الدوليني. وتلتزم  التعليمية للطاّلب 
اجل��ام��ع��ات االأ���ش��رتال��ي��ة ب��االإ���ش��ه��ام يف 
العاملية،  ل��ل��ت��ح��دي��ات  احل��ل��ول  ت��وف��ري 
حيث تتواجد اأربع جامعات اأ�شرتالية 
جامعات   10 اأف�����ش��ل  ق��ائ��م��ة  ���ش��م��ن 
للجامعات  ت��امي��ز  جم��ل��ة  ت�شنيف  يف 
ت��اأث��رياً، وذل��ك بف�شل قيامها  االأك��رث 
ال�شرورية  االأبحاث واحللول  بتوفري 

االأمم  اأه����داف  حتقيق  يف  للم�شاهمة 
املتحدة للتنمية امل�شتدامة.

جو�شتني  ق������ال  �����ش����اب����ق،  وق������ت  ويف 
الأ�شرتاليا  ال��ع��ام  املفو�س  م��اك��ج��وان، 
يقف  "ال  دب�����ي:   2020 اإك�����ش��ب��و  يف 
الأ�شرتاليا  ال��ن��ائ��ي  اجل���غ���رايف  امل��وق��ع 
عقبة اأمام م�شاركة فر�س التعّلم التي 
وال�شمولية.  والتنّوع  باالبتكار  تت�شم 
التعليمية  م��وؤ���ش�����ش��ات��ن��ا  ت��ك��ّي��ف��ت  ل��ق��د 
لتتنا�شب مع  تقّدمها  التي  وال��دورات 
الو�شع اجلديد الذي يقت�شي متابعة 
حيث  ُب��ع��د،  ع��ن  ال��درا���ش��ي  التح�شيل 
اال�شتثمارات  �شخ  اأ�شرتاليا  توا�شل 
يف  الدعم  لتوفري  التعليم  تقنيات  يف 
وبعد  اال�شتثنائية."  ال��ظ��روف  ه���ذه 
�شل�شلة  اإط���الق  حققه  ال���ذي  ال��ن��ج��اح 
حم���ا����ش���رات ج���دي���دة يف م��ط��ل��ع هذا 

ال����ع����ام، ���ش��ي��ت��م اإط������الق ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
والتي  التعليمية،  ال��ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع 
�شتقّدمها نخبة من اأبرز االأكادمييني 
عرب  وذل���ك  اأ���ش��رتال��ي��ا،  يف  والباحثني 
 )Study Australia( م��وق��ع 
ال�شل�شلة  وت�شم   .2022 فرباير  يف 
���ع ال����ك����ون من  حم���ا����ش���ر ح�����ول ت���و����شّ
ت��ق��دمي االأ���ش��ت��اذ احل��ائ��ز ع��ل��ى جائزة 
�شميت،  ب���راي���ان  ال��ربوف��ي�����ش��ور  ن��وب��ل 
االإ�شافة اإىل حما�شرة حول املخاطر 
عند  املر�شى  �شالمة  على  توؤثر  التي 
اال�شطناعي  الذكاء  تقنيات  توظيف 
ال�����ش��ح��ي��ة، والتي  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  يف 
مغربي،  ف��رح  الربوفي�شورة  تقّدمها 
الدائري  االق��ت�����ش��اد  ع��ن  وحم��ا���ش��رة 
ل��ل��ربوف��ي�����ش��ورة اأو����ش���ا الي���ر-راجن���ري، 

وغريها من املحا�شرات.

•• دبي اإك�صبو – الفجر
ر�صالة اإك�صبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

يف  الوطني  بيومها  ال�شويد  احتفلت   
ملكية  ب��زي��ارة   ، دب��ي   2020 اإك�شبو 
ال�شاد�س ع�شر  كارل  امللك  من جاللة 
غو�شتاف ومرا�شم رفع العلم يف �شاحة 

الو�شل.
وا�شتقبل كل من معايل ال�شيخ نهيان 
الت�شامح  وزي��ر  نهيان،  اآل  مبارك  بن 
الإك�شبو  ال��ع��ام  ���س  امل��ف��وَّ وال��ت��ع��اي�����س، 
الها�شمي،  رمي  ومعايل  دبي،   2020
التعاون  ل���������ش����وؤون  ال�����دول�����ة  وزي��������رة 
 2020 ال��دويل، املدير العام الإك�شبو 
دبي، جاللة امللك كارل ال�شاد�س ع�شر 
غو�شتاف، الذي رافقه لفيف من كبار 

ال�شخ�شيات.
ال�شاد�س  ك����ارل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  وق����ال 
وجودي  "يذّكرين  غ��و���ش��ت��اف:  ع�شر 
اهلل  ب���اإذن  ل��ه  "للمغفور  مبقولة  هنا 
نهيان،  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د  ال�����ش��ي��خ 
االإمارات"  ل����دول����ة  امل���وؤ����ش�������س  االأب 

االإماراتيني:  ج��م��ي��ع  ج��ي��دا  ي��ع��رف��ه��ا 
له ما�ٍس، لي�س له حا�شر  لي�س  "من 
ن�شهد  اأن  امللهم  م��ن  م�شتقبل".  وال 
مبوجب  العي�س  االإماراتيني  موا�شلة 
م��ب��ادئ��ه، م���ع ال��ت��ق��دم ال���الف���ت الذي 
حت������رزه دول������ة االإم������������ارات. وه���ن���ا يف 
دولة  ما�شي  يتج�شد   ،2020 اإك�شبو 
وم�شتقبلها،  وح��ا���ش��ره��ا  االإم��������ارات 
الدولة.  اأنحاء هذه  وكذلك يف جميع 

مبنا�شبة  جميعا  اأهنئكم  اأن  وي�شّرين 
اليوبيل الذهبي لدولة االإمارات".

االإمارات  دول��ة  اأن  اإىل  جاللته  واأ�شار 
مدن  ب���ن���اء  اإىل  ت���ه���دف���ان  وال�������ش���وي���د 
التغرّي  مكافحة  اأج��ل  من  م�شتدامة، 
"توحد  ق���ائ���ال:  واأ�����ش����اف  امل���ن���اخ���ي. 
�شفوفهما  االإم�����ارات  ودول���ة  ال�شويد 
االبتكار.  ه���ي  واح�������دة،  ك��ل��م��ة  خ��ل��ف 
النمو  يف  ه��ائ��ال  دورا  اأدى  ف��االب��ت��ك��ار 

وتطورها...  ل��ل�����ش��وي��د  االق��ت�����ش��ادي 
وه���و ال ي��ن�����ش��اأ م���ن ف�����راغ، ب���ل يزدهر 
وبب�شاطة،  امل�����ش��رتك.  االإب������داع  ع���رب 
اأك���رث ذك����اء. وعرب  ف��اإن��ن��ا م��ع��ا ن�شبح 
االبتكار، ميكننا اإيجاد حلول م�شرتكة 

للتحديات امل�شرتكة.
اإمكانية   2020 اإك�����ش��ب��و  "مينحنا 
اب��ت��ك��اري��ة ال ت�شب يف  ت��ط��وي��ر ح��ل��ول 
�شالح  يف  ب��ل  فح�شب،  دول��ت��ن��ا  �شالح 

اإنه  باأكمله.  وال��ع��امل  العاملية  ال�شوق 
امل�شرتك،  ل���الإب���داع  حقيقية  ف��ر���ش��ة 
ال�شراكة  ب��اأن  ثقة  على  اأن��ا  لالبتكار. 
 2020 اإك�شبو  هنا يف  اأبرمناها  التي 
ودولة  ال�شويد  ب��ني  ال��ت��ع��اون  �شتعزز 
االإمارات ودول العامل، وباأننا �شنتمّكن 
معا من ابتداع اأفكار وحلول جديدة". 
بن مبارك  نهيان  ال�شيخ  وقال معايل 
ال�شويد  م�شاركة  "توؤكد  ن��ه��ي��ان:  اآل 
اأهمية الرتكيز على اال�شتدامة يف كل 
جانب، حيث تلتقي الغابات ال�شويدية 
االإ�شالمية  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة  بالت�شاميم 
الإلهام فن العمارة و�شرد الق�ش�س يف 
اجلناح، وهو ما يرّوج لل�شويد بو�شفها 
ومالئمة  وم�شتدامة،  مبتِكرة،  دول��ة 
باأن  را�شخة  قناعة  ولديها  لالأعمال، 
التفاين وااللتزام امل�شرتك �شروريان 

الإطالق العنان لالإبداع واالبتكار".
واأ�شاف معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
�شريك  "ال�شويد  ق��ائ��ال:  ن��ه��ي��ان،  اآل 
م��وث��وق وم��ت��ع��اون م��ع دول��ة االإم���ارات 
املجاالت  خمتلف  يف  املتحدة  العربية 
تقنيات  مثل  امل�شرتك،  االهتمام  ذات 

والتعليم،  واالأعمال،  والطاقة،  البيئة 
القائمة  ال�شراكات  على  البناء  وناأمل 
ن�����ش��ت��ك�����ش��ف جم���االت  اإذ  ب��ل��دي��ن��ا  ب���ني 
اإك�����ش��ب��و 2020  ج��دي��دة ل��ل��ت��ع��اون يف 
الثقافية  ال��ع��رو���س  ت�شمنت  دبي". 
وهي  �شريكور"،  ل�"�شريكو�س  عر�شا 
فرقة �شريك ا�شكندنافية رائدة مقرها 
للفنانة  ع��ر���س  ع��ن  ف�شال  ال�����ش��وي��د، 
ال�شهرية  ال�شويدية  االأغ��اين  وموؤلفة 
مم اأداء "�شريكو�س  مويل �شاندين. �شُ
اليوم، حيث  �شريكور" خ�شي�شا لهذا 
األعابا  اأربعة فنانني يف تناغم تام  اأدى 
بهلوانية، يف عر�س يقوم على مفهوم 

االإبداع امل�شرتك.
باأدائها  ����ش���ان���دي���ن  م�����ويل  ا����ش���ت���ه���رت 

ريت�شيل  ل�شخ�شية  الغنائي  ال�شوت 
الناجح  نتفليك�س  فيلم  اآدم��ز يف  م��اك 
لنيل جائزة  "يوروفيجن"، وتر�شحت 
االأو�شكار عن فئة اأف�شل اأغنية اأ�شلية 
يف الفيلم بف�شل اأغنية "هو�شافيك". 
لعيد  اأغ��ن��ي��ة  ال���ق���وي  ب�����ش��وت��ه��ا  واأدت 
وات  ك��ام  واتيفر،  "كام  بعنوان  امليالد 
وغريها  االإجن��ل��ي��زي��ة،  ماي" ب��ال��ل��غ��ة 
يقع  ال�شويدية.  باللغة  االأغ���اين  م��ن 
اال�شتدامة،  منطقة  يف  ال�شويد  جناح 
وي��ج��م��ع ب���ني جت��رب��ة م�����ش��ت��وح��اة من 
ال���غ���اب���ات اال���ش��ك��ن��دن��اف��ي��ة وال����ط����راز 
املعماري ال�شرق اأو�شطي. ميكن للزوار 
التنزه عرب م�شارات حتيط بها جذوع 
ال�شويد  تبني  كيف  ومعرفة  االأ�شجار 

امل���دن ال��ذك��ي��ة، وت��ط��ّور اجل��ي��ل املقبل 
م��ن اأ���ش��ال��ي��ب ال�����ش��ف��ر، وت��ب��ت��ك��ر علوم 
احلياة، وتطّور اقت�شادا دائريا حيويا. 
ت�شميم اجلناح املليء باالأ�شجار يقود 
ال������زوار ع���رب م�������ش���ارات خم��ت��ل��ف��ة بني 
ب�شورة  امل�����ش��ف��وف��ة  االأ����ش���ج���ار  ج����ذوع 
معار�س  ت�����ش��ت��ك�����ش��ف  ح��ي��ث  ��ق��ة،  م��ن�����شَّ
حزمة  التفاعلية  امل��ت��ع��ددة  الو�شائط 
اجلناح  ي�شتعر�س  امل��و���ش��وع��ات.  م��ن 
ومينح  املقبل،  للجيل  ال�شفر  اأنظمة 
ال��زوار جتربة احلياة يف املدن الذكية 
االأ�شوات  اإىل  واال�شتماع  امل�شتقبلية، 
احلقيقية للغابات ال�شويدية الوارفة، 
ف�شال عن اال�شتمتاع با�شرتاحة قهوة 

�شويدية. 

اجلناح االأ�سرتايل يف اإك�سبو 2020 دبي يك�سف عن 
»حقبة جديدة« للتعليم خلل اأ�سبوع املعرفة والتعّلم

بح�صور جاللة امللك كارل ال�صاد�س ع�صر غو�صتاف

ال�سويد حتتفل بيومها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي

•• اأبوظبي-وام

ت�شدر م�شتقبل التعليم يف العامل و�شمان ا�شتدامته يف ظل التحديات التي 
فر�شتها جائحة كورونا م�شهد الفعاليات يف االأ�شبوع احلادي ع�شر من اإك�شبو 
2020 دبي، فيما حافظت اأعداد الزيارات للحدث العاملي من داخل الدولة 

وخارجها على وتريتها املت�شاعدة.
اأ�شبوع" اأبرز  يف  "اإك�شبو  تقرير  "وام" يف  االإم���ارات  اأنباء  وكالة  وت�شتعر�س 

الفعاليات واملنا�شبات التي �شهدها احلدث العاملي يف اأ�شبوعه احلادي ع�شر.
من  العديد  ت�شمن  ال��ذي  والتعلم  املعرفة  اأ�شبوع  دبي   2020 اإك�شبو  نظم 
حول  من  التغيري  ّناع  و�شُ الفكر  ق��ادة  بها  �شارك  التي  الرئي�شة  الفعاليات 
العاملية  القمة  انعقاد  االأ�شبوع احل��ادي ع�شر من احلدث  العامل، حيث �شهد 
القمة  دول��ة، و�شهدت   70 400 متحدث من  "ريوايرد" مب�شاركة  للتعليم 
نحو 100 جل�شة نقا�شية ركزت على اإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها 

العامل يف جمال التعليم.
تواجه  التي  والتحديات  الفر�س  اأب��رز  على  والتعليم  املعرفة  اأ�شبوع  ورك��ز 

كورونا  وب��اء  اأزم��ة  بها  ت�شببت  التي  العاملية  املتغريات  التعليم يف ظل  قطاع 
وتنامي توظيف تقنيات الثورة ال�شناعية الرابعة، ويف هذا االإطار ا�شت�شاف 
2020 دبي منتدى االأعمال ب�شاأن ت�شخري وتعزيز املعرفة من اأجل  اإك�شبو 
التهيوؤ ب�شورة اأف�شل للم�شتقبل، اإىل جانب تنظيم عدد من ور�س العمل عن 
دبي"   2020 "اإك�شبو  يف  املتحدة  االأمم  ملتقى  وخ��الل  التجريبي.  التعّلم 
اآل مكتوم  را�شد  بن  وموؤ�ش�شة حممد  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  اأطلق 
على  ن�شخته اخلام�شة  2021" يف  العاملي  املعرفة  "موؤ�شر  نتائج  للمعرفة، 

التوايل، حيث حلت االإمارات يف املركز االأول عربيا وال�11 عاملياً.
ارتفع  العاملي  احل��دث  زوار  اأن  دبي   2020 الإك�شبو  املنظمة  اللجنة  ك�شفت 
اأن  وتوقعت  افتتاحه،  على  يوما   73 م��رور  بعد  زي��ارة،   6.358.464 اإىل 
ت�شهد الفرتة املقبلة اأعداداً اأكرب من الزيارات خا�شة مع بدء مو�شم العطلة 
الثقافية  ال��ع��رو���س  وموا�شلة  امل��ي��الدي��ة  ال�شنة  راأ����س  واح��ت��ف��االت  املدر�شية 

واملو�شيقية، والفعاليات الرتفيهية التي تنا�شب خمتلف االأعمار وجتد اإقبااًل 
وا�شعاً من عدة جن�شيات من داخل الدولة وخارجها.

مب�شاركة  اخلليجي  ال�شباب  منتدى  افتتاح  دبي"،   2020 "اإك�شبو  و�شهد 
وفود ر�شمية من دول اخلليج العربي ومتحدثني �شلطوا ال�شوء على اأربعة 
موا�شيع رئي�شية تتناول الهوية اخلليجية امل�شرتكة ودور ال�شباب يف مرحلة 

التعايف من كورونا، ومتكني ال�شباب للم�شتقبل، والفر�س وريادة االأعمال.
العراق،  جلمهورية  الوطني  باليوم  االحتفال  دب��ي،   2020 اإك�شبو  و�شهد 
ر�شمي عايل  و���ش��ط ح�شور  احل��دي��ث��ة،  ال��ع��راق��ي��ة  ل��ل��دول��ة  االأوىل  وب��امل��ئ��وي��ة 
بيومها  اليابان  احتفلت  كذلك  والعراقي،  االإماراتي  اجلانبني  من  امل�شتوى 
العلم  جانب  اإىل  اليابان  علم  رفع  حيث  دبي"،   2020 "اإك�شبو  يف  الوطني 
كما  للبلدين،  الوطنيني  الن�شيدين  ع��زف  مع  الو�شل  �شاحة  يف  االإم��ارات��ي 
احتفلت قرغيز�شتان بيومها الوطني يف اإك�شبو 2020 دبي، عرب جمموعة 

مبِهرة من العرو�س اأقيمت يف �شاحة الو�شل.
املعار�س  مركز  يف  العام  هذا  البحري" ح�شورياً  االإم���ارات  "اأ�شبوع  وانطلق 
ومعر�س  "موؤمتر  اأب��رزه��ا  م��ن  فعاليات  �شهد  ال���ذي  دب��ي   2020 باإك�شبو 
البحرية يف  �شيرتيد  و"جوائز  البحري"،  للقطاع  االأو�شط  ال�شرق  �شيرتيد 
ال�شرق االأو�شط و�شبه القارة الهندية واأفريقيا"، و"منتدى القادة البحريني"، 

ومبادرة "اكت�شف القطاع البحري"، وغريها من فعاليات واأن�شطة.
البحارة،  ت�شمل �شالمة  امل��و���ش��وع��ات احل��ي��وي��ة  م��ن  ع���دداً  االأ���ش��ب��وع  ون��اق�����س 
وم�شتقبل �شال�شل التوريد، والتحول الرقمي، والبيانات، واآخر التطورات يف 
ذلك  امل�شتدام وغري  وال�شحن  الكربون،  واإزال��ة  البحرية،  والقوانني  اللوائح 
من مو�شوعات تهم القطاع البحري. واحتفى "اإك�شبو 2020 دبي" خالل 
ي�شادف  ال��ذي  ال�شاملة  ال�شحية  للتغطية  ال��دويل  باليوم  اجل��اري  االأ�شبوع 
ال�شوء  ت�شليط  االحتفالية  خالل  مت  حيث  عام  كل  من  دي�شمرب   12 يف 
على بع�س من م�شاريع برنامج اإك�شبو اليف للمبتكرين العامليني، وم�شاريع 
برنامج اأف�شل املمار�شات العاملية يف اإك�شبو، التي ت�شاعد بالفعل على �شمان 

تلبية كافة االحتياجات الطبية لكل فرد على قدم امل�شاواة.

م�ستقبل التعليم يت�سدر امل�سهد يف اإك�سبو 2020 دبي 

وزراء التعليم يناق�سون ق�سايا تربوية معا�سرة يف اإك�سبو 2020

�سارة االأمريي تزور جناح موريتانيا يف اإك�سبو 2020 دبي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام

بني  ل��ل��ت��وازن  االإم�����ارات  نظم جمل�س 
اإك�شبو  يف  امل�������راأة  وج���ن���اح  اجل��ن�����ش��ني 
عن  ن��ق��ا���ش��ي��ة  ج��ل�����ش��ة  دب����ي   2020
بني  ال��ت��وازن  لتحقيق  ال�شبل  اأف�شل 
و�شمان  التعليم  جم��ال  يف  اجلن�شني 
اأنظمة تعليمية ت�شل جلميع الفتيات 
م�شوؤولني  مب�����ش��ارك��ة  ال���ع���امل  ح����ول 
واأكادمييني  تعليم  وخرباء  وتربويني 
عامليني �شمن اأ�شبوع املعرفة والتعليم 
العطاء"  "دبي  اأجنحة  م��ع  بالتعاون 
واململكة العربية ال�شعودية والواليات 

املتحدة االأمريكية باإك�شبو 2020 .
العاملي  "املجل�س  م����ب����ادرة  وت�����ش��ع��ى 
اإيجاد حوار بناء ملناق�شة  للمراأة" اإىل 
تعليمي  نظام  لتاأمني  ال�شبل  اأف�شل 
والفتيات  ال��ن�����ش��اء  ج��م��ي��ع  اإىل  ي�����ش��ل 
وك���ي���ف���ي���ة م���ع���اجل���ة ال���ت���ف���اوت���ات بني 
التعليم  على  احل�����ش��ول  يف  اجلن�شني 
اأف�شل  ع���ل���ى  ال�������ش���وء  ت�����ش��ل��ي��ط  م����ع 
التوازن  حتقيق  يف  العاملية  املمار�شات 
التعليمي  امل���ج���ال  يف  اجل��ن�����ش��ني  ب���ني 
وذل����ك مب�����ش��ارك��ة ت��رب��وي��ني وخ����رباء 
دولية  م��ن��ظ��م��ات  وم�������ش���وؤويل  ت��ع��ل��ي��م 
حيث ت�شري فيه الدرا�شات املتخ�ش�شة 
عمر  يف  ف��ت��اة  م��ل��ي��ون   132 اأن  اإىل 

ال��ت��ع��ل��ي��م ح���ول ال��ع��امل خ����ارج مقاعد 
يعنيه  وم��ا  خمتلفة  الأ�شباب  الدرا�شة 
كافة  على  �شلبية  ت��اأث��ريات  م��ن  ذل��ك 
تواجه  ال��ت��ي  املجتمعات  يف  االأ���ش��ع��دة 

هذه التحديات.
وع����ق����دت اجل���ل�������ش���ة يف ج����ن����اح امل�������راأة 
فيها  و����ش���ارك  دب���ي   2020 ب��اإك�����ش��ب��و 
الدكتور طارق حممد القرق الرئي�س 
رئ���ي�������س جمل�س  ون����ائ����ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ماروجا  وم��ع��ايل  ال��ع��ط��اء  دب���ي  اإدارة 
وزي�����رة  ف���ي���الل���وب���و����س  دي  غ��������ورداي 
بنما  جمهورية  يف  والتعليم  الرتبية 
واملدير  امل���وؤ����ش�������س  ح�����ش��ني  و���ش��اف��ي��ن��ا 
الفتيات  "علموا  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
بالهند   "Educate Girls  -
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ك����وب  ووي���ن���دي 
 Teach" واملوؤ�ش�س امل�شارك ملوؤ�ش�شة
املتحدة  ب����ال����والي����ات   "for All
مديرة  �شريف  ويا�شمني  االأم��ري��ك��ي��ة 
"ال  التعليمي  املتحدة  االأمم  �شندوق 
 Education  - االن��ت��ظ��ار  ميكنه 
والدكتورة   "Cannot Wait
التعليمية  اخل��ب��رية  ج��م��ج��وم  م��ن��رية 
اإمكان  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  وامل���دي���ر 
ال�شعودية  العربية  باململكة  التعليمية 
اأو  ف��ان��ت��ا  ال��دك��ت��ورة  اجل��ل�����ش��ة  واأدارت 
 "Campus Life" رئي�س  نائب 

باجلامعة االأمريكية يف وا�شنطن.
امل��ري نائبة  واأك��دت �شعادة منى غامن 
االإم��ارات للتوازن بني  رئي�شة جمل�س 
دبي   2020 اإك�شبو  اأهمية  اجلن�شني 
كممن�شة عاملية مهمة لتبادل اخلربات 
الق�شايا  ح����ول  واالأف�����ك�����ار  وال��������روؤى 
العاملي مع �شرورة  املجتمع  تهم  التي 
ت�شافر اجلهود ل�شنع م�شتقبل اأف�شل 
ال�شدد  ه����ذا  يف  م�����ش��ي��دة  ل��ل��ب�����ش��ري��ة 
امل���راأة  "جمل�س  مل��ب��ادرة  امل��ه��م  ب��ال��دور 
الفعاليات  اإح���دى  تعد  التي  العاملي" 
اإك�شبو  يف  امل������راأة  جل���ن���اح  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
على  ال�شوء  ت�شليط  يف  دبي   2020
و�شبل  باملراأة  تتعلق  التي  املو�شوعات 
ت��ع��زي��ز ال���ت���وازن ب���ني اجل��ن�����ش��ني على 
املجاالت  خمتلف  يف  امل�شتويات  كافة 
اأهداف  من  اخلام�س  للهدف  حتقيقا 
بالتوازن  املتعلق  امل�شتدامة  التنمية 
الن�شاء  جميع  ومتكني  اجلن�شني  بني 

والفتيات حول العامل.
وح�شولهن  الفتيات  تعليم  اإن  وقالت 
يعد  واملتكافئ  املنا�شب  التعليم  على 
املجتمعات  وازده��ار  لنمو  قويا  اأ�شا�شا 
ملا لتعليم املراأة من انعكا�شات اإيجابية 
واملجتمعي  االأ����ش���ري  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
واالق���ت�������ش���ادي وه����و م���ا ت���وؤك���د عليه 
املتخ�ش�شة  العاملية  ال��درا���ش��ات  نتائج 

ب��ذل م��زي��د م��ن اجلهود  م��ا ي�شتدعي 
والتعاون بني دول العامل للتغلب على 
يف  الفتيات  تواجهها  التي  التحديات 
العديد من البلدان النامية لاللتحاق 
م�شريتهن  وا����ش���ت���ك���م���ال  ب����امل����دار�����س 
م�شرية  خمتلفة  الأ���ش��ب��اب  التعليمية 
االإمارات  لدولة  الكبرية  اجلهود  اإىل 
يف م���د ي���د ال���ع���ون ل��ل��ك��ث��ري م���ن هذه 
املوؤ�ش�شات  مل��ب��ادرات  ودع��م��ه��ا  ال��ب��ل��دان 

الدولية املعنية.
واأعربت نائبة رئي�شة جمل�س االإمارات 
اعتزازها  عن  اجلن�شني  بني  للتوازن 
مبا و�شلته املراأة االإماراتية من مكانة 
التعليم  م�شتوى  على  متقدمة  عاملية 
بف�شل  وتخ�ش�شاته  مراحله  بجميع 
ال��دع��م ال��الحم��دود ال��ذي ت��وف��ره لها 
وت�شجيع  ورع��اي��ة  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
رئي�شة  العام  الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة 
والطفولة  لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س 
التنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ش��ة 
للمراأة  االإمارات"  "اأم  االأ�����ش����ري����ة 
على  وال��ت��اأك��ي��د  والعمل  التعليم  على 
كافة  على  التتنمية  حتقيق  يف  دوره��ا 
االإمل���ام  ن�شبة  ت�شل  ح��ي��ث  امل�����ش��ت��وي��ات 
بالقراءة والكتابة بني االإناث يف دولة 
من  وه����ي   95.8% اإىل  االإم��������ارات 

نحو  وتلتحق  العاملية  امل��ع��دالت  اأع��ل��ى 
الثانوية  املرحلة  طالبات  من   95%
امل���راأة  ك��م��ا مت��ث��ل  اجل��ام��ع��ي  بالتعليم 
اجلامعات  خريجي  م��ن   70% نحو 
خريجي  من  يف الدولة ونحو 56% 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��خ�����ش�����ش��ات 
يف  واالبتكار  والريا�شيات  والهند�شة 
للمراأة  فتح  ما  احلكومية  اجلامعات 
العمل  ب�شوق  وا�شعا لاللتحاق  جماال 
الفاعلة  وامل�����ش��ارك��ة  م��رت��ف��ع��ة  بن�شب 
القطاعات  بكافة  التنمية  حتقيق  يف 
م����وؤك����دة اه���ت���م���ام جم��ل�����س االإم�������ارات 
ب��ت��ب��ادل هذه  اجلن�شني  ب��ني  ل��ل��ت��وازن 
كل  مع  الناجحة  االإماراتية  التجربة 
 2020 اإك�����ش��ب��و  خ���الل  ال���ع���امل  دول 

دبي.
وق���ال ال��دك��ت��ور ط���ارق حم��م��د القرق 
رئي�س  ون���ائ���ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
ال�  متثل  ال��ع��ط��اء:  دب��ي  اإدارة  جمل�س 
امللتحقات  غ��ري  ف��ت��اة  م��ل��ي��ون   132
فر�شة  مليون   132 اليوم  باملدر�شة 
ب��ذل جهود حثيثة  يتم  اإذا مل  �شائعة 
حل���م���اي���ة ح��ق��ه��ن يف احل�������ش���ول على 
الفاعل  ال���ع���م���ل  وي��ت��ط��ل��ب  ال��ت��ع��ل��ي��م 
الفتيات  ت��ع��ل��ي��م  الأزم�����ة  ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة 
االأطراف  جميع  بني  اجلهود  ت�شافر 
الفاعلة على جميع امل�شتويات وتدخال 

هادفا يت�شمن برامج تركز على تذليل 
الفتيات  تواجه  التي  املحددة  العقبات 
جانب  اإىل  التعليمية  م�شريتهن  يف 
التمويلي  ال��ن��ه��ج  يف  االب��ت��ك��ار  ت��ع��زي��ز 
املوارد  تاأمني  يف  اال�شتدامة  لتحقيق 

املالية.
وت���ط���رق امل�����ش��ارك��ون يف اجل��ل�����ش��ة اإىل 
التحديات التي تواجه تعليم الفتيات 
االبتدائي  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  وان��ت��ظ��ام��ه��م 
والتي ت�شري اإليها الدرا�شات واالأبحاث 
العاملية  اليون�شكو  ملنظمة  املتخ�ش�شة 
وزواج  ال���ف���ق���ر  ب����ني  ت�������رتاوح  وال����ت����ي 
ب��ني اجلن�شني  االأط���ف���ال وال��ت��ح��ي��زات 
والتعليمية  التحتية  البنية  و�شعف 
خ��ا���ش��ة وال�����ش��راع��ات واالف��ت��ق��ار اإىل 
وال�شيا�شات  ال���رتب���وي���ة  االأ����ش���ال���ي���ب 
ملنظور  املراعية  وامليزانيات  والبيانات 
وغ��ريه��ا كما  ب��ني اجلن�شني  ال��ت��وازن 

يف   "-19 "كوفيد  ج��ائ��ح��ة  ت�شببت 
ب��اأك��م��ل��ه يف  التعليم  ق��ط��اع  ا���ش��ط��راب 
اإىل  اإ�شافة  العامل  بلدان  من  العديد 
الدرا�شي  ال��ت�����ش��رب  م���ع���دالت  ت���زاي���د 
ب��ني ال��ف��ت��ي��ات مم��ا ي��زي��د م��ن تر�شيخ 

الفجوات بني اجلن�شني يف التعليم.
و���ش��دد امل�����ش��ارك��ون يف اجل��ل�����ش��ات على 
بتحديث  ت���ت���ع���ل���ق  حت�����دي�����ات  وج�������ود 
التحتية  وبنيتها  التعليمية  االأنظمة 
املن�شود  االإل���ك���رتوين  التعلم  لتوفري 
ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل ك��م��ا مت ت���ب���ادل ال�����روؤى 
التحاق  �شمان  كيفية  ح��ول  واالأف��ك��ار 
ك����ل ال���ف���ت���ي���ات ب����امل����دار�����س واأف�������ش���ل 
الدرا�شية  الف�شول  لتعزيز  املمار�شات 
االجتماعي  ل��ل��ن��وع  ال�����ش��ام��ل  وال��ت��ع��ل��م 
واأهمية ا�شتجابة التعلم عن بعد عرب 
و�شمان  االجتماعي  للنوع  االن��رتن��ت 
واأك��دت اجلل�شة  اإليه.  الفتيات  و�شول 

يعني  الفتيات  تعليم  يف  اال�شتثمار  اأن 
االقت�شادي  النمو  يف  اال�شتثمار  بقوة 
ومتوازنة  �شحية  عاملة  قوة  و�شمان 
وحتقيق �شالم دائم وم�شتقبل م�شتدام 
"اإذا علمت ام��راأة فاأنت  للب�شرية الأنه 
تعلم اأ�شرة واإذا علمت فتاة فاإنك تعلم 
اإىل  الدر�شات  ت�شري  حيث  امل�شتقبل" 
الدرا�شة  من  اإ�شافية  �شنة  توفري  اأن 
بن�شبة  التعليم  من  امل���راأة  عائد  تزيد 
للرجل   10% ب����  م��ق��ارن��ة   12%
وميكن اأن ي�شيف التعليم املتكافئ بني 
تريليون   12 اإىل  ي�شل  ما  اجلن�شني 
كما  العاملي  النمو  اإىل  اأمريكي  دوالر 
اأ�شا�شيا  دورا  يلعب  الفتيات  تعليم  اأن 
وه��ام��ا يف احل���د م��ن ال��ت��ط��رف ب�شكل 
ك���ب���ري وب����ن����اء م�����ش��ت��ق��ب��ل اأك������رث عدال 
اإىل  وال��و���ش��ول  للجن�شني  واإن�����ش��اف��ا 

جمتمع �شحي مزدهر وم�شتدام.

•• دبي-الفجر:

وال�����ش��ب��اب يف  ال��ث��ق��اف��ة   وق��ع��ت وزارة 
دولة االإمارات العربية املتحدة مذكرة 
تفاهم مع وزارة الثقافة يف جمهورية 
املوؤمتر  هام�س  على  وذلك  كولومبيا، 
تهدف  االإب��داع��ي،  لالقت�شاد  العاملي 
التعاون  عالقات  وتعزيز  توطيد  اإىل 
وال��ت��ف��اه��م امل��ت��ب��ادل ب��ني ال��دول��ت��ني يف 
جماالت الثقافة والفنون وال�شناعات 
االإبداعية. وقع مذكرة التفاهم معايل 
نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة 
اأجن��ل��ي��ك��ا مايولو   وم���ع���ايل  وال�����ش��ب��اب 
كولومبيا.   بجمهورية  الثقافة  وزي��رة 
م�شاريع  تطوير  اإىل  امل��ذك��رة  ت��ه��دف 

وتبادل  ال��ث��ق��ايف،  امل��ج��ال  ال��ت��ع��اون يف 
املعلومات واخلربات وتقدمي امل�شاعدة 
الإق���ام���ة عالقات  اإ����ش���اف���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة؛ 
تعاون بني املوؤ�ش�شات الفنية والثقافية 
يف الدولتني وت�شجيع التبادل الثقايف 
يف  امل�شاركة  وتو�شيع  الفنية  واملظاهر 
والفعاليات  وامل��ه��رج��ان��ات  االأن�����ش��ط��ة 
املعلومات  ت��ب��ادل  وت��ع��زي��ز  ال��ث��ق��اف��ي��ة؛ 
مب���������ش����ارك����ة ال����ف����ن����ان����ني واخل���������رباء 

والباحثني يف جمال الثقافة.
ون�شت االتفاقية على ت�شجيع التعاون 
االأدائية؛  والفنون  امل�شرح  يف جماالت 
والرق�س؛  واالأدب؛  وامل���و����ش���ي���ق���ى؛ 
وال�شمعي  ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي  وال��ت�����ش��وي��ر 
واأي  الب�شرية؛  وال��ف��ن��ون  ال��ب�����ش��ري؛ 

جمال اآخر من جماالت التعاون يتفق 
منهما  اإدراك�����اً  وذل���ك  ال��ط��رف��ان  عليه 
ت�شريع  االإبداعية يف  ال�شناعات  لدور 

وترية النه�شة امل�شتقبلية.
واأكدت معايل نورة الكعبي على اأهمية 
خمتلف  بني  الثقايف  التقارب  تر�شيخ 
وت��ع��زي��ز احل����وار احل�شاري  ال�����ش��ع��وب 
ومنحها  االإب����داع����ي����ة  وال�������ش���ن���اع���ات 
االقت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  االأول����وي����ة 
وذلك نظراً لدورها الكبري يف حت�شني 
تعزيز  وبالتايل  ال�شعوب  حياة  ج��ودة 
م�شاهماتهم يف خلق عامل ير�شخ قيم 
ال��ت��ع��اي�����س وال��ت��ف��اه��م وال��ت�����ش��ام��ح مبا 
اآفاق  اإىل  االإن�شانية  بالعالقات  يدفع 
اأهمية  اإىل  معاليها  واأ���ش��ارت  اأرح���ب. 

الثقافية  ال��ع��الق��ات  اأوا����ش���ر  ت��وط��ي��د 
يخدم  البلدين مب��ا  ب��ني  واالإب��داع��ي��ة 
فر�س  وخلق  امل�شرتك  التعاون  جهود 
يتعلق  م���ا  ك���ل  ال��ث��ن��ائ��ي يف  ل��ل��ت��ع��اون 
باملجاالت الثقافية واالإبداعية وتنمية 
م�شرية  الدولية،  املنظمات  يف  العمل 
اإىل مبادرة االقت�شاد الربتقايل التي 
تعد اإح��دى اأه��م امل��ب��ادرات التي تعمل 
ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة، وتدعم  ب��ه��ا احل��ك��وم��ة 
ال�شناعات الثقافية واالإبداعية، وتعزز 
االقت�شاد  ق��ط��اع��ات  يف  خم��رج��ات��ه��ا 
والتجارة واال�شتثمار وغريها، موؤكدة 
اأنها جتربة ثرية ومن املهم اال�شتفادة 
منها خا�شة عقب اإطالق ا�شرتاتيجية 
الوطنية لالقت�شاد االإبداعي يف دولة 

االإم��������ارات وال���ت���ي ت���ت���زام���ن م���ع عيد 
االحتاد اخلم�شني للدولة.

ال��وق��ت هو  ه��ذا  اأن  الكعبي  واأ���ش��اف��ت 
يف  التعاون  اأوج��ه  ال�شتك�شاف  االأم��ث��ل 
االقت�شاد االإبداعي، وتاأ�شي�س من�شات 
ال�شتك�شاف  م�������ش���رتك���ة  وم������ب������ادرات 
الفر�س اال�شتثمارية املتنوعة يف هذه 
وال��ع��م��ل فيها،  ال���واع���دة  ال��ق��ط��اع��ات 
الثقافية  ال��ع��الق��ات  م�����ش��ار  وت��ط��وي��ر 
يخدم  البلدين مب��ا  ب��ني  واالإب��داع��ي��ة 
وت�شجيع  امل�����ش��رتك،  ال��ت��ع��اون  ج��ه��ود 
ال���ت���ع���اون يف ال�����ش��ي��ا���ش��ات وال���ل���وائ���ح 
االإبداعية؛  ال�شناعات  لتعزيز  العامة 
القطاع  ل��ه��ذا  ال��ق��ي��ا���س  وم��ن��ه��ج��ي��ات 
ال��ت��دري��ب على تنمية  وت��ع��زي��ز ف��ر���س 

ال�شناعات االإبداعية والنهو�س بها.
على �شرورة  التوقيع  لفت طريف  كما 
ال�شناعات  ت��ب��ادل  ال��ت��ع��اون يف جم��ال 
واملناطق  االإب�����داع�����ي�����ة؛  وامل���ن���ت���ج���ات 
مناذج  يف  للتعاون  اإ�شافة  االإبداعية؛ 
واأف�شل  االإبداعية  ال�شناعات  متويل 
الفكرية  امللكية  حماية  يف  املمار�شات 

وحقوق املوؤلف لل�شناعات االإبداعية؛ 
اآخر من جماالت التعاون  واأي جمال 

يقرره الطرفان.
�شمان  اإىل  ال�����دول�����ت�����ان  وت�������ش���ع���ى 
وفقاً  الفكرية  امللكية  ح��ق��وق  حماية 
واالتفاقيات  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
ال����دول����ي����ة، وا����ش���ت�������ش���اف���ة االأح��������داث 

ال��ث��ق��اف��ي��ة امل��ت��ب��ادل��ة وت�����ش��ه��ي��ل فر�س 
الفعاليات  يف  ال����ع����ام����ة  امل���������ش����ارك����ة 
ا�شتدامة  يف  وال���ت���ع���اون  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
التي  االإبداعية،  وال�شناعات  الثقافة 
كوفيد19-،  ج��ائ��ح��ة  ب�شبب  ت��اأث��رت 
الثقايف  التقارب  اإىل  للو�شول  وذل��ك 

بني البلدين ال�شديقني. 

•• اأك�صبو- اأ�صامة عبد املق�صود:

اأهتم زوار جناح �شريالنكا يف اأك�شبو 2020 ، برحلة ال�شاي ال�شيالين من مو�شم 
و�شحت  ما  ح�شب  املختلفة  الطى  با�شاليب  لتذوقه  جتفيفه  ملراحل  ح�شاده 
واأخر خفيف ومتو�شط ولكل  باأن هناك �شاي ثقيل  م�شرفات ركن اال�شت�شافة 
ال�شيالين  ال�شاي  اأن  ننكر  الطرق تذوق ورائحة ونكهة خمتلفة، وال  من هذه 
هو اأجود اأنواع ال�شاي يف العامل، لذلك حر�س اجلمهور على تناوله و�شط اأجواء 

من الطبيعة.
على  الفر�س  منطقة   يف   ،  2020 اك�شبو  يف  �شريالنكا  جناح  ت�شميم  وياأتي 
م��ورات��و يف  م��ن قبل ط��الب جامعة  ت�شميمه  م��رب��ع، ومت  م��رت   300 م�شاحة 
يف  م��ازال��وا  ط��الب  يف  ثقتهم  ي�شعوا  اأن  متميزة  خطوة  يعد  وه��ذا  �شريالنكا، 
ومنحهم  وتدعمهم،  االإن�شان  يف  ا�شتثمارهم  على  يدل  وه��ذا  التعليم،  مراحل 

ولديه  النف�س جليل جديد متحم�س  الثقة يف  ال��ذات وغر�س  لغثبات  الفر�شة 
الطموح واالأفكار التى تواكب هذا الع�شر احلديث، كما اأن الت�شميم ا�شتوحى 

من تدفق املاء والهميته للحياة، كما ي�شتعر�س احل�شارة القدمية. 
التكيف مع  امكانية  ط��رح  على   ،  2020 اك�شبو  �شريالنكا يف  رك��ز جناح  وق��د 
الظروف وحتويل التحديات اإىل فر�س حقيقية، من خالل القطاعات املتعددة يف 
الدولة من ال�شناعات املحلية واالإن�شان، ف�شال عن اجلانب ال�شياحي والتجاري، 
واعتمد اجلناح على تعريف الزائر كل ما يخ�س التاريخ يف �شريالنكا وطبيعة 
الدولة اخلالبة التى جتذب ال�شياحة لزيارتها والتمتع باملناظر املبهرة، والتى 
اخلالبة،  الطبيعة  يف  الع�شل  و�شهر  ال��زف��اف  حفل  واإق��ام��ة  لال�شتجمام  تدعو 

اإ�شافة ملعرفة الوجهات ال�شياحية املنت�شرة يف ارجاء �شريالنكا.
 ،2020 وقد �شرحت حوامة هارون �شنفاي مديرة جناح �شريالنكا يف اك�شبو 
اإن م�شاركة بالدها يف هذا احلدث الكبري  تعترب  للعديد من و�شائل االإع��الم، 

فر�شة عظيمة لتعريف الزوار  بدولة �شريالنكا وح�شارتها وموروثها الثقايف، 
وعر�س الرتاث على الزوار، كما يقدم اجلناح وجبة ثقافية ومعرفية د�شمة، من 
�شانها ت�شليط ال�شوء على اهم املعامل ال�شياحية وفر�س اال�شتثمار يف املجاالت 
احليوية، وتقدمي مناذج من الرتاث واملنتجات املحلية التى مت ت�شنيعها يدوياً 
بهدف بيعها والقتنائها زوار اجلناح وترويج املنتجات من خالل اجلمهور الوافد 

للجناح وانتقاله اإىل بالدهم بهذه املقتنيات املحلية ل�شريالنكا.
واأ�شافت �شنفاي املتحدثة با�شم جناح �شريالنكا لالإعالم باأن �شيوف اجلناح يف 
اك�شبو 2020، �شيكت�شفون التطور امل�شتمر يف خمتلف القطاعات االقت�شادية 
خمتلف  يف  الدولة  حققته  التى  اجلهود  اإىل  باالإ�شافة  والتقنية  واالجتماعية 
االت�شاالت  تقنية  مقدمتها  ويف  االخلدمية  والقطاعات  الثقافية  امل��ج��االت، 
الفنون  بتنوع  الغني  ال���رتاث  على  تركز  التى  املهمة،  وال��وج��ه��ات  واملعلومات 

واالأداب.

ويتابع الزائر عدد كبري من ال�شا�شات ال�شامته التى تبث االأفالم الت�شجيلية 
وي�شتمتع  ومنتجات،  يدوية  ح��رف  من  ت�شمه  وم��ا  ع��ام،  ب�شكل  �شريالنكا  عن 
الفلكلورية  والرق�شات  الفنون  عر�س  من  امل�شتمرة  بالفعاليات  اأي�شا  الزائر 
حفل  االأطفال  ق�ش�س  رواي��ة  ملناق�شة  ثقافية  جل�شات  تنفيذ  املميزة  واملو�شيقة 
زفاف ال�شم�س واملطر والثعلب، كما ا�شتمل اجلناح على عرو�س ثقافية واأحجار 
كرمية ومناذج لتماثيل تعرب عن النحت والفنون يف هذا املجال الزاخر باالإبداع 

واالبتكار. 
الت�شاميم يف اك�شبو  اأف�شل  اأن جناح �شريالنكا حاز على لقب  اجلدير بالذكر 
التكرمي تقرر بناء اجلناح على نفقة املعر�س، وهذا  هذه  على  وبناءا   ،  2020
يعد اجناز كبري ودعم معنوي للطالب الذين �شمموا هذا اجلناح وغر�شت فيهم 
يف  كثرية  جت��ارب  وخو�س  الدولية  خرباتهم  تعزز  التى  والقوة  بالنف�س  الثقة 

جماالت اأخرى وحمافل ت�شرتك فيها �شريالنكا. 

االإمارات للتوازن بني اجلن�سني ينظم جل�سة باإك�سبو 2020 
دبي حول �سبل حتقيق التوازن يف التعليم

االإمارات وكولومبيا توقعان اتفاقية للتعاون يف 
جمال ال�سناعات االإبداعية والثقافية

التكيف مع الظروف وحتويل التحديات اإىل فر�س 
حقيقية ر�سالة جناح �سريلنكا يف اأك�سبو 2020 

•• العني- وام 

اأعلنت  اجلامعة عن متويل   56   م�شروعا بحثيا مت�شال باأهداف  التنمية امل�شتدامة 
العليا  والدرا�شات  اجلامعي  التعليم  الباحثني،  وطلبة  التدري�س،  هيئة  الأع�شاء 
مب�شاركة   254    طالبا وطالبة من خمتلف كليات اجلامعة و�شتبداأ هذه  امل�شاريع 
امل�شارك  للبحث  النائب  م��راد  اأحمد  الدكتور  واأك��د  يناير   2022  .   يف  البحثية 
العلمي يف جامعة االإمارات حر�س اجلامعة  على تعزيز ارتباطها وتفاعلها البناء 
مع املجتمع وذلك من  خالل ت�شجيع املبادرات ذات �شلة من خالل تنفيذ م�شاريع 
التعليم  فيما  يخ�س  امل�شتدامة  للتنمية  ع�شر  ال�شبعة  ب��االأه��داف  تهتم   واقعية 

النظيفة،  املياه  النظيفة،  التامة،  الطاقة  والرفاهية  اجل��ي��دة،  ال�شحة  اجليد، 
ال�شناعة واالبتكار والبنية  التحتية وغريها من امل�شاريع التي ت�شاهم يف خدمة 
اإن الهدف من  برنامج االأبحاث اخلا�س باأهداف االأمم املتحدة   الب�شرية.   وقال 
للتنمية  امل�شتدامة هو زيادة وعي طالب اجلامعة واملجتمع اجتاه  هذه االأهداف 
االزم��ة الإختبار وتنفيذ  البحثية  واملوارد  املنح  توفري  خالل  من   /"SDGs "
االأفكار البحثية الإيجاد  حلول �شاملة وم�شتدامة باإ�شراف اأع�شاء هيئة التدري�س 
خالل  من  العطاء  للمجتمع  قيمة  تعزيز  اإىل  امل�شاريع  ه��ذه  وتهدف   باجلامعة، 
امل�شاهمة يف اإيجاد حلول جمتمعية  بطريقة علمية وابتكارية تربز دور الطالب يف 
خدمة  جمتمعه يف الق�شايا البيئية امللحة. ويهدف مكتب النائب  امل�شارك للبحث 

باعتبار  اجلامعي  الطالب  لدى  البحث  العلمي  مهارات  وتعزيز  بناء  يف  العلمي 
البحث من املهارات  امل�شتقبلية الهامة يف التنمية والتطور.  واأو�شح الدكتور اأحمد 
بحثيا  تدعم  م�شروعا  على   31    توزعت  وعددها   56    امل�شاريع  البحثية  اأن  م��راد 
من خالله الهدف احلادي ع�شر من اأهداف التنمية  امل�شتدامة املرتبطة "باملدن 
البحثية  امل�شاريع  جم��م��وع  م��ن  م��ا  يعادل   55.4%    امل�شتدامة"وهو  وامل��ن��اط��ق 
املمولة،  باالإ�شافة اإىل اأنه مت متويل ع�شرة م�شاريع بحثية تدعم  الهدف الثاين 
". واأي�شا مت  متويل ثمانية م�شاريع بحثية تدعم  املت�شل" بالق�شاء على اجلوع 
الهدف االأول وهو   "الق�شاء التام على الفقر" و�شبعة م�شاريع اأخرى تدعم  الهدف 

الرابع ع�شر واملعني "باحلياة حتت املاء" . 

جامعة االإمارات متول   56   م�سروعا بحثيا 
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اإعــــــــــالن
للو�شاطة  ال�ش�����ادة/هريو  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العقارية ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3821469 

 تعديل ن�شب ال�شركاء 
 و�شاح حممد يا�شر بطل من 25% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممدندمي حممديا�شر بطل

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جنم الوادي لالثاث 

امل�شتعمل ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1453324 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حممد عالء حممد خ�شر %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف عمر ا�شماعيل احمد قا�شم احلو�شني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
للتكيف  كولد  ال�ش�����ادة/�شام  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والتربيد وال�شيانة العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3880765 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة خلود عبدالرحيم ح�شني %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف مبارك �شقر حممد ال�شمبارى العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ادفان�س للكمبيوتر

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1417149 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شيمول �شاندا مادا �شاندا %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �شرى برامال كي�شورى نات اندرا موهان نات
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

الهدايه لل�شكراب
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1752103 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
ام  ال�ش�����ادة/ي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ا�س فا�شت للياقة البدنية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2734847 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

ال�شابوره لتاجري االليات واملعدات الثقيله
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1012402 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/جنمة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الوثبة لبيع الدواجن املذبوحة الطازجة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3930499 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ريدير  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

لال�شت�شارات تقنية املعلومات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3854572 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/االأطفال 

ال�شغار للمالب�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2667105 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/رغوة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كلني للنظافة العامة وغ�شيل ال�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2918055 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

نوبل للتجميل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1008018 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:مركز بغداد الطبي اال�شت�شاري ذ.م.م
زايد  بن  فالح  بناية/ال�شيخ   - ال�شوق  منطقة   - ال�شركة:العني  عنوان 

ال نهيان
CN 1136331 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/بر�شتيج لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/10/12 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105031421  
- تاريخ التعديل:2021/10/12

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:كافترييا �شتيم تي ذ.م.م
بناية مرزوق عبداهلل ملهى  ال�شمايل -  اليحر  ال�شركة:العني -  عنوان 

ال�شيعري
CN 1106931 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/الدرة للمراجعة والتدقيق )�شليمان احمد �شامل(  ،   2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/12/15 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/12/16  - بالرقم:2105039853  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:بينج�س لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي - غرب 6 - ق 3 - ط 1 - مكتب 211 

- وحدة ال�شيد احمد �شعيد حممد البادي واخرين
CN 2236384 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون  ،   2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/12/13 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/12/16  - بالرقم:2150028297  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:ترافانكور خلدمات التموين ذ.م.م
عنوان ال�شركة:حممد بن زايد - �شرق 10 - ق 343 - حمل 3 - مبنى 

�شامل حممد �شفيان العامري
CN 1010914 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات  ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/11/30 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105038066  
- تاريخ التعديل:2021/12/15

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اكادميية 

ال�شقر للفنون القتالية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2823148 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بيكنيك 

لتاأجري ال�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1950051 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/نادى القمة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1026715 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل باريكونات عبدالرحمن  %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل حممد ا�شماعيل حممد احلو�شنى  %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شعيد مبارك متعب املحريبى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ نادى القمة
TOP GYM

اإىل/ نادى القمة ذ.م.م
 TOP GYM LLC 

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/عنب وتني للخ�شراوات والفواكه  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3861858 
تعديل اإ�شم جتاري من/ عنب وتني للخ�شراوات والفواكه

ANAB WA TEAN FOR VEGETABLES AND FRUITS

اإىل/ مطعم نور ال�شهاب
NOOR AL  SHIHAB RESTAURANT

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مطعم  5610001
تعديل ن�شاط / حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة  4721001

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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توا�شل  ال�شمالية  كوريا  اأن  �شيول  مقرها  حقوقية  منظمة  اأعلنت 
تنفيذ عمليات اإعدام علنية لكنها تعمل االآن على جعلها غري مرئية 
اأكرث ب�شورتها  يانغ تهتم  بيونغ  اأن  اإىل  للعامل اخلارجي، ما ي�شري 
 Transitional Justice Working يف اخلارج. قامت جمموعة
ب��ت��ح��ل��ي��ل �شور  االن��ت��ق��ال��ي��ة(  ال��ع��دال��ة  ع��م��ل  Group )جم��م��وع��ة 
باإعدام  تتعلق  �شهادة   442 وجمعت  ال�شناعية  االأق��م��ار  التقطتها 
و�شول  منذ  عامة  اأماكن  يف  �شنًقا  اأو  بالر�شا�س  رمًيا  �شخ�شاً   23
كانون  يف  ال�شلطة  اإىل  اأون  ج��ون��غ  كيم  ال�شمايل  ال��ك��وري  ال��زع��ي��م 
ونقل تقرير للمنظمة �شدر االأربعاء عن  االأول-دي�شمرب 2011.  
عن  مراقبة  مواقع  يف  نفذت  االإع���دام  عمليات  اأن  كوريني  من�شقني 
كثب، وبذلت ال�شلطات ق�شارى جهدها ملنع ت�شرب اأي معلومات اإىل 
اخلارج . وذكرت املنظمة احلقوقية اأن “يف ال�شنوات االأخرية، يبدو اأن 
كوريا ال�شمالية اختارت ب�شكل ا�شرتاتيجي مواقع بعيدة عن املناطق 
اإىل  “باالإ�شافة  واأ�شافت  االإع��دام هذه«.  لتنفيذ عمليات  احلدودية 
ن�شر  ملنع  الوقائع  ه��ذه  خ��الل  املتفرجني  مراقبة  ت�شديد  مت  ذل��ك، 
واأرجعت  البالد”،  خ��ارج  العلنية  االإع���دام  عمليات  ع��ن(  )معلومات 
االإن�شان يف  النتهاكات حقوق  االأو�شع”  الدولية  “املراقبة  اإىل  ذلك 
كوريا ال�شمالية. لطاملا اُتهمت كوريا ال�شمالية بتنفيذ عمليات اإعدام 
علنية من اأجل اإخ�شاع ال�شكان عرب بث الرعب. حتى اأن كيم جونغ 
املقربني، ومنهم زوج عمته جانغ  العديد من م�شت�شاريه  اأع��دم  اأون 
ال�شمالية  ك��وري��ا  ال��ث��اين يف  امل�����ش��وؤول  يعترب  ك��ان  ال��ذي  �شونغ-ثيك 

ب�شكل غري ر�شمي يف عام 2013.
. 

قالت رو�شيا  اأم�س اخلمي�س اإنها م�شتعدة الإيفاد وزير اإىل “اأي بلد 
الإج��راء حمادثات مع الواليات املتحدة ب�شاأن مقرتحاتها  حمايد” 
لالأمن يف اأوروبا، واإن الرئي�شني الرو�شي فالدميري بوتني واالأمريكي 

جو بايدن ميكن اأن يتحدثا جمددا قبل العام اجلديد.
وقال املتحدث با�شم الكرملني دميرتي بي�شكوف اإنه مل يتم االتفاق 
بعد على �شيء حمدد فيما يت�شل باإجراء حديث اآخر بني الزعيمني 
اللذين كانت املحادثة ال�شابقة بينهما يف ال�شابع من دي�شمرب كانون 
وزير  مل�شاعدة  االأمنية  مقرتحاتها  قدمت  قد  رو�شيا  كانت  االأول. 
اخلارجية االأمريكي كارين دونفريد يف مو�شكو اأم�س االأول االأربعاء، 
وقالت الواليات املتحدة اإنها �شتعر�س هذه املقرتحات على حلفائها 

و�شركائها.
 
 

قواعد  فر�س  �شتعيد  اإن��ه��ا  اخلمي�س  اأم�����س  اجلنوبية   ك��وري��ا  قالت 
�شيا�شة  �شمن  رفعها  م��ن  ون�شف  �شهر  بعد  االج��ت��م��اع��ي،  التباعد 
زيادة  ف��ي��ه  ت��ه��دد  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  كوفيد-19”،  م��ع  “التعاي�س 
يف  ال�شحي  النظام  باإرباك  اخلطرية  واحل��االت  اجلديدة  االإ�شابات 
بدءا  �شتعود  القيود  اإن  بو-كيوم  كيم  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال  ال��ب��الد. 
اأربعة  على  التجمعات  وتق�شر  الثاين،  كانون  يناير  من  الثاين  من 
املطاعم  وتلزم  التطعيمات-  تلقيهم  ب�شرط  االأك��رث-  على  اأ�شخا�س 
واملقاهي واملالهي الليلية باالإغالق يف التا�شعة م�شاء، ودور ال�شينما 

ومقاهي االنرتنت يف العا�شرة م�شاء.
وُي�شمح ملن مل يح�شلوا على التطعيمات بتناول االأطعمة يف املطاعم 
منفردين، اأو من خالل خدمات التو�شيل. تاأتي تلك االإجراءات بعد 
اإ�شابات  يف  جديدة  قيا�شية  زي��ادة  اجلنوبية  كوريا  ت�شجيل  من  يوم 
ف��ريو���س ك��ورون��ا ال��ي��وم��ي��ة، م��ع ا���ش��ت��م��رار ارت��ف��اع ال��ع��دوى ب��ني من 
اأكرث  االإ�شابات اخلطرية. وح�شل  وزي��ادة  التطعيمات  ح�شلوا على 
من 94 يف املئة من البالغني يف كوريا اجلنوبية على تطعيم كامل، 
زاد عدد  كما  اأمثاله  بنحو خم�شة  قفز  احل��االت اجلديدة  لكن عدد 
ال�شهر  القواعد  اأمثاله منذ تخفيف  اإىل ثالثة  االإ�شابات اجلديدة 

املا�شي، فيما زاد ال�شغط على النظام ال�شحي يف البالد.

عوا�صم

بغداد

مو�سكو

�سول

جمل�س االأمن ميّدد مهمة
 بعثة حفظ ال�سلم يف اأبيي 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

واف��ق جمل�س االأم���ن ال���دويل ب��االإج��م��اع على ق��رار م��ّدد مبوجبه خلم�شة 
اأ�شهر تفوي�س بعثة حفظ ال�شالم يف اأبيي، املنطقة النفطية احلدودية بني 
ال�شودان وجنوب ال�شودان واملتنازع عليها بني البلدين، وخّف�س قلياًل عديد 

هذه القوة.
وين�ّس القرار الذي �شاغته الواليات املّتحدة على متديد التفوي�س املمنوح 
انتهى م�شاء  والذي  )يون�شفا(  الأبيي  املوؤقتة  االأمنية  املتحدة  االأمم  لبعثة 
2022، كما ين�ّس على خف�س عديد هذه  اأيار-مايو   15 االأربعاء، حتى 

البعثة من حوايل 4000 عن�شر حالياً اإىل 3250 عن�شراً.
اق��رتح م��وؤخ��راً يف  اأنطونيو غوتريي�س  ل��الأمم املتحدة  وك��ان االأم��ني العام 
 3250 اإىل  االأمم��ي��ة  البعثة  عديد  خف�س  اأب��ي��ي  يف  الو�شع  ح��ول  تقرير 

عن�شراً اأو اإىل 2900 عن�شراً، تاركاً اخليار يف هذا االأمر ملجل�س االأمن.
وقبل �شهر، ف�شلت الواليات املتحدة يف اإقناع �شركائها باملوافقة على م�شروع 
قرار ميّدد كالعادة ل�شّتة اأ�شهر تفوي�س هذه البعثة، االأمر الذي ا�شطرها 
اأمام  املجال  يف  اإف�شاحاً  واح��د  ل�شهر  فّني  متديد  ب��اإق��رار  لالكتفاء  يومها 

اإجراء مزيد من املفاو�شات.
وقال جمل�س االأمن يف قراره ال�شادر االأربعاء اإّنه يح�ّس حكومتي )ال�شودان 
ت�شبح  اأن  ل�شمان  الالزمة  التدابري  جميع  اّتخاذ  على  ال�شودان(  وجنوب 
اأبيي منزوعة ال�شالح فعاًل، مبا يف ذلك من خالل برامج لنزع ال�شالح عند 
ال�شودان  حكومتي  “يح�ّس  االأم��ن  جمل�س  اأّن  القرار  واأ�شاف  االقت�شاء«. 
الثقة  لبناء  تدابري  وتنفيذ  لت�شهيل  اّتخاذ خطوات  ال�شودان على  وجنوب 

بني املجتمعات املحلية يف منطقة اأبيي«.
و�شّكل جمل�س االأمن بعثة يون�شفا يف 2011 اإثر ا�شتباكات دامية �شهدتها 

املنطقة وت�شببت بتهجري 100 األف �شخ�س.

العراق.. �سباق اأرقام مزيفة وادعاءات ي�سبق ت�سكيل الكتلة االأكرب

ال�سودان.. اإغلق اجلامعات يجرب الطلب على االأعمال الهام�سية

»�سابقة الأوانها«.. وا�سنطن ترد على ت�سريحات اإيران »النووية«ماكرون يجمع زعيمي اأذربيجان واأرمينيا 
•• وا�صنطن-وكاالت

رد متحدث با�شم اخلارجية االأمريكية، على الت�شريحات  يف ت�شريح خا�س ل�”�شكاي نيوز عربية”، 
االإيرانية االأخرية، التي اأ�شارت اإىل حتقيق تقدم باملفاو�شات النووية التي ا�شتوؤنفت يف فيينا موؤخرا. 
وقال املتحدث الذي طلب عدم ذكر ا�شمه، اإنه “من ال�شابق الأوانه معرفة ما اإذا كانت اإيران قد عادت 
بنهج اأكرث اإيجابية«. واأ�شاف اأن “اأولوية وا�شنطن هي اال�شتئناف البناء للمحادثات، مع �شعي جميع 
اإىل االمتثال الكامل خلطة العمل  االأط��راف للو�شول )اإىل اتفاق(، وتنفيذ عودة متبادلة و�شريعة 
اخلمي�س،  فيينا،  حمادثات  من  ال�شابعة  اجلولة  وا�شتوؤنفت  النووي(«.  )االتفاق  امل�شرتكة  ال�شاملة 
لكن املبعوث االأمريكي اخلا�س اإىل اإيران روبرت مايل والوفد امل�شرتك بني الوكاالت، ان�شموا اإىل 
املحادثات يوم االأحد، ح�شب اخلارجية. والثالثاء، اأكد ال�شفري االإيراين لدى االأمم املتحدة جميد 
اللتزاماتها  للعودة  جديدة”  �شروط  اأو  م�شبقة  �شروط  اأي  تفر�س  “مل  ب��الده  اأن  رواجن��ي  تخت 

املن�شو�س عليها يف االتفاق النووي.

جال�شني اأحدهما مقابل االآخر وينظر كل منهما يف 
�شاخ�شاً  الفرن�شي  الرئي�س  ب��دا  بينما  االآخ��ر،  عينّي 
نحو رئي�س الوزراء االأرميني. ويف تغريدة ثانية ن�شر 
وهو  فيه  ظهر  ج��داً  ق�شرياً  فيديو  م��اك��رون مقطع 
ي�شتقبل با�شينيان ويعانقه. واأرفق الرئي�س الفرن�شي 
عن  نتخّلى  “لن  فيه  كتب  بتعليق  الفيديو  مقطع 
“�شن�شعى دوماً الإيجاد حلول  اأبداً«. واأ�شاف  االأرمن 
االأعياد مو�شماً  اأدع��و الأن يكون مو�شم  دائ��م.  ل�شالم 
على  االجتماع  وعقد  وللتهدئة«.  اإن�شانية  خلطوات 
هام�س القّمة التي ا�شت�شافتها بروك�شل االأربعاء بني 
ال�27 ونظرائهم يف دول ال�شراكة  قادة دول االحّت��اد 
ال�شرقية وهي اأوكرانيا وجورجيا ومولدافيا واأرمينيا 

ال�شابقة  ال�����ش��وف��ي��ات��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ات  واأذرب���ي���ج���ان، 
لزعزعة  حم���اوالت  خلف  بالوقوف  مو�شكو  املّتهمة 
اأم��ن��ه��ا وال��ت��ي ت��ع��اين م��ن ���ش��راع��ات داخ��ل��ي��ة تقّو�س 
اأرمينيا  ب��ني  دارت   2020 خريف  ويف  ا�شتقرارها. 
واأذربيجان حرب ا�شتمّرت �شّتة اأ�شابيع لل�شيطرة على 
اإقليم ناغورين قره باغ واأ�شفرت عن مقتل اأكرث من 
6500 �شخ�س. وانتهت احلرب يف ت�شرين الثاين/

اإليه  ل  تو�شّ ال��ن��ار  الإط���الق  بوقف   2020 نوفمرب 
اأرمينيا  ه��زمي��ة  وك��ّر���س  رو���ش��ي��ا  بو�شاطة  ال��ط��رف��ان 
التي خ�شرت مناطق وا�شعة من االإقليم كانت ت�شيطر 
عليها. وعلى الّرغم من هذا االتفاق تندلع با�شتمرار 

ا�شتباكات م�شّلحة على احلدود بني البلدين.

•• باري�س-اأ ف ب

ع��ق��د ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����ش��ي اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون على 
مع  اجتماعاً  بروك�شل  يف  االأوروب���ي���ة  القمة  هام�س 
رئي�س اأذربيجان ورئي�س وزراء اأرمينيا، بح�شب �شورة 
بعبارة  وذّيلها  تويرت  موقع  يف  ح�شابه  على  ن�شرها 

“اأرمينيا واأذربيجان، �شوياً هذا امل�شاء«.
واأظهرت ال�شورة ماكرون جال�شاً اأمام طاولة مرّبعة 
منخف�شة وقد جل�س عن ميينه الرئي�س االأذربيجاين 
االأرميني  ال���وزراء  رئي�س  ي�شاره  وع��ن  علييف  اإل��ه��ام 
دار  عّما  معلومات  اأّي  تر�شح  ومل  با�شينيان.  نيكول 
وبا�شينيان  ب��دا فيه علييف  ال��ذي  اللقاء  ه��ذا  خ��الل 

•• بغداد-وكاالت

ال�شيا�شية  واالأح��زاب  الكتل  تت�شابق 
مقاعدها  ع��دد  اإع���الن  يف  العراقية 
وادعائها  ال��ن��ي��اب��ي،  امل��ج��ل�����س  داخ����ل 
جديدة  �شخ�شيات  ان�شمام  الدائم 
تكوين  بهدف  �شغرية  وكتل  اإليها، 
الكتلة االأكرب التي �شت�شّكل احلكومة 
تلك  ح��ي��ال  ت�شكيك  و���ش��ط  املقبلة، 

االأرقام.
نيابية  ان��ت��خ��اب��ات  ال���ع���راق  واأج�����رى 
ب�شاأنها  اخلالفات  زال��ت  ما  مبكرة، 
خ�شارة  ب�����ش��ب��ب  وذل�����ك  م�����ش��ت��م��رة، 
للف�شائل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  االأج���ن���ح���ة 
اأغ���ل���ب م��ق��اع��ده��ا، و�شط  امل�����ش��ل��ح��ة 
االحتادية  املحكمة  بح�شم  توقعات 

هذ امللف بعد اأيام.
ت��ع��ل��ن الكتل  وح��ت��ى ذل����ك احل����ني، 
معقولة”  “غري  اأرق��ام��ا  ال�شيا�شية 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ع���دد م��ق��اع��ده��ا داخ���ل 
جم��ل�����س ال����ن����واب، وان�������ش���م���ام كتل 
اإليها،  �شغرية و�شخ�شيات م�شتقلة 

املقبلة،  احلكومة  ت�شكيل  ح��ق  منحها  بهدف  وذل��ك 
اأو تعزيز ح�شورها خالل املفاو�شات بداعي حجمها 

الكبري.
اآخ���ر،  اإىل حت��ال��ف��ات  ك��ت��ل  ان�����ش��م��ام  ادع����اء  ك���ان  واإذا 
النواب  اإىل  الكتل جل��اأت  اأغلب  ف��اإن  اكت�شافه،  ي�شهل 
اأن  االأح�����زاب  ت��ل��ك  غالبية  اأع��ل��ن��ت  ح��ي��ث  امل�شتقلني، 
ما  اأ�شمائهم،  ذك��ر  دون  اإليها،  �شين�شمون  م�شتقلني 
اأع�شائها، عند حديثها  مينحها مناورة يف رفع عدد 
يف  م�شاركتها  ل���زوم  اأو  االن��ت��خ��اب��ي،  اال�شتحقاق  ع��ن 

احلكومة املقبلة.
بداعي  امل�شتقلني  اأ���ش��م��اء  ذك��ر  الكتل  ه��ذه  وترف�س 
رغبتهم بذلك، وهو ما ح�شل لعدة ائتالفات اأعلنت 
اأن اأعدادها ارتفع ب�شكل الفت، لكنها مل تتحدث عن 

•• اخلرطوم-وكاالت

ال�شودانية  اجل���ام���ع���ات  ط����الب  م���ن  ال���ع���دي���د  ي��ل��ج��ا 
الطويل  االإغ����الق  مل��واك��ب��ة  هام�شية  م��ه��ن  يف  للعمل 
وامل��ت��ق��ط��ع مل��ع��ظ��م اجل���ام���ع���ات م��ن��ذ ال���ع���ام 2019؛ 
والظروف  الداخلية  ال�شيا�شية  اال�شطرابات  ب�شبب 
عامني؛  دام��ت  اإغ��الق  ف��رتة  وبعد  العاملية.  ال�شحية 
للعمل يف  يو�شف لالجتاه  الطالب م�شطفى  ا�شطر 

ميني  ك��ان  اأن  بعد  هام�شية،  مهنة 
على  احل�شول  تخرجه  عقب  نف�شه 
م�شتواه  م��ع  تنا�شب  ثابتة  وظيفة 

االأكادميي.
ظ���ل���ت امل���وؤ����ش�������ش���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
ت�شهد؛ الأك���رث م��ن ثالث  ال�����ش��ودان 
اأع��وام؛ حالة من عدم اال�شتقرار يف 
اال�شطرابات  ب�شبب  الدرا�شي  العام 
البالد  اإغ����الق  ب��ج��ان��ب  ال�شيا�شية، 
انت�شار  م��ن  2020 خ��وف��اً  ال��ع��ام  يف 
عقب  واخ������رياً  “كرونا”،  ج��ائ��ح��ة 
قرارات القائد العام للجي�س الفريق 
اأكتوبر   25 الفتاح الربهان يف  عبد 
احتجاجات  من  تالها  وم��ا  املا�شي، 
املوؤ�ش�شات، مبا  �شعبية واإغالق كافة 
التي  التعليمية  املوؤ�ش�شات  ذل��ك  يف 

ظلت بع�شها مغلقاً حتى االن.
اأدى عدم ا�شتقرار العام الدرا�شي يف 
الياأ�س  من  حالة  لت�شرب  اجلامعات 
واأ�شرهم،  الطالب  ل��دى  واالإح��ب��اط 

فيما  االن��ت��خ��اب��ات،  خ��الل  مقعدا   35 على  وح�شل 
نزوال  فقط،  مقعدا   17 على  الفتح  حتالف  ح�شل 
عام  انتخابات  خالل  عليها  ح�شل  قد  كان   ،48 من 

.2018
لك�شف  به،  معمول  �شياق  اأو  ر�شمية،  اآلية  توجد  وال 
ال��ك��ت��ل احل��ق��ي��ق��ي��ني، و����ش���ط ت�شارب  ن�����واب  اأع�������داد 
ظل  يف  الفعلي،  ع��دده��م  ح��ول  اأع�شائها  ت�شريحات 
اأو ر���ش��م��ي ي��ج��رب الكتل  اإل�����زام ق��ان��وين  ع���دم وج����ود 
النيابية على تقدمي ك�شوفات ر�شمية بعدد اأع�شائها.
�شيا�شية  مكا�شب  الغالب،  يف  الكبرية،  الكتل  وحتقق 
على  واحل�شول  احلكومة،  يف  القوية  امل�شاركة  عرب 
املنا�شب  وزارات الأع�شائها، ف�شال عن ع�شرات  عدة 
اآخ��ر من ال�شفراء، و�شوال  االإداري��ة الو�شطى، وع��دد 
وهو  ذل���ك،  وغ���ري  االأم���ن���ي،  ال�شلك  يف  تعيينات  اإىل 

االأح�����زاب  اأو  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات 
التي ان�شمت اإليها.

قوى  وع�شو  ال�شابق  النائب  ق��ال  االإط����ار،  ه��ذا  ويف 
اإن  ال��ت��ع��ي��ب��ان،  االأم�����ري  ع��ب��د  التن�شيقي”  “االإطار 
حتالفه ارتفع من 52 مقعدا اإىل 100، دون الك�شف 

عن كيفية ح�شول ذلك.
“االإطار  اإن  ���ش��ح��ف��ي:  ت�����ش��ري��ح  يف  ال��ت��ع��ي��ب��ان  وق����ال 
تزايد،  يف  وال��ع��دد  مقعد،  ال�100  جت��اوز  التن�شيقي 
بل �شيكون هناك اإجماع �شيا�شي على تغيري الرئا�شات 

الثالث«.
وت�شتهدف قوى االإطار التن�شيقي، وهي جتمع �شيا�شي 
ت�شّكل من الف�شائل امل�شلحة اخلا�شرة يف االنتخابات، 
اأو ت�شكيلها  امل�شاركة القوية يف احلكومة املقبلة،  اإىل 
املالكي،  يتزعمه  ال��ذي  القانون،  دول��ة  بالتحالف مع 

واأمام متجر �شغري لبيع اإك�ش�شوارات الهاتف اجلوال 
يف ال�شوق العربي باخلرطوم يجل�س الطالب بجامعة 
عاماًل  نف�شه  وج��د  اأن  بعد  الكناين،  مو�شى  النيلني 
تعر�شت  ما  ب�شبب  درا�شته،  اإك��م��ال  لتعذر  ال�شوق  يف 
 2018 اأك��رث من م��رة منذ  اإغ��الق  له اجلامعة من 
“دخلت  نيوز عربية  �شكاي  ملوقع  يقول  اليوم،  وحتى 
اجلامعة يف العام 2016 وكان ينبغي يل اأن اأتخرج يف 
العام 2020، ولكن بعد عامني من درا�شتي انطلقت 

ب�شبب  وطموحاتهم،  اآم��ال��ه��م  �شياع  م��ن  وخ�شيتهم 
تعطيل الدرا�شة االأمر الذي قاد بع�شهم التفكري يف 
درا�شته،  الإكمال  م�شتقرة  جامعات  عن  بحثاً  الهجرة 
نظام  على  باالعتماد  ال��دول��ة  طالبوا  اآخ���رون  بينما 
ال��درا���ش��ة ع��ن ب��ع��د ب��ا���ش��ت��خ��دام �شبكة االإن���رتن���ت، اإال 
�شبكات  ت��وف��ر  ع��دم  ب��واق��ع  امل��ق��رتح ي�شطدم  ه��ذا  اأن 
االإنرتنت يف عدد من الواليات خا�شة القرى النائية 
ال�شودان.  و�شرق  االأزرق  والنيل  وك��ردف��ان  دارف��ور  يف 

ترفع  ال�شيا�شية  ال��ك��ت��ل  يجعل  م��ا 
اأع����داده����ا واإن ك���ان ذل���ك غري  م���ن 

حقيقي.

تغطية على الف�صل
وح���ول ه���ذه اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، يرى 
امل����راق����ب ل��ل�����ش��اأن ال���ع���راق���ي، بالل 
الكتل  “جلوء  اأن  ال���������ش����وي����دي، 
االإعالمي  الرتا�شق  اإىل  ال�شيا�شية 
حول عدد اأع�شائها، ياأتي للتغطية 
اإقناع  يف  ف�����ش��ل��ه��ا  م���ن  ك��ث��ري  ع��ل��ى 
وحاجتها  ب���رباجم���ه���ا،  ال��ن��اخ��ب��ني 
وا�شتغالل  االأ�شلوب،  هذا  مثل  اإىل 
اجلو ال�شيا�شي املت�شنج، يف ظل عدم 
وج���ود ق��ان��ون ي��ل��زم ال��ك��ت��ل بتقدمي 

بيانات اأع�شائها ب�شكل ر�شمي«.
ملوقع  حديث  يف  ال�شويدي  واأ�شاف 
“التدخل  اأن  “�شكاي نيوز عربية” 
����ش���رورة ملحة،  اأ���ش��ب��ح  ال��ق��ان��وين 
ل��ت��ن��ظ��ي��م ه����ذا االأم������ر، خ��ا���ش��ة اأن���ه 
حتدث  اإذ  احلكومة،  بت�شكيل  يتعلق 
الد�شتور العراقي عن الكتلة االأكرب، 
اآلية معرفة ذلك،  وهي االأكرث عددا، لكنه مل يحدد 
ف�شال عن ارتباط هذا االأمر باال�شتحقاق االنتخابي، 
امل�����ش��ارك��ة يف  ال��ك��ت��ل م��ن  اإذ ال مي��ك��ن ح��رم��ان بع�س 
كتل  واإ���ش��راك  اأع�شائها،  ع��دد  قلة  بداعي  احلكومة، 

اأخرى تّدعي باأن عدد اأع�شائها كبري«.
هذه  ي��ن��ظ��م  ق���ان���وين  ت�����ش��ري��ع  “�شرورة  اإىل  ول��ف��ت 
وا�شحة  اآلية  اعتماد  على  اجلميع  ويجرب  الفو�شى، 

و�شياق موحد حول هذا االأمر«.
وتتجه االأنظار نحو املحكمة االحتادية التي من املقرر 
اأن تعقد جل�شتها يف ال�22 من ال�شهر اجلاري، للبّت 
يف ق�شية اإلغاء نتائج االنتخابات، وهو قرار ال يتوقع 
قانونيون حدوثه، ب�شبب غياب الدفوعات والطعون 

التي ميكن اأن توؤثر على قرار الق�شاة.

الثورة ال�شعبية واأغلقت اجلامعات الأجل غري م�شمى«. 
وي�شري الكناين اإىل اأن اإغالق اجلامعات املتكرر �شبب 
اأن ي�شبح  اأماله يف  االإحباط وت�شاءلت  له حالة من 
حما�شباً ماليا، وي�شدد على اأنه بداأ يفكر جاداً يف ترك 
الدرا�شة وتو�شيع جتارته، بداًل من �شياع �شنواته يف 
اأحالم الهجرة واخلروج من  جامعات غري م�شتقرة. 
اأو�شاط  ت��اأخ��ذ رواج���اً كبريا يف  ب���داأت  ال�����ش��ودان فكرة 
ب�شبب  تعطيلها  م��ع  خ�����ش��و���ش��اً  اجل��ام��ع��ات،  ط���الب 
اأن  غ��ري  ال�شيا�شية،  اال���ش��ط��راب��ات 
اخلارج  يف  الدرا�شة  تكاليف  ارت��ف��اع 
بع�شهم  اأح���الم  حتقيق  دون  حت��ول 
من بينهم حممد حربي وهو طالب 
درا�شته  تعطلت  ال�شودان  يف جامعة 
الأك����رث م��ن ث���الث ���ش��ن��وات، ويعمل 
�شركات  ر�شيد  لبيع  متجر  يف  االآن 
مل��وق��ع �شكاي  وي���ق���ول  االت�������ش���االت، 
نيوز عربية – بداأت اأفكر يف الهجرة 
تعذرت  اأن  ب��ع��د  ال���درا����ش���ة  ب��غ��ر���س 
ال�شودان. ولكن،  درا�شتي يف جامعة 
وفقاً ملحمد فاإن ظروفه االقت�شادية 
االآن ال ت�شمح له بالهجرة يف الوقت 
اأن���ه يعمل يف  اإىل  وي�����ش��ري  احل����ايل، 
املالية  املبالغ  توفري  بغر�س  ال�شوق 
درا�شته  م��وا���ش��ل��ة  م��ن  متكنه  ال��ت��ي 
يف  “التعليم  وي�����ش��ي��ف  اخل�����ارج،  يف 
ال�شودان اأ�شبح �شياع للوقت، لبقاء 
الدرا�شة  �شنوات طويلة يف  الطالب 

ب�شبب عدم اال�شتقرار«.

كيف ي�سّخر »االإخوان« التقنية يف حروبهم التخريبية؟ •• القاهرة-وكاالت

الر�شيدي  حم��م��ود  ال���ل���واء  ك�����ش��ف 
امل�شري  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  م�����ش��اع��د 
االآليات  ع��ن  للمعلومات،  االأ���ش��ب��ق 
التي تعتمد عليها جماعة االإخوان 
اجليل  تقنيات  بتوظيف  االإرهابية 
احلديثة  والتكنولوجيا  اخل��ام�����س 
ال���دول،  �شد  ع��ام يف حربها  ب��وج��ه 
ب���ه���دف ����ش���رب اال����ش���ت���ق���رار ون����زع 
واملوؤ�ش�شات  امل��واط��ن��ني  ب��ني  ال��ث��ق��ة 

احلكومية.
نيوز  “�شكاي  مل���وق���ع  ح���دي���ث  ويف 
اإن  ال����ر�����ش����ي����دي  ق������ال  عربية”، 
اأهمية  ب��ات��ت  احل��دي��ث��ة  “التقنيات 
ق�شوى على امل�شتوى الدويل، الأنها 
امل�شتدامة  التنمية  لتحقيق  اأداة 
واال�شتقرار  االأمن  و�شمان  للدول، 
يتم  اأن  ب�����ش��رط  ول���ك���ن  ل����الأف����راد، 
ا�شتخدامها يف االأغرا�س امل�شروعة 
وفق القوانني اخلا�شة بكل دولة«. 

التقنيات  اأن االعتماد على  واأ�شاف 
ة  ُملحَّ �����ش����رورة  “بات  احل���دي���ث���ة 
اخلا�شة  التداعيات  ظل  يف  خا�شة 
وف����ر�����س قيود  ك����ورون����ا  ب��ج��ائ��ح��ة 
واأ�شبح  االجتماعي،  التباعد  على 
االإنرتنت بتقنياته املختلفة و�شيلة 
العمل،  اأو  اليومي  للتعامل  مثلى 
ا�شتخدامه  ن�شب  زادت  وب��ال��ط��ب��ع 
واالع��ت��م��اد ع��ل��ي��ه ب�شكل م��ط��ل��ق يف 

خمتلف الدول«.
وب���نّي اخل��ب��ري االأم��ن��ي امل�����ش��ري اأن 
هذه  ت�شتغل  االإره��اب��ي��ة  اجلماعات 
امل�شبوهة،  التقنيات يف خمططاتها 
غري  ب��ط��رق  توظيفها  ط��ري��ق  ع��ن 
مواقع  خ��الل  م��ن  خا�شة  �شرعية، 
التوا�شل االجتماعي التي ت�شتخدم 
�شر�شة  معلوماتية  ح��رب  اإدارة  يف 
لبث الفنت وال�شائعات والتحري�س 

وت�شدير  ال��دول��ة،  موؤ�ش�شات  �شد 
حالة م��ن االإح��ب��اط وال��ي��اأ���س لدى 
وبني  بينهم  الثقة  لنزع  املواطنني، 

قياداتهم ال�شيا�شية.
جماعة  اأن  ال���ر����ش���ي���دي  واأو������ش�����ح 
“جلاأت خالل  االإره��اب��ي��ة  االإخ���وان 
الفرتة املا�شية، اإىل ا�شتخدام كافة 
احلديثة  التكنولوجية  التقنيات 
التي ميتلكونها والتي هي يف متناول 
اأو  اإعالمية،  �شركات  من  اأيديهم، 
موؤ�ش�شات دعائية لفربكة اأي اأخبار 
العامة يف  االأو���ش��اع  مغلوطة ح��ول 
اال�شتقرار،  ���ش��رب  بغر�س  م�شر، 
التقنيات  ذل�������ك  يف  م�������ش���ت���غ���ل���ني 
اجليلني  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  احل���دي���ث���ة 
االت�شاالت«.  الرابع واخلام�س من 
عليها  تعتمد  ال��ت��ي  االآل��ي��ة  وح���ول 
الت�شجيالت  ف��ربك��ة  يف  اجل��م��اع��ة 

ال�������ش���وت���ي���ة، ق�����ال ال���ر����ش���ي���دي اإن����ه 
ت�شريبات  م��ن  ح���دث  مم��ا  “بداية 
ال�شلطات  متكنت  موؤخرا،  مفربكة 
دل  اإن  وه��ذا  ك�شفها،  م��ن  امل�شرية 
ع��ل��ى ���ش��يء ف��ه��و ي���دل ع��ل��ى اجلهل 
وال�����ش��ط��ح��ي��ة وح��ال��ة ال��ي��اأ���س التي 
و���ش��ل��ت اإل��ي��ه��ا ت��ل��ك اجل��م��اع��ة، من 
و�شحالة  ترتيب  و���ش��وء  فهم  �شوء 
مبا  االأم���ن،  اأج��ه��زة  اأثبتتها  علمية 
كا�شفة  حديثة  تقنيات  من  متتلكه 

لتلك احليل اخلبيثة«.
اأن  اإىل  ال���ر����ش���ي���دي  اأ�����ش����ار  ك���ذل���ك 
اأي�شا  تعتمد  “االإخوان”  جماعة 
“لفربكة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  االأدوات  ع��ل��ى 
االأخبار واالأحداث مثل التظاهرات 
ل�شخ�شيات  ال�شوتية  املحادثات  اأو 
ع���ام���ة، ع���ن ط��ري��ق ت�����ش��ج��ي��ل نربة 
ال�شوت ثم اإعادة الت�شجيل بكلمات 

التي  ال�������ش���ي���اق���ات  ت���خ���دم  اأخ��������رى 
ذاته  الوقت  ي�شتهدفونها، ولكن يف 
عال  ق��در  على  نظما  م�شر  متتلك 
ج��دا م��ن التطور وال��دق��ة، وه��و ما 
املخططات  هذه  ك�شف  من  ميّكنها 
يتعلق  وف��ي��م��ا  ل���ه���ا«.  وال���ت�������ش���دي 
“االإخوان”  ج��م��اع��ة  ب��ا���ش��ت��غ��الل 
االإرهابية لتقنيات اجليل اخلام�س 
ل�شرب  خمططاتها  يف  وتوظيفها 
اال���ش��ت��ق��رار، وت�����ش��وي��ه االأن��ظ��م��ة يف 
عدد من الدول العربية، حذر مفتي 
م�����ش��ر ال���دك���ت���ور ���ش��وق��ي ع����الم يف 
ال�شلطات  ك�شف  اأعقبت  ت�شريحات 
لتزييف  اإخوانية  حماولة  امل�شرية 
ت�شجيالت �شوتية الأ�شخا�س ادعوا 
من  �شيادية،  بجهات  يعملون  اأنهم 
تراهن  التخريبية  “اجلماعة  اأن 
على ت�شليل وعي ال�شعب با�شتخدام 

اأدوات حروب اجليل اخلام�س«.
امل�شرية  الداخلية  وزارة  وك�شفت 
ت�شجيل  ح��ق��ي��ق��ة  امل��ا���ش��ي  االث���ن���ني 
االأ�شخا�س  لبع�س  م�شرب  �شوتي 
�شيادية،  ب��ج��ه��ات  ع��م��ل��ه��م  ادع������وا 
منا�شبهم،  ب��ا���ش��ت��غ��الل  وت��رب��ح��ه��م 
وروج����������ت ل�����ه م�����واق�����ع اإخ����وان����ي����ة 
وقالت  امل���ا����ش���ي���ة.  االأي��������ام  خ�����الل 
بيان  يف  امل�����ش��ري��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
وزارة  ج��ه�����ود  م�����ن  “انطالقا  اإن����ه 
ال��داخ��ل��ي��ة يف ح��م��اي��ة ال���ب���الد من 
التي  االإج�����رام�����ي�����ة  امل���خ���ط���ط���ات 
خا�شة  املعادية،  الكيانات  ت�شطلع 
تنظيم االإخوان االإرهابي، بالرتويج 
باأمن  امل�شا�س  ت�شتهدف  والتي  لها، 
ال��وط��ن والنيل م��ن م��ق��درات��ه، من 
واالأخبار  ال�شائعات  ت��روي��ج  خ��الل 
البلبلة يف  اإث����ارة  ب��ه��دف  امل��غ��ل��وط��ة 
�شورة  وت�شويه  املواطنني،  اأو�شاط 
م��وؤ���ش�����ش��ات ال����دول����ة اأم������ام ال�����راأي 

العام«.
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

•• يا�صا مونك

   بعد عام من بدء رئا�شة جو بايدن، يحتفظ دونالد 
ترامب ب�شيطرته على احلزب اجلمهوري، ويعتقد 
املاليني من االأمريكيني، فيما يّدعيه زوراً، من اأن 
الواليات،  بع�س  ويف  منه،  �ُشرقت  قد  االنتخابات 
�شفو  لتعكري  الطريق  منتخبون  ترامبيون  يعّبد 
�شعبية جو  وانهارت  املقبلة،  الرئا�شية  االنتخابات 
بايدن اىل درجة اأن ترامب، اأو اأحد اأ�شدقائه، قد 
ي�شتعيد البيت االأبي�س عام 2024 دون احلاجة 

اإىل التزوير.
ب�شكل عاجل  ال��دمي��ق��راط��ي��ون  ي��ح��ت��اج  ل��ذل��ك،     
الدميقراطية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ع��ن  ل��ل��دف��اع  خطة  اإىل 
�شاأنه  من  قانون  م�شروع  باإقرار  البدء  البالد.  يف 
يف  لكن  املقبلة.  االنتخابات  ن��زاه��ة  على  احل��ف��اظ 
يفوز  اأن  التلخي�س: يجب  �شهل  االأ�شا�شي  العمق، 
بايدن يف انتخابات عام 2024، ويف�شل اأن يكون 

ذلك بفارق ال ي�شمح باأي احتجاج حمتمل.
الق�شيد.  بيت  هنا  ذل���ك؟  حتقيق  ميكنه  كيف     
ب�شكل  انتخابه  اإع����ادة  يف  ب��اي��دن  ف��ر���س  �شتعتمد 
كبري على احلالة االقت�شاد وكيفية انت�شار الوباء. 
وب�شبب القيود املفرو�شة على ال�شلطة التنفيذية 
انتخابات  يف  ل��ل��ك��ون��غ��ر���س  املحتملة  -واخل�������ش���ارة 
التجديد الن�شفي العام املقبل -لي�س هناك الكثري 

مما ميكنه فعله للتاأثري يف امللفني.

اهتمام مفرط باملنتخبني االأكرث تطرفا
   هناك جم��ال اآخ��ر له تاأثري ق��وي اليوم: جمال 
امل�شائل الثقافية. مل يعد الناخب ي�شاأل اليوم فقط 
عن حال االقت�شاد؛ اإنه مهتم بنف�س القدر، اإن مل 
اإذا  ولكن  ال�شيا�شيني.  املر�شحني  بقيم  اأكرث،  يكن 
م�شكلة  ال�شدد،  هذا  يف  اجلمهوريني،  لدى  كانت 
طائفية  يحبون  ال  االأمريكيني  -معظم  خطرية 
الدميقراطيني  -ف���اإن  ت��رام��ب  دون��ال��د  ونرج�شية 
ا يف انطالقة �شيئة. فكما تظهر ا�شتطالعات  اأي�شً
الراأي العديدة، و�شل�شلة الهزائم االنتخابية املوؤملة، 
اأنهم بعيدون عن  اإليهم ب�شكل متزايد على  ُينظر 

املواطن االأمريكي العادي.
   مي��ك��ن ال��ب��ح��ث ع��ل��ى ب���داي���ة ت��ف�����ش��ري يف �شورة 
احلزب، التي يهيمن عليها اأكرث املنتخبني تطرفاً، 
وي��ح��ظ��ون ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري ع��ل��ى ك��ل م��ن ال�شبكات 
ورغم  التقليدية.  االإع���الم  وو�شائل  االجتماعية 

على  يطلقون  الدميقراطيني  ال��ق��ادة  من  قلة  اأن 
ما  �شتيمة  وه��ي  “اال�شرتاكيون”،  ا�شم  اأنف�شهم 
الت�شمية  هذه  يتبّنون  الذين  فاإن  االأطل�شي،  وراء 
ي��ح��دث��ون ال��ك��ث��ري م���ن ال�����ش��ج��ي��ج ب��ح��ي��ث يبدون 
الناب�س للحزب. وبعيًدا عن بريكلي  القلب  اأنهم 
وبروكلني، فاإن هذا التاأثري امل�شّخم يقو�س ب�شدة 

قوة جاذبية احلزب الدميقراطي االنتخابية.
   وخ�����ش��و���ش��ا، مل ي��ت��م��ك��ن ال��دمي��ق��راط��ي��ون من 
اال�شتبل�شمنت  كممثلي  �شورتهم  م��ن  التخل�س 
دخل  “اال�شتبل�شمنت”  ه��ذا  اأن  رغ��م  االأم��ري��ك��ي، 
ك��ب��رية يف  ب�شعبية  ه��ووي��ة ال حت��ظ��ى  م���زاي���دة  يف 
الطالب  اخلا�شة  النخبة  مدار�س  تق�ّشم  البالد. 
ب�شرتهم.  ل��ون  على  بناًء  متميزة  جمموعات  اإىل 
اأ�شخا�س  اإق��ال��ة  يف  متواطئة  ال��ك��ربى  وال�شحف 
ال�شوداء،  ال��ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  و���ش��ع��ه��م  اأو  حم��رتم��ني 
باالإ�شاءة  حّجة  اأي  دون  متهمني  اأنف�شهم  ليجدوا 
مراقبة  م��راك��ز  اأن  حتى  النخبة.  ح�شا�شيات  اإىل 
االأمرا�س قد اأو�شت بعدم منح كبار ال�شن االأولوية 

يف اللقاحات الأن العديد منهم من البي�س.
   بحلول عام 2020، جنح بايدن يف اإقناع العديد 
االأيديولوجية  القلقني من هذه  االأمريكيني  من 
املهيمنة االآن باالإ�شافة اإىل �شعبوية ترامب. وقد 
الرائجة  الفكرية  التيارات  هذه  انتقاد  على  جتراأ 
من  معينة  ق��ط��اع��ات  يف  ال�����ش��دارة  اكت�شبت  ال��ت��ي 
من  ���ش��ر���س  ل��ع��داء  تعر�شه  اإىل  اأدى  مم��ا  ح��زب��ه، 
االجتماعية.  ال�شبكات  على  ال�شاخبني  الن�شطاء 
وج���ع���ل م���ن���ه ه�����ذا امل����وق����ف ع���ن���د ال��������راأي ال���ع���ام، 
حكمه  يف  يعتمد  القدمي  الطراز  من  دميقراطيا 

�شيا�شة معتدلة.
   كثري من ناخبيه االآن ال يرونه بالطريقة نف�شها 
اأن بايدن �شيفعل ما يكفي ملنع  . وهم ي�شككون يف 
اأبلباوم،  اآن  وال�شحفية  امل��وؤرخ��ة  ت�شميهم  الذين 
اأهم  ع��ل��ى  ال�شيطرة  م��ن  اجلدد”،  “املت�شددون 

موؤ�ش�شات البالد. 
ُينظر  فانه  “ووك”،  نف�شه  الرئي�س  اإذا مل يكن    
اإىل حلفائه ال�شيا�شيني على اأنهم راأ�س ج�شر هذه 
واجلامعات  ال��ع��ام��ة  امل���دار����س  يف  االأي��دي��ول��وج��ي��ة 
اخل���ا����ش���ة، ويف امل��وؤ���ش�����ش��ات ال�����ش��ه��رية، وح���ت���ى يف 
ال�����ش��رك��ات ال���ك���ربى. ي��ج��ب ع��ل��ى ب��اي��دن ت�شحيح 
الو�شع، واإال فاإنه �شيف�شل يف االحتفاظ بالرئا�شة 

-واإنقاذ البالد من تهديد ترامب.
ترجمة خرية ال�شيباين

جو بايدن وفخ الدميقراطيني »اال�سرتاكيني«...!

*اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية يف جامعة جونز هوبكنز يف بالتيمور. من موؤلفاته كتاب “ال�شعب 
�شد الدميقراطية« 

قي�س  التون�شي  الرئي�س  بها  ق��ام  التي  للزيارة  ردا  ال�شرقية 
�شعّيد اإىل اجلزائر يف فرباير 2020، وقد كان خمططا لها 

يف مار�س 2020، غري اأنها تاأجلت ب�شبب جائحة كورونا.
واإىل جانب امللفات االقت�شادية التي كانت حا�شرة بقوة، فقد 
الدائم”  “التن�شيق  على  االأرب��ع��اء  االأول  اأم�س  الرئي�شان  اأك��د 
بينهما ب�شاأن ليبيا، م�شددين على �شرورة اأن “تتخل�س ليبيا 

من املرتزقة«.
“هناك تن�شيقا دائما مع اجلزائر  اإن  التون�شي  وقال الرئي�س 
يقرر  م��ن  ه��و  الليبي  “ال�شعب  اأن  اإىل  الف��ت��ا  ليبيا”،  ب�����ش��اأن 

م�شريه بنف�شه«.
اإن��ه “تبادل ال��روؤى مع  وم��ن جانبه، ق��ال الرئي�س اجل��زائ��ري 
االإقليمية،  الق�شايا  م��ن  جم��م��وع��ة  ح���ول  التون�شي  ن��ظ��ريه 

•• اجلزائر-وكاالت

بتون�س  ق��رط��اج  بق�شر  االأرب��ع��اء  ي��وم  وتون�س  اجل��زائ��ر  وقعت 
العا�شمة على 27 اتفاقية تعاون بني البلدين.

وح�شبما ذكرت وكالة االأنباء اجلزائرية، فاإن هذه االتفاقيات 
املوقعة بني الطرفني التون�شي واجلزائري ت�شمل العديد من 

القطاعات.
العدل  التي �شملتها االتفاقيات كال من  القطاعات  وتت�شمن 
والداخلية والطاقة وال�شناعات املتو�شطة وال�شغرية والنا�شئة 
والرتبية  الدينية  وال�����ش��وؤون  والبيئة  ال��دوائ��ي��ة  وال�شناعات 

والتاأهيل املهني وال�شيد البحري واالإعالم والثقافة.
اإىل اجلارة  املجيد تبون  الرئي�س اجلزائري عبد  وتاأتي زيارة 

باأن تتخل�س ليبيا من  “ناأمل  م�شيفا:  خا�شة ب�شاأن ليبيا”، 
املرتزقة، واأن يعود الوئام بني الليبيني«.

“التعاون  اإن  �شعّيد  قال  البلدين،  بني  بالتعاون  يتعلق  وفيما 
م��ع اجل���زائ���ر م��ه��م مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات، واإن ال��ع��الق��ات مع 
اجلزائر �شتتطور ب�شكل اأكرب يف امل�شتقبل، مبا يحقق م�شلحة 
واجلزائر  تون�س  “عالقات  اأن  اإىل  �شعّيد  ون���وه  ال��ب��ل��دي��ن«. 
“اأهمية  على  م��وؤك��دا  امل�شتقبل”،  ويف  ال��ت��اري��خ  ع��رب  متميزة 

الدعم اجلزائري لتون�س خالل جائحة كورونا«.
“تندرج يف  تون�س  اإىل  زي��ارت��ه  اأن  تبون  اأك��د  ال�شدد،  ه��ذا  ويف 
م�شددا  الثنائية”،  العالقات  لتطوير  امل�شرتكة  اجلهود  اإطار 
اندماج  اإىل  و�شوال  الثنائي،  التعاون  دفع  “حر�شه على  على 

اقت�شادي مع تون�س«.
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•• الفجر –خرية ال�صيباين
االأوىل يف جنوب     مبنا�شبة جولته 
وزي����ر اخلارجية  اأك����د  اآ����ش���ي���ا،  ���ش��رق 
اأن����ت����وين ب��ل��ي��ن��ك��ني، اأن  االأم����ري����ك����ي 
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ���ش��ت�����ش��اع��د دول 
امل��ح��ي��ط��ني ال��ه��ن��دي وال����ه����ادي على 
اجليو�شيا�شية  ال�����ش��غ��وط  م��ق��اوم��ة 
واالق����ت���������ش����ادي����ة ل���ب���ك���ني، ل���ك���ن���ه مل 
املبادرات  من  قليل  عدد  �شوى  يذكر 

امللمو�شة.
م��ن��ذ و�شول  ت�����ش��اع��ف��ت،  اأن  ب��ع��د     
القمم  ال�����ش��ل��ط��ة،  اإىل  ب���اي���دن  ج���و 
االف��رتا���ش��ي��ة م��ع ق����ادة م��ع��ظ��م دول 
ج���ن���وب ����ش���رق اآ����ش���ي���ا، اأج������رى وزي���ر 
اخل����ارج����ي����ة االأم����ري����ك����ي����ة، اأن����ت����وين 
بلينكني، الثالثاء، اأول جولة ر�شمية 
له يف اجلهة. وانتهز الفر�شة الإعادة 
اإىل  املتحدة  ال��والي��ات  ال��ت��زام  تاأكيد 
ج����ان����ب م��ن��ط��ق��ة ت����واج����ه حت���دي���ات 

متزايدة من ال�شني.
   وو�شل الدبلوما�شي االأمريكي اإىل 
�شتاأخذه  رحلة  يف  االث��ن��ني،  جاكرتا، 
ماليزيا  اإىل  الح���ق  وق���ت  يف  اأي�����ش��ا 
وتايالند. وحاول، خالل اأول خطاب 
توازن  اإي��ج��اد  املنطقة،  يف  له  رئي�شي 
بني ا�شرتاتيجية احتواء ال�شني التي 
بدقة، وح�شا�شيات  وا�شنطن  ن�شرتها 
اأن  ميكن  ال  التي  املحلية  العوا�شم 
ال�شريك  بكني،  م��ع  ب�شالتها  ت�شر 

االقت�شادي الرئي�شي.

لي�صت مناف�صة
   ق��ب��ل ث��الث��ني ع���اًم���ا، ب��ل��غ اإجمايل 
دول جنوب  ب��ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
مليارات   8 وال�������ش���ني  اآ����ش���ي���ا  ����ش���رق 
اإىل  قفزت  املا�شي،  العام  ويف  دوالر، 
685 مليار، اأي ما يقرب من �شعف 
لي�شت  “اإنها  اأم��ري��ك��ا.  م��ع  ال��ت��ج��ارة 
منطقة  بني  املناف�شة  تاأجيج  م�شاألة 
املتحدة  ال����والي����ات  ح����ول  ت��ت��م��ح��ور 
ال�شني”،  ح���ول  ت��ت��م��ح��ور  وم��ن��ط��ق��ة 

قال اأنتوين بلينكني.
تريد  وا���ش��ن��ط��ن  اإن  اىل  واأ�����ش����ار     
ف��ق��ط م��ن��ح ك��ل دول���ة اآ���ش��ي��وي��ة احلق 
“دون  �شيا�شاتها اخلا�شة  يف �شياغة 
التعر�س لل�شغط اأو الرتهيب” من 
اأخ���رى.  رئي�شية  اإقليمية  ق���وة  ق��ب��ل 
و�شدد على اأن بالده تريد “اأن تكون 

والهادي،  الهندي  املحيطني  منطقة 
العامل،  يف  ديناميكية  االأك���رث  وه��ي 
اأ���ش��ك��ال االإك�����راه،  خ��ال��ي��ة م��ن جميع 
وهذا  للجميع،  مفتوحة  ت��ك��ون  واأن 
ا  اأي�شً ولكن  املنطقة  �شكان  مل�شلحة 

مل�شلحة االأمريكيني. »
   ولئن اأكد ممثل الواليات املتحدة اأنه 

ال جمال ملطالبة احلكومات باختيار 
مب�شاعدتها،  وع����د  ف���ان���ه  م��ع�����ش��ك��ر، 
اقت�شادًيا،  وحتى  و�شيا�شًيا  ع�شكرًيا 
لتحتفظ بحّقها يف حتديد �شيا�شاتها 
اخلا�شة يف مواجهة �شني قد متيل 
اجليو�شيا�شي  ن��ظ��ام��ه��ا  ف��ر���س  اإىل 
اأن���ت���وين بلينكني  ع����ّدد  ث���م  ع��ل��ي��ه��م. 

العدوانية  “االإجراءات  م����ط����واًل 
منطقة  م����ن  لبكني”،  امل����ت����ع����ددة 
ال�����ش��غ��رية يف  اإىل اجل�����زر  م��ي��ك��ون��غ 
املحيط الهادي، مروراً ببحر ال�شني 

اجلنوبي وم�شيق تايوان.
   وعّدد امل�شوؤول االأمريكي مو�شحا: 
“مناطق يزعمون اأن البحار املفتوحة 

فيها اأ�شبحت ملكا لهم االآن، واأ�شواق 
مبوؤ�ش�شاتهم  ي�شوهونها  اقت�شادية 
ال�شادرات  و”اإلغاء  احلكومية”، 
ال����واردة م��ن ب��ل��دان ب��ات��وا ال يقبلون 
و”دعمهم لل�شيد غري  ب�شيا�شاتها”، 
ليلّخ�س  املنظم”،  وغ��ري  ال��ق��ان��وين 
هذا  ت��غ��ي��ري  ت���ري���د  امل��ن��ط��ق��ة  “دول 

ال�شلوك ونحن نريد ذلك اأي�شا«.

عدم وجود التزامات
   ورغ��م ه��ذا املوقف احل��ازم، امل�شابه 
جًدا لذاك الذي �شبق اتخاذه يف ظل 
اخلارجية  وزي��ر  تعهد  ترامب،  اإدارة 
االأم�����ري�����ك�����ي ب���ب���ع�������س االل����ت����زام����ات 
ل����دع����م دول  امل���ل���م���و����ش���ة اجل�����دي�����دة 
ج��ن��وب ���ش��رق اآ���ش��ي��ا امل�����ش��ت��ه��دف��ة من 
يجب  ت��ت��ط��ور،  “التهديدات  ب��ك��ني. 
اأن يتطور نهجنا جتاه االأم��ن معها. 
اأعظم  على  �شنعتمد  بذلك،  وللقيام 
�شّرح  قوتنا: حتالفاتنا و�شراكاتنا”، 
بلينكني قبل اأن يعد مبزيد االرتباط 
االأمريكية  امل���خ���اب���رات  اأج���ه���زة  ب���ني 
واملزيد  املنطقة،  يف  امل��وج��ودة  وت��ل��ك 
ال��ع�����ش��ك��ري، واجلهود  ال��ت��ع��اون  م���ن 
باالبتكار  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  امل�����زدوج�����ة 

التكنولوجي.
بتوزيع  ���ا  اأي�������شً امل�������ش���وؤول  وذّك������ر     
كوفيد  لفريو�س  امل�شادة  اللقاحات 
ال����ت����ي ق���دم���ت���ه���ا وا����ش���ن���ط���ن ل�����دول 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ومت��وي��ل  امل��ن��ط��ق��ة، 
املنطقة من  ال���دوالرات يف  مبليارات 
حلفائها  م��ع  املتحدة  ال��والي��ات  قبل 

اليابانيني واالأ�شرتاليني.
ل��ي�����س كافيا  ال���ت���ذك���ري  ل��ك��ن ه����ذا     
ل��ط��م��اأن��ة ال��ع��وا���ش��م االآ���ش��ي��وي��ة التي 
اأ�ش�س  اإر����ش���اء  حت���ث وا���ش��ن��ط��ن ع��ل��ى 
حت��ال��ف اق��ت�����ش��ادي ط��وي��ل امل���دى مع 
الوحيدة  ال��ط��ري��ق��ة  وه���ي  اأم���ري���ك���ا، 
يف  ح��ًق��ا.  ال�شيني  ال�شغط  مل��ق��اوم��ة 
اأنتوين  ام��ت��ن��ع  خ��ط��اب��ه يف ج��اك��رت��ا، 
بال�شيا�شة  تتعلق  الأ���ش��ب��اب  بلينكني، 
ال���داخ���ل���ي���ة االأم���ري���ك���ي���ة، ع���ن اإث�����ارة 
اإىل  املتحدة  للواليات  عودة حمتملة 
عرب  والتقدمية  ال�شاملة  ال�شراكة 
دونالد  اأغلق  والتي  الهادئ،  املحيط 
اأنه  رغ��م   2017 ع��ام  بابها  ت��رام��ب 
نفوذ  لرت�شيخ  ب��دق��ة  ت�شميمها  مت 
املحيطني  م��ن��ط��ق��ة  يف  وا����ش���ن���ط���ن 

الهندي والهادي.

يف مواجهة ال�صني :

وا�سنطن تعد بالتزام اأكرب يف جنوب �سرق اآ�سيا...!
العوا�صم االآ�صيوية حتث وا�صنطن على اإر�صاء اأ�ص�س حتالف اقت�صادي طويل املدى  

•• عوا�صم-وكاالت

من  فرن�شي  جندي  اآخ��ر  ان�شحب 
الع�شكرية  “متبكتو”  ق����اع����دة 
م����ايل، وبذلك  ���ش��م��ايل  ال���واق���ع���ة 
اأنهت  قد  الفرن�شية  القوات  تكون 
ت��واج��ده��ا ال����ذي ب����داأ م��ع اإط���الق 
تقدم  ل�شد  “�شريفال”،  عملية 
منطقة  يف  االإره��اب��ي��ة  املجموعات 

ال�شاحل الغربي الإفريقيا.
هذا  اأن  اإعالمية  م�شادر  وك�شفت 
االن�������ش���ح���اب ي����اأت����ي ���ش��م��ن خطة 
الفرن�شي،  اجلي�س  انت�شار  الإع��ادة 
اخل�����روج  ب���ال�������ش���رورة  ي��ع��ن��ي  وال 
م��ن م���ايل ك��ل��ي��ا، ح��ي��ث مت ت�شليم 
قاعدة “متبكتو” اإىل جي�س مايل 
م���ن اجلنود  مب�����ش��ارك��ة حم�����دودة 
وممثلني  وامل��ال��ي��ني  ال��ف��رن�����ش��ي��ني 
وم�شوؤولني  املحلية  ال�شلطات  عن 
اأمنيني، ومت اإنزال العلم الفرن�شي 

ورفع املايل يف القاعدة.
من جانبها، اأكدت م�شادر حملية يف 
مايل، ملوقع “�شكاي نيوز عربية”، 
الفرن�شية  القوات  به  اأن ما قامت 
�شمال  الع�شكرية  القواعد  باإخالء 
ان�شحابا،  يعد  ال  ال��ب��الد،  �شرقي 
اإع���ادة متركز يف  ولكن هو مبثابة 
و�شط وجنوب البالد قرب منطقة 
املثلث احلدودي الواقع بني مايل 
ال�شيما  فا�شو،  وبوركينا  والنيجر 
بعد اأن نقلت اجلماعات االإرهابية 
م�شرح عملياتها اإىل تلك املنطقة.

ويف ال�����ش��ي��اق ذات����ه، اأك����د اجل���رال 
يف  “برخان”  ق��وة  ق��ائ��د  ب��ريو  دو 
حا�شرة  �شتكون  فرن�شا  اأن  م��ايل، 
هدف  اأن  م�شيفا  خمتلف،  ب�شكل 
مهمة “برخان” يف نهاية املطاف 
التحكم  م����ن  م�����ايل  مت���ك���ني  ه����و 
يف  دائما  لكن  بنف�شها،  مب�شريها 

اإطار �شراكة.

منعطف مهم
وت�شكل مغادرة اجلنود الفرن�شيني 
مغادرتها  ف��ب��ع��د  م��ه��م��ا،  منعطفا 
و”تي�شاليت”،  “كيدال”  قاعدتي 
بخروجها  “برخان”  ا�شتكملت 
م��ن “متبكتو” ف��ك االرت��ب��اط يف 
م���ايل، متا�شيا  �شمايل  م��ن  ق��ط��اع 
مع اإعادة تنظيم القوة الذي اأعلن 
موازاة  يف  امل��ا���ش��ي،  يونيو  يف  عنه 
القوات  ل��ع��دد  ت��دري��ج��ي  تقلي�س 
منطقة  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
تقول  ج���ان���ب���ه���ا،  م����ن  ال�������ش���اح���ل. 
الباحثة  توفيق،  نرمني  الدكتورة 
يف ال�شوؤون االإفريقية واملن�شق العام 
لال�شت�شارات  “فارو�س”  مل��رك��ز 
وال����درا�����ش����ات اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  ت�����ش��ري��ح��ات 
“اإن الهجمات االإرهابية  عربية”: 
بها  ي���ق���وم  ال�������ش���اح���ل  م��ن��ط��ق��ة  يف 
القاعدة  لتنظيمي  تابعة  عنا�شر 
هذه  اأن  م���و����ش���ح���ة  وداع�س”، 
يف  حت��ال��ف��ات  “اأقامت  اجل��م��اع��ات 
اجلماعة  مثل  االأخ���رية،  ال�شنوات 

ن��ف�����ش��ه��ا ا�شم  ال���ت���ي ت��ط��ل��ق ع���ل���ى 
جماعة ن�شرة االإ�شالم وامل�شلمني، 
اأن  م����وؤك����دة  مبايل”،  وت���ت���واج���د 
ه�شا�شة  “ت�شتغل  اجلماعات  ه��ذه 
االأو�شاع االأمنية يف بوركينا فا�شو 

ودول هذه املنطقة«.
واأ�شافت توفيق اأنه “رغم العمليات 
االأمنية امل�شرتكة التي تقوم بها كل 
من النيجر وبوركينا فا�شو ومايل، 
االإرهابيني  ن�شاط  تنهي  مل  فاإنها 
وه��ج��م��ات��ه��م، ح��ت��ى ب��ال��ت��ع��اون مع 
اأ�شفنا  ما  واإذا  الفرن�شية،  القوات 

ال�شاحل،  م��ن��ط��ق��ة  يف  االإره���اب���ي���ة 
اإىل  ف��رن�����ش��ا  اأمل����ح����ت  اأن  مب���ج���رد 
واإنهاء  ال�شاحل  دوره��ا يف  تقلي�س 

عملية “برخان” الع�شكرية«.
رئ���ي�������س حت���ري���ر موقع  واأو������ش�����ح 
“اإعالن  اأن  ال�شاحل”،  “اأخبار 
“برخان”  عملية  ان��ت��ه��اء  فرن�شا 
الفرن�شي  ال��وج��ود  نهاية  يعني  ال 
عامة،  ب�شفة  ال�شاحل  منطقة  يف 
ولكن  خ��ا���ش��ة،  ب�شفة  م��ايل  يف  اأو 
ال�شرتاتيجية  ت�شكيل  اإع����ادة  ه��و 
ال���ق���وات ال��ف��رن�����ش��ي��ة امل��ت��واج��دة يف 
التوتر  ح����دة  وك���ان���ت  امل��ن��ط��ق��ة«. 
مع  زادت  قد  وباماكو  باري�س  بني 
�شوغل  م��ايل  وزراء  رئي�س  خطاب 
كوكاال مايغا، اأمام اجلمعية العامة 
فيه  اتهم  وال��ذي  املتحدة،  ل��الأمم 
ف��رن�����ش��ا ب��ال��ت��خ��ل��ي ع���ن ب�����الده يف 
�شحب  بقرارها  الطريق  منت�شف 
قوة “برخان”، مربرا بذلك بحث 
من  اآخرين”،  “�شركاء  بالده عن 

بينهم �شركات خا�شة رو�شية.
وب�����نّي رئ��ي�����س ال��������وزراء امل�����ايل اأن 
ب�شبب  ن�شاأ  ال��ذي  اجلديد  الو�شع 
بالده  يجعل  “برخان”،  ان��ت��ه��اء 
ي�شبه  ملا  اأمر واقع ويعر�شها  اأمام 
الطريق،  م��ن��ت�����ش��ف  يف  ال��ت��خ��ل��ي 
ال�شبل  ا���ش��ت��ك�����ش��اف  اإىل  وي����ق����ود 
نحو  على  ت�شمن  لكي  والو�شائل 
اآخرين،  �شركاء  مع  االأم��ن  اأف�شل 
مل����لء ال����ف����راغ ال�����ذي ���ش��ي��ن�����ش��اأ عن 
“برخان”  م��واق��ع  ب��ع�����س  اإغ����الق 

اإخ��الء قواعدها  �شيما من خ��الل 
���ش��م��ال مايل،  اأق�����ش��ى  ال���ث���الث يف 
مع  احل���دود  ق��رب  قواتها  لرتكيز 

كل من النيجر وبوركينا فا�شو.

وترية العمليات االإرهابية
يف  االأم��ن��ي  بالو�شع  يتعلق  وفيما 
واملحلل  ال��ك��ات��ب  ي��ق��ول  امل��ن��ط��ق��ة، 
اإبراهيم  م�����ايل  م����ن  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
�شالح، يف ت�شريحات ملوقع “�شكاي 
اإن الفرتة االأخرية  نيوز عربية”، 
الهجمات  وت��رية  ارت��ف��اع  “�شهدت 

من  قواتها  �شحب  يف  فرن�شا  ب��دء 
���ش��م��ال م����ايل، فهذا  ق��اع��دت��ه��ا يف 
لن�شاط  اإ�شافية  فر�شة  �شيعطي 

االإرهابيني يف منطقة ال�شاحل«.
الوقت  اخل���ط���وة يف  ه����ذه  وت���اأت���ي 
العالقات بني  الذي تدهورت فيه 
فرن�شا و�شريكتها التاريخية مايل 
اإثر انقالبني ع�شكريني �شهدتهما 

باماكو خالل ال�شهور املا�شية.
وكانت باري�س قد تعهدت يف يونيو 
وجودها  تنظيم  ب���اإع���ادة  امل��ا���ش��ي، 
ال  ال�شاحل،  منطقة  يف  الع�شكري 

يف �شمال مايل، منتقدا قلة ت�شاور 
باري�س، وكذلك االإعالن االأحادي 
ال�شادر من دون تن�شيق ثالثي مع 

االأمم املتحدة وحكومة باماكو.
الفرن�شية،  اخلطوة  على  وتعليقا 
ال���ع���الق���ات  اأو�������ش������ح اخل����ب����ري يف 
ال���دول���ي���ة، ط����ارق ال��ربدي�����ش��ي، اإن 
اإعادة  هو  االآن  فرن�شا  به  تقوم  ما 
ان�شحابا،  ولي�س  ل��ل��ق��وات  انت�شار 
م�شريا اإىل اأن باري�س اأرادت بذلك 
�شمال  م��ن  عملياتها  م�شرح  نقل 

مايل اإىل و�شط وجنوب البالد.
ملوقع  حديث  يف  الربدي�شي  وق��ال 
القوات  اإن  نيوز عربية”،  “�شكاي 
دول  يف  اأي�شا  �شتنت�شر  الفرن�شية 
فا�شو  بوركينا  مثل  مل��ايل،  اجل���وار 
تزيد  اأن  متوقعا  وت�شاد،  والنيجر 
ب��اري�����س م���ن ق��وات��ه��ا خ����الل هذا 
التوقيت بعد اجتاه حكومة باماكو 
اجلماعات  بع�س  م��ع  احل���وار  اإىل 

االإرهابية.
و�شدد اخلبري يف العالقات الدولية 
على اأن دور فرن�شا مهم للغاية يف 
منطقة ال�شاحل وال�شحراء، حتى 
“فاغر”  عنا�شر  تواجد  حال  يف 

الرو�شية.
الفرن�شي  اجل����ي���������س  و����ش���ي���ط���ر 
ع��ل��ى ���ش��م��ال م���ايل يف م��ط��ل��ع عام 
عنيفة  م����ع����ارك  ب���ع���د   ،2013
تنتمي  اإره���اب���ي���ة  م���ع جم��م��وع��ات 
حيث اأطلقت  لتنظيم “القاعدة”، 
غاو  يف  ع�����ش��ك��ري��ة  عملية  ب��اري�����س 
البالد  �شمايل  وك��ي��دال  ومتبكتو 
ملكافحة االإرهاب يف دول ال�شحراء 

وال�شاحل.

ــة:  ــي ــوق ــق ــة ح ــم ــظ ــن م
الكامريون  يف  انف�ساليون 
ــس  ــدار� امل ي�ستهدفون 

•• دكار-رويرتز

م��ن��ظ��م��ة ح��ق��وق��ي��ة دولية  ات��ه��م��ت 
اأم�������س م��ق��ات��ل��ني ان��ف�����ش��ال��ي��ني يف 
االجنليزية  باللغة  ناطقة  اأقاليم 
املدار�س  با�شتهداف  الكامريون  يف 
وال��ط��ل��ب��ة وامل���در����ش���ني ع��ل��ى نحو 
االأهلية  احل�����رب  خ����الل  م��ن��ه��ج��ي 

التي �شقط فيها اآالف القتلى.
رايت�س  ه��ي��وم��ن  م��ن��ظ��م��ة  وق���ال���ت 
االعتداءات  اإن  ت��ق��ري��ر  يف  ووت�����س 
االأقاليم  يف  امل��دار���س  ثلثي  دف��ع��ت 
البالد  ب��االإجن��ل��ي��زي��ة يف  ال��ن��اط��ق��ة 
الإغالق اأبوابها مما حرم اأكرث من 

700 األف طالب من التعليم.
ال���ت���ق���ري���ر ه���ج���م���ات على  ووث�������ق 
منذ  االأق��������ل  ع���ل���ى  م���در����ش���ة   70
اأمنية  حملة  اأدت  عندما   2017
حمتجني  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ة  �شنتها 
�شامل  ا�شتعال �شراع  اإىل  �شلميني 
للحكومة  ال���ت���اب���ع  اجل���ي�������س  ب����ني 
وميلي�شيات  بالفرن�شية  الناطقة 
طالب  وق��د  باالإجنليزية.  ناطقة 
االنف�شاليون الذين يريدون اإقامة 
اأمبازونيا  ا�شمها  منف�شلة  دول���ة 
ب���اإغ���الق امل���دار����س اح��ت��ج��اج��ا على 
املنهج الدرا�شي الر�شمي وهاجموا 

املدار�س التي ال متتثل ملطلبهم.

فرن�سا واالن�سحاب من مايل.. فك ارتباط اأم اإعادة متو�سع؟

اإيجاد توازن بني ا�سرتاتيجية احتواء ال�سني ورغبة 
العوا�سم املحلية يف عدم االإ�سرار بالعلقة مع بكني

تدعيم ال�شراكة مع احللفاء

اأنتوين بلينكني يف جنوب �شرق ا�شيا
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عربي ودويل

جــوربــاتــ�ــصــوف:
 »مل تتم مناق�صة 
تو�صع  ــوع  ــص ــو� م
ــى  ــل ــــو ع ــــات ــــن ال
االإطـــــالق خــالل 
ال�صنوات« تــلــك 

ــــة  ــــداي ــــذ ب ــــن م
 %  58 احلـــرب: 
االأوكرانيني  مــن 
االآن  يـــرغـــبـــون 
االنـــ�ـــصـــمـــام  يف 
الــتــحــالــف اإىل 

 هذا الوعد املفرت�س الذي خانه 
نهاية  يف  االأط��ل�����ش��ي  �شمال  حلف 
اأن�شار  به  ال��ب��اردة، يتذرع  احل��رب 
ف��الدمي��ري ب��وت��ني مب��ج��رد عودة 
ي�شمح  اإن��ه  رو�شيا.  م��ع  ال��ت��وت��رات 
الناتو  وج����ود  يف  ال��ن��ظ��ر  ب���اإع���ادة 
ذاته، الذي فقد مربر وجوده منذ 
ال�شوفياتي وحل  االحت��اد  �شقوط 

حلف وار�شو.
   ه��ذا اخل��ط��اب، ه��و اأواًل خطاب 
ف����الدمي����ري ب���وت���ني ن��ف�����ش��ه. عام 
2007، اأعلن الرئي�س الرو�شي: 
ال�شوؤال:  ن��ط��رح  اأن  حقنا  “من 
“الناتو”؟  تو�ّشع  يوّجه  من  �شد 
التي  ل���ل���ت���اأك���ي���دات  وم������اذا ح����دث 
بعد  ال��غ��رب��ي��ون  ���ش��رك��اوؤن��ا  قدمها 

حّل حلف وار�شو؟ “.
 ومرة اأخرى عام 2014، لتربير 
ل�شبه  القانوين  غري  رو�شيا  �شم 
“كذب علينا  القرم، قال:  جزيرة 
ال��غ��رب م���راًرا وت��ك��راًرا، واتخذوا 
قرارات من وراء ظهرنا، وو�شعوا 
اأمامنا االأم��ر ال��واق��ع. ح��دث هذا 
وكذلك  �شرقا،  الناتو  تو�شع  م��ع 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ع�شكرية  ن�����ش��ر  م���ع 

على حدودنا ».

اأ�صطورة ينفيها االأر�صيف
   نفى معظم قادة الغرب يف تلك 
االدع��اء، لكن رو�شيا  احلقبة هذا 
ا����ش���ت���م���رت يف ت���وج���ي���ه االت����ه����ام. 
 1998 عام  النقا�س  هذا  انطلق 
م����ن ق���ب���ل امل���ح���ل���ل ال���ربي���ط���اين 
ف��ف��ي مقال  م��اي��ك��ل م���ك���ج���واي���ر. 
ن�شرته جملة الدرا�شات الدولية، 
جمهورية  دع������وة  ق������رار  ان���ت���ق���د 
الت�شيك لالن�شمام اإىل التحالف 
ع���رب االأط���ل�������ش���ي، ق���ائ���اًل اإن�����ه يف 
ميخائيل  “تلقى   ،1990 ع���ام 
عالية  ���ش��م��ان��ات  ج��ورب��ات�����ش��وف 
ب����اأن ال��غ��رب ل��ن يو�ّشع  امل�����ش��ت��وى 
الناتو، ووعد مبنطقة عازلة غري 
ال�شرقية  احل�����دود  ب���ني  م��ن��ح��ازة 

للناتو ورو�شيا ».

خوًفا  عار�شها  االأمريكية  االإدارة 
من طريقة اال�شتيعاب الرو�شية.

   ولكن، من اأج��ل طماأنة رو�شيا، 
1993 دجمها  الناتو عام  اختار 
ال�شالم.  اأج����ل  م���ن  ال�����ش��راك��ة  يف 
رو�شيا  مع  �شراكة  “بناء  الهدف: 
واإق���ام���ة ح���وار وت���ع���اون عملي يف 
املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك”. 
حتى  التعاون  ه��ذا  تعليق  يتم  مل 
عام 2014، عندما قررت رو�شيا 

�شم �شبه جزيرة القرم.
    اإن ما يحر�س اأن�شار فالدميري 
ب���وت���ني ع��ل��ى ع����دم حت���دي���ده، هو 
القرم، كانت رو�شيا  اأنه عند غزو 
بوعد،  واأخ��ّل��ت  �شخرت  ال��ت��ي  ه��ي 
وهو وعد حقيقي. وقعتها رو�شيا 
واململكة  امل���ت���ح���دة  وال������والي������ات 
امل�����ت�����ح�����دة وف����رن���������ش����ا وال�������ش���ني 
مذكرة  ت�����ش��م��ن   ،1994 ع�����ام 
ب���وداب�������ش���ت، الأوك����ران����ي����ا اح����رتام 
االإقليمية،  و�شالمتها  �شيادتها 
معاهدة  اإىل  ان�شمامها  م��ق��اب��ل 
النووية،  االأ���ش��ل��ح��ة  ان��ت�����ش��ار  ع���دم 
االأ�شلحة  والتخلي عن خمزونات 
ال���ن���ووي���ة امل����وروث����ة م���ن االحت����اد 

ال�شوفياتي.
اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة     وخ�����ش��و���ش��ا، 
م��ا���ش��ي��ه��م امل��������وؤمل م����ع االحت�����اد 
رو�شيا  �شيا�شة  كانت  ال�شوفياتي، 
جمهوريات  جت�����اه  ال���ع���دوان���ي���ة 
ال�شابق،  ال�����ش��وف��ي��ات��ي  االحت������اد 
بف�شاء  االرت���ب���اط  يف  ورغ��ب��ت��ه��م 
دفعتهم  ال��ت��ي  ه���ي  دمي���ق���راط���ي، 

جزئًيا اإىل اأح�شان الناتو.
غالبية  ع��ار���س  بينما  وه��ك��ذا،     
اإىل  االن�������ش���م���ام  االأوك�����ران�����ي�����ني 
ال��ت��ح��ال��ف ع���رب االأط���ل�������ش���ي قبل 
2014، حت��ول ال���راأي العام  ع��ام 
منذ  املعاك�س  االجت���اه  اإىل  مت��اًم��ا 
ب��داي��ة احل����رب: 58 ب��امل��ائ��ة من 
يف  االآن  ي��رغ��ب��ون  االأوك����ران����ي����ني 
اإن  ال��ت��ح��ال��ف...  اإىل  االن�����ش��م��ام 
اأ���ش��ط��ورة رو���ش��ي��ا امل��ح��ا���ش��رة هي 

نبوءة ذاتية التحقيق.

غوربات�شوف ينفي ما يروج

�شم جزيرة القرم اخالل بوعد حقيقي

�شقوط اجلدار االملاين دون تعهد غربي بخ�شو�س الناتو

اجلي�س االأوكراين يف مناورات مع الناتو

الناتو وا�شكاالت التو�شع �شرقا
   واعترب املحلل يف ذل��ك الوقت، 
ال�شفقة  “ينتهك  ال���ن���ات���و  اأن 
املربمة عام 1990 والتي ت�شمح 
الأملانيا املوحدة باأن تكون جزًء من 

الناتو”.
امل����ف����او�����ش����ات  اإىل  اإ��������ش�������ارة  يف   
الدبلوما�شية التي عقدت يف ذلك 
وفرن�شا  الغربية  اأملانيا  بني  العام 
والواليات  العظمى  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
ال�شوفياتي  واالحت�������اد  امل���ت���ح���دة 

حول اإعادة توحيد اأملانيا.
ح االأم��ر ب�شكل نهائي     مل يتو�شّ
رفع  ب��ف�����ش��ل   2009 ع�����ام  اإال 
االجتماعات  تقارير  عن  ال�شرية 
االأملاين واالأمريكي  من االر�شيف 
الباحث  وي���و����ش���ح  وال����رو�����ش����ي. 
بجامعة هارفارد مارك كرامر يف 
وا�شنطن  �شحيفة  ن�شرته  مقال 
الناتو  تو�شيع  اأن عدم  كوارتريل، 
للنقا�س  مو�شوًعا  حتى  يكن  مل 

عام 1990.
   ول�شبب وجيه: يف ذلك الوقت، 
االحت������اد  اأن  اأح��������د  ي���ت���خ���ي���ل  مل 

ه���ذا االل���ت���زام ال�����ش��ي��ا���ش��ي ق���د مت 
اإجنازه«.

   ويوؤكد جوربات�شوف بو�شوح، اأن 
ي�شكل خيانة  الناتو  تو�شيع حلف 
ملا يراه “روح” املناق�شات يف ذلك 
اأنه  ي��وؤك��د جم����دًدا  لكنه  ال��وق��ت، 
ر�شمي.  التزام  اأي  تقدمي  يتم  مل 
ويوا�شل الرو�س مع ذلك االدعاء 
ب����اأن ال���غ���رب ق���دم ���ش��م��ان��ات غري 
كونها  ميزة  لها  نظرية  ر�شمية. 
التحقق  ي�����ش��ت��ح��ي��ل  ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا 

منها.

معاهدة انتهكت ... 
من قبل رو�صيا

اأهمية  ت������زال  ال  ذل������ك،  وم�����ع     
ت��و���ش��ع ال��ن��ات��و حم��ل ن��ق��ا���س، مبا 
الغربيني.  ب��ني اخل���رباء  يف ذل��ك 
اأوليفييه  ال��ب��اح��ث  الح���ظ  وك��م��ا 
�شميت عام 2018، فاإن الق�شية 
ا�شتعادت اأهميتها منذ عام 1993 
بدفع من الرئي�س االأمريكي بيل 
كلينتون، رغم اأن ق�شًما كبرًيا من 

ال�����ش��وف��ي��ات��ي ���ش��ي��ن��ه��ار م���ع حلف 
وار�شو. لقد كان الرهان الرئي�شي 
اإذن، هو معرفة ما اإذا كانت اأملانيا، 
اإىل  الغربي  جانبها  ينتمي  التي 
احللف، �شتبقى اأم ال �شمن الناتو 
كدولة موحدة، ووفق اأي �شروط.

ال���غ���رب ح��ي��ن��ه��ا بثالث  ال���ت���زم     
بن�شر  االك���ت���ف���اء  اأواًل:  ن����ق����اط. 
اأمل��ان��ي��ة غ��ري ت��اب��ع��ة للناتو  ق���وات 
اكتمال  حتى  ال�شرقية  اأمل��ان��ي��ا  يف 
ثانًيا:  ال�����ش��وف��ي��ات��ي.  االن�����ش��ح��اب 
االأملانية  الناتو  ق��وات  ن�شر  ميكن 
يف اأملانيا ال�شرقية بعد االن�شحاب 

“مل  لالحتاد ال�شوفياتي قاطعا: 
تتم مناق�شة مو�شوع تو�شع الناتو 
على االإط��الق، ومل تتم مناق�شته 

خالل تلك ال�شنوات.«
   ويو�شح غوربات�شوف اأن االحتاد 
“�شمان  خا�شة  اأراد  ال�شوفياتي 
الع�شكرية  ال��ه��ي��اك��ل  ت��ق��دم  ع���دم 
م�شلحة  قوات  ن�شر  وعدم  للناتو، 
جمهورية  اأرا���ش��ي  على  اإ�شافية 
اأملانيا الدميقراطية ال�شابقة بعد 

اإعادة توحيد اأملانيا”.
ك����ان ميكن  م���ا  “كل  ل��ي�����ش��ي��ف:   
فعله لرت�شيخ  وت��ع��نّي  ب��ه  ال��ق��ي��ام 

ن�شر  ميكن  ال  لكن  ال�شوفياتي، 
نووية.  من�شاآت  اأو  اأجنبية  ق��وات 
واأخريا، ثالثا: عدم زيادة الوجود 
والربيطاين  الفرن�شي  الع�شكري 

واالأمريكي يف برلني.

جوربي يب�صم...
   ب��ع��د م��ف��او���ش��ات م��ري��رة، وافق 
ج��ورب��ات�����ش��وف اأخ�����رًيا ع��ل��ى هذه 
ال�شروط ومت تكري�شها يف املعاهدة 
املتعلقة باجلوانب الدولية الإعادة 
ال��ت��وح��ي��د، ال��ت��ي وق��ع��ت��ه��ا جميع 
 .1990 �شبتمرب  يف  االأط�����راف 

م���ك���ان، مب���ا يف  اأي  ي��وج��د يف  وال 
ذكر  اأي  الرو�شي،  االأر�شيف  ذل��ك 
دول  �شم  بعدم  ر�شمي  تعهد  الأي 
اأوروب�������ا ال�����ش��رق��ي��ة االأخ������رى اإىل 

الناتو يف امل�شتقبل. 
 ،2009 ع�������ام  ب����ع����د  وح����ت����ى     
االنت�شار.  يف  ال��ت��ه��م��ة  ا���ش��ت��م��رت 
ميخائيل  اإن������ك������ار  رغ������م  وه��������ذا 
الذي  ���ش��خ�����ش��ًي��ا،  ج��ورب��ات�����ش��وف 
ك���ان يف و���ش��ع ي��وؤه��ل��ه مل��ع��رف��ة ما 
ق��ي��ل ح��ًق��ا يف ذل���ك ال���وق���ت. ففي 
رو�شيا  م��ع   2014 ع���ام  مقابلة 
ال�شابق  ال��رئ��ي�����س  ك���ان  ه��ي��ل��دي��ن، 

يوا�صل الرو�س االدعاء باأن الغرب قدم مع ذلك �صمانات غري ر�صمية
عند غزو القرم, كانت رو�صيا هي التي اأخّلت بوعد, وهو وعد حقيقي

يدح�صه االأر�صيف واأبرز الفاعلني:

وعد الناتو لرو�سيا الذي مل يوجد اأ�سل...!
•• الفجر -اإيلي جوكريت 

ترجمة خرية ال�صيباين
   وفقــــًا لفالدمييـر بوتني واأن�صـــــاره يف فرن�صـا, فاإن 
�صد  فقط  النف�س  عن  دفـــــاع  حالـــــة  يف  رو�صــــــيا 
بعدم  يق�صي  قطعه  بوعد  يلتزم  مل  الــذي  الناتو, 

كذبة  بــرلــني...  ــدار  ج �صقوط  بعد  �صرقا  متـــّدده 
تاريخية.

   »هناك قول ماأثور مفاده اأن احلقيقة هي ال�صحية 
االأوىل الأي حرب”, �صرح بذلك جان لوك ميلين�صون 

يف فران�س 24, يف 7 دي�صمرب.
 ردا على �صوؤال حول ت�صاعد التوترات على احلدود 

عدة  منذ  قواتها  رو�صيا  حت�صد  حيث  االأوكرانية, 
اأ�صـــــهر, األقــــى زعيـــم حركة “فرن�صـــا املتمردة” ما 
يتعار�س واحلقيقة التاريخية: “يجب اأن نـدرك اأننا 

تنّكرنـــا للرو�س ولــــــم نـــــوف بوعدنا...
فلن  “برلني”,  جـــــدار  تركتـــــم  ‘اإذا  لهم,  قيــل   
تركوا  لقــد  ح�صـــــًنا,  اأبوابهـــم’  على  الناتــو  يكون 

بالناتو  جئنا  لقد  فعلنا:  وماذا  ي�صــــــقط,  اجلـــدار 
اىل اأبوابهم “. 

وكرر اإريك زمور نف�س ال�صيء على قناة فرن�صا 2, يف 
9 دي�صمرب. ويتفق هذا االخري وجان لوك ميلين�صون 
على نقطة واحدة: بب�صاطة, ان تن�صحب فرن�صا من 

التحالف.

مل يكن عدم تو�سع الناتو حتى مو�سوًعا للنقا�س عام 1990
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العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز النجاح لتاأهيل ذوي االإعاقة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1003435 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عبداهلل �شامل �شعيد خلف الكعبى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / عبداهلل �شامل �شعيد خلف الكعبى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ح�شني عبدالعاطى العو�شى حممد %49

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*5 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ مركز النجاح لتاأهيل ذوي االإعاقة

AL NAJAH CENTER FOR HANDICAPPED REHABILITATION
اإىل/ مركز النجاح لتاأهيل ذوي االإعاقة ذ.م.م

ALNAJAH CENTER FOR HANDICAPPED REHABILITATION L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/برج بينونه لل�شحن اجلوي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1126050 
تعديل اإ�شم جتاري من/ برج بينونه لل�شحن اجلوي

BORJ BAINONA AIR FREIGHT

اإىل/ مري�شراي خلدمات الطباعة
  MIRSARAI TYPING SERVICES - 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات  8219001
تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات متابعة املعامالت  8299003

 تعديل ن�شاط / حذف خدمات ال�شحن اجلوي للب�شائع  5224003
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/تااليفان كوتاي لال�شت�شارات و الدرا�شات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN االداريه ذ.م.م  رخ�شة رقم:1353216 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / فيلو�شامى ماريابان اثيموالم من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / فيلو�شامى ماريابان اثيموالم من 49 % اإىل %100
تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة على حممد جابر املن�شورى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على حممد جابر املن�شورى
null تعديل راأ�س املال / من 0 اىل

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة 0.30*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل موؤ�ش�شة مهنية

تعديل اإ�شم جتاري من/ تااليفان كوتاي لال�شت�شارات و الدرا�شات االداريه ذ.م.م
THALAIVAN KOTTAI MANAGEMENT CONSULTANCY L.L.C

اإىل/ تااليفان كوتاي لال�شت�شارات والدرا�شات االداريه
THALAIVAN KOTTAI MANAGEMENT CONSULTANCY

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كونرتا واي امي جروب ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2164857 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ح�شه على مراد على اجلوكر %51

 تعديل ن�شب ال�شركاء / يزن حممد فاروق �شعيد املومنى من 40 % اإىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد احمد ح�شني مبارك احلمادى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد فاروق �شعيد ح�شني املومنى

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اللم�شات لتاأجري ال�شيارات ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2630079 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة بركات ح�شني عليان بركات  %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حنان عبداهلل العزب %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شابر بن املنجى العطياوى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف را�شد �شيف حمد بن �شليمان ال�شام�شى

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  الكاريزما  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامه ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3993103 

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد عبيد عبداهلل عمري الكتبى من 49 % اإىل %33

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شهيل عبيد عبداهلل عمري الكتبى من 51 % اإىل %34

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شيف عبيد عبداهلل عمري الكتبى %33

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة كيان للتطوير واخلدمات 

- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:4243156 

ال�شخ�س  �شركة   - للتطوير واخلدمات  كيان  �شركة  اإ�شم جتاري من/  تعديل 
الواحد ذ م م

KYAN DEVELOPMENT AND SERVICES COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ �شركة كيزاد لتطوير املجمعات واخلدمات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
KIZAD COMMUNITIES DEVELOPMENT & SERVICES COMPANY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
وال�شيانة  للمقاوالت  ال�ش�����ادة/احياء  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة   رخ�شة رقم:1181996 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة 50*20 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ احياء للمقاوالت وال�شيانة العامة
MENDING GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE

اإىل/ احياء للمقاوالت وال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
MENDING GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
الديكور    الأعمال  هو�س  ال�ش�����ادة/اجنل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2025978 
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل اإ�شم جتاري من/ اجنل هو�س الأعمال الديكور
ANGEL HOUSE DECORATION WORKS

اإىل/ تيم اك�شربي�س خلدمات التو�شيل
TEAM EXPRESS DELIVERY  SERVICES

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات تو�شيل الطلبات  8299010
تعديل ن�شاط / حذف اأعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور(  4330015

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
ال�شخ�س  �شركة   - تيك  ال�ش�����ادة/ا�شكو  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ م م    رخ�شة رقم:2985414 

تعديل اإ�شم جتاري من/ ا�شكو تيك - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

ASCO TECH - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ بى فور تيك للخدمات التكنولوجيه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

P FOUR TECH TECHNOLOGY SERVICES- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
الركاب  لنقل  الذهبي  ال�ش�����ادة/الع�شر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب باحلافالت املوؤجرة   رخ�شة رقم:1093044 
تعديل مدير / اإ�شافة راجيف بيتامباران بن بيتامباران

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ الع�شر الذهبي لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة

GOLDEN CENTURY PASSENGERS TRANSPORTATION VIA RENTED BUSES

ال�شخ�س  �شركة   - املوؤجرة  باحلافالت  الركاب  لنقل  الذهبي  الع�شر  اإىل/ 
الواحد ذ م م

GOLDEN CENTURY PASSENGERS TRANSPORTATION VIA RENTED BUSES - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعــــــــــالن
مراحب  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحالقة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1132773 

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون مراحب للحالقة
اإىل/ �شالون مراحب للحالقة

  MARAHAB HAIR CUTTING SALOON 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : الزي�س لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

Lazeez Touching Lives :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
بتاريخ : 2021/11/22 املودعة بالرقم : 365122 

بيانات االأولوية :
باإ�شم : الزي�س لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

املوطن : مكتب رقم 21 �شلطان املبنى �شوق اخل�شروات و الفواكة  - هاتف: 971558876256
 accounts@lazeezfoodstuff.com: امييل

�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30
وامل�شتح�شرات  الدقيق  ال��ن،  مقام  يقوم  وم��ا  وال�شاجو،  التابيوكا  االأرز،  ال�شكر،  ال��ك��اك��او،  ال�شاي،  ال��ن، 
والع�شل  النحل  ع�شل  واملثلجات،  واحللويات  والفطائر  والكعك  الب�شكويت  اخلبز،  احلبوب،  من  امل�شنوعة 
االأ�شود )الدب�س(، اخلمرية وم�شحوق اخلمرية، امللح، اخلردل، . الفلفل واخلل وال�شل�شة، البهارات التوابل، 

الثلج . يف الفئة 30.
و�شف العالمة : عبارة عن كلمات باللغة االجنليزية Lazeez Touching Lives بحروف التينية

اال�شرتاطات :
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  17 دي�شمرب 2021 العدد 13419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 
 املودعة بالرقم : 162798 

با�ش��م:  تيكوم لالإ�شتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق االأول، دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الواق�عة  بالفئة: 42

بتاريخ:    2012/06/28 وامل�شجلة حتت رقم:  162798 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

 2031/09/22 احلماية يف 2021/09/22  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  17 دي�شمرب 2021 العدد 13419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 
 املودعة بالرقم : 162797 

با�ش��م:  تيكوم لالإ�شتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق االأول، دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الواق�عة  بالفئة: 9

بتاريخ:    2012/06/27 وامل�شجلة حتت رقم:  162797 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

 2031/09/22 احلماية يف 2021/09/22  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  17 دي�شمرب 2021 العدد 13419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم : 162796 
با�ش��م:  تيكوم لالإ�شتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق االأول، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

الواق�عة  بالفئة: 42
بتاريخ:    2012/06/18  وامل�شجلة حتت رقم:  162796 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 

 2031/09/22 2021/09/22  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  17 دي�شمرب 2021 العدد 13419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم : 162795 
با�ش��م:  تيكوم لالإ�شتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق االأول، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

الواق�عة  بالفئة: 9
بتاريخ:    2012/06/18 وامل�شجلة حتت رقم:  162795 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلماية يف 2021/09/22        وحتى تاريخ: 2031/09/22

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  17 دي�شمرب 2021 العدد 13419

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  17 دي�شمرب 2021 العدد 13419

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  17 دي�شمرب 2021 العدد 13419

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  17 دي�شمرب 2021 العدد 13419



اجلمعة   17  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13419  
Friday     17   December   2021   -  Issue No   13419

13

عربي ودويل

•• بروك�صل-اأ ف ب

�شعى قادة االحتاد االأوروبي خالل 
ا�شتئناف  اإىل  ب��روك�����ش��ل  يف  ق��م��ة 
لتخفيف  رو���ش��ي��ا  م��ع  امل��ف��او���ش��ات 
التوّترات بينها وبني اأوكرانيا، على 
الرو�شي  الرئي�س  اأّن  م��ن  ال��ّرغ��م 
ان  ي����ري����د  ب����وت����ني ال  ف����الدمي����ري 
يتعامل �شوى مع الواليات املّتحدة 
االأمنية  الق�شايا  يف كل ما يخ�ّس 

على حدود بالده ال�شرقية.
االحّتاد  دول  ق��ادة  القّمة  وجمعت 
ال�27 مع نظرائهم يف دول ال�شراكة 
وجورجيا  اأوكرانيا  وهي  ال�شرقية 
واأذربيجان،  واأرمينيا  ومولدافيا 
ال�شابقة  ال�شوفياتية  اجلمهوريات 
امل��ّت��ه��م��ة م��و���ش��ك��و ب��ال��وق��وف خلف 
ا�شتقرارها  ل���زع���زع���ة  حم������اوالت 
والتي تعاين من �شراعات داخلية 

تقّو�س ا�شتقرارها.
وطغت على القّمة االأزمة الراهنة 
بني رو�شيا واأوكرانيا. اإذ اإّن االحتاد 
االأوروبي يريد اإظهار الت�شامن مع 
وجه  ب��ح��زم يف  وال��وق��وف  �شركائه 
تريد  ال�27  دول���ه  ل��ك��ّن  م��و���ش��ك��و، 
ذريعة  اأّي  مو�شكو  اإع��ط��اء  جت��ّن��ب 

للقيام بتحّرك �شّد اأوكرانيا.
اجلديد  االأمل��اين  امل�شت�شار  والتقى 
اأوالف �شولت�س والرئي�س الفرن�شي 
الرئي�س  م��ع  م���اك���رون  اإمي��ان��وي��ل 
زيلين�شكي  فولودميري  االأوك���راين 

تعتربه  ال��ذي  الأمنها  بها  تطالب 
داً. وت���ري���د م��و���ش��ك��و حتييد  م����ه����دَّ
ال�شابقة  ال�شوفياتية  اجلمهوريات 
ال����واق����ع����ة ع���ل���ى ح�������دود االحت������اد 
االأوروبي وتركيا، عرب منحها حق 
النق�س لواأد اأي حماولة الن�شمام 
االأطل�شي  اإىل احللف  ال��دول  ه��ذه 

اأو االحتاد االوروبي.
الفيتو  ح��ّق  االأوروب���ي���ون  ويرف�س 
ه����ذا، ل��ك��ّن اأح�����داً ال ي��ت��ح��ّدث عن 
ان�������ش���م���ام اأوك�����ران�����ي�����ا وج���ورج���ي���ا 
اىل  وال  االأط����ل���������ش����ي  ح���ل���ف  اىل 
االحت���اد االأوروب�����ي، كما ق��ال عدد 
وامل�شوؤولني  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني  م��ن 

االأوروبيني لوكالة فران�س بر�س.
الناطق با�شم وزي��ر خارجية  واأّك��د 
“االن�شمام  اأّن  االأوروب����ي  االحت���اد 
الغربي ولي�س  البلقان  ي�شمل دول 

جمموعة دول ال�شراكة«.
وق���ال امل�����ش��وؤول االأوروب������ي الكبري 
�شراكة  ال�����دول�����ة  ل����ه����ذه  “نقدم 
تقوم  ل���ه���ا.  م�����ش��م��م��ة خ�����ش��ي�����ش��ا 
الذين  الأولئك  املزيد  اإعطاء  على 

يريدون فعل املزيد«.
واأ�شاف اأّن “خطة ا�شتثمار بقيمة 
2،3 مليار يورو وقادرة على جمع 
17 م��ل��ي��ار ي����ورو مت اإع����داده����ا يف 
اإطالق  الإع��ادة  يوليو  متوز/يوليو 
على  توزيعها  و�شيعتمد  ال�شراكة. 
االإ����ش���الح���ات امل��ط��ل��وب��ة وج����دوى 

امل�شاريع املقدمة«.

ال��ق��م��ة يف حماولة  اف��ت��ت��اح  ق��ب��ي��ل 
لتبديد �شوء التفاهم و”العمل معاً 
مفاو�شات  يف  االن���خ���راط  الإع�����ادة 
رو�شيا،  م��ع  نورماندي”  ب�شيغة 

وفق االإليزيه.
وقال الرئي�س االأوكراين “حتّدثنا 
ع����ن ا����ش���ت���ئ���ن���اف امل���ف���او����ش���ات مع 
���ل اإىل  رو����ش���ي���ا م���ن اأج�����ل ال���ت���و����شّ
م�شاألة  وناق�شنا  دب��ل��وم��ا���ش��ي  ح���ّل 
اأّن  على  م�شّدداً  عقوبات”،  فر�س 
ا�شتفزاز  الأّي  تر�شخ  ال  “اأوكرانيا 
على حدودها وال تّتخذ اأّي موقف 

عدواين«.
ودعا زيلين�شكي اإىل فر�س عقوبات 
رو�شيا. وقال  وقائية على  اأوروبية 
عقوبات  ب�شيا�شة  مهتمون  “نحن 
يف  حمتمل.  ت�شعيد  قبل  �شديدة 
هذه احلالة، براأيي، قد ال يح�شل 
لالحتاد  ميكن  وال  ت�شعيد”.  اأّي 
اإال  عقوبات  يفر�س  اأن  االأوروب����ي 
باإجماع اأع�شائه، يف حني اأّن م�شاألة 
فر�س عقوبات اإ�شافية على رو�شيا 
اأو  دول���ه  م��ن  اأّي  ي��رثه��ا رئي�س  مل 

حكوماته خالل القمة.
وق����ال رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س االأوروب������ي 
عقوبات  “هناك  اإّن  مي�شال  �شارل 
م�شتعّدون  ون��ح��ن  اأ����ش���اًل  ���ش��اري��ة 
الإ���ش��اف��ة اأخ���رى اإل��ي��ه��ا اإذا م��ا كان 

ممكن«.
ق���ال لوكالة  اأوروب���ي���اً  ل��ك��ّن وزي����راً 
�شيغة  اإّن  ب������ر�������س  ف������ران�������������س 
للمفاو�شات  “النورماندي” 
واأملانيا  واأوك����ران����ي����ا  رو����ش���ي���ا  ب���ني 
“يف حالة موت  وفرن�شا هي حالياً 

دماغي«.
واأ�شاف “ال يعني االحتاد االأوروبي 
ل��ف��الدمي��ري ب��وت��ني ال���ذي ال  �شيئاً 
ما  يف  االأمريكيني  مع  اإال  يتعامل 

يتعّلق باأ�ش�س االأمن يف اأوروبا«.
“الرئي�س  اأّن  ال����وزي����ر  واأو�����ش����ح 
االأم����ريك����ي ج���و ب���اي���دن ق����ال اإّن����ه 
حجج  اإىل  ل��ال���ش��ت��م��اع  م�����ش��ت��ع��ّد 
ف���الدمي���ري ب���وت���ني الإي����ج����اد ح���ّل. 

علينا اأن نرى نتيجة ذلك«.
وك���ان ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي دع���ا اإىل 
حلف  م���ع  “فورية”  م��ف��او���ش��ات 
�شمال االأطل�شي والواليات املتحدة 
ب�����ش��اأن م��ق��رتح��ات ل�����ش��م��ان اأم���ن 
التوترات حول  رو�شيا على خلفية 

اأوكرانيا.
واالأربعاء اأعلنت رو�شيا اأّنها �شّلمت 
اخلارجية  وزي������ر  م�������ش���اع���دة  اإىل 
اأوروب����ا  ���ش��وؤون  املكلفة  االأم���ريك���ي 
كارين دونفريد التي زارت مو�شكو 
“مقرتحات”  قائمة  االأ�شبوع  هذا 
التي  القانونية  ال�شمانات  ت�شمل 

ب����دوره����ا قالت  ذل����ك �����ش����روري����اً«. 
رئ���ي�������ش���ة امل���ف���ّو����ش���ي���ة االأوروب�����ي�����ة 
اأور���ش��وال ف��ون در الي��ني اإّن��ه “لقد 
ُط��ل��ب م��ّن��ا اإع�����داد خ���ي���ارات ونحن 

قمنا بواجباتنا بهذا ال�شدد«.
اخل�����ي�����ارات  ه������ذه  اأّن  واأ������ش�����اف�����ت 
االحّت������اد  دول  ق������ادة  ���ش��ي��ن��اق�����ش��ه��ا 

ع�شكرياً يف اأوكرانيا.
اأوروبي لوكالة فران�س  وقال وزير 
ب�شيء.  ال��ق��ي��ام  ميكننا  “ال  ب��ر���س 
بع�س ال����دول االأع�����ش��اء ت��دف��ع يف 
واأوكرانيا  ج��ورج��ي��ا  ق��ب��ول  اجت���اه 
يف االحتاد االأوروب��ي لكن بالن�شبة 
اإىل اآخ��ري��ن ف���اإن ه��ذا االأم���ر غري 

بروك�شل  يف  قمتهم  خ��الل  ال�27 
اخلمي�س.

اإذا  ج�����اه�����زون.  “نحن  وت���اب���ع���ت 
ع�����ش��ك��ري جديد  ع�������دوان  ح�����ش��ل 
رو�شيا  �شتدفعه  ال��ذي  الثمن  ف��اإّن 
و�شتكون  ج������داً  ب���اه���ظ���اً  ���ش��ي��ك��ون 
القمة  و�شّكلت  وخ��ي��م��ة«.  ع��واق��ب��ه 

و�شركائه  االأوروب�����ي  االحت����اد  ب��ني 
اخلم�س م�شدر اإحباط الأّن التكتل 
ان�شمام  طلبات  ق��ب��ول  ع��ن  ع��اج��ز 
ومولدافيا  وج��ورج��ي��ا  اأوك���ران���ي���ا 
ت��زوي��د ه���ذه الدول  اأو ح��ت��ى  اإل��ي��ه 
بال�شالح، وذل��ك الأّن��ه يريد جتّنب 
للتدّخل  ذريعة  اأي  مو�شكو  اإعطاء 

 االحتاد االأوروبي يبحث عن دور خلف�س التوترات بني رو�سيا واأوكرانيا 

خرباء  وي�شري  خمتلفة.  ب��ل��دان  يف 
ومنظمات منها العفو الدولية، اإىل 
اأن “فاغر” تتحرك بدعم مبا�شر 
اأن  لدرجة  الرو�شية،  احلكومة  من 
ال�شري  ب�”اجلي�س  و�شفها  البع�س 

للرئي�س بوتني«.
رو�شية  �شحفية  حتقيقات  وت��ق��در 
بني  ل�”فاغر”  امل��ن�����ش��م��ني  ع����دد 
بع�شهم  مقاتل،  اآالف  و5   3500
االحت������اد  دول  م�����ن  اأ�������ش������ول  ذوو 
ال�����ش��وف��ي��ت��ي ال�����ش��اب��ق ال��ق��ري��ب��ة من 

رو�شيا.

اأوت����ك����ني،  دمي������رتي  اإىل   2014
اال�شتخبارات  يف  ال�����ش��اب��ق  ال��ع��م��ي��د 
الأول  وظهرت  الرو�شية،  الع�شكرية 
م���رة ���ش��رق��ي اأوك���ران���ي���ا ث��م ن�شطت 
اأوتكني  ال��ق��رم، وي��ت��وىل  يف ج��زي��رة 
القيادة امليدانية واجلوانب التقنية 

اخلا�شة بعملها.
�شفوفها  يف  امل���ج���م���وع���ة  وت�������ش���م 
اأف���������رادا م��ت��ق��اع��دي��ن م����ن ال���ق���وات 
وت�شطلع  ال����رو�����ش����ي����ة،  امل�����ش��ل��ح��ة 
���ش��رك��ات يف دول بها  ع���دة  ب��ح��م��اي��ة 
عمليات  ل��ه��ا  تن�شب  ك��م��ا  ن���زاع���ات، 

فاغر  تدين  اأمريكا  مع  املتحالفة 
تناق�س  وه���ذا  ووت���ر،  ب��الك  ولي�س 

�شارخ«.
وف����اغ����ر  “رو�شيا  اأن  واأك������������د 
�شتوا�شالن اأن�شطتهما بغ�س النظر 
عن العقوبات االأوروبية، الأن االأمر 
ب��ج��زء م���ن ح��م��ل��ة ال�شغط  ي��ت��ع��ل��ق 
رو���ش��ي��ا بخ�شو�س  ع��ل��ى  واحل�����ش��ار 

اأزمة اأوكرانيا املت�شاعدة حاليا«.

ما هي “فاغرن؟«
عام  “فاغر”  ت���اأ����ش���ي�������س  ي���رج���ع 

•• عوا�صم-وكاالت

فر�س االحتاد االأوروبي اأم�س االأول 
ع��ل��ى جمموعة  ع���ق���وب���ات  االث���ن���ني 
يف  امل��خ��ت�����ش��ة  ال��رو���ش��ي��ة  “فاغر” 
التعاقدات الع�شكرية، باالإ�شافة اإىل 
���ش��رك��ات مرتبطة  و3  اأ���ش��خ��ا���س   8
التكتل  و�شفها  اأع��م��ال  ب�شبب  بها، 
لال�شتقرار”  ب�”املزعزعة  االأوروب��ي 
دول  وع�������دة  اأوك�����ران�����ي�����ا  يف  ن����ف����ذت 

اإفريقية.
وج����اء ال���ق���رار ب���االإج���م���اع م���ن قبل 
االأوروب����ي  خ��ارج��ي��ة االحت����اد  وزراء 
اأن  امل��ج��ت��م��ع��ني يف ب��روك�����ش��ل، ع��ل��ى 
ين�شر يف اجلريدة الر�شمية لالحتاد 
االأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ.

قالت  بعدما  اخلطوة  ه��ذه  وج��اءت 
عنا�شر  م����ن  م����ئ����ات  اإن  ت���ق���اري���ر 
مايل  اإىل  ط��ري��ق��ه��م  يف  امل��ج��م��وع��ة 
فيما  اإرهابية،  هجمات  ت�شهد  التي 
ال�شهر  واأمل����ان����ي����ا،  ف��رن�����ش��ا  ح������ذرت 
ال���واق���ع���ة بغرب  ال����دول����ة  امل���ا����ش���ي، 
مع  اتفاق  اإب���رام  مغبة  من  اإفريقيا 
مع  للتعاقد  “فاغر”  جم��م��وع��ة 

األف عن�شر من املجموعة.
 12 اأك��رث من  ويف وقت �شابق، قال 
ع���الق���ات مبجموعة  ل��ه��م  ���ش��خ�����ش��ا 
“فاغر” ل�”رويرتز”، اإن “ال�شركة 
نيابة  �شرية  قتالية  عمليات  نفذت 

وليبيا  اأوك��ران��ي��ا  يف  الكرملني  ع��ن 
ذلك،  رو�شيا  تنفي  فيما  و�شوريا”، 
حيث اأكد الرئي�س فالدميري بوتن، 
جمموعة  اأن  �شابقة،  ت�شريحات  يف 
“فاغر” االأمنية الرو�شية اخلا�شة 
واإمنا  الكرملني،  م�شالح  تخدم  ال 
واأ�شيع  اخلا�شة.  م�شاحلها  تخدم 
حت�شل  االأم����ن����ي����ة  امل���ج���م���وع���ة  اأن 
ع���ل���ى مت���وي���ل م����ن رج�����ل االأع����م����ال 
فر�س  ال����ذي  ب��ري��غ��وج��ني  يفغيني 
والواليات  االأوروب����ي  االحت���اد  عليه 
اتهام  خلفية  على  عقوبات  املتحدة 
بالتدخل يف االنتخابات االأمريكية، 
يف حني ينفي بريغوجني اأي عالقة 

باملجموعة.

بديل فرن�صا
فرن�شا  ب���ني  ال��ع��الق��ات  وت���ده���ورت 
اإثر  م���ايل،  ال��ت��اري��خ��ي��ة  و�شريكتها 
�شهدتهما  ع�����ش��ك��ري��ني  ان���ق���الب���ني 
وكانت  االأخ��رية،  االأ�شهر  باماكو يف 
باإعادة  يونيو  تعهدت يف  قد  باري�س 
تنظيم وجودها الع�شكري يف منطقة 
ال�شاحل، ال �شيما من خالل اإخالء 
�شمال  اأق�شى  يف  ال��ث��الث  قواعدها 
منطقتي  يف  قواتها  لرتكيز  م��ايل، 
احلدود  ق��رب  و”ميناكا”  “غاو” 
مع كل من النيجر وبوركينا فا�شو. 
فرن�شا  ب���ني  ال���ت���وت���ر  ح����دة  وزادت 

وم�����ايل م���ع خ���ط���اب رئ��ي�����س وزراء 
اأمام  االأخ��رية �شوغل كوكاال مايغا، 
املتحدة،  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
الذي اتهم فيه فرن�شا بالتخلي عن 
بالده يف منت�شف الطريق بقرارها 
مربرا بذلك  �شحب قوة “برخان”، 
اآخرين”،  “�شركاء  بحث بالده عن 

من بينهم �شركات خا�شة رو�شية.
وق������ال رئ���ي�������س ال���������وزراء امل������ايل اإن 
ب�شبب  ن�شاأ  ال���ذي  اجل��دي��د  الو�شع 
اأمام  و�شع مايل  “برخان”،  انتهاء 
اأمر واقع ويعّر�شها ملا ي�شبه التخلي 
ويقود  ال��ط��ري��ق،  منت�شف  يف  عنها 
والو�شائل  ال�شبل  ا�شتك�شاف  اإىل 
لكي ن�شمن االأمن على نحو اأف�شل 

مع �شركاء اآخرين.
واأو�شح اأن املطلوب هو ملء الفراغ 
الذي �شين�شاأ حتما عن اإغالق بع�س 
مايل،  �شمال  يف  “برخان”  م��واق��ع 
باري�س، واإعالنا  منتقدا قلة ت�شاور 
تن�شيق  دون  م���ن  �����ش����ادرا  اأح����ادي����ا 
ثالثي مع االأمم املتحدة واحلكومة 

املالية.

حتذيرات 
فرن�صية اأمريكية

اأ�����ش����درت  امل����ا�����ش����ي،  ن���وف���م���رب  ويف 
بيانا  الفرن�شية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
ن�شر قوات  فيه مو�شكو من  ح��ذرت 

اخلا�شة  ال����رو�����ش����ي����ة  “فاغر” 
يف م��ن��ط��ق��ة ال�������ش���اح���ل االإف���ري���ق���ي 
وال�����ش��ح��راء ال���ك���ربى، م���وؤك���دة اأنه 
من  “غري مقبول”  اإج��راء  �شيكون 

جانب رو�شيا.
اإيف  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ج��ان  وانتقد 
لودريان ووزيرة اجليو�س الفرن�شية، 
فلوران�س باريل، خالل اجتماع عقد 
يف باري�س مع نظرييهما الرو�شيني 
�شريغي الفروف و�شريغي �شويغو، 
املقبول”  غ���ري  “الطابع  ب�����ش��ب��ب 
قطاع  يف  “فاغر”  ق�����وات  ل��ن�����ش��ر 

ال�شاحل وال�شحراء.
وكرر الوزيران الفرن�شيان ر�شائلهما 
ب�”خماطر  يتعلق  ف��ي��م��ا  احل���ازم���ة 
االإقليمي”  اال����ش���ت���ق���رار  زع����زع����ة 
باري�س  م�شالح  على  و”االعتداء” 
مكافحة  يف  امل�شاهمني  و�شركائها 
ال�شاحل  م���ن���ط���ق���ة  يف  االإره������������اب 

االإفريقي.
وزير  ح��ذر  املا�شي،  ال�شهر  ونهاية 
اخل����ارج����ي����ة االأم������ريك������ي، اأن����ت����وين 
ب���ل���ي���ن���ك���ن، امل���ج���م���وع���ة ال���رو����ش���ي���ة 
مايل،  يف  ال��ت��دخ��ل  م���ن  “فاغر” 
حيث دعا اإىل انتقال للحكم املدين. 
على  ت�شريحات  يف  بلينكن،  واأف���اد 
باأن  ال�����ش��ن��غ��ال،  اإىل  ه��ام�����س زي��ارت��ه 
جهود  يف  ت�شاهم  املتحدة  ال��والي��ات 
مع مايل وال�شركاء لدعم اال�شتقرار 

يعي�س  ال����ذي  االإف���ري���ق���ي  ال��ب��ل��د  يف 
ح��ال��ة ح����رب، م�����ش��ريا اإىل اأن����ه “ال 
ميكنني اأن اأ�شيف �شوى اأنه �شيكون 
عنا�شر  ت��ن��خ��رط  اأن  امل��وؤ���ش��ف  م��ن 
خ��ارج��ي��ة ق���د جت��ع��ل االأم������ور اأكرث 
وجه  على  واأفكر  وتعقيدا،  �شعوبة 

اخل�شو�س مبجموعة فاغر«.

حقول الغاز
ال�شيا�شي  االج���ت���م���اع  ع��ل��م  اأ����ش���ت���اذ 
�شعيد  االأم�����ريك�����ي�����ة،  ب���اجل���ام���ع���ة 
واأمريكا  اأوروب�������ا  اإن  ق����ال  ����ش���ادق، 
تخ�شيان اأن ت�شحب رو�شيا الب�شاط 
نفوذ  مناطق  تعد  اأماكن  يف  منهما 
متثل  وب��ات��ت  ق��دمي��ة،  وم�شتعمرات 
ق��ي��م��ة ك���ب���رية، يف ال���وق���ت احل����ايل، 
خ��ا���ش��ة ب��ع��د االك��ت�����ش��اف��ات االأخ���رية 
االأمر  تعلق  �شواء  اإفريقيا،  قلب  يف 

مبناجم الذهب اأو بحقول الغاز.
ملوقع  ت�شريحات  يف  ���ش��ادق،  وب���نّي 
الدول  اأن  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي 
الكربى تف�شل اأحيانا عدم التدخل 
امل��ب��ا���ش��ر، وت�����ش��ت��خ��دم ���ش��رك��ات اأمن 
باأعمال  للقيام  خا�شة  اأن��ه��ا  ت��زع��م 

ع�شكرية تخدم ا�شرتاتيجيتها.
�شركة  لديها  اأمريكا  اأن  اإىل  ولفت 
يف  ت��دخ��ل��ت  ال���ت���ي  ووتر”  “بالك 
“فاغر”  لديها  ورو���ش��ي��ا  ال��ع��راق، 
“اأوروبا  م�شيفا  اإفريقية،  دول  يف 

••برلني-اأ ف ب

اجلديد  االأمل����اين  امل�شت�شار  تعهد 
االأرب���ع���اء  اأم�������س  ���ش��ول��ت�����س  اأوالف 
مواجهة  يف  الدولة  و�شائل  بتعبئة 
“اأقلية من املتطرفني” املناه�شني 
لكوفيد-19،  امل�����ش��ادة  ل��ل��ق��اح��ات 
جانب  م��ن  بالقتل  ت��ه��دي��دات  بعد 
زعيًما  ا���ش��ت��ه��دف��ت  احل���رك���ة  ه����ذه 

اإقليمًيا وعدة مظاهرات.
و���ش��ن��ت ال�����ش��رط��ة االأمل��ان��ي��ة عملية 
وا�شعة  اأم�س االأربعاء بعد تهديدات 
بالقتل �شد م�شوؤول كبري يف اإحدى 
ال�شلطات  تخ�شى  بينما  ال��والي��ات، 
للتيار  ت�شدد  يف�شي مزيد من  اأن 
املعار�س لفر�س قيود �شد كورونا، 

اإىل اإرهاب.
وتدخلت ال�شرطة اجلنائية ملنطقة 
االأربعاء  اأم�����س  �شباح  �شاك�شونيا 
ت�����ش��ان��ده��ا قوات  اأمل���ان���ي���ا،  ���ش��رق  يف 
اأم��اك��ن عدة  التدخل اخل��ا���ش��ة، يف 
يف مدينة دري�شدن بعد التهديدات 
اأطلقت  ال��والي��ة،  حكومة  لرئي�س 
عرب ح�شاب ملناه�شني للقاح امل�شاد 

لكورونا على تطبيق تلغرام.
وت�����ش��ك��ل ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة م���ن �شرق 
املناه�س  ل��ل��ت��ي��ار  م��ع��ق��ال  اأمل���ان���ي���ا 
للقيود املفرو�شة ملكافحة كوفيد-
القومي  ولليمني  ال��ب��الد،  يف   19

اأنه  ال�شلطات  ت��ق��ول  ال���ذي  اأي�����ش��ا 
يقود احلركة.

وج��������رت احل���م���ل���ة ب���ع���د اخ������رتاق 
دي  “ت�شي  �شبكة  م��ن  �شحافيني 
تطبيق  يف  جمموعة  العامة  اف” 
اأطلقت  تلغرام،  امل�شفرة  املرا�شالت 
ع��ل��ى ح��د ق��ول��ه��م ت��ه��دي��دات بقتل 

حكومة  رئي�س  كريت�شمر  ميكايل 
ي��وؤّي��د التلقيح �شد  ال��ذي  ال��والي��ة 

كوفيد-19.
اإن  ب����ي����ان  يف  ال�������ش���رط���ة  وق�����ال�����ت 
اأع���������ش����اء  ب���ع�������س  “ت�شريحات 
امل����ج����م����وع����ة ت�����وح�����ي ب���اح���ت���م���ال 
واأقوا�س  اأ�شلحة حقيقية  حيازتهم 

ومل تو�شح ما اإذا كان  ون�شابات”. 
قامت باعتقاالت.

ك�����ان ال���ق�������ش���اء االأمل��������اين ق����د فتح 
حت��ق��ي��ق��ا غ�������داة ب����ث ب����رن����ام����ج يف 
االأول/دي�شمرب  كانون  ال�شابع من 
جمموعة  ر�شائل  حمتويات  ك�شف 
ت��ل��غ��رام ال���ت���ي ت�����ش��م ح�����واىل مئة 

معار�شتهم  “تربطهم  ع�����ش��و 
للقاح والدولة وال�شيا�شة ال�شحية 

ح�شب النيابة. احلالية”، 
وت���دع���و ال��ر���ش��ائ��ل ال�����ش��وت��ي��ة اإىل 
لزم  اإذا  “بال�شالح  االع����رتا�����س 
املطبقة  االإج���راءات  على  االأمر”، 
امل�شوؤولني  خ�شو�شا  م�شتهدفة 
كريت�شمر.  �شيما  وال  ال�شيا�شيني 
وقالت �شرطة �شاك�شونيا يف تغريدة 
ت�شتبه  اأن��ه��ا  االأرب���ع���اء  ت��وي��رت  على 
االآن يف “التح�شري جلرمية عنف 

خطرية تهدد الدولة« .
جمل�س  اأم�������ام  �شولت�س  وق�����ال 
م����وج����ود  ه�����و  “ما  اإن  ال������ن������واب 
ه�������و  اأمل��ان��ي�����������������ا  يف  اأي�����ش��ا  ال��ي��������������وم 
املوؤامرة  وق�ش�س  الواق������ع  اإنك�������ار 
امل�شللة  وامل��ع��ل��وم��ات  ال�ش������خيفة 
العنيف”،  وال���ت���ط���رف  امل��ت��ع��م��دة 
ا�ش��تخدام  “عب�������ر  ب���رد  م��ت��وع��دا 
القان������ون  دول������ة  و���ش��ائ��ل  جميع 

الدميوقراطية«.
اأقلية  وا�شحني:  “لنكن  واأ���ش��اف 
م��ت��ط��رف��ة ����ش���غ���رية يف ب���ل���دن���ا مل 
والعقالنية  ال���ع���ل���م  ع����ن  ت��ب��ت��ع��د 
جمتمعنا  عن  بل  فح�شب  والعقل 
اأي�شاً”،  ودولتنا  ودميوقراطيتنا 

االعرتا�شات  “نحرتم  اأن��ه  موؤكدا 
للنقا�س  ون�شعى  ون�شغي  اجل���ادة 
النقد  ع���ل���ى  م��ن��ف��ت��ح��ون  ون����ح����ن 

واملعار�شة«.
الوباء  ب��داي��ة  منذ  اأمل��ان��ي��ا  وت�شهد 
تعبئة كبرية �شد القيود ال�شحية.
املناطق  اإح������دى  ه���ي  ���ش��اك�����ش��ون��ي��ا 
االنت�شار  م����ن  ت�������ش���ررا  االأك��������رث 
تطعيم  ومعدل  للفريو�س  احلايل 

فيها اأقل من املعدل الوطني.
االأول/دي�شمرب  ك��ان��ون  ب��داي��ة  ويف 
املناه�شة  القيود  معار�شو  جتمع 
لكوفيد ب�شخب خارج منزل وزير 
حاملني  ���ش��اك�����ش��ون��ي��ا  يف  ال�����ش��ح��ة 
م�����ش��اع��ل وم��ط��ل��ق��ني ���ش��ف��ارات، يف 
احلقبة  مب�شريات  تذكر  تظاهرة 
يف  ا�شتياء  التجمع  واأث���ار  النازية. 

جميع اأنحاء البالد.
عنيفة  راب��ع��ة  موجة  مواجهة  ويف 
م�����ن ال������وب������اء ق���������ررت احل���ك���وم���ة 
االأ�شخا�س  ع��ل��ى  ال��ق��ي��ود  ت�����ش��دي��د 
غ���ري امل��ط��ع��م��ني امل��ح��روم��ني االآن 
م������ن دخ���������ول م���ع���ظ���م االأم������اك������ن 
ال��ع��ام��ة وامل��ط��اع��م وامل��ت��اج��ر غري 

ال�شرورية.
التطعيم  على  الت�شويت  و�شيتم 

املقبلة  االأ����ش���اب���ي���ع  يف  االإج����ب����اري 
�شباط/ يف  التنفيذ  حيز  ليدخل 

فرباير اأو اآذار/مار�س.
امل��ع��ار���ش��ني للتدابري  وي��ق��در ع��دد 
ال�شحية امل�شتعدين للقيام باأعمال 
األ����ف  15 وع�������ش���ري���ن  ب����ني  ع���ن���ف 
يف  الثالثاء  ذك��ر  ح�شبما  �شخ�س، 
مقابلة مع �شحيفة بيلد امل�شوؤول يف 
احلزب الدميوقراطي االجتماعي 
احلاكم �شيبا�شتيان فيدلر، اخلبري 

يف الق�شايا االأمنية.
ت���������ش����ك����ل ج�����م�����ه�����وري�����ة اأمل�����ان�����ي�����ا 
املنطقة  ال�شابقة  الدميوقراطية 
اأر�شا  �شاك�شونيا،  فيها  تقع  التي 
احلركة.  ل��ه��ذه  خ�شو�شا  خ�شبة 
يومية  �شبه  تظاهرات  ت�شهد  وهي 
تتخللها  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��ق��ي��ود  ���ش��د 

اأعمال عنف يف بع�س االأحيان.
ودعا رئي�س موؤمتر وزراء الداخلية 
توما�س �شرتوبل اإىل رد فعل حازم 
�شحف  يف  وح������ذر  ال�����دول�����ة.  م����ن 
جمموعة “فونك” من اأن الذين 
منافية  ب��ط��ري��ق��ة  “يت�شرفون 
ل���ل���د����ش���ت���ور ي�����غ�����ادرون االأر����ش���ي���ة 
ويجب  لدميوقراطيتنا  امل�شرتكة 
اأن يخ�شعوا للم�شاءلة بكل و�شائل 

�شيادة القانون«.
يف  ال�شيا�شيون  ال��ق��ادة  وي�شتهدف 
ال��ب��الد خ��دم��ة ت��ل��غ��رام. وق��د طلب 
ال�شفلى  �شاك�شونيا  داخلية  وزي���ر 
من  االثنني  بي�شتوريو�س  بوري�س 
العمالقتني  واآب���ل  غوغل  �شركتي 
اإزال�����ة ه���ذا ال��ت��ط��ب��ي��ق م��ن متاجر 

التطبيقات اخلا�شة بهما.
واإىل جانب التجمعات اأو التحركات 
التطبيق  ي�����ش��ت��خ��دم  امل���ح���ظ���ورة، 

للرتويج ل�شهادات �شحية مزورة.
الفدرالية  الداخلية  وزيرة  وقالت 
نتحرك  اأن  “يجب  في�شر  نان�شي 
والعنف  التحري�س  اأكرب  بت�شميم 
االإنرتنت”،  ع���ل���ى  وال����ك����راه����ي����ة 
“خدمات  الأن  اأ�شفها  ع��ن  م��ع��ربة 
حاليا”  م�شمولة  لي�شت  الر�شائل 
للكراهية  املناه�شة  بالت�شريعات 
لتويرت  خ���الف���ا  االإن����رتن����ت  ع��ل��ى 

وفي�شبوك.

عقوبات وحتذيرات.. اأوروبا حتا�سر »فاغرن« بر�سائل ملو�سكو

امل�ست�سار االأملاين يعد مبواجهة مناه�سي لقاحات كوفيد - 19

متى ُينهي الي�سار نفاقه ب�سبب اإيران؟ •• وا�صنطن-وكاالت

االأمريكية  االإدارة  روب��ني  مايكل  االأمريكي  امل�شروع  معهد  يف  الباحث  انتقد 
ا�شرتاتيجية  مناق�شة  على  فقط  ت��ق��وم  اإي��ران��ي��ة  ا�شرتاتيجية  تبنت  الأن��ه��ا 

الرئي�س ال�شابق دونالد ترامب.
اإذا دمر زلزال منطقة بو�شهر، لن تقع كارثة يف حجم ت�شرنوبيل وح�شب، بل 
اإن الرياح �شتدفع الغيوم امل�شعة على امتداد اخلليج العربي ! ان�شحب ترامب 
من االتفاق النووي؟ اإذاً يجب اأن يكون الهدف العودة اإليه بداًل من معاجلة 
تغيري  لفر�س  االأق�شى  ال�شغط  حملة  ترامب  تبنى  هل  اجلوهرية.  عيوبه 
اإن اخلطوة االأوىل لفريق بايدن يجب اأن تقود اإىل  �شلوكي على طهران؟ اإذاً 
اإمطار طهران بتخفيف للعقوبات. كتب روبني يف جملة “وا�شنطن اأكزامير” 
التجارة  ب��ني  املبا�شرة  العالقة  ه��و  ب��اي��دن،  اإدارة  ينا�شب  ال  واق��ع��اً  هناك  اأن 
اإذا  ال�شناعات.  غالبية  الثوري اخلانقة على  قب�شة احلر�س  بفعل  واالإره��اب 
اأراد الليبرياليون النجاح يف الق�شايا املرتبطة باإيران ف�شيكون عليهم تغيري 
�شيا�شة اجلمهوريني،  يناق�شون  �شيا�شيني  اأنف�شهم  م�شارهم. وعو�س تقدمي 

العمال  دع��م  عن  املعلنة  مبادئهم  مع  �شادقني  يكونوا  اأن  عليهم  ف�شيتوجب 
وحماية البيئة، والدفاع عن حقوق االإن�شان. وم�شى اأكرث من 15 عاماً على 
)فالي�شا هو  االإيرانية  فالي�شا  ليخ  االب��ن حلظة  بو�س  ج��ورج  الرئي�س  اإه��دار 
رئي�س بولونيا االأ�شبق وموؤ�ش�س اأول حركة نقابية يف املع�شكر اال�شرتاكي( حني 
خرق �شائقو البا�شات حظر حكومتهم االإيرانية، لي�شكلوا اأول نقابة م�شتقلة. 
املر�شد علي خامنئي،  اإي��ران يخ�شاها  النقابات قوة متنامية يف  واليوم، متثل 

والرئي�س ابراهيم رئي�شي، وقائد احلر�س الثوري ح�شني �شالمي.
ويوم االثنني، نفذ االأ�شاتذة اإ�شراباً يف اإيران للمطالبة بحقوق اأ�شا�شية. ومن 
وجهة نظر ا�شرتاتيجية نووية، يجب اأن يكون ت�شجيع النقابات اأمراً بديهياً 
الأن كل دوالر يدفعه احلر�س الثوري لعمال م�شانع الن�شيج، اأو ق�شب ال�شكر، 
هو دوالر ال ميكن ا�شتثماره يف ال�شواريخ البال�شتية، اأو اأجهزة الطرد املركزي. 
العمال ظروفاً غري  يواجه  النفطية حيث  اإي��ران  عام حقول  اإ�شراب  �شل  اإذا 

اآمنة وم�شتويات معي�شية �شيئة، لن ي�شدر للنفط اإىل ال�شني اأو بيونغ يانغ، 
فذلك فاإن تدعم املنظمات النقابية االأمريكية واالأوروبية العمال يف كل مكان 

ما عدا اإيران، يجب اأن يدفع بع�س الليبرياليني اإىل اإعادة تقييم اأفكارهم.
متزايد  ب�شكل  االإيرانية  القيادة  تخ�شى  املنظم،  النقابي  العمل  اإىل  واإ�شافة 
النا�شطني البيئيني. فالبيئة ق�شية قادرة على توحيد االإيرانيني من خمتلف 
الطبقات، واالإثنيات، واالأديان والتوجهات ال�شيا�شية. ولهذا ال�شبب، غالباً ما 

توقف االأجهزة االأمنية النا�شطني البيئيني بناء على تهم خمتلقة.
واندلعت تظاهرات يف اأ�شفهان يف ال�شهر املا�شي حيث اأ�شبح النهر االأ�شا�شي، 
املتنزهني على  االأح��ادي��ث م��ع  وت��ب��ادل  الفار�شية  اع��ت��اد روب���ني درا���ش��ة  ال���ذي 

�شفافه، جافاً بعد �شنوات من �شوء اإدارته بيئياً.
هي  العربي،  اخلليج  من  بالقرب  للنفط  املنتجة  املنطقة  اأن  روب��ني  واأ���ش��اف 

برميل بارود مبا اأن �شكانها ينتف�شون �شد التلوث ال�شامل.

وجمدداً، ثمة زاوية نووية يف املو�شوع ح�شب روبني، فمفاعل بو�شهر النووي 
بو�شهر، لن تقع  زل��زال منطقة  واإذا دمر  للزالزل،  مبني يف منطقة معر�شة 
امل�شعة على  الغيوم  الرياح  �شتدفع  اإن  كارثة يف حجم ت�شرنوبيل وح�شب، بل 
قبل  لل�شعودية،  ال�شرقي  ال�شاحل  ث��م  ق��ط��ر،  نحو  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  ام��ت��داد 
متى  بل  اأم ال؟  ذلك  يح�شل  ال�شوؤال هل  ولي�س  العراق.  اإىل جنوب  و�شولها 
االإيرانيني،  البيئيني  النا�شطني  عن  تدافع  اأن  وب��دل  ذل��ك،  ومع  �شيح�شل؟. 

تبقى املنظمات االأمريكية �شامتة.
للوعود  االإن�شان  حقوق  عن  الدفاع  الليبرياليون،  ُيخ�شع  كثرية  اأحيان  ويف 
بتقدم ديبلوما�شي. ومنذ ثالثة عقود، اقرتح وزير اخلارجية االأملاين م�شروع 
تعاون حرج، �شتنهي اأوروبا عزلة اإيران لكنها تربط جتارتها وعالقاتها باإرادة 
اأقل من عام لت�شقط  طهران يف احلديث عن حقوق االإن�شان. ا�شتغرق االأمر 
االأعمال مع  االنفتاح مقابل موا�شلة عقود  �شيا�شة  االأ�شا�شي يف  املكون  اأملانيا 
اأوباما �شامتاً  ب��اراك  الرئي�س  12 عاماً، ظل  اأن��ه منذ  روب��ني  وتابع  طهران. 
اإىل حد كبري حني انتف�س االإيرانيون �شد تزوير انتخابي وا�شع النطاق. لقد 

خ�شي اأن يوؤدي حديثه عن املو�شوع اإىل تقوي�س الديبلوما�شية.
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امل�سرف املركزي ي�سدر م�سكوكات تذكارية مبنا�سبة مرور 50 عاما على تاأ�سي�س غرفة ال�سارقة 

امل�سرف املركزي ي�ستعر�س تدابري تعزيز انتعا�س 
االقت�ساد الوطني وحماية امل�ستهلك لعام 2022

•• اأبوظبي-وام 

م�شرف  حم��اف��ظ  التميمي  بالعمى  ���ش��امل  حم��م��د  خ��ال��د  م��ع��ايل  اج��ت��م��ع 
للبنوك  التنفيذيني  ال��روؤ���ش��اء  م��ع   ، امل��رك��زي  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
والنقا�س  احل���وار  تعزيز  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  العاملة  واالأج��ن��ب��ي��ة  الوطنية 

وتبادل االأفكار مع قادة القطاع امل�شريف.
اأبوظبي..  14 دي�شمرب احلايل يف  ويعد هذا االجتماع - الذي جرى يوم 

مبثابة ملتقى ي�شت�شيفه امل�شرف املركزي.
وناق�س امل�شرف املركزي والبنوك العاملة يف الدولة جماالت حت�شني بيئة 
االقت�شاد الكلي، بعد تقييم ا�شتقرار النظام املايل لدولة االإمارات، وتوقع 

املزيد من االنتعا�س لالقت�شاد الوطني يف عام 2022.
ف��رتة اجلائحة،  كافية خ��الل  م��رون��ة  ال��دول��ة  امل�شريف يف  القطاع  واأظ��ه��ر 
مدعوماً بخطة الدعم االقت�شادي ال�شاملة املوّجهة، التي اأطلقها امل�شرف 
املركزي. ورّحب الروؤ�شاء التنفيذيون للبنوك بالدعم املتوا�شل الذي يقدمه 
امل�شرف املركزي للنظام املايل من خالل خطة الدعم االقت�شادي ال�شاملة 
لدعم  الكافية  بالقدرة  يحتفظ  امل�شريف  القطاع  اأن  اإىل  واأ�شاروا  املوجهة، 
االنتعا�س االقت�شادي. وا�شتعر�س امل�شاركون يف االجتماع عدداً من اإجراءات 
امل�شرف املركزي التح�شينية املتعلقة باجلوانب الرقابية وحماية امل�شتهلك، 
مبا يف ذلك املعايري اجلديدة لتعزيز الرقابة على انك�شاف البنوك للتمويل 
 Risk-based“ امل��رك��زي  امل�����ش��رف  ل��وح��ة  وال��ت��غ��ي��ريات يف  ال��ع��ق��اري، 
على  القائم  االإ���ش��رايف  للقيا�س   ”Supervisory Dashboard
املخاطر، والتي ت�شمل حوكمة البنوك ومناذج االأعمال امل�شرفية، و�شلوك 
لتحقيق  بفاعلية  العمل  االإم��ارات��ي��ة  ال��ب��ن��وك  على  �شيتعنّي  كما  ال�����ش��وق. 
االمتثال الكامل للوائح ومعايري حماية امل�شتهلك، مبا ي�شاهم يف تعزيز ثقة 
امل�شتهلك بالقطاع امل�شريف، وينعك�س ب�شكل اإيجابي على ال�شناعة امل�شرفية 

يف دولة االإمارات واالقت�شاد الوطني.

•• دبي-الفجر:

 فازت دي بي ورلد، املمّكن الرائد 
للتجارة الذكية، بجائزة “التنوع 
حفل  خالل   ،”2021 وامل�شاواة 
االأو�شط  ال�شرق  �شيرتيد  جوائز 
واإفريقيا،  الهندية  القارة  و�شبه 
اللويدز،  ق��ائ��م��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
والذي اأقيم بتاريخ 13 دي�شمرب 
“اأ�شبوع  2021، �شمن فعاليات 
حتت رعاية  االإم��ارات البحري”، 
التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة 
بدولة االإم��ارات. لتوا�شل جوائز 
وتقديرها  ت��ك��رمي��ه��ا  ���ش��ي��رتي��د 
ل��ل��ت��م��ي��ز ع���رب خم��ت��ل��ف جم���االت 
القطاع البحري، والذي تلتزم به 

منذ 18 عاًما.
اجل�شمي،  �شهاب  اجل��ائ��زة  ت�شلم 
للموانئ  التجارية  االإدارة  مدير 
ورل�����د  ب�����ي  دي  يف  وامل�����ح�����ط�����ات 
االإم�����������ارات، ب��ح�����ش��ور ع�����دد من 
البحري.  ال��ق��ط��اع  يف  اخل������رباء 
وانطالقاً من التزام دي بي ورلد  
بدعم تقدم القطاع، قام اجل�شمي 

الإقليم  بحرية  بوابة  وباعتبارها 
مليار   3.5 م����ن  اأك�������رث  ي�������ش���م 
ب����ي ورل����د  ت���ع���د دي  م�����ش��ت��ه��ل��ك، 
االإمارات حمرًكا رئي�ًشا القت�شاد 
دب�������ي ودول����������ة االإم����������������ارات، من 
الرائدة  من�شاأتها  ق���درات  خ��الل 
ميناء جبل  الوظائف يف  متعددة 
املتكامل  اأع��م��ال��ه��ا  وم��رك��ز  ع��ل��ي، 
امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة جل��ب��ل علي  يف 
)جافزا(؛ اإذ ت�شهم بقرابة 33.4 
يف املئة يف الناجت االإجمايل الإمارة 

دبي.

بتقدمي جائزة “�شخ�شية العام” 
الرئي�س  الدبيخي،  ع��ب��داهلل  اإىل 

التنفيذي ل�مجموعة البحري. 
وب��ه��ذه املنا�شبة ق��ال ع��ب��داهلل بن 
التنفيذي واملدير  املدير  دميثان، 
العام ل� “دي بي ورلد” االإمارات 
بهذه  تكرمينا  “ياأتي  وج���اف���زا: 

واإمنا جزًءا رئي�شاً من جينات دي 
بي ورلد االإمارات منذ تاأ�شي�شها. 
ول��دي��ن��ا اإمي����ان را���ش��خ ب���اأن قوتنا 
عملنا،  فري������ق  ق�����وة  يف  تكمن 
مبمار�شات  ال���ت���زام���ن���ا  وم�������دى 
اأع��م��ال��ن��ا؛ لذلك  اال���ش��ت��دام��ة يف 
نركز ب�شكل دائم على بناء فريق 

اجل������ائ������زة امل�����رم�����وق�����ة ت����ق����دي����راً 
ن�شري  اأننا  على  ودلياًل  جلهودنا، 

يف االجتاه ال�شحيح ..
وامل�شاواة”  “التنوع  ف��ج��ائ��زة   
توؤكد على اأن متيزنا يف العمليات 
لي�س  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  وال���ت���ن���وع يف 
جم��رد ل��وائ��ح واإج����راءات �شكلية، 

املتوا�شل،  االب��ت��ك��ار  ع��ل��ى  ي��ح��ّف��ز 
امل�شتمر  وال���ت���ع���ل���م  وال����ت����ع����اون، 
والتطوير، لبلوغ اأف�شل م�شتويات 
لنا  دافًعا  اجلائزة  ومتثل  االأداء، 
لتحقيق  اجلهد  من  املزيد  لبذل 
االإجن���ازات يف  اأعلى من  م�شتوى 

امل�شتقبل.«

توؤكد اجلائزة  التزام دي بي ورلد جتاه قطاع التجارة واخلدمات  اللوج�صتية يف خلق بيئة عمل متنوعة ومنفتحة 

دي بي ورلد تفوز بجائزة مرموقة يف حفل جوائز �سيرتيد ال�سرق االأو�سط و�سبه القارة الهندية واإفريقيا

ال�����ش��ارق��ة وا���ش��م م�����ش��رف االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة املركزي 
باللغتني العربية واالإجنليزية، اإىل جانب كتابة اليوبيل الذهبي، 

والرقم”50” وال�شنوات 1970 -2020.
م�شتقل  كيان  ذات  موؤ�ش�شة  ال�شارقة  و�شناعة  وتعد غرفة جتارة 
ال�شوؤون  تنظيم  يف  واالأه������داف  االإجن������ازات  م��ن  ال��ك��ث��ري  حققت 
ت�شهيل  على  وتعمل  االإم����ارة،  يف  واملهنية  وال�شناعية  التجارية 
خالل  من  قدراتها  وتعزيز  بال�شارقة  االأع��م��ال  قطاعات  ازده��ار 
اأف�شل  با�شتخدام  االقت�شادي  ال�شاأن  ذات  اجلهات  مع  التن�شيق 

املمار�شات.
ومت ت�شليم كافة امل�شكوكات املطروحة اإىل غرفة جتارة و�شناعة 
للم�شرف  الرئي�شي  املقر  يف  للبيع  متاحة  تكون  ول��ن  ال�شارقة، 

املركزي وفروعه
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م�شكوكات  امل��رك��زي  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  م�شرف  اأ���ش��در 
على  ع��ام��اً   50 م���رور  مبنا�شبة  والف�شة  ال��ذه��ب  م��ن  ت��ذك��اري��ة 

تاأ�شي�س غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة.
غرفة  ب��اإجن��ازات  لالحتفاء  التذكارية  امل�شكوكات  اإ���ش��دار  وياأتي 
جت����ارة و���ش��ن��اع��ة ال�����ش��ارق��ة وجن��اح��ات��ه��ا خ���الل اخل��م�����ش��ني عاماً 
الذهب،  م��ن  م�شكوكة   100 امل��رك��زي  امل�شرف  وط��رح  املا�شية. 
و1000 م�شكوكة من الف�شة، زنة كل منها 40 غراما يت�شمن 
ال�شارقة،  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ملبنى  ر���ش��م��اً  االأم��ام��ي  ال��وج��ه 
اأما  واالإجنليزية..  العربية  باللغتني  الغرفة  ا�شم  اإىل  باالإ�شافة 
ا�شم غرفة جتارة و�شناعة  الوجه اخللفي للم�شكوكة، فيت�شمن 

األفا ظبي القاب�سة تخ�س�س 8 مليارات 
درهــم ال�ســتثماراتهـا اال�سـرتاتيجية

جناح اأينوك يف اإك�سبو 2020 دبي ي�ستقبل 60 األف زائر

م�سرف االإمارات للتنمية يح�سد جائزة اأف�سل ممّكن لبيئة االأعمال

وا�شت�شافت اينوك اأي�شاً اأكرث من 500 طالب من 24 
مدر�شة يف االإمارات الإلهام اأجيال امل�شتقبل عرب عر�س 
الدور احليوي للطاقة بني املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل. 
وزار اجلناح طالب من املرحلة التح�شريية اإىل ال�شف 
احلادي ع�شر حتى االآن وتعرفوا �شخ�شياً عن كثب على 
الدور الرئي�شي للطاقة مع االطالع على روؤى ملهمة 
ال���ش��ت�����ش��راف م�شتقبل قطاع  ال�����ش��راك��ات  اأه��م��ي��ة  ح���ول 
الطاقة. وخالل احتفاالت اليوبيل الذهبي للدولة من 
 26 ا�شتقبلت املجموعة يف جناحها  4 دي�شمرب  اإىل   2
الفاتيكان وال��ربازي��ل وفنلندا  ذل��ك  وف��دا دوليا مبا يف 
وفوداً  اينوك  ا�شتقبل جناح  كما  وباراغواي وجامايكا. 

دولية من اليابان واأوغندا وال�شومال وكولومبيا.
امل�شتقبلية  اأن اينوك �شّيدت حمطة اخلدمة  اإىل  ي�شار 
بالت�شنيف  حت��ظ��ى  ال���ع���امل  يف  خ��دم��ة  حم��ط��ة  ك�����اأول 
“الريادة يف ت�شميمات الطاقة والبيئة”  البالتيني يف 
االحتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  امل��ح��ط��ة  وت��وا���ش��ل   -  LEED  -

اللوج�شتية الأ�شطول مركبات اإك�شبو 2020 دبي.

وم�شاهماته املميزة والوا�شحة يف بيئة االأعمال بدولة 
االإم������ارات واق��ت�����ش��اده��ا ع��ل��ى ن��ط��اق ع����ام. ل��ق��د حر�س 
ا�شرتاتيجيته  اإط��الق  منذ  للتنمية  االإم���ارات  م�شرف 
اجل��دي��دة مطلع ال��ع��ام احل���ايل ع��ل��ى و���ش��ع امل��رون��ة يف 
االأهداف  اأج��ل حتقيق  م��ن  اأول��وي��ات��ه  راأ����س  االأداء على 
والتي  اإل��ي��ه��ا،  نتطلع  ال��ت��ي  وال��ن��وع��ي��ة  اال�شرتاتيجية 
�شتعود باأعلى قدر ممكن من القيمة امل�شافة الأ�شحاب 

امل�شلحة لدينا”.
واأ�شاف “ تعزز اجلوائز املمنوحة لنا - على غرار هذه 
مهامنا  تنفيذ  على  عزميتنا  – من  املرموقة  اجلائزة 
االإمارات  االأم��د يف دولة  اقت�شادي طويل  اأثر  وحتقيق 
اأجندة التنويع  رئي�شيا من حمركات  باعتبارنا حمركاً 

االقت�شادي يف الدولة”.
�شنويا  ت��ك��ّرم  اأجيليتي”  “انرتبرايز  ج��وائ��ز  اأن  يذكر 
والراعية  ال��داع��م��ة  وال�����ش��خ�����ش��ي��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأب�����رز 
ال�شرق  مل�شرية االبتكار يف خمتلف القطاعات مبنطقة 
اخلا�شة  االإن��ت��اج  ملعايري  اجل��وائ��ز  وتخ�شع  االأو���ش��ط. 
ل�”جملة  الر�شمي  النا�شر  االإعالمية،   BNC ب�شركة 
ال�شرق  ملنطقة  املخ�ش�شة  بن�شختها  االأعمال”  رواد 

.Entrepreneur Middle East االأو�شط
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املتكاملة  ال��ط��اق��ة  ���ش��ري��ك  اي���ن���وك  اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة 
الر�شمي الإك�شبو 2020 دبي اليوم اأن جناحها املبتكر 
زائر  األ���ف   60 نحو  ا�شتقبل  دب��ي   2020 اإك�شبو  يف 
خالل اأول �شهرين من انطالق احلدث الرائد مقدماً 
ل��ه��م جت��رب��ة غ��ام��رة وف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا تن�شجم مع 

�شعاره “اإلهام من الطاقة”.
مثلى  بيئة  توفر  ا�شرتاتيجية  ة  من�شّ اجلناح  ويج�ّشد 
الإثراء عالقات التعاون وال�شراكة حيث ا�شتقبل وفوداً 

من اجلناحني الفرن�شي واالأمريكي.
وان�شجاماً مع �شعار اإك�شبو 2020 دبي “ توا�شل العقول 
يف  املجموعة  تنتهجه  ال��ذي  والنهج  امل�شتقبل”  و�شنع 
جناح  يحت�شن  والهيئات  اجلهات  مع  ال�شراكات  اإب��رام 
لتوا�شل  املخ�ش�شة  امل�شاحة  االأع��م��ال  جمل�س  اي��ن��وك 
وتفاعل االأطراف املعنّية الإيجاد حلول الأبرز التحديات 

والق�شايا التي تواجه قطاع الطاقة.
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 فاز م�شرف االإم��ارات للتنمية بجائزة “اأف�شل ممّكن 
توزيع  ح��ف��ل  خ���الل   2021 ل�شنة  االأعمال”  لبيئة 
“جملة  نظمته  ال��ذي  اأجيليتي”  “انرتبرايز  ج��وائ��ز 
ال�شرق  ملنطقة  املخ�ش�شة  بن�شختها  االأعمال”  رواد 

.Entrepreneur Middle East االأو�شط
وج���اءت اجل��ائ��زة ت��ق��دي��راً ل��ل��دور احل��ي��وي ال��ذي قدمه 
م�شرف االإمارات للتنمية ل�شالح بيئة االأعمال يف دولة 
االإم����ارات، واأدائ���ه امل��رن ال��ذي انعك�س زي���ادة يف مرونة 
اإىل جانب ما قدمه ل�شالح  ال��دول��ة،  االأع��م��ال يف  بيئة 
دعم ريادة االأعمال واالبتكار والقيمة الوطنية امل�شافة 
يف الدولة مبا يزيد من اجلاذبية العامة لبيئة االأعمال 

االإماراتية.
وت�شلم اأحمد حممد النقبي، الرئي�س التنفيذي مل�شرف 
االإمارات للتنمية، اجلائزة خالل الفعالية التي ُنّظمت 

يف فندق �شوفيتل دبي، جزيرة النخلة.
وق����ال اأح��م��د ال��ن��ق��ب��ي “ ج��ائ��زة اأف�����ش��ل مم��ّك��ن لبيئة 
موؤ�ش�شة  من  امل�شتوى  رفيع  تكرمياً  لنا  متثل  االأعمال 
مرموقة للدور الذي يلعبه م�شرف االإمارات للتتمية، 

على  و�شت�شاعدنا  امل�شاهمني  م�شلحة 
وزيادة  جتاههم،  مب�شوؤوليتنا  الوفاء 
تو�شيع  خ���الل  م��ن  ع��ائ��دات��ه��م  ن�شبة 
املتنوعة  اال�شتثمارية  نطاق حافظتنا 

يف �شتى املجاالت”.
القاب�شة”  ظ���ب���ي  “األفا  وت��ت��ط��ل��ع 
م�شتقباًل اإىل تعزيز مكانتها كم�شاهم 
يف اقت�شاد دولة االإمارات مبا يتما�شى 
“م�شاريع  م�����ب�����ادرات  ���ش��ل�����ش��ل��ة  م����ع 
اخلم�شني” يف الدولة للحفاظ عليها 
واخلربات  للمهارات  مثالية  كوجهة 

واال�شتثمارات.

احلفاظ  م��ع  وم�شاهمينا،  عمالئنا 
على بنية حتتية م�شتدامة لالأعمال.

من�شة  ب�شفتنا   “ العامري  واأ���ش��اف 
والنمو  للتقدم  كبرية  اإمكانات  تقدم 
بالعديد  حالياً  نقوم  لال�شتثمارات، 
م������ن امل������ح������ادث������ات م������ع جم���م���وع���ات 
الواعدة  ال��ق��ط��اع��ات  يف  متخ�ش�شة 
ن��وا���ش��ل �شعينا  ال���دول���ة، ك��م��ا  داخ����ل 
وراء فر�س اال�شتثمار اال�شرتاتيجية 
باأن  ت��ام��ة،  ثقة  على  ون��ح��ن  العاملية. 
امل���ي���زان���ي���ة اال����ش���ت���ث���م���اري���ة اجل���دي���دة 
يف  �شت�شب  ال���واع���دة  وا���ش��ت��ث��م��ارات��ن��ا 
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ظبي  “األفا  اإدارة  جم��ل�����س  خ�ش�س 
يف  عقده  اجتماع  خالله  القاب�شة”، 
م��ق��ر ال�����ش��رك��ة م��ي��زان��ي��ة م��ال��ي��ة تقدر 
ال�شتثماراتها  دره����م  م��ل��ي��ارات   8 ب���� 

اال�شرتاتيجية.
اإطار  يف  اال�شرتاتيجية  ه��ذه  وت��اأت��ي 
م�شتقباًل  التو�شعية  ال�شركة  خطط 
القطاعات  مب��خ��ت��ل��ف  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
احل���ي���وي���ة واال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة داخ����ل 
كالعقارات  وخارجها  االإم����ارات  دول��ة 
ال�شحية  وال����رع����اي����ة  وال�������ش���ي���اف���ة 
وال����ب����رتوك����ي����م����اوي����ات وغ����ريه����ا من 

القطاعات الواعدة.
وق�������ال امل���ه���ن���د����س ح���م���د ال���ع���ام���ري، 
التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�شو 
القاب�شة”..  ظ��ب��ي  “األفا  ل�����ش��رك��ة 
الثالث  ال��رب��ع  يف  ال�شركة  حققت   “
بلغت  اإي�����������رادات   2021 ع�����ام  م����ن 
 9 خ����الل  دره����م  م��ل��ي��ون   11،425
ي��ع��ادل من��و �شنوي يقدر  اأ���ش��ه��ر، مب��ا 

يف  ال��رائ��دة  ال�شركة  العقارية،  ال���دار 
ب�  تقدر  حمفظة  مع  العقارات  قطاع 
20 مليار درهم يف االأ�شول العقارية 
االرتفاع  م���ن  وان���ط���الق���اً  امل��ت��ن��وع��ة. 
العقارات  وقيمة  الطلب  يف  امل��ت��زاي��د 
التعايف  اإ�شارات  بعد ظهور  الدولة  يف 
االأم��ارات هذا  العقارات يف  على �شوق 
القاب�شة  ظ��ب��ي  األ���ف���ا  ت��ع��م��ل  ال���ع���ام، 
ملواكبة  ات��ب��اع اجت��اه��ات ج��دي��دة  على 
تطورات القطاع بهدف تعزيز وتنمية 

ا�شتثماراتها.
اأبوظبي  ���ش��وق  ل���دى  اإدراج���ه���ا  وم��ن��ذ 
 ،2021 ي��ون��ي��و  امل��ال��ي��ة يف  ل�����الأوراق 
القاب�شة”  ظ���ب���ي  “األفا  وا����ش���ل���ت 
م�����ش��ريت��ه��ا ن���ح���و ال���ن���م���و م����ن خالل 
اال�شتحواذ  ع��م��ل��ي��ات  م����ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
التي  اال�شرتاتيجية  واال���ش��ت��ث��م��ارات 
حمفظة  ببناء  ال�شركة  ال��ت��زام  ت��ع��زز 
تطوير  خالل  من  وا�شعة  ا�شتثمارية 
عليها  واال�شتحواذ  النا�شئة  ال�شركات 
االبتكار  ودع�����م  ف��ي��ه��ا،  واال���ش��ت��ث��م��ار 
والتنوع وااللتزام الكامل جتاه جميع 

بال�شنة  م���ق���ارن���ة   ?341 ب��ن�����ش��ب��ة 
يف  با�شتثماراتها  م��دف��وع��اً  ال�شابقة، 
ال�شركات  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
القطاعات.  خم��ت��ل��ف  يف  ال�����رائ�����دة 
االإدارة، متت  اجتماع جمل�س  وخالل 
لتو�شيع  امل�شتقبلية  اخلطط  مناق�شة 
وتخ�شي�س  اال�شتثمارية،  حمفظتنا 
ال�شتثمارات  دره��م  مليارات   8 مبلغ 
قطاع  يف  ل��ل�����ش��رك��ة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال����ع����ق����ارات وال�������ش���ي���اف���ة وال���رع���اي���ة 
وغريها  والبرتوكيماويات  ال�شحية 
م���ن ال��ق��ط��اع��ات احل���ي���وي���ة، وه����و ما 
وروؤية  ال�شركة  م�شاهمي  ثقة  يعك�س 

اإدارتنا نحو النمو”.
ال�شركة  اأن  االإدارة  جم��ل�����س  واأك������د 
للنمو  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا  ���ش��ت��وا���ش��ل 
وتو�شيع  احل���ي���وي���ة  ال���ق���ط���اع���ات  يف 
العديد  يف  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة  حمفظتها 
من القطاعات، ومن �شمنها قطاعي 
العقارات والبناء مما يعزز من قيمة 
األفا  امل�����ش��اه��م��ني. ومت��ت��ل��ك  ع���ائ���دات 
�شركة  % م��ن   12 ال��ق��اب�����ش��ة  ظ��ب��ي 

االإمارات وجهة �سياحية مف�سلة الأ�سحاب الهمم
•• دبي- وام

 ي�شكل اأ�شحاب الهمم جزءا اأ�شا�شيا من جمتمع دولة االإمارات 
والتمكني،  والرعاية  االهتمام  كل  الر�شيدة  قيادتها  وتوليهم 
القطاعات  �شائر  الدولة عن  ال�شياحي يف  القطاع  وال يختلف 
يف هذا املجال، اإذ توفر الدولة، انطالقا من موقعها الريادي 
اأ�شحاب  متكن  التي  واخل��دم��ات  امل��راف��ق  ك��ل  وعامليا،  اإقليميا 
االأن�شطة  ممار�شة  م��ن  ال�شياح،  اأو  فيها  املقيمني  م��ن  الهمم 
ال�شياحية ب�شكل طبيعي، حيث تعترب االإمارات منوذجا ملهما 
على  نظرا حلر�شها  الهمم،  اأ�شحاب  �شياحة  وتي�شري  دعم  يف 
تبني احللول املتطورة وتقدمي كل و�شائل الراحة للم�شافرين 
من اأ�شحاب الهمم منذ و�شولهم اإىل مطارات الدولة وحتى 
مغادرتهم اإياها. وت�شتجيب احللول املتطورة يف دولة االإمارات 
اإذ تقدر  للتبدالت الكبرية على ال�شعد الدميغرافية العاملية، 
نوع من  اإىل  يحتاجون  ن�شبة من  اأن  العاملية  ال�شحة  منظمة 
%15 من  اأن����واع امل�����ش��اع��دة يف ال��ع��امل ي���رتاوح ب��ني 10 اإىل 
هذه  تتزايد  اأن  املتوقع  ومن  العامل،  يف  ال�شكان  عدد  اإجمايل 
الن�شب بحلول عام 2050، و�شي�شكل اأ�شحاب الهمم بالتايل 
اأ�شحاب  من  ال�شياح  ويجد  عامليا.  ال�شياح  من  مرتفعة  ن�شبة 
الهمم ما يلبي كافة احتياجاتهم يف دولة االإم��ارات، بدءا من 
و�شوال  الفندقية،  املن�شاآت  وك��ذل��ك  ال��ن��ق��ل،  وو���ش��ائ��ل  امل��ط��ار، 

التي تراعي هذا  ال�شياحي  املعامل ومناطق اجلذب  اأ�شهر  اإىل 
االإم���ارات  دول��ة  تبني  اإىل جانب  وذل��ك  من�شاآتها،  اجل��ان��ب يف 
جعل  يف  ت�شهم  التي  احلديثة  للتكنولوجيا  املتحدة  العربية 
خمتلف  يف  تنقلهم  اأث��ن��اء  �شهولة،  اأك��رث  الهمم  اأ�شحاب  حياة 

اإمارات الدولة �شواء كمقيمني اأو زوار اأو �شياح دوليني.
وعززت دولة االإم��ارات العربية املتحدة جملة من الت�شريعات 
التي تلبي احتياجات  التحتية واخلدماتية  والقوانني والبنى 
االإمارات  اكت�شاف جمال  الهمم يف  اأ�شحاب  وتطلعات وحقوق 
ب�شهولة وي�شر. وتلبي املرافق ال�شياحية يف الدولة احتياجات 
هذه ال�شريحة اأثناء �شفرهم وتنقلهم من مكان الآخر، وبالتايل 
العمل على توفريها جلعل االأماكن واملرافق التي ي�شتخدمونها 
وو�شائط  وامل��ط��ارات  واملنتجعات  الفنادق  مثل  يق�شدونها  اأو 
ال��ت�����ش��وق وال�����ش��واط��ئ واملتنزهات  ال��ن��ق��ل واالت�����ش��ال وم��راك��ز 
التدريبية  ال��ربام��ج  حتر�س  كما  اأم��ام��ه��م.  متاحة  وامل��ت��اح��ف 
ال�����ش��ي��اح��ي ع��ل��ى مراعاة  ال��ق��ط��اع  ل��ل��ع��ام��ل��ني يف  امل��خ�����ش�����ش��ة 
التدريب  خ��الل  م��ن  الهمم  الأ���ش��ح��اب  اخلا�شة  االحتياجات 
على تقدمي اخلدمات املمتازة لهم واالإجابة عن اال�شتف�شارات 

وامل�شاعدة يف اإجراء ترتيبات ال�شفر اإذا لزم االأمر.
ويف ظل ما ي�شهده القطاع ال�شياحي من تطور م�شتمر، تعزز 
دولة االإمارات ب�شكل متوا�شل موقعها على خريطة ال�شياحة 
التي  املتميزة  ال�شياحية  الوجهات  اأب��رز  من  كواحدة  العاملية، 

تتمتع ب�شمعة عاملية امل�شتوى جعلتها وجهة ا�شتثنائية الأ�شحاب 
الهمم ونقطة توا�شل وتعاي�س بني الثقافات و�شعوب املنطقة.

حيث ا�شتطاعت االإمارات بناء هذه ال�شمعة واحل�شور العاملي 
من خالل بنيتها التحتية املتميزة من مطارات عاملية وو�شائل 
نقل متقدمة، و�شبكة طرق وفنادق ومراكز معار�س وخدمات 
متميزة، وم�شاريع ا�شتثمارية م�شتمرة بهدف تقدمي منتجات 
املف�شلة  الوجهة  جعلتها  وثقافية،  ترفيهية  متنوعة  �شياحية 
ملختلف �شرائح ال�شياح العامليني مبا فيهم ال�شياح من اأ�شحاب 
خمتلف  يف  �شياح  اأو  زوار  اأو  كمقيمني  تنقلهم  اأث��ن��اء  الهمم، 
االإم����ارات يف  �شمعة  تعزيز  انعك�س على  ال��دول��ة، مم��ا  اإم����ارات 

العامل كدولة �شديقة الأ�شحاب الهمم.
وت��ع��م��ل ج��م��ي��ع اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة يف دول����ة االإم������ارات العربية 
املتحدة لتطوير حلول ذكية وتوفري اأف�شل اخلدمات لل�شياح 
التي  العاملية  املكانة  انطالقا من  الهمم، وذلك  ال�شحاب  من 
تتمتع بها الدولة كوجهة �شياحية مف�شلة لل�شياح والزوار من 
داخل الدولة وخمتلف اأنحاء العامل. حيث ت�شري االح�شائيات 
م���ن ذوي  ���ش��خ�����س  م��ل��ي��ون   50 ن��ح��و  اإىل وج�����ود  ال���دول���ي���ة 
يتطلعون  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  اخلا�شة  االحتياجات 
التي توفر لهم خدمات  ال�شياحية  املدن والوجهات  زيارة  اإىل 
اأجهزة  كانت  �شواء  املتنوعة  احتياجاتهم  مع  تتوافق  مالئمة 

م�شاعدة اأو كرا�شي متحركة اإىل تقنيات االت�شاالت.

ارتفاع الرقم القيا�سي الأ�سعار امل�ستهلك خلل اأكتوبر 
•• اأبوظبي-وام

ك�شف املركز االحتادي للتناف�شية واالإح�شاء، اأم�س اخلمي�س، عن ارتفاع الرقم القيا�شي الأ�شعار امل�شتهلك 
يف الدولة اىل 107.96نقطة خالل اأكتوبر 2021 بزيادة %1.86، مقارنة مع 105.99 نقطة يف 
اأكتوبر 2020، بزيادة %1.86، فيما �شجل ارتفاع الرقم القيا�شي الأ�شعار امل�شتهلك %0.70 يف اأكتوبر 
واأو�شحت  107.21نقطة.  القيا�شي  الرقم  بلغ  حيث  نف�شه،  العام  من  �شبتمرب  مع  مقارنة   ،2021
الرقم  امل�شجل يف  االرتفاع  اأن   ،  2021 للعام  اأكتوبر  ل�شهر  امل�شتهلك  اأ�شعار  تقرير  ال��واردة يف  البيانات 
القيا�شي، جاء بعد التح�شن الذي �شهده االإنفاق على 9 قطاعات من القطاعات ال�12 التي يتاألف منها 
الرقم القيا�شي والذي يعد و�شيلة اإح�شائية لقيا�س التغريات احلا�شلة يف اأ�شعار ال�شلع واخلدمات خالل 
فرتتني زمنيتني. وبح�شب البيانات، ت�شمنت قائمة اخلدمات التي �شجلت حت�شنا يف االإنفاق عليها خالل 
�شهر اأكتوبر املا�شي كال من قطاعات االأغذية وامل�شروبات، التبغ، التجهيزات واملعدات املنزلية ، خدمات 
�شجلت  فيما   ، واالت�شاالت  والثقافة،  الرتويج   ، والفنادق  املطاعم   ، التعليم   ، التنقل  خدمات  ال�شحة، 

قطاعات املالب�س واالأحذية ، ال�شكن واملياه والكهرباء والغاز، و�شلع وخدمات اأخرى تراجعاً يف االإنفاق.

�شاجنيف    / امل����دع����و  ف���ق���د 
هاريدا�شان كانان كارا ، الهند  
اجلن�شية  - جواز  �شفره رقم 
�شادر   )6696029L(
م���ن ب���اك�������ش���ت���ان   م���ن يجده 
رقم   بتليفون  االت�شال  عليه 

   0559455650

فقدان جواز �سفر
ت�شوكوومكا    / امل��دع��و  ف��ق��د 
نيجرييا    ، ع����ز  ����ش���ام���وي���ل 
اجلن�شية  - جواز  �شفره رقم 
�شادر   )a500093746(
م���ن ب���اك�������ش���ت���ان   م���ن يجده 
رقم   بتليفون  االت�شال  عليه 

   0544555990

فقدان جواز �سفر
املدعو / حممد موجاهار  فقد 
اال�شالم كبري احمد ، بنغالدي�س  
رقم  �شفره  ج���واز    - اجلن�شية  
BT0202975(�شادر  (
ب����اك���������ش����ت����ان   م�����ن يجده  م�����ن 
ع��ل��ي��ه االت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

   0524864902

فقدان جواز �سفر
كليمينتينا   / امل���دع���و  ف��ق��د 
نيجرييا    ، اب�����ول�����و  ف�����اف�����ور 
اجلن�شية  - جواز  �شفره رقم 
�شادر   )a10487493(
م���ن ب���اك�������ش���ت���ان   م���ن يجده 
رقم   بتليفون  االت�شال  عليه 

   0544555990

فقدان جواز �سفر
زاده خان  ن��ور   / امل��دع��و  فقد 
باك�شتان   ، خ������ان  ����ش���ل���ط���ان 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى    )qy4103244(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
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املال والأعمال

خلل حفٍل افرتا�سي.. غرفة دبي تكرم امل�ساركني يف »برنامج امل�سوؤولية املجتمعية لدعم وتوجيه واإر�ساد ال�سركات 2021«
و�شركة   ،»Future Pipe Industries لل�شناعات  بايب  و”فيوت�شر 
“كيموها اإنرتبرينريز Kimoha Entrepreneurs ».  كما و�شملت 
“بي  والتي مت تكرميها كل من  الربنامج  امل�شاركة يف  ال�شركات  قائمة 
�شريف�شز  بزن�س  و”كوربرت   ،»BRW Society �شو�شايتي  دبليو  اآر 
 ،»Drink Dry و”درنك دراي ،»Corporate Business Services
 Himatrix هيماتريك�س  و”جمموعة  العامة،  للتجارة  تيك  واإل��ي��ت 
انرتنا�شيونال  �شوليو�شنز  و”ماجنمنت  م��ن��زل،  وم��رك��ز   ،»Group
تاب  و”ماي   ،»Management Solutions International
MyTab«، و”هريا لل�شناعة«.  وحقق الربنامج اأهدافه املتمثلة يف 
واأدائها،  منوها  لتعزيز  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  ودع��م  م�شاعدة 
وحتديد واإزالة ال�شعوبات التي تواجهها، وبناء وتقوية كفاءات االأعمال 

ب��ني خمتلف  ال��ع��الق��ات  وي��ن��م��ي  وي��ح�����ش��ن  امل��ه��ن��ي،  ل��ل��دع��م  م�شتقبلية 
مكونات القطاع اخلا�س من �شركات �شغرية ومتو�شطة وكبرية، موؤكداً 
اأك��رث م�شوؤولية جتاه  الربنامج هو خطوة مهمة نحو قطاع خا�س  ان 
االآن لل�شركات  الت�شجيل مفتوح  املجتمع وال�شوق وبيئة االأعمال.  باب 
ال��ق��ادم��ة )كمر�شدين  ال��ربن��ام��ج يف دوره  امل�����ش��ارك��ة يف  ت��رغ��ب يف  ال��ت��ي 
االأعمال  اأخالقيات  مركز  وي�شكل  هنا.  بالت�شجيل  ب��ادر  وم�شاركني(. 
الذي مت اإطالقه يف غرفة جتارة و�شناعة دبي عام 2004 املركز االأقدم 
واالأهم من نوعه يف دولة االإمارات نظراً لدوره البارز يف الرتويج ملفهوم 
اأع�شاء غرفة  املركز بت�شجيع  امل�شوؤولية االجتماعية لالأعمال.  ويقوم 
دبي على تطبيق ممار�شات االأعمال امل�شوؤولة التي ت�شاهم يف تعزيز اأداء 

موؤ�ش�شاتهم وقدراتهم التناف�شية.

•• دبي _الفجر:

 يف اإطار جهودها لتحفيز املمار�شات امل�شتدامة من بيئة االأعمال يف دبي، 
وت�شجيع تبادل اخلربات واملعارف والتوجيه املهني بني �شركات القطاع 
اخلا�س باالإمارة، كرمت غرفة دبي ال�شركات ال�18  امل�شاركة يف “برنامج 
وذلك   ،”2021 امل�شوؤولية املجتمعية لدعم وتوجيه واإر�شاد ال�شركات 

خالل حفٍل افرتا�شي نظمته موؤخراً. 
و���ش��م��ل��ت ق��ائ��م��ة ال�����ش��رك��ات ال��ت��ي مت ت��ك��رمي��ه��ا وال��ت��ي ق��دم��ت االإر�شاد 
واأرامك�س،  ال��ع��ب��ار،  م�شاريع  م��ن  ك��ل  ال��ربن��ام��ج،  م��ن  ك��ج��زء  لل�شركات 
كوربرت  و”ذا   ،»BDP International ال��دول��ي��ة  ب��ي  دي  و”بي 
و”دو”،  للم�شاريع،  والهالل   ،»The Corporate Group ج��روب 

اخلا�شة باملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة. اأما بالن�شبة لل�شركات الكبرية، 
فقد �شاعد الربنامج يف دعم هذه ال�شركات للم�شاهمة يف تطوير دبي، 
وتعزيز الروابط بني ال�شركات الكبرية وال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة، 
امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  تاأثريات  لتجاوز  ال�شركات  وم�شاعدة 
االأبحاث  قطاع  رئي�س  رت���اب،  بلعيد  الدكتور  واأ���ش��ار  )كوفيد-19(.  
االقت�شادية والتنمية امل�شتدامة يف غرفة دبي اإىل اأن “برنامج امل�شوؤولية 
والتوجيه  الدعم  يوفر  ال�شركات”  واإر���ش��اد  وتوجيه  لدعم  املجتمعية 
التي  ال�شعوبات  على  للتغلب  واملتو�شطة  ال�شغرية  لل�شركات  واالإر�شاد 
اأن  اأعمالهم، وم�شاعدتهم على التطور والنمو. ولفت رتاب اإىل  تواجه 
فوائد الربنامج تتخطى جمرد م�شاعدة ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 
متطورة  اآلية  تاأ�شي�س  يف  كذلك  الربنامج  ي�شاهم  بل  معينة،  ف��رتة  يف 

اأرا�سي دبي: نوفمرب 2021 االأف�سل اأداًء من حيث قيمة وحجم املبايعات مقارنة باأ�سهر نوفمرب على مدى 8 �سنوات دبي اجلنوب توقع اتفاقية �سراكة 
مع هواوي لتطوير نظام نقل ذكي

مدينة دبي املالحية تعر�س مرافقها العاملية يف �صيرتيد ال�صرق االأو�صط 2021

م�ساركة مدينة دبي امللحية تعزز قدرتها التناف�سية, لتكون الوجهة املف�سلة ل�سركات اخلدمات البحرية العاملية

••  دبي – الفجر:

التي تر�شد حالة  التقارير  توؤكد   
“اإك�شبو  اأن  ال��ع��ق��اري  دب���ي  ���ش��وق 
ت���اأث���ريات  ي����رتك  دبي”   2020
اإيجابية هائلة على حركة ال�شوق، 
خا�شة واأن االإمارة حظيت برتويج 
هذا  ان��ط��الق��ة  م��ن��ذ  م�شبوق  غ��ري 
املا�شي.  اأكتوبر  مطلع  يف  احل��دث 
االأداء  على  الن�شاط  ه��ذا  وانعك�س 
مبا�شرة، حيث يالحظ ن�شوء دورة 
اأن ت�شتمر  �شاعدة من املرجح لها 

يف العام املقبل.
ور�شدت دائرة االأرا�شي واالأمالك 
“بروبرتي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  دب���ي  يف 
فايندر” هذا االجتاه، باإطالقهما 
من  والع�شرين  احل��ادي��ة  الن�شخة 
املوؤ�شر الر�شمي الأ�شعار املبيعات يف 
دبي )املوؤ�شر( الذي يتخذ من العام 
2012 �شنة االأ�شا�س، ومن يناير 
2012 �شهر االأ�شا�س، ومن الربع 

االأول 2012 ف�شل االأ�شا�س.
و������ش�����ج�����ل امل�������وؤ��������ش�������ر ال���������ش����ه����ري 
 2021 ن���وف���م���رب  يف  االإج�����م�����ايل 
نقطة   1.156 م������ق������داره  م�����ا 
دره���م���اً،   1،115،937 ب�����ش��ع��ر 
ال�شهري  امل���وؤ����ش���ر  ���ش��ج��ل  ح���ني  يف 
ب�شعر  ن��ق��ط��ة   1.182 ل��ل�����ش��ق��ق 
اأم�����ا  دره������م������اً،   1،000،253
التاون  وح������دات  ال���ف���ل���ل/  م���وؤ����ش���ر 
�شجل  ف���ق���د  ال�������ش���ه���ري  ه�����او������س 
ق���دره  وب�����ش��ع��ر  ن��ق��ط��ة،   1.167

1،990،496 درهماً.
ومن حيث اأرقام املوؤ�شر االإجمالية، 
كان نوفمرب 2021 ال�شهر االأعلى 
من  واالأعلى   ،2019 مار�س  منذ 
نوفمرب  م��ن��ذ  امل��وؤ���ش��ر  قيمة  ح��ي��ث 

•• دبي- وام 

وقعت “دبي اجلنوب” اتفاقية �شراكة 
العاملي  امل����زود  “هواوي”  ���ش��رك��ة  م��ع 
لتكنولوجيا  التحتية  للبنية  ال��رائ��د 
املعلومات واالت�شاالت واالأجهزة الذكية 
يتم من خاللها اعتماد تقنيات وحلول 
بهدف  “هواوي”  من  مبتكرة  رقمية 
لالت�شاالت  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  مت��ك��ني 
اإ�شافة  وامل�شتدامة  واملت�شلة  الذكية 
والعمليات  والنقل  البيانات  اإدارة  اإىل 
واالأم����ن واخل���دم���ات االأخ����رى يف دبي 

 54% 2021، جاء  ويف نوفمرب 
من اإجمايل املبايعات من العقارات 
بينما حتققت  الثانوية- اجلاهزة، 
 46% ال��ب��ال��غ��ة  املتبقية  الن�شبة 
من املبايعات على اخلارطة. وعند 
املبايعات،  ب��ح��ج��م  ال��ن��ظ��ر  اإم���ع���ان 
على  امل���ب���اي���ع���ات  ����ش���وق  اأن  ي��ت��ب��ني 
 3،217 ب��ي��ع  اأمت  ق���د  اخل���ارط���ة 
قدرها  اإج���م���ال���ي���ة  ب��ق��ي��م��ة  ع����ق����اراً 
6.84 مليار درهم، يف حني اأجنز 
 3،772 اجلاهزة  الوحدات  �شوق 
 11.11 ق��ي��م��ت��ه��ا  ب��ل��غ��ت  م��ب��اي��ع��ة 

مليار درهم.
نوفمرب  الفرتة من  وعند مقارنة 
 2021 اأك��ت��وب��ر  وح��ت��ى   2021
على اأ�شا�س �شهري، يظهر اأن قيمة 
ع��ل��ى اخلارطة  امل��ب��اي��ع��ات  وح��ج��م 
ق��د ارت��ف��ع��ا ب��اأك��رث م��ن %50، يف 
الثانوي  ال�����ش��وق  ح��ج��م  زاد  ح���ني 
باأكرث من %17، والقيمة بن�شبة 
%27.43. وعند حتليل اإجمايل 
اإج���م���ايل  اأن  ي��ظ��ه��ر  ال�������ش���ف���ق���ات، 
بن�شبة  ارت��ف��ع  ق��د  امل��ب��اي��ع��ات  قيمة 
بن�شبة  واحل����ج����م   ،36.82%
%30.59 مقارنة ب�شهر اأكتوبر.

العام  ال�����ش��ه��ري  االأداء  ومب��ق��ارن��ة 
اأن  جن������د   ،2020 ل����ن����وف����م����رب 
زيادة  ح��ق��ق  ق��د   2021 ن��وف��م��رب 
 ،80.1% ب��ن�����ش��ب��ة  امل��ب��اي��ع��ات  يف 
بن�شبة  ال��ق��ي��م��ة  ارت��ف��ع��ت  ح���ني  يف 
على  ول��ل��ح�����ش��ول   .138.7%
اإجراء  ميكن  واقعية،  اأك��رث  نظرة 
ليتبني   ،2019 بنوفمرب  مقارنة 
لنا اأن نوفمرب 2021 حقق زيادة 
 ،45.2% ب��ن�����ش��ب��ة  امل��ب��اي��ع��ات  يف 
وكان اأعلى من حيث القيمة بن�شبة 

.104.1%

االأرقام  اإىل  بالن�شبة  اأما   .2018
االأعلى  ك��ان  فقد  بال�شقق  املتعلقة 
يف اأرق������ام امل���وؤ����ش���ر م��ن��ذ م��اي��و من 
ال����ع����ام امل���ا����ش���ي، وك����ذل����ك احل����ال 
منذ  امل��وؤ���ش��ر  ق��ي��م��ة  اإىل  بالن�شبة 
موؤ�شر  واأظهر   .2020 اأغ�شط�س 
هاو�س  ال����ت����اون  وح������دات  ال���ف���ل���ل/ 
حيث  االأداء،  م�����ش��ت��وي��ات  اأف�����ش��ل 
رقم  اأعلى   2021 نوفمرب  �شجل 
 ،2019 م��ار���س  منذ  املوؤ�شر  على 
واالأع���ل���ى م���ن ح��ي��ث ال��ق��ي��م��ة منذ 

يناير 2019.
نوفمرب  اأداء  ع��ل��ى  ع���ام���ة  ن���ظ���رة 

2021
بعد مرور ما يزيد على 70 يوماً 
 2020 “اإك�شبو  ان���ط���الق  م��ن��ذ 
املعر�س  ه�����ذا  اأن  ي���ب���دو  دبي”، 
االأع���ظ���م يف ال���ع���امل ي����رتك اآث�����اراً 
�شوق  ع���ل���ى  م�����ش��اع��ف��ة  اإي���ج���اب���ي���ة 
دب���ي ال���ع���ق���اري، وم���ن دالئ����ل ذلك 
اأعلى  اأظ��ه��ر   2021 ن��وف��م��رب  اأن 
مدى  على  �شهرية  مبيعات  اأرق���ام 

8 �شنوات.
و�شهد ال�شهر املذكور اإبرام 6،989 
 17.95 بقيمة  مبيعات  �شفقة 
االأف�شل  يجعله  مما  دره��م،  مليار 
على  املا�شية  نوفمرب  �شهور  ب��ني 

االإطالق منذ يناير 2014.
بلغ  ال�����ش��ه��ر،  ه����ذا  اإىل  واإ����ش���اف���ة 
تاريخه  ح��ت��ى  امل��ب��اي��ع��ات  اإج���م���ايل 
55،640 ب�شفقة و�شلت قيمتها 
وزادت  دره��م.  مليار   135.4 اإىل 
قيمة املبايعات يف 11 �شهراً فقط 
بالعام  مقارنة   88.37% بن�شبة 
حتقيق  م����ع  ب���ال���ك���ام���ل،   2020
اأعلى رقم للمبايعات ال�شنوية منذ 

.2014

املتطورة  بقدراتنا على دعم اخلدمات 
النقل  م�شتقبل  احتياجات  تلبي  التي 
واملوا�شالت و�شيعود ذلك بالنفع على 
�شركائنا وعمالئنا الذين �شي�شتفيدون 
م���ن ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة امل���ت���ط���ورة مبا 
ي�شاعدهم على تقدمي اأرقى اخلدمات 
جريي  وق��ال  لعمالئهم”.  املخ�ش�شة 
ليو “ تدعم حلول ه��واودي ع��ددا من 
اأبرز م�شاريع املطارات يف االإمارات وتعد 
ال�شراكة اجلديدة عالمة بارزة اأخرى 
يف اإطار حلولنا الرامية لدعم تطوير 
باالعتماد على  االإقليمية  االقت�شادات 
املدعومة  ال��رق��م��ي��ة  التقنيات  اأح����دث 
ال�شيرباين  لالأمن  القوي  بالت�شميم 
من اأجل معاجلة امل�شكالت ذات ال�شلة 
م��ث��ل ب���رام���ج ال��ف��دي��ة و���ش��ري���ش��ي هذا 
االأخرى  للمجتمعات  معيارا  امل�شروع 
املت�شلة لدعم توجهاتها للو�شول اإىل 
املنطقة”.  ب�شرعة يف  الرقمنة  اأهداف 
نظام  لتطوير  اجل��ن��وب  دب��ي  وتتطلع 
ل��ن�����ش��ر �شبكة  ن��ق��ل ذك����ي ودي��ن��ام��ي��ك��ي 
نطاق  وذات  بالكامل  مت�شلة  خا�شة 
ت����رددي ع����ال، م��ع ال��ت��و���ش��ل اإىل زمن 
انتقال منخف�س للتفاعالت ال�شخمة 
مع االأجهزة القائمة على تقنية هواوي 
من  اأي�����ش��ا  اجل��ن��وب  دب���ي  و�شت�شتفيد 
خربة هواوي من خالل ت�شميم مركز 
م�شتويات  وب��اأع��ل��ى  متكامل  عمليات 
والتحكم  امل��راق��ب��ة  لعمليات  ال��ت��ط��ور 
املركزية وحركة املرور واالأمن وغريها 
من اخلدمات و�شيقوم الطرفان اأي�شا 
با�شتك�شاف حلول مبتكرة لدعم نظام 
م������رور خمتلطة  ذك�����ي وح����رك����ة  ن���ق���ل 
للمركبات ذاتية القيادة واملركبات التي 

تعتمد على ال�شائق.

اجلنوب. وقع االإتفاقية �شعادة خليفة 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��زف��ني 
اجلنوب  ودب���ي  ل��ل��ط��ريان  دب��ي  مدينة 
وجريي ليو الرئي�س التنفيذي ل�شركة 

االإمارات”. “هواوي 
“ متكنت  الزفني  �شعادة خليفة  وق��ال 
كمركز  م��ك��ان��ت��ه��ا  ت���ع���زي���ز  م����ن  دب�����ي 
جهودها  ب��ف�����ش��ل  ع����امل����ي  ات���������ش����االت 
جانب  اإىل  االبتكار  لتحقيق  احلثيثة 
ومن  التقنيات  اأح��دث  يف  ا�شتثماراتها 
لنا  يتيح  اأن  ه���واوي  م��ع  تعاوننا  ���ش��اأن 
بناء جمتمع طريان مت�شل واالرتقاء 

االأمنية املمتازة، ما يعطي امل�شاركة يف 
�شيرتيد ال�شرق االأو�شط �شمن من�شة 
م�شافة؛  قيمة  املالحية  دب��ي  مدينة 
ال�شركاء  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  ح��ي��ث مي��ك��ن 
املحتملني،  وال����ع����م����الء  وامل������وردي������ن 
التعاون وتطوير احللول  اآف��اق  وبحث 
ل���ل���ت���ح���دي���ات، م����ن اأج������ل االإ�����ش����ه����ام يف 
املتنامية  البحرية  بال�شناعة  االرتقاء 
املرافق  وت�����ش��م��ل  االإم�������ارات.  دول����ة  يف 
امل��ت��ن��وع��ة مل��دي��ن��ة دب���ي امل��الح��ي��ة ور�س 
العر�س  وامل�شتودعات، و�شاالت  العمل 
واملحالت التجارية، اإ�شافة اإىل غريها 
من امل�شاحات املكتبية واملرافق املثالية 
جمال  يف  العاملة  ال��ك��ربى  لل�شركات 
قاعدة  وت�شمل  ال��ب��ح��ري��ة.  اخل��دم��ات 
ع���م���الء امل���دي���ن���ة ح���ال���ًي���ا ال���ع���دي���د من 
ال�شفن  رف��ع  يف  املتخ�ش�شة  ال�شركات 

واإ�شالحها، وت�شنيع وبناء اليخوت.

•• دبي-الفجر:

 ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات اأ����ش���ب���وع االإم�������ارات 
البحري، ت�شارك مدينة دبي املالحية، 
التجّمع البحري املتخ�ش�س والتابع ل� 
وموؤمتر  معر�س  يف  ورلد”،  بي  “دي 
يقام  ال��ذي  االأو���ش��ط  ال�شرق  �شيرتيد 
للمعار�س-اإك�شبو  دب�����ي  م���رك���ز  يف 
ال���ف���رتة من  وذل����ك يف  دب����ي،   2020
حتت   ،2021 دي�شمرب   15 اإىل   13
التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  رعاية 
لهدفها  وحتقيًقا  االإم�����ارات،  دول���ة  يف 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي ب��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دبي 
ك��م��رك��ز ب��ح��ري ع��امل��ي. وت��وف��ر مدينة 
لل�شركات  ا مميزة  دبي املالحية، فر�شً
امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة ال��ت��ي ت��ب��ح��ث عن 
ب��ي��ئ��ة حم��ف��زة للنمو واال���ش��ت��دام��ة يف 
اأعمالها، وت�شتعر�س خالل م�شاركتها 

ال�شفن يف اجلداف، ومنذ ذلك احلني 
ون��ح��ن ن�����ش��ارك ب�����ش��ك��ل ف��اع��ل يف هذا 
افتتاح مدينة دبي  املجال، وعندما مت 
اأوائل  م��ن  كنا   ،2007 ع��ام  املالحية 
ال�����ش��رك��ات ال��ت��ي اأ���ش�����ش��ت اأع��م��ال��ه��ا يف 
مميزة،  مرافق  من  متتلكه  ملا  املدينة، 
لن�شبح  م��ه��م.  ا���ش��رتات��ي��ج��ي  وم���وق���ع 
التجمع  لهذا  املوثوقني  ال�شركاء  من 
كل  لنا  يقدم  ال��ذي  املتميز؛  البحري 
ن��ح��ت��اج��ه م��ن اخل���دم���ات واملرافق  م��ا 
وازدهارها،  اأعمالنا  لتطوير  امل�شاندة 
وبعد �شنوات من التو�شع، قمنا بتوقيع 
مل�شاحة  االأم���د  طويل  م�شاطحة  عقد 
ق�شم  ل��ب��ن��اء  م���رب���ع،  ق���دم   53،000
ي�شمل  ال�شفن،  اإ���ش��الح  يف  متخ�ش�س 
بنا،  اخلا�شة  واملكاتب  ال�شيانة  ور�شة 
منت�شف  بحلول  افتتاحها  يف  ون��اأم��ل 
العام املقبل ». واأك��د بانيكر على ثقته 
ال��ك��ب��رية مب��دي��ن��ة دب���ي امل��الح��ي��ة التي 
االإمكانات  م��ن  الكثري  ل�شركته  تقدم 
ال��ن��م��و، م��ن خ���الل ر�شيفها  وف��ر���س 
امل��ف��ت��وح ع��ل��ى م���ي���اه اخل��ل��ي��ج، وال����ذي 
ور�����س  اإىل  ال�����ش��ف��ن  و�����ش����ول  ي�����ش��ه��ل 
توافر اخلدمات  اإىل  اإ�شافة  ال�شيانة، 

�شيرتيد  وموؤمتر  فعاليات معر�س  يف 
ال�شرق االأو���ش��ط، ع��دًدا م��ن  املبادرات 
�شمن  النوعية  واخل��دم��ات  الطموحة 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة؛ مب���ا يف ذلك  م��ن��ط��ق��ت��ه��ا 
اأح�����دث امل���راف���ق امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف دعم 
تبني  ع��ل��ى  ت�شجع  وال��ت��ي  ال�����ش��رك��ات، 
للبيئة،  ال�شديقة  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل 
�شمن  االأم���ان،  معايري  اأعلى  وتطبيق 
للم�شتثمرين،  ج���اذب���ة  اأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة 
ال���ع���دي���د من  ت��ق��دمي��ه��ا  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
ال�شركات  ال�شتقطاب  االأخ���رى  امل��زاي��ا 
وم�����ش��اع��دت��ه��ا ع���ل���ى اال����ش���ت���ف���ادة من 
العرو�س التي تقدمها املدينة متعددة 
احلمادي،  اأح���م���د  وق����ال  االأغ����را�����س. 
مدينة  يف  للعمليات  التنفيذي  املدير 
دبي  اإم�������ارة  “تتبواأ  امل���الح���ي���ة:  دب����ي 
ب��ق��درات��ه��ا ال��ب��ح��ري��ة م��ك��ان��ة ب�����ارزة يف 
املرتبة  تت�شدر  اإذ  العاملية؛  امل��وؤ���ش��رات 
االأكرث  البحرية  املراكز  اخلام�شة بني 
ت��ن��اف�����ش��ي��ة وج���اذب���ي���ة يف ال����ع����امل. من 
لالرتقاء  ج��اه��دي��ن  ن�شعى  ذل��ك  اأج���ل 
ب��ه��ذه امل��ك��ان��ة م��ن خ���الل م��دي��ن��ة دبي 
لت�شبح  ومنت  تطورت  التي  املالحية، 
وجهة مرموقة لال�شتثمارات البحرية 

للخدمات البحرية، اإ�شافة اإىل �شركة 
توب  و�شركة  ال�شفن،  ل�شيانة  ال�شهيل 
والتي  ال�شفن،  �شيانة  خلدمات  �شتار 
للخدمات  يونايتد  �شركة  مع  �شاركت 
ال�شركات  م��ن  اآخ���ر  ال��ب��ح��ري��ة، وع���دد 
البحرية. من جهته قال اأن اأم بانيكار، 
ل�شيانة  ال�شهيل  ل�شركة  العام  املدير 
ال�شفن: “بداأت اأعمالنا يف ال�شركة عام 
1978 باإن�شاء ور�شة �شغرية الإ�شالح 

واالبتكار،  املعرفة  على  قائم  م�شتدام، 
وت���ع���زي���ز اإم���ك���ان���ات ���ش��ل�����ش��ل��ة االإم������داد 
والتوريد.« واأ�شاف احلمادي: “تدعم 
م�شاركتنا يف معر�س وموؤمتر �شيرتيد 
م�شاعدة  يف  مهمتنا  االأو���ش��ط  ال�شرق 
خلق  ع��ل��ى  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني  �شركائنا 
ثقافة  وتعزيز  ج��دي��دة،  اأع��م��ال  فر�س 
البحري  ال��ق��ط��اع  يف  وال��ت��ق��دم  التميز 
امل��ن��ط��ق��ة«. وال���ت���زاًم���ا م��ن��ه��ا بدعم  يف 

يف  الرئي�س  دوره��ا  ولتعزيز  الدولية. 
البحري،  ال��ق��ط��اع  م�شتقبل  ت�شكيل 
جديدة  موؤ�ش�شية  هوية  باإطالق  قمنا 
عمالئنا،  خ��دم��ة  يف  رح��ل��ت��ن��ا  ت��ع��ك�����س 
مركًزا  دب���ي  ج��ع��ل  يف  مهمتنا  وت����ربز 
ب��ح��رًي��ا رائ�����ًدا ع��ل��ى م�شتوى  جت���ارًي���ا 
املحّدثة  التجارية  فعالمتنا  ال��ع��امل. 
ومواكبتنا  امل�شتمر  تطورنا  عن  تعرّب 
لروؤية دول��ة االإم���ارات يف بناء اقت�شاد 

اأتاحت مدينة دبي املالحية  عمالئها، 
بعر�س  فيها  العاملة  لل�شركات  املجال 
خ��دم��ات��ه��ا ع��رب امل��ن�����ش��ة اخل��ا���ش��ة بها 
ال�شرق  �شيرتيد  وم��وؤمت��ر  معر�س  يف 
االأو���ش��ط؛ وم��ن اأب��رزه��ا �شركة “اأم اأي 
و�شركة فولكان  كي ال�شرق االأو�شط”، 
كوبلينج التي متثلها �شركة رينتجي�س 
اأ�س  اأم  “تي  و�شركة  االأو���ش��ط،  ال�شرق 
اإي اأيه العاملية لل�شحن”، و�شركة اأميت 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

حممد  فا�شل  م�شبب  ن��وي��ر   / امل��دع��وة  ف��ق��دت 
العتيبي - اإماراتية اجلن�شية عدد 1200 �شهم 
�شادرة من �شركة ا�شماك القاب�شة العاملية برقم 
ASMAK177719 كما فقدت رمي مذكر 
مهدى فهد بادى العتيبي اإماراتية اجلن�شية عدد 
1200 �شهم �شادرة من �شركة ا�شماك القاب�شة 
من   ASMAK177720 ب��رق��م  العاملية 
يجدها عليه التوا�شل بالذكر املذكورة اأعاله او 

رقم 0545588830 

    فقدان اأ�شهم
العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى حمكمة ال�شارقة الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 

م�شتعجل   SHCFICIINJ2021 /0008436 يف  الدعوى رقم
اإىل موؤ�ش�شة التوقيع ملقاوالت البناء - موؤ�ش�شة فردية

جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�شارقة منطقة البوطينة �شارع العروبة مكتب رقم )105( الطابق االأول بناية ملك �شعيد 
اإمارة   : االإقامة  العنوان / حمل  الزيتون االحمر - وكيل خدمات.  املدعي )ة( / مطعم  باأن  ال�شويدي - نعلمكم  �شلطان 

ال�شارقة ال�شويهني . �شارع العروبة حمل رقم )3-4( بناية ملك ميثاء علي. قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب�
فنية هند�شية من اخلرباء اأ�شحاب الدور املقيدين باملحكمة، تكون مهمته االأطالع على ملف الدعوى و ما  ندب خربة   .1
�شوف يقدمه االأطراف من مذكرات و م�شتندات و دعوة اأطراف الدعوى لالجتماع بهم ومناق�شتهما واال�شتماع لطلباتهما 
فيها  طرف  كل  التزامات  وبيان   ،2021/04/08 يف  املوؤرخ  عليه  واملدعى  املدعي  بني  املربم  االتفاق  بيان  و  ودفاعهما 
وعما اإذا كان اأيا ً من اأطراف الدعوى قد اأخل بالتزاماته قبل الطرف االآخر وما هو هذا االإخالل و�شند ذلك و بيان قيمة 
التعاقد و امل�شدد منها و تاريخ هذا ال�شداد و �شند ذلك و بيان االأعمال املنفذة و حتديد ن�شبتها و يف حال اإذا كانت املبالغ 
امل�شددة تفوق ن�شبة االأعمال املنفذة، بيان املبالغ املرت�شدة يف ذمة املدعي عليها ل�شالح املدعي و الفائدة القانونية املرتتبة 
عليها بواقع %12 و بيان مدة تنفيذ العقد و بدايته و نهايته و يف حالة وجود تاأخري عن املدة املتفق عليها بالعقد حتديد 

الطرف املخل و املت�شبب يف التاأخري.
املفرو�س بهذا ال�شاأن و االأنتقال ملوقع العمل و معاينته على الطبيعة و  التاأخريية  والغرامة  التاأخري  مدة  حتديد  و   .2
بيان عما اإذا كانت املدعي عليها اإلتزم ب�شاأن االأعمال املنفذة بالر�شومات و املخططات و الت�شميمات املتفق عليه بالعقد من 
عدمه و يف احلالة الثانية بيان تلك التجاوزات و االأخالالت بالعقد و االأعمال املعيبة و قيمتها و بيان فرق ال�شعر لالأعمال 
املتفق عليها بالعقد وفقا للمخططات و االأعمال املنفذة على اأر�س الواقع و حتديد قيمتها االإجمالية و بيان االأ�شرار التي 
اإنهاءه و ت�شليمه  اأ�شابت املدعي من جراء اأخالل املدعي عليها باإلتزاماتها التعاقدية و التاأخر يف تنفيذ االأعمال و عدم 
للمدعي بحالة ت�شغيلية تاأهله الإفتتاح املطعم بعد التجديدات و بيان مدى اأحقية املدعي يف التعوي�س عن هذة االأ�شرار 

و اخل�شائر التي تعر�س لها. 
يف �شوء الناجت من تقرير اخلربة املنتدبة يف الدعوى. طلباتها  تعديل  يف  املدعي  حق  حفظ   .3

املحاماة. اأتعاب  مقابل  و  امل�شاريف  و  بالر�شوم  عليها  املدعى  الزام   .4
لذا يتوجب عليكم احل�شور اأمام الدائرة دائرة االأمور امل�شتعجلة االأوىل حمكمة ال�شارقه االإحتادية �شباح يوم ...... املوافق 
ويف حالة عدم ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل   ، م�شتندات  و  دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي   08:30 ال�شاعة   2021/12/22

معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر االإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�شائية / حممد ر�شا يون�س 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 
MOJAU_2021- 0038443 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
يرغب  بنغالدي�س   - اجلن�شية   ، حممد  �شعيد  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�شايدودين خان  ال�شيد/  100% وذلك اىل  البالغة  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  يف 
، اجلن�شية كندا يف الرخ�شة )الغامق لتجارة لوازم زينة ال�شيارات( وينوب عنه بالتوقيع 
باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي   37234/2021 رقم  وكالة  مبوجب  نواب  عبدالرزاق  �شعيد 

ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )774503( ال�شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية.  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 
MOJAU_2021- 0038399 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ امبايابوىل ح�شني ، اجلن�شية الهند يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/ رفيق امبايابوىل ، اجلن�شية 
الهند يف الرخ�شة )الدوار لتجارة وتركيب زجاج ال�شيارات( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة 
مبوجب رخ�شة  رقم )726881( ال�شادرة من دائرة التنمية  االإقت�شادية. تعديالت 

اخرى : تنازل �شاحب رخ�شة الأخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
الت�شديق   للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا االعالن  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شان  يف 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�شار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 
MOJAU_2021- 0038295 رقم املعاملة

تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

بني  الرخ�شة  عن  تنازل  على  بالت�شديق  العام  العدل  الكاتب  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 
االأطراف املذكورة. من الطرف االأول : حممد جا�شم حممد يو�شف الدرمكي - اجلن�شية : 

االإمارات  اإىل الطرف الثاين : في�شل احمد امري الدين ، اجلن�شية : بنغالدي�س 
باال�شم التجاري )االأمازون لتجارة الطيور واأ�شماك الزينة(  ن�شاط الرخ�شة )جتارة 
طيور الزينة ، جتارة االأ�شماك واحليوانات البحرية للزينة - باجلملة( واملرخ�س من 

دائرة التنمية االإقت�شادية يف خورفكان - ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 616412 
ال�شادرة بتاريخ 2011/12/12 يف دائرة التنمية االإقت�شادية بخورفكان.

وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل
بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 
MOJAU_2021- 0038258 رقم املعاملة

تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

االأطراف  بني  الرخ�شة  عن  تنازل  على  بالت�شديق  العام  العدل  الكاتب  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 
املذكورة. من الطرف االأول : راين كومارى �شيف ناندان با�شوان - اجلن�شية : الهند 

اإىل الطرف الثاين :  �شالح عبداحلافظ حممد امل�شري - اجلن�شية : م�شر 
باال�شم التجاري )كافترييا الربدي(  ن�شاط الرخ�شة )بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( واملرخ�س 

من دائرة التنمية االإقت�شادية يف خورفكان - ال�شارقة رخ�شة مهنية رقم 740606 ال�شادرة 
بتاريخ 2016/1/31 

 يف دائرة التنمية االإقت�شادية بخورفكان.
وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل

بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 70349

MOJAU_2021- 0038264 رقم املعاملة
 تنازل/ بيع 

اإعــالن تنــــازل 
االأطراف  بني  الرخ�شة  عن  تنازل  على  بالت�شديق  العام  العدل  الكاتب  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 

املذكورة. من الطرف االأول : حمد حممد علي غيث ال�شويدي - اجلن�شية االإمارات 
اإىل الطرف الثاين : غيث حممد علي غيث ال�شودي ، اجلن�شية االإمارات 

باال�شم التجاري )اأمواج اخلور ملقاوالت اال�شباغ(  ن�شاط الرخ�شة )مقاوالت فئة �شاد�شة ، اأ�شباغ ، 
تركيب اال�شقف املعلقة والقواطع اخلفيفة( واملرخ�س من دائرة التنمية االإقت�شادية يف خورفكان - 

ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 240532 ال�شادرة بتاريخ
1985/8/22 يف دائرة التنمية االإقت�شادية بخورفكان.
وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل

بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 
MOJAU_2021- 0038298 رقم املعاملة

تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة بني االأطراف املذكورة. 
من الطرف االأول : حمد عبداهلل حممود حممد احلمادي - اجلن�شية : االإمارات ن�شبة %50 

ومن الطرف الثاين : ابراهيم عبداهلل احمد عبداهلل احلمادي - اجلن�شية : االإمارات ن�شبة %50
اىل الطرف الثالث : �شامل �شعيد حممد �شعيد خملوف النقبي - اجلن�شية : االإمارات ن�شبة %50

باال�شم التجاري )ال�شندوق الطائر خلدمات تو�شيل الطلبات(  ن�شاط الرخ�شة )خدمات تو�شيل 
طلبات املواد الغذائية( واملرخ�س من دائرة التنمية االإقت�شادية يف خورفكان - ال�شارقة رخ�شة 

جتارية رقم 754739 ال�شادرة بتاريخ 2017/6/22 
 يف دائرة التنمية االإقت�شادية بخورفكان.

وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل
بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 
MOJAU_2021- 0038259 رقم املعاملة

تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة بني االأطراف 
املذكورة. من الطرف االأول : حمد حممد علي غيث ال�شويدي - اجلن�شية االإمارات 

اإىل الطرف الثاين : غيث حممد علي غيث ال�شويدي ، اجلن�شية االإمارات 
باال�شم التجاري )منجرة اإبداع ومتيز(  ن�شاط الرخ�شة )منجرة - ور�س النجارة( 
واملرخ�س من دائرة التنمية االإقت�شادية يف خورفكان - ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 

610233 ال�شادرة بتاريخ
2010/12/7 يف دائرة التنمية االإقت�شادية خورفكان.
وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل

بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
البعاد الكربى ملقاولت اخلر�شانة �شابقة الجهاد ذ م م   

)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004458/ 
اإىل املحكوم عليه : االبعاد الكربى ملقاوالت اخلر�شانة �شابقة االجهاد - ذ م م 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ رايف كومار كويل ا�شريفادوم كويل - اجلن�شية :  هندي  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 6856  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0008716 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / 1- �شوبرماركت الروؤية - �س ذ م م - العنوان : 9409354  
2- �شاهني نواز فاليابورايل مو�شى - العنوان : 9409355 

نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأعاله ل�شالح / حنيفة حممد علي، بالتايل :

ن�س احلكم 
وقدره  مبلغا  بينهما  فيما  بالت�شامن  للمدعية  يوؤديا  ان  عليهما  املدعي  بالزم  ناأمر 
)300000 درهم( )فقط ثالثمائة الف درهم( والزمتها بالفائدة مبقدار 5% �شنويا من 

تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 8365/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ،  2019/2514 رقم  الدعوى  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
وقدره )80172.25 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 

طالب التنفيذ : موارد للتمويل  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - القوز ال�شناعية االوىل - دبي - 
�شارع بردبي - مبنى معر�س رقم 1 ملك احمد بن �شويدان  

املطلوب اإعالنه : 1 -  عمار عبداهلل علي فريوز األ علي  - �شفته : منفذ �شده   
املبلغ املنفذ به  اأعاله والزامك بدفع  اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة  مو�شوع االإعالن : قد 

وقدره 80172.25 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

االعالن. هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 8749/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 4950/2018 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)81086.41 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ : موارد للتمويل 

عنوانه :  اإمارة دبي بردبي �شارع ال�شيخ زايد بناية اترمي مكتب 116 
وميثله / علي �شلطان �شامل الكندي  

املطلوب اإعالنه : �شعود �شعيد عي�شى �شعيد بن ياعد الزعابي - �شفته : منفذ �شده   
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 81086.41 

درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 8774/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، اداء  ام��ر   2021/5082 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 

)34365 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ : ال�شركة العمانية للزيوت النباتية وم�شتقاتها ذ م م فرع دبي  

عنوانه : مكتب العوي�س واملطرو�شي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية - دبي - ديرة بور�شعيد - خلف معر�س ني�شان 
لل�شيارات - بناية بزن�س بوينت - الطابق ميزانني مكتب ام 09 هاتف : 042595777 فاك�س 042595666  

املطلوب اإعالنه : 1 - نوفل علي معني معني ت�شينامكوالجنارا - �شفته : منفذ �شده   
�شده  منفذ   : �شفته   - م  م  ذ  �س   - للبهارات  ا�شلية   -  2

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 34365 درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70472

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

 يف الإ�شتئناف رقم 1695/2021/322 اإ�شتئناف عقاري   
املنظورة يف : دائرة االإ�شتئناف العقارية الثانية رقم 202    

وامل�شاريف  والر�شوم  جزئي  عقاري   1254/2021 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  اإ�شتئناف   : االإ�شتئناف  مو�شوع 

واالتعاب.  

م�شتاأنف  : موؤ�ش�شة عقار  - عنوانه : اإمارة دبي - �شارع املطار - منطقة بور�شعيد - بناية نقطة االعمال - امليزانني - مكتب 

رقم 9  - هاتف 0506767616 - بريد الكرتوين : OMALC.AE@INFO3 مكاين 3244594826 

 IBAN AE090500000000020106942 -

املطلوب اإعالنه : 1 - �شمري بن عبداملح�شن بن نا�شر احلميدان - �شفته : م�شتاأنف �شده   

قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2021/1254 عقاري جزئي  

وحددت لها جل�شه يوم االإثنني املوافق 2022/1/3 ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70530 العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
 يف الإ�شتئناف رقم 1687/2021/322 اإ�شتئناف عقاري   

املنظورة يف : دائرة االإ�شتئناف العقارية الثانية رقم 202    

 مو�شوع االإ�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1089/2021 عقاري جزئي والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب.  

م�شتاأنف  : موؤ�ش�شة عقار  - عنوانه : اإمارة دبي - �شارع املطار - منطقة بور�شعيد - بناية نقطة االعمال - امليزانني - مكتب 

رقم 9  - هاتف 0506767616 - بريد الكرتوين : OMALC.AE@INFO3 مكاين 3244594826 

 IBAN AE090500000000020106942 -

وميثله / عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

املطلوب اإعالنه : 1 - الري�شا جرا�شيفا - �شفته : م�شتاأنف �شده   

قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2021/1089 عقاري جزئي  

وحددت لها جل�شه يوم االإثنني املوافق 2022/1/3 ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70530 العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
 يف الإ�شتئناف رقم 1693/2021/322 اإ�شتئناف عقاري   

املنظورة يف : دائرة االإ�شتئناف العقارية االوىل رقم 90    

 مو�شوع االإ�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1259/2021 عقاري جزئي والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب.  

م�شتاأنف  : موؤ�ش�شة عقار  - عنوانه : اإمارة دبي - �شارع املطار - منطقة بور�شعيد - بناية نقطة االعمال - امليزانني - مكتب 

رقم 9  - هاتف 0506767616 - بريد الكرتوين : OMALC.AE@INFO3 مكاين 3244594826 

 IBAN AE090500000000020106942 -

وميثله / عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

املطلوب اإعالنه : 1 - ابوزيد عمران احمد - �شفته : م�شتاأنف �شده

قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2021/1259 عقاري جزئي  

وعليه  بعد  عن  التقا�شي  بقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2021/12/28 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت 

يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70530 العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 6847/2019/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/2964 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )235685 درهم( 

�شامال للر�شوم وامل�شاريف.  طالب التنفيذ : بيكو انرتنا�شيونال - ذ م م - فرع - م د م �س  
عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى 8 - �شقة 520 - بجوار حمطة مرتو مدينة دبي لالعالم  

املطلوب اإعالنه : 1 - تنميات جلوبل للتطوير العقاري - �س ذ م م  - �شفته : منفذ �شده   
مو�شوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن عقارات 

)1- ال�شقة ال�شكنية رقم 1102 الكائنة بربج CLEOPATRA على قطعة االر�س رقم 2119 مبنطقة وادي ال�شفا
)2- ال�شقة ال�شكنية رقم 1104 الكائنة بربج CLEOPATRA على قطعة االر�س رقم 2119 مبنطقة وادي ال�شفا
)3- ال�شقة ال�شكنية رقم 1110 الكائنة بربج CLEOPATRA على قطعة االر�س رقم 2119 مبنطقة وادي ال�شفا
)4- ال�شقة ال�شكنية رقم 1203 الكائنة بربج CLEOPATRA على قطعة االر�س رقم 2119 مبنطقة وادي ال�شفا
)5- ال�شقة ال�شكنية رقم 1206 الكائنة بربج CLEOPATRA على قطعة االر�س رقم 2119 مبنطقة وادي ال�شفا
)6- ال�شقة ال�شكنية رقم 1211 الكائنة بربج CLEOPATRA على قطعة االر�س رقم 2119 مبنطقة وادي ال�شفا

)7- ال�شقة ال�شكنية رقم 501 الكائنة بربج CLEOPATRA على قطعة االر�س رقم 2119 مبنطقة وادي ال�شفا
وفاء للمبلغ املنفذ به وقدره )234297.18( درهم ، وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. بناء على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ 

 2021/12/15
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 1522/2021/11 مدين جزئي  
املنظورة يف : الدائرة اجلزئية املدنية ال�شابعة رقم 134      

مو�شوع الدعوى : 1- الزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل بان يوؤديا للمدعي مبلغ )550،362.57 درهم( )خم�شمائة 
وخم�شون الفا وثالثمائة واثنان و�شتون درهما و �شبعة وخم�شون فل�شا( والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة احلا�شل يف 

واالتعاب.    وامل�شروفات  بالر�شوم  عليهم  املدعي  الزام   -2 التام.   ال�شداد  وحتى   2020/5/11
املدعي  : امل�شت�شفى االأمريكي - دبي - �س ذ م م  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - عود ميثا - بجانب مدر�شة جيم�س وين�ش�شرت 
- مقابل فندق املوفمبيك ، منطقة رقم 319 - �شارع 15اأ - مكاين 3009592077 - هاتف 0505522502 - امييل 

  043360068 فاك�س   -  aalkarmy@yahoo.com
املطلوب اإعالنه : 1 - �شلطان امني ابراهيم ح�شن املري - �شفته : مدعي عليه 

اأعاله ل�شالح /  2021/9/23 يف الدعوى املذكورة  مو�شوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
NAEM_PARTY1 بقررت املحكمة ح�شوريا بالن�شبة للمدعي عليها الثالثة ومبثابة احل�شوري لبقية املدعي عليهم 
بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا بالت�شامن للمدعية مبلغا وقدره 550،362.57 درهم )خم�شمائة وخم�شون الفا وثالثمائة 
املطالبة  تاريخ  5% من  الفائدة عنه بواقع  ، مع  امل��رياث  بن�شبة ن�شيبه يف  واثنان و�شتون درهما و�شبعة وخم�شون فل�شا( كال 
اتعاب  مقابل  درهما  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  الزامهم  مع   ، التام  ال�شداد  وحتى   2021/6/23 يف  الق�شائية 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 

اإخطار عديل بالن�شر
رقم املحرر )2021/1/261302(

اإيل املخطراليه : ا�شماعيل عبد الفتاح الن�شا�س )اأردين اجلن�شية ( 
نخطركم باأن املخطر : �شركة وفا للمقاوالت االإلكرتوميكانيكية )�س.ذ.م.م( 

قد قام باإخطاركم عن طريق الن�شر باالتي :
وقدره  املديوينة  مبلغ  ب�شداد  مبوجبه  ويطالبكم  االإخ��ط��ار  بهذا  اإليكم  يتوجه  املخطر  ان  حيث 
ال��ف( دره��م فقط ال غري ، حيث  )587،500( دره��م ، )خم�شمائة الف دره��م و ثمانية و�شبعون 
بتاريخ  ال�����ش��رف  وامل�شتحق  ال��ت��ج��اري  دب���ي  ب��ن��ك  ع��ل��ي  وامل�����ش��ح��وب   )002571( رق���م  ال�شيك  اأن 
غري كايف ، وذلك يف موعد اأق�شاه  احل�شاب  يف  الر�شيد  ان  ب�شبب  ال�شيك  اردت   ،27/09/2017
كافة  باإتخاذ  املخطره  �شتقوم  واإال  القانوين  االإن��ذار  لهذه  بالن�شر  االإع��الن  تاريخ  اأي��ام من  خم�شة 
والر�شوم  القانونية  التعوي�شات  كافة  حتميلكم  مع  حقوقها  على  للحفاظ  القانونية  االإج���راءات 

وامل�شاريف النا�شئة عن اإخاللكم بالتزاماتكم التعقادية والقانونية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإنذار عديل بالتكليف بالوفاء

رقم: 9988/2021
لأداء مبلغ وقدره 450،000،00درهم فقط اأربعمالة وخم�شون األف درهما

 - البناء  مل��واد  اأرك���ان  ف��ردي��ة( - مملوك / ل�شركة  االإم����ارات - )موؤ�ش�شة  امل��ن��ذر/ م�شنع ط��اب��وق  مقدم م��ن 
)�س.م.ع( - العنوان/

�شد/ املنذر اإليه/ال�شيخ خالد عبيد �شهيل ال مكتوم ب�شخ�شه وب�شفته مالك مكتب ال�شيخ خالد عبيد املكتوم 
الإدارة املوؤ�ش�شات - )موؤ�ش�شة فردية( )اإماراتي اجلن�شية(

املبادرة  ب�شرورة  اإليه  املنذر  ينبه على  املنذر  فاإن  القانون  الأحكام  ووفقاً  االإن��ذار  بناء عليه،  ومبوجب هذا 
درهما(  األ��ف  اأربعمائة وخم�شون  - )فقط  دره��م   450،000،00 وق��دره  بذمته  املرت�شد  املبلغ  �شداد  اإىل 
 - االإن���ذار  بهذا  تكليفه  ت��اري��خ  م��ن  اأي���ام  م��دة ال تتجاوز خم�شة  وذل��ك خ��الل   - امل��ن��ذر  وامل�شتحق ل�شالح   -
اإليه ، مع طلب اإلزامه بكافة الر�شوم  واإال �شي�شطر املنذر اإىل اتخاذ كافة االإج��راءات القانونية �شد املنذر 
�شبب من  الت�شليم الأي  تعذر  بالل�شق يف حال  االإع��الن  يتم  اأن  ، على  املحاماة  اأتعاب  امل�شروفات ومقابل  و 

االأ�شباب - اآملني ح�شن التعاون حلل االأمر وديا - دون اللجوء لالإجراءات الق�شائية...
مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية االأخرى.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9990(

املنذر : البنك التجاري الدويل �س.م.ع
املنذر اإليه : حممد ر�شول احمد قا�شى زاده

واأربعة  مائة  )فقط  دره��م   194،156،88 وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
وت�شعون الفا ومائة و�شتة وخم�شون درهما وثمانية وثمانون فل�شا ال غري( للمنذر خالل ثالثون 
ات��خ��اذ كافة  ل��ه  امل��ن��ذر يحق  ف��ان  املهلة  ال�شداد خ��الل ه��ذه  ع��ن  امتناعكم  تاريخه وح��ال  يوما م��ن 
االجراءات القانونية قبلكم اللزامكم بت�شوية املديونية املرت�شدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار 
واملواقف  مربع  ق��دم   915،90 م�شاحته  البالغ   1 �شالفة  ب��رج  مببني   16 بالطابق   1614 رق��م 
قطعة االأر�س رقم 51 مبنطقة مر�شى دبي باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر  على   P366
طبقا الحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 

بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية االخرى.  2008
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9989(

املنذر : بنك امل�شرق �س.م.ع
املنذر اإليه :1- راجيف مالهوترا ا�شوك مالهوترا 

االغ كري�شان  جوبال  االغ  كوكيال   -2
2،735،819،97 درهم )فقط مليونان  اليهم ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره  املنذر  املنذر  ينذر 
الغري(  فل�شا  وت�شعني  و�شبعة  درهم  ع�شر  وت�شعة  وثمامنائة  الف  وثالثني  وخم�شة  و�شبعمائة 
فان  املهلة  ه��ذه  خ��الل  ال�شداد  ع��ن  امتناعكم  وح��ال  تاريخه  م��ن  يوما  ث��الث��ون  خ��الل  للمنذر 
املرت�شدة  املديونية  بت�شوية  اللزامكم  قبلكم  القانونية  االج���راءات  كافة  اتخاذ  له  يحق  املنذر 
بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 2254 البالغ م�شاحته 680 مرت مربع مبنطقة الثنية 
اخلام�شة باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا الحكام القانون واملادتني )25( و)26( 
وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي مع كافة حقوق املنذر 

القانونية االخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإخطار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2021/1/253574(
اإيل املخطراليه : حممد عبدالرحمن عبدالعظيم اجلنادي )م�شري اجلن�شية (.

نخطركم باأن املخطر خالد �شعد حممد العبد )اأردين اجلن�شية(
قد قام باإخطاركم عن طريق الن�شر باالتي : 

وقدره  املديوينة  مبلغ  ب�شداد  مبوجبه  ويطالبكم  االإخ��ط��ار  بهذا  اإليكم  يتوجه  املخطر  ان  حيث 
اأن ال�شيكات بالرقم  )13،500( درهم، )ثالثة ع�شر الف وخم�شمائة( درهم فقط ال غري ، حيث 
بنك  علي  وامل�شحوبة   )000035 –  000034  -  000033 –  000032 –  000031(
امل�شرق اإرتدت لعدم كفاية الر�شيد ، وذلك يف موعد اأق�شاه خم�شة اأيام من تاريخ االإعالن بالن�شر 
لهذه االإنذار القانوين واإال �شتقوم املخطره باإتخاذ كافة االإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها 
بالتزاماتكم  اإخاللكم  عن  النا�شئة  وامل�شاريف  والر�شوم  القانونية  التعوي�شات  كافة  حتميلكم  مع 

التعقادية والقانونية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 
اإخطار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2021/1/261302(
اإيل املخطراليه : فوؤاد جابر احمد خ�شر ) فل�شطيني اجلن�شية (

نخطركم باأن املخطر : �شركة وفا للمقاوالت االإلكرتوميكانيكية )�س.ذ.م.م( .
قد قام باإخطاركم عن طريق الن�شر باالتي :

املديونية  مبلغ  ب�شداد  مبوجبه  ويطالبكم  االإخطار  بهذا  اإليكم  يتوجه  املخطر  ان  حيث 
وقدره )587،500( درهم ، )خم�شمائة الف درهم و ثمانية و�شبعون الف( درهم فقط 
ال غري ، حيث اأن ال�شيك رقم )002571( وامل�شحوب علي بنك دبي التجاري وامل�شتحق 
ال�شرف بتاريخ 27/09/2017 ، اردت ال�شيك ب�شبب ان الر�شيد يف احل�شاب غري كايف 
القانوين  االإن��ذار  بالن�شر لهذه  االإع��الن  اأي��ام من تاريخ  اأق�شاه خم�شة  ، وذل��ك يف موعد 
واإال �شتقوم املخطره باإتخاذ كافة االإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها مع حتميلكم 
بالتزاماتكم  اإخ��الل��ك��م  ع��ن  النا�شئة  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  القانونية  التعوي�شات  كافة 

التعقادية والقانونية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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MOJAU_2021- 0038444 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن

حيث اأن ال�شيد : طارق حممد ابراهيم حمدان الهنائي - اماراتي اجلن�شية ميلك الرخ�شة جتارية 
رقم  رخ�شة  مبوجب  بال�شارقه  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  )نظارات املدام( بن�شيب 100% رخ�شة 
– هندي اجلن�شية  اأبوبكر كاليباداث  ال�شيد ايوب كاليباداث  )515896( وينوب عنه بالتوقيع 
بتاريخ   SH2019725A64103 ت�شديق  برقم  العدل  الكاتب  من  �شادرة  وكالة  مبوجب 
اجلن�شية  اماراتي   – الهانائي  حمدان  ابراهيم  حممد  ال�شيد/طارق  ان  حيث   2019/7/28
 ( البالغة   )) املدام  ))نظارات  التجارية  الرخ�شة  يف  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
100%( اإىل ال�شيد : جم�شري تازى بورات - هندي اجلن�شية ليكون ن�شيبه يف الرخ�شة التجارية 
الرخ�شة الخر ، وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون  �شاحب  تنازل   ، %50
االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه 
�شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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الفجر الريا�ضي

••  الظفرة-الفجر

ت��وج��ت م��زاي��ن��ة  ال��ظ��ف��رة "مدينة 
الفائزين  الثاين،  زايد"، يف يومها 
املحليات  امل�����ف�����اري�����د  ب�����اأ������ش�����واط 
وامل��ه��ج��ن��ات االأ����ش���اي���ل، ���ش��م��ن 7 
اأ�شواط لل�شرايا والتالد واملهجنات 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  الإب����ل  االأ����ش���اي���ل 
خ�ش�س  القبائل،  واأب��ن��اء  ال�شيوخ 
وت�شتمر  ق��ي��م��ة،  ج���ائ���زة   65 ل��ه��ا 
املزاينة حتى 23 دي�شمرب اجلاري، 
حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة، وب��ت��ن��ظ��ي��م من 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 

الثقافية يف اأبوظبي.
�شيف  ع��ي�����ش��ى  ال���ت���ت���وي���ج  ح�������ش���ر 
اإدارة  جلنة  رئي�س  نائب  امل��زروع��ي 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
بطي  وع�������ب�������داهلل  وال�������رتاث�������ي�������ة، 
الفعاليات  اإدارة  م��دي��ر  القبي�شي 
واالت�شال باللجنة، وعدد من كبار 
مالك االإبل يف دولة االإمارات ودول 

جمل�س التعاون اخلليجي.
واأ�شفرت النتائج يف �شوط املفاريد 
الإب����ل اأ���ش��ح��اب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��وخ - 
ملالكها  ن������وادر  ف����وز  ع���ن  حم��ل��ي��ات 
ال�شيخ خليفة بن �شيف بن حممد 
اآل نهيان باملركز االأول، ويف املركز 
الثاين جاءت هقاوي ملالكها ال�شيخ 

خالد بن �شلطان بن زايد اآل نهيان، 
ملالكها  م�شيحه  الثالث  املركز  ويف 
اآل  ث��اين  نايف عيد حممد  ال�شيخ 
ث���اين م��ن دول���ة ق��ط��ر، ويف املركز 
هزاع  ال�شيخ  ملالكها  مكيده  الرابع 
بن �شلطان بن زايد اآل نهيان، ويف 
لل�شيخ  العا�شمة  اخلام�س  امل��رك��ز 
�����ش����امل حممد  ����ش���ل���ط���ان  حم���م���د 

القا�شمي.
املهجنات  م����ف����اري����د  �����ش����وط  ويف 
را�شد  ملالكها  ن��وادر  فازت  االأ�شايل 

الرا�شدي  ���ش��ع��ي��د  ���ش��ه��ي��ل  م�����ش��ل��م 
الثاين  امل��رك��ز  ويف  االأول،  ب��امل��رك��ز 
�شامل  �شعيد  مل��ال��ك��ه��ا  دول����ة  ج����اءت 
املركز  ويف  الكثريي،  ج��داد  �شالح 
اهلل  عبد  ملالكها  ���ش��واه��ني  ال��ث��ال��ث 
�شلطنة  م��ن  ال��ن��ه��دي  �شليم  را���ش��د 

عمان.
م���ف���اري���د تالد  ����ش���وط  وف�������ازت يف 
حمليات،   -  1 ال���ق���ب���ائ���ل  الأب����ن����اء 
�شهيل  ���ش��امل  مل��ال��ك��ه��ا  "اأم�شية" 
االأول،  ب��امل��رك��ز  ال��را���ش��دي  ط��اه��ي 

ويف املركز الثاين جاءت رمي الفال 
عاي�س  حممد  عبدالعزيز  ملالكها 
علي القحطاين، ويف املركز الثالث 
ملالكها حممد �شامل حممد  ثمينة 

املن�شوري.
الأبناء  ت��الد  مفاريد  �شوط  يف  اأم��ا 
ف���ازت    ، 2 - حم��ل��ي��ات  ال��ق��ب��ائ��ل 
اخلزنة ملالكها حممد �شامل حممد 
املن�شوري باملركز االأول، ويف املركز 
الثاين جاءت ح�شور ملالكها �شرور 
املركز  ، ويف  املن�شوري  عتيق �شيف 

مطر  �شامل  ملالكها  النايره  الثالث 
حمد عنودة العامري. 

���ش��راي��ا الأبناء  م��ف��اري��د  ���ش��وط  ويف 
1 )رم������ز(-   - رئ��ي�����ش��ي  ال���ق���ب���ائ���ل 
ملالكها  ن���ق���وه  ح�����ش��دت  حم��ل��ي��ات، 
ع�����ب�����داهلل اأح�����م�����د خ���ل���ي���ف���ة ط�����وار 
ال����ك����وارى م���ن دول����ة ق��ط��ر املركز 
جاءت  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ويف  االأول، 
ره����ا مل��ال��ك��ه��ا ����ش���امل ن��ا���ش��ر �شامل 
�شقر املن�شوري، ويف املركز الثالث 
الظبي ملالكها �شالح مبخوت غامن 

املنهايل.
اأما يف �شوط مفاريد �شرايا الأبناء 
ال��ق��ب��ائ��ل رئ��ي�����ش��ي - 2 )رم������ز( - 
ملالكها  العا�شمة  ف���ازت  حم��ل��ي��ات، 
�شامل نا�شر �شامل �شقر املن�شوري 
الثاين  امل��رك��ز  ويف  االأول،  ب��امل��رك��ز 
اأحمد  عبداهلل  ملالكها  غاية  ج��اءت 
دولة  م��ن  ال���ك���وارى  ط���وار  خليفة 
ق���ط���ر، ويف امل����رك����ز ال���ث���ال���ث وك����اد 
بن  غ���امن  م��ب��خ��وت  عي�شة  ملالكها 

�شنية املنهايل. 

���ش��راي��ا الأبناء  م��ف��اري��د  ���ش��وط  ويف 
لل�شركاء(  )ي�شمح  مفتوح  القبائل 
ملالكها  خطر  ح�شدت  حمليات،   -
�شايف �شعيد حممد را�شد املن�شوري 
الثاين  امل���رك���ز  ويف  االأول،  امل���رك���ز 
�شعيد  عبيد  ملالكها  مهمة  ج���اءت 
املركز  ويف  امل���ن�������ش���وري،  ����ش���امل���ني 
نا�شر  فهد  ملالكها  عجايب  الثالث 

�شالح فهيد االأحبابي.
بال�شقور  ال�شيد  انطالق م�شابقة 

مبهرجان الظفرة

م�شابقة  ال���ي���وم،  ���ش��ب��اح  ان��ط��ل��ق��ت، 
ال�شيد بال�شقور، �شمن م�شابقات 
والتي   ،15 ال���ظ���ف���رة  م���ه���رج���ان 
اأبوظبي  ن���ادي  م��ع  بالتعاون  ت��ق��ام 
اأربعة  م���دة  وت�شتمر  لل�شقارين، 
اأي���ام )خ���الل ال��ف��رتة م��ن 16 اإىل 
ميدان  يف  اجل��اري(  دي�شمرب   19

مدينة زايد يف منطقة الظفرة.
االأول  يومها  يف  امل�شابقة  و�شهدت 
ال�شقارين  م��ن  وا�شعة  م�شاركات 
م����ن داخ�������ل ال�����دول�����ة وخ���ارج���ه���ا، 
التلواح  اأ�����ش����واط  يف  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة 
ف��رخ، و�شوط  )�شوط جري �شاهني 
يوم  تنطلق  فيما  ف���رخ(،  تبع  ج��ري 
التلواح  ���ش��وط��ي  م��ن��اف�����ش��ات  غ����ٍد 
)���ش��وط ج��ري ف����رخ، ���ش��وط اجلري 

قرمو�شة فرخ(.
ال�شيد  م�������ش���اب���ق���ة  وت���ت�������ش���م���ن 
مل�شابقات  اأ���ش��واط  �شتة  بال�شقور، 
التلواح، منها اأربعة اأ�شواط خا�شة 
الفروخ، و�شوطني خم�ش�شة  لفئة 
خ�ش�س  وق�����د  اجل����رن����ا�����س،  ل��ف��ئ��ة 
بقيمة  ج����ائ����زة   30 ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة 
درهم،  اأالف   810 تبلغ  اإجمالية 
موزعة على االأ�شواط ال�شتة بواقع 
���ش��وط، ويح�شل  ل��ك��ل  ج��وائ��ز   5
�شوط  كل  يف  االأول  باملركز  الفائز 
األف درهم، واملركز   80 على مبلغ 
والثالث  دره����م،  األ���ف   25 ال��ث��اين 
األف درهم، والرابع 10 اأالف   15

درهم، واخلام�س 5 اأالف درهم.

مزاينة مدينة زايد تتوج الفائزين باأ�صواط املفاريد املحليات واملهجنات االأ�صايل

القبائل واأبناء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  الإبل  والتلد  لل�سرايا  اأ�سواط   7

•• اأبوظبي-وام

ال�شرعة واملحركات  االإماراتي املخ�شرم يف �شباقات  الدراج  ين�شد 
ب��ط��ول��ة تالل  ال��ي��وم يف  امل��ن�����ش��وري ت�شجيل رق���م ج��دي��د  م��اج��د 
�شخمة  اإم��ارات��ي��ة  مب�شاركة  متنوعة  فئات  ت�شم  التي  �شويحان 

وح�شور الفت من حمبي الدراج ري�س والتحدي.
ويتطلع املن�شوري يف م�شاركته للمو�شم ال�شابع على التوايل بهذه 

اإح��راز مركز متقدم وحتطيم االأرق��ام التي �شجلها  البطولة اإىل 
جاهزيته  اأك��د  حيث  الرملي،  ري�س  ال���دراج  �شباقات  يف  قبل  م��ن 
منذ  اأ���ش��ارك   : وق���ال  املناف�شة،  يف  ب��ق��وة  للم�شاركة  وا���ش��ت��ع��داده 
تعتمد على  التي  املثرية  ري�س  ال��دراج  �شباقات  �شنوات عديدة يف 
�شرعة البديهة، والرتكيز على حلظة البداية من اأجل الو�شول 

النطالقة �شريعة والتاأهل للمرحلة التالية.
واأ�شاف املن�شوري : مثل هذه ال�شباقات مطلوبة لنا كفئة �شبابية 

ونرغب يف اأن تزيد ب�شكل اأكرب يف خمتلف اأنحاء الدولة، واأتوجه 
البيئة  توفري  على  حلر�شهم  البطولة  على  للقائمني  بال�شكر 

املثالية للمناف�شني واجلوائز املقدمة الأ�شحاب املراكز االأوىل.
االإم���ارات يف  اأب��ط��ال  اأح��د  املن�شوري هو  اأن ماجد  بالذكر  جدير 
النجوم  اأح��د  اأن��ه  " وكما  "الباجيات  فئة  ري�س  ال���دراج  �شباقات 
من  كبريا  ر�شيدا  ويحمل  البحرية،  ال�شباقات  يف  االإم��ارات��ي��ني 

امل�شاركة واالألقاب املحلية والعاملية يف خمتلف الفئات.

ماجد املن�سوري يبحث عن رقم قيا�سي جديد 
اليوم يف »�سويحان دراج ري�س« 

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 
  اعالن بالن�شر

رقم )2021/9993(
املخطر : احمد غامن عبد اهلل علي حممد - اماراتي اجلن�شية

املخطر اليهما :1( �شليمان عبد الوهاب احمد ا�شماعيل - اماراتي اجلن�شية 
الوهاب احمد - اماراتي اجلن�شية عبد  �شليمان  احمد   )2

يخطر املخطر/ املخطر اإليهما باإلغاء التوكيل رقم )2021/1/261788( 
العمل  وع��دم  القانونية  الثارها  منتجة  غري  واعتبارها  الن�شر  تاريخ  من 
مبقت�شاها مبجرد اال�شتالم ويحمله كافة امل�شئوليات املدنية واجلنائية من 

جميع الوجوه لو ثبت تعاملها مبوجب الوكالة امللغاة بعد هذا التاريخ. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 
  اعالن بالن�شر

رقم )2021/9992(
املخطر : احمد غامن عبد اهلل علي حممد - اماراتي اجلن�شية

املخطر اليهما :1( �شليمان عبد الوهاب احمد ا�شماعيل - اماراتي اجلن�شية 
الوهاب احمد - اماراتي اجلن�شية عبد  �شليمان  احمد   )2

يخطر املخطر/ املخطر اإليهما  باإلغاء التوكيل رقم )2021/1/261799( 
العمل  وع��دم  القانونية  الثارها  منتجة  غري  واعتبارها  الن�شر  تاريخ  من 
مبقت�شاها مبجرد اال�شتالم ويحمله كافة امل�شئوليات املدنية واجلنائية من 

جميع الوجوه لو ثبت تعاملها مبوجب الوكالة امللغاة بعد هذا التاريخ. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - موؤ�ش�شة ايزي كوك لتعبئة احلبوب  
)جزئي( مدين   AJCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000997/ 

اإىل املحكوم عليه : موؤ�ش�شة ايزي كوك لتعبئة احلبوب  - العنوان :  اإمارة عجمان - ال�شناعية - اجلديدة - 
�شربة رقم 6-72 - �س ب 13972 - هاتف 067484602 فاك�س 067484603 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ م�شنع االإمارات  الوطني لل�شناعات البال�شتيكية - �س ذ م م  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 133773.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق 
- ال�شاعة - اأمام املحكمة املذكورة. يف حال تخلك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - موؤ�ش�شة ايزي كوك لتعبئة احلبوب  
)كلي(  جتاري   AJCEXCICOM2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002687/ 

اإىل املحكوم عليه : كينت للتجارة  العامة )ذ م م(
العنوان : اإمارة عجمان - عجمان ال�شناعية 1 - ال�شناعية اجلديدة حمل رقم 2 خلف االأثاث امللكي �س ب 
kenttrdg@bim.ae 13531 هاتف رقم 067483304 فاك�س 067483143 بريد الكرتوين"

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ دانوب ملواد البناء - �س م ح  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 611537.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق 
- ال�شاعة - اأمام املحكمة املذكورة. يف حال تخلك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 
MOJAU_2021- 0038463 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ش�ر

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�شيد / بابول بن لطف الرحمن - اجلن�شية بنغالدي�س - 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% يف الرخ�شة امل�شماه )التامل 
ملقاوالت اال�شباغ( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم 

)624739(  اإىل ال�شيد / نا�شر على ح�شني - اجلن�شية بنغالدي�س
تعديالت اخرى : ال يوجد

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
الت�شديق   للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا االعالن  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شان  يف 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�شار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�شر
 : اجلن�شية  البلو�شي،  غريب  احم�د  حممود  امنه   / ال�شيدة  باأن  للجميع  معلوم�ا  ليكن 
االمارات ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 100% وذلك اىل ال�شيدة/ 
امل�شماه )كافترييا  بالرخ�شة  تون�س   : الكايف، اجلن�شية  العايدي حرم  الطايع  بنت  األفة 
ال�شادرة من  ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )772072(  باأمارة  تاأ�ش�شت  ال�شاي(  نكهة 

دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقه،
تعديالت اخرى: تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
الت�شديق   للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا االعالن  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شان  يف 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�شار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 
MOJAU_2021- 0038541 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ش�ر

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�شيد / بوتيافاالبيل �شاه احلميد - اجلن�شية الهند - يرغب 
ال�شرور  امل�شماه )دار  الرخ�شة  100% يف  البالغة  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  يف 
برخ�شة  بال�شارقة  االقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  ال�شتائر(  و  للمفرو�شات 
�شاهول هاميد  ا�شاريفاالبيل  �شيمبني  �شاميب  ال�شيد /  اإىل  جتارية رقم )604083( 

بوتيافاالبيل - اجلن�شية الهند. تعديالت اأخرى : ال يوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
الت�شديق   للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا االعالن  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شان  يف 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�شار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
ليكن معلوم�ا للجميع باأن ال�شيد : هيثم خال�د �ش�يف ابراهيم املعيني - اجلن�شية : االإمارات العربية املتحدة، 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد : عبداهلل �شيف عبدالرحمن 
حممد املازمي - اجلن�شية : االإمارات العربية املتحدة، يف الرخ�شة امل�شماه )املربوك لتجارة الهواتف املتحركة( 

تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )566524( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة،
تعديالت اأخرى: تغيري الن�شاط التجاري من )جتارة الهواتف املتحركة، �شيانة وت�شليح الهواتف املتحركة، 
بيع العطور - بالتجزئة، بيع ال�شاعات وقطع غيارها - بالتجزئة، بيع �شرائح الهواتف االكرتونية - بالتجزئة( 
اإىل )�شيانة وت�شليح الهواتف املتحركة، بيع العطور - بالتجزئة، بيع ال�شاعات وقطع غيارها - بالتجزئة، بيع 

�شرائح الهواتف االكرتونية - بالتجزئة، بيع البطانيات والبيا�شات اجلاهزة وال�شرا�شف - بالتجزئة(،
الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555
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•• اأبوظبي-الفجر

الثنائي الرو�شي فالدميري  احتكر 
ماريا  واالأرم���ي���ن���ي���ة  ف��ي��دو���ش��ي��ف، 
ال�شطرجن  ل���ق���ب���ي  ك���ي���ف���ورك���ي���ان 
لالأ�شاتذة  واخل����اط����ف  ال�������ش���ري���ع 
اأبوظبي  م���ه���رج���ان  يف  وامل���ف���ت���وح 
انطلق  ال���ذي  لل�شطرجن  ال����دويل 
املا�شي  االث��ن��ني   ،  27 الن�شخة  يف 
�شمو  برعاية  االأول،  اأم�س  واختتم 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ 
الريا�شي،  اأبوظبي  جمل�س  رئي�س 
لل�شطرجن  اأب��وظ��ب��ي  ن��ادي  ونظمه 
واالأل�����ع�����اب ال���ذه���ن���ي���ة، ب���دع���م من 
جمل�س اأبوظبي الريا�شي، ورعاية 

الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول  ���ش��رك��ة 
م�شاركة195  و�شهد  "اأدنوك"، 
تناف�شوا  دول��ة،   49 ميثلون  العباً 
املهرجان،  ���ش��م��ن  ب���ط���والت   7 يف 
وب��ل��غ جم��م��وع ج��وائ��زه��ا 40 األف 

دوالر.
فيدو�شيف  ف�����الدمي�����ري  وجن�������ح 
اخلاطف  ال�شطرجن  لقب  باإ�شافة 
"ال�شريع"  ب��ل��ق��ب  ت��ت��وي��ج��ه  ب��ع��د 
البولوين  خلفه  وح��ل  ل��الأ���ش��ات��ذة، 
والهندي  و�شيفاً،  بارتو�س  �شوكو 

رونق �شادواين ثالثاً
رابعاً،  بلح�شن  ب��الل  واجل���زائ���ري 
واالأملاين دانييل فريدمان خام�شاً، 

وبا�شم اأمني يف املركز ال�شاد�س

اأما يف البطولة املفتوحة لل�شطرجن 
الفلبينية  ف���ح���ل���ت  اخل������اط������ف، 
للبطلة  و���ش��ي��ف��اً  الج��وت��ي  نيلمان 
اندريه  والبالرو�شية  كيفوركيان، 
م��ي��الن��د ث��ال��ث��ة، واالأوك���ران���ي���ة افا 
�شليمانوفا رابعة، واالإماراتي اأحمد 
الرميثي خام�شاً، ثم االأوزبك�شتاين 

كوميوريف يف املركز اخلام�س.
واأع������ق������ب م���ن���اف�������ش���ات اخل����اط����ف 
الفائزين  وت��ت��وي��ج  اخل���ت���ام  ح��ف��ل 
اخلوري  اهلل  عبد  ح�شني  بح�شور 
لل�شطرجن  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  رئ��ي�����س 
مبارك  و  املنظمة،  اللجنة  ورئي�س 
وعبد  "اأدنوك"،  ممثل  املن�شوري 
االحت������اد  رئ���ي�������س  ال���وح�������ش���ي  اهلل 

اإدارة  جمل�س  واأع�شاء  ال�شعودي، 
اأب���وظ���ب���ي، ح��ي��ث ق����ام كبار  ن�����ادي 
احل�شور بتتويج الفائزين باملراكز 
ح�شني  تهنئيه  ذل��ك  و�شبق  االأوىل 
جميع  و�شكر  للفائزين،  اخل���وري 
الدعوة  وق��دم  وال��رع��اة،  امل�شاركني 
 28 الن�شخة  يف  للتواجد  للجميع 

من املهرجان يف �شيف 2022..
بالنجاح  ���ش��ع��داء  اخل�����وري:  وق���ال 
و�شعدتنا  امل��ه��رج��ان،  حققه  ال���ذي 
اأكرب بااللتزام الكبري من اجلميع 
ليخلو  االح���رتازي���ة  ب����االإج����راءات 
احل��دث خ��الل اأيامه االأرب��ع��ة، من 
كورونا،  بفريو�س  اإ�شابة  حالة  اأي 
وهذا دليل علي متانة الربوتوكول 

امل���ت���ب���ع يف ال�����دول�����ة وجن���اع���ت���ه يف 
حماربة اجلائحة.

امل�شتمر  النجاح  اأن  اخل��وري  واأك��د 
مهرجانات  اأق�����دم  ي��ح��ق��ق��ه  ال����ذي 
وال�شرق  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال�����ش��ط��رجن 

االأو����ش���ط وامل�����ش��ارك��ة ال��ك��ب��رية من 
ثمرة  اإال  هو  ما  العامل  يف  النجوم 
للدعم الكبري الذي تقدمه القيادة 
الر�شيدة لقطاع ال�شباب والريا�شة 
يف الدولة، ويف كل املجاالت االأخرى 

لتكون االإم��ارات عا�شمة للريا�شة 
العاملية مبختلف �شروبها.

وحتدث نيابة عن الالعبني امل�شري 
اللجنة  ���ش��ك��ر  ال����ذي  اأم����ني  ب��ا���ش��م 
التميز  ع��ل��ى  وامل�����ش��ارك��ني  املنظمة 

للمهرجان،  وال��ف��ن��ي  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
العبي  جلميع  قبلة  اأ���ش��ب��ح  ال���ذي 
ال�����ش��ط��رجن يف ال���ع���امل، ومت��ن��ي اأن 
املقبل  ال��ع��ام  اجلميع  �شمل  ليتئم 

حتت مظلة املهرجان من جديد.

•• دبي-الفجر

حقق فريق احلبتور فوزا ثمينا على مناف�شه فريق مهرة هي�شكث 
كاأ�س  ن��ه��ائ��ي  اإىل  ل��ي��ت��اأه��ل  اأه����داف  �شبعة  م��ق��اب��ل  اأه����داف  بع�شرة 
ون�شتون ت�شر�شل للبولو 2021  " 10 جول" كما فاز وب�شهولة 
اأه��داف مقابل  فريق بن دري على فريق االإم��ارات وبنتيجة �شتة 
ثالثة موا�شال عرو�شه القوية وبدون خ�شارة  لي�شبح اأحد طريف 
حممد  بقيادة  احلبتور  فريق  ي�شعى  اإذ  ث��اأري  لقاء  وه��و  النهائي 
فريقه  مباراة  اإ�شابته يف  بعد  ال�شفاء  اإىل  يتماثل  ال��ذي  احلبتور 
اأمام بن دري بقيادة النجم خالد بن دري  يف االفتتاح اإىل اأن يرد 
اعتباره من خ�شارته منذ اأيام اأمام بن دري م�شتغال �شفر حممد 
اأن  ي�شعى جاهدا  اأم��ا فريق بن دري ف�شوف  اإىل اخل��ارج  بن دري 

االآن  حتى  البولو  بزعامة  اأحقيته  وتاأكيد  الفوز  م�شرية  يوا�شل 
. ويدخل فريق  اليوم  اأم��ر يحتاج منه بذل جهود م�شاعفة  وهو 
احلبتور املباراة مبعنويات عالية بعد فوزه على مهرة هي�شكث يف 
فان  املقابل  ويف  جديد  من  الواجهة  اإىل  بها  ليعود  قوية  م��ب��اراة 
فريق بن دري رغم غياب اأبرز العبيه اإال اأن م�شاركة خالد بن دري 
عو�س غياب �شقيقه حممد وترك انطباعا اأن الفريق اليوؤثر عليه 
ويلعب  خ�شومه  ويحرتم  املمتنع  ال�شهل  يلعب  فهو  الع��ب  غياب 
بقوة وعناد طوال املباراة . وي�شبق املبارة النهائية لقاء تعوي�شي 
لتجميل ال�شورة يجمع بني فريق االإمارات بقيادة �شمو ال�شيخة 
ميثاء بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم والذي يحاول ترتيب اوراق 
اللعب  ديناميكية  وحتقيق  والتناغم  االن�شجام  وحتقيق  الفريق 
طوال ال�شوطني وفريق مهرة هي�شكث بقيادة طارق احلبتور اإىل 

ي�شعى وبقوة اىل حتقيق فوز ينهي به م�شواره يف هذه الكاأ�س وهو 
لقاء بالغ االأهمية للفريقني قبيل امل�شاركة يف كا�س دبي الف�شية .  
وكان يوم اأم�س االأول قد �شهد مباراتني جمعت االأوىل بني فريقي 
احلبتور ومهرة هي�شكث والتي عاودت االإ�شابة فيها كابنت الفريق 
حممد احلبتور والنتيجة تقدم فريق احلبتور ب�شتة اأهداف مقابل 
ويوا�شل  ال�شماج  على  اأح��م��د  امل��وف��ق  البديل  حمله  ليحل  اأرب��ع��ة 
الفريق تقدمه منهيا اللقاء ل�شاحله بع�شرة اأهداف مقابل �شبعة 
فريق  افتقاد  الثانية  وللمرة  اأظ��ه��رت  فقد  الثانية  امل��ب��اراة  اأم��ا   .
االمارات اىل التجان�س حيث غلب على االأداء الطابع الفردي كما 
افتقد ديناميكية اللعب اأي �شرعة التحول من الهجوم اإىل الدفاع 
ا�شتثمرها  الذي  دري  بن  لفريق  والعك�س فرتك م�شاحات كبرية 

جيدا لينهي املباراة بنتيجة �شتة مقابل ثالثة اأهداف .

•• دبي-الفجر:

التدريبية  ال���دورة  حم��اور  اأم�س  القدم  لكرة  االإم���ارات  احت��اد  مقر  يف  انطلقت 
الإع��داد ُمقّيمي احلكام اجل��دد، التي ُينظمها احتاد الكرة بالتعاون مع االحتاد 
الدويل لكرة القدم، يف الفرتة من 15 اإىل 17 دي�شمرب اجلاري، مب�شاركة 22 

حكماً دولياً �شابقاً وحكم درجة اأوىل.
ح�شر افتتاح الدورة عمر يربودي املدير التنفيذي لل�شوؤون الفنية واملنتخبات  
وريت�شارد  اإدارة احلكام،  بروبرت مدير  وعبداهلل كرم ع�شو جلنة احلكام، ويل 

ميلني املدير الفني، واأحمد يعقوب امل�شوؤول الفني للمحا�شرين واملُقّيمني. 

وت��اأت��ي ال�����دورة  يف اإط����ار ح��ر���س واه��ت��م��ام احت���اد ك���رة ال��ق��دم يف دع���م الربامج 
الفنية للجنة واإدارة احلكام من خالل توفري الدورات التدريبية وور�س العمل 
واالآ�شيوي، �شمن دعمه  الدويل  املحا�شرين من االحتادين  اأف�شل  وا�شتقطاب 

ال�شامل وامل�شتمر لتطوير كافة منت�شبي منظومة التحكيم االإماراتية.
اإ�شماعيل  وتتناول الدورة التي ُيدير حماور حما�شراتها املحا�شران الدوليان 
احلاالت  احلكام يف  اأداء  تقييم  باآلية  القيام  كيفية  عبدالفتاح،  وع�شام  احل��ايف، 
تقرير  يف  احل��االت  تلك  وكتابة  املباريات،  خالل  ر�شدها  يتم  التي  التحكيمية 
العمل على معاجلة  ت�شهم يف  التي  التعليمية  املواد  وا�شتخدامها �شمن  املُقّيم، 

االأخطاء التحكيمية بهدف تطوير م�شتوى االأداء.

ختام مهرجان اأبوظبي الدويل الـ27 لل�سطرجن

فازا على مهرة واالإمارات 

احلبتور وبن دري يف نهائي كاأ�س ون�ستون ت�سر�سل للبولو 2021 

انطلق حماور دورة اإعداد ُمقّيمي 
احلكام اجُلدد

•• املنامة-الفجر:

املجل�س  االأول لرئي�س  النائب  اآل خليفة  ال�شيخ خالد بن حمد  اأعلن �شمو 
اللجنة  ورئي�س  للريا�شة  العامة  الهيئة  رئي�س  والريا�شة  لل�شباب  االأعلى 
للدورة  اللجنة  اإدارة  جمل�س  لرئا�شة  تر�شحه  اإع��ادة  البحرينية،  االأوملبية 

االنتخابية 2024-2021. 
واأكد ال�شيخ خالد اأن اإعادة تر�شحه لرئا�شة اللجنة االأوملبية ياأتي يف اإطار 
حر�شه على موا�شلة م�شرية النجاحات واالإجن��ازات التي حققتها اللجنة 

االأوملبية على مدار الفرتة املا�شية. 
املتميزة والتي  باالإجنازات  املا�شية كانت حافلة  االأوملبية  ال��دورة  اأن  واأك��د   

واالأوملبي  العاملي  الريا�شي  ال��رك��ب  مقدمة  يف  البحرين  مملكة  و�شعت 
عرب العديد من االإجن��ازات التي تدعو اإىل الفخر واالعتزاز بالتعاون مع 
 2020 طوكيو  اأوملبياد  بف�شية  الفوز  مقدمتها  يف  الريا�شية  االحت��ادات 
وتاأهل  وباأكرب وفد  ريا�شية  األعاب  التاريخية الأول مرة بخم�س  وامل�شاركة 
لدور  وو�شوله  جماعية  لعبة  يف  م��رة  الأول  لالأوملبياد  اليد  ك��رة  منتخب 

الثمانية والكثري من النجاحات االأخرى مبختلف الريا�شات. 
اأهم املوؤ�ش�شات الريا�شية التي   وختم بالقول: تعترب اللجنة االأوملبية من 
تعنى بتطوير الريا�شة وتعزيز القيم االأوملبية والتناف�س ال�شريف واالرتقاء 
باحلركة الريا�شية نظرا ملا متثله من ثقل حملي ودويل وملا ت�شطلع به من 

اأدوار هامة مع العديد من املنظمات االإقليمية والقارية والدولية. 

فريق مر�سيد�س ي�سحب ال�سيخ خالد بن حمد يعلن اإعادة تر�سحه لرئا�سة االأوملبية البحرينية 
ا�ستئنافه �سد فري�ستابن 

اأعلن فريق مر�شيد�س اأم�س اأنه �شحب ا�شتئنافه املقدم �شد تتويج الهولندي ماك�س فري�شتاين �شائق 
ريد بول بلقب بطولة العامل للفورموال واحد، على ح�شاب �شائقه الربيطاين لوي�س هاميلتون، يف 

جائزة اأبو ظبي الكربى التي �شهدت ختاًما جدلًيا االأحد الفائت.
وياأتي هذا القرار يف اأعقاب اإعالن االحتاد الدويل لل�شيارات )فيا( االأربعاء عن فتح حتقيق يف االأحداث 

املثرية للجدل التي وقعت يف نهاية ال�شباق.
وقال الفريق االأملاين "نرحب بقرار فيا بتاأ�شي�س جلنة لتحليل �شامل ملا حدث يف اأبوظبي ولتح�شني 
متانة القواعد واإدارة واتخاذ القرارات يف الفورموال واحد"، م�شيًفا "�شنحّمل فيا امل�شوؤولية عن هذه 

العملية و�شنقوم مبوجب ذلك ب�شحب ا�شتئنافنا".

العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 
اإعالن باحل�شور اأمام اخلربة احل�شابية عن بعد من خالل برنامج زووم

يف الدعوى رقم 2497 ل�شنة 2021 جتاري ب�شيطة اأبوظبي
حمكمة اأبوظبي الإبتدائية املوقرة

املدعى عليه الثاين / كاجاكي لالإ�شتثمار يف م�شروعات الطاقة ذ . م . م 
نحيطكم علما اأنه مت تعييننا من قبل عدالة احلكمة كخبري ح�شابي بالق�شية املذكورة اأعاله واملرفوعة �شدكم من / 77 اإن�شاءات يف تاهوت 
اأنونيم �شريكيتي وعليه فاأنتم مكلفني اأومن ميثلكم قانونا بح�شور اإجتماع اأعمال اخلربة عن بعد من خالل برنامج زووم ال�شمعي واملرئي 

املقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق 23/12/2021 ال�شاعة 01،00 ظهراً )الواحدة ظهراً( ، واأن رابط االإجتماع هو :
mohamed azab is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: mohamed azab's Personal Meeting Room
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9960257528?pwd=VXIvdXREWjhJbmp2Ly9
OSG9XdkFrQT09
Meeting ID: 996  025  7528
Passcode: 4JnyZz
فريجى احل�شور باملوعد و املكان املحدد و اإح�شار امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�شور فاإن 

اخلبري احل�شابي �شيبا�شر اأعماله وفقا لل�شالحيات املخولة له قانونا  - لالإ�شتف�شار يرجى االإت�شال ب 0552779927
moazabmahmoud@gmail.com الربيد االإلكرتوين

اخلبري احل�شابي / اأحمد على احلو�شني
قيد رقم 168

اإجتماع خربة 
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 اعالن بالن�شر
�شادر عن حمكمة عجمان ال�شرعية

يف الدعوى رقم 196/2021 تنفيذ �شرعي
اإىل املنفذ �شده / �شمري حممود حممد عبد الغفار عالم - م�شري اجلن�شية 

جمهول حمل االإقامة داخل الدولة
مبا اأن املنفذة / منال �شعد حممد عبد الغفار

قد اأقامت عليك الدعوى ال�شرعية املذكورة بالرقم اعاله . اأمام هذه املحكمة.
للمطالبة / بالزام املنفذ �شده بدفع النفقة ال�شهرية

وقد حددت املحكمة جل�شة االثنني 03/01/2021 للنظر يف الدعوى ، فاأنت مكلف باحل�شور 
�شخ�شيا اأو من ينوب عنك ر�شميا اأمام هذه املحكمة يف املوعد املذكور للرد على الدعوى ، ويف حالة 

تخلفك عن احل�شور يف املوعد املحدد ، فاإن املحكمة �شتنظر يف الدعوى وت�شدر حكمها غيابياً. 
حتريراً يف يوم - االربعاء املوافق 08/12/2021

القا�شي 

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

حمكمة عجمان ال�شرعية

70608 العدد 13419 بتاريخ 2021/12/17 
فقد املدعو/ مق�شود موليك حبل حق ، بنغالدي�س   اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
، بنغالدي�س   اجلن�شية -  ابو بكر  اقبال  )EF0873787(  واملدعو / جعفر 
جواز �شفره رقم )BX0068920(  و املدعو / حممد �شراج حممد موهون 
، بنغالدي�س اجلن�شية - جواز �شفره رقم )EE0877648(  و املدعو / طارق 
  )EH0339583( شفره رقم� ، بنغالدي�س   اجلن�شية - جواز  دلور  اال�شالم 
و امل��دع��و /ن����وري ع���امل اب���و اخل���ري، ب��ن��غ��الدي�����س   اجلن�شية - ج���واز ���ش��ف��ره رقم 
)BY0662954( و املدعو /نور العامل حممد عماد ، بنغالدي�س   اجلن�شية - 
جواز �شفره رقم )340377(   و املدعو / حممد لقمان احمد كبري، بنغالدي�س 
ابو  املدعو /حممد ح�شني  و   )BY0813391( رقم �شفره  - جواز  اجلن�شية 
من   )EA0823990( رق��م  �شفره  ج���واز   - اجلن�شية  بنغالدي�س  ك��اه��ام��ال، 

يجدها عليها االت�شال بتليفون رقم  0545886661

 فقدان جواز �شفر

Date 17/ 12/ 2021  Issue No : 13419
Notifying an Enforcee by Publication

Federal Court of Ajman - Civil Execution Court - Easy Cook Grains Packing Est.
Payment Notice In the Case No. AJCEXCIREA2020/0000997 - Civil (Partial)

To:The convicted party: Easy Cook Grains Packing Est.
Address: Ajman - New Industrial - Office No. 6/72, P.O. Box: 13972 - Tel.: 06748602 
- Fax: 067484603
Whereas the judgment, which a copy thereof is attached, was issued against you in 
favour of the enforcer Plaintiff / Emirates National Factory for Plastic Ind. LLC in 
the above-mentioned case,
Since the said prevailing party had applied for the execution of the said judgment and 
paid the fees specified for that purpose,
Whereas the judgment required to be executed is as follows:
The grand total, including fees and charges: 133773.0
Therefore, you are required to execute what was stated in the above mentioned 
execution document within fifteen (15) days from the date in which you were informed 
of this notice. In case of your failure to do so, you are required to appear at the hearing 
held on the day of ...corresponding to ...at ...before the said court. Otherwise, the Court 
will take the legally prescribed measures of forced execution against you.
Judge / Wajdi Al Shazly Bin Ahmed
Federal Court of Ajman
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 17/ 12/ 2021  Issue No : 13419
Notification of the Respondent by publication

Ajman Federal Court-Civil Executive Court - Kent General Trading LLC
Notification for payment 

in case No. AJCEXCICOM 2021/0002687 Commercial (plenary)
To, The Respondent: Kent General Trading LLC
Address: Ajman - Ajman industrial 1-new industrial area-shop no. 2-behind Royal 
Furniture - P.O.Box: 13531 - Tel: 067483304 - Fax: 067483143 - Email: kenttrdg@bim.ae 
Whereas, a judgment, a copy hereof is attached, has been issued against you in favor 
of the Plaintiff the Execution Applicant/ Danube Building Materials FZC, in the 
above-referred case.
And whereas, the said applicant has requested to execute the said judgment, and has 
paid the prescribed fees thereof. The judgment, to be executed, is as follows:
The Total Amount inclusive of fees and expenses: 611537.0
Therefore: You are requested to execute the above-mentioned execution bond within 
(15) days from the date of this notification.
Failing so, you will be required to appear before the said court on ( ) at ( ), and failing 
so, the court will proceed with the legal forced execution procedures against you.

Judge
Wajdi Al Shathli Bin Ahmed

Ajman Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 17/ 12/ 2021  Issue No : 13419
APPEAL COURT

Notification by Publication (Appeal)
In the Appeal No.  : 322/2021/1693-real estate appeal
Considered at : 1st Real Estate Appeal Department No. 90
Subject of Appeal : appeal the judgment issued in the Case No. 2021/1259- 
partial real estate plus fees, expenses and attorney's fee.
Appellant:Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai Airport Street Port Saeed areal Business Point 
Building| Mezzanine Office No. 9| Tel: 0506767616 Email: info3@omalc.ael 
Makkani: 3244594826 IBAN: AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi
Notifiee : 1-Abu Zaid Imran Ahmad, his capacity: Appellee
Subject of Notification : the judgment issued in the Case No. 1259/2021-partial 
real estate has been appealed, and a remotely session shall be held on 28-12-2021 
at 10:00 AM in the litigation hall. Accordingly, you are kindly requested to 
attend in person or by your attorney, otherwise, a judgment shall be issued in 
absentia.
Prepared by/ Hamda Humaa Ahli

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608

Date 17/ 12/ 2021  Issue No : 13419
APPEAL COURT

Notificatin by Publication (Appeal)
In the Appeal No. : 322/2021/1687- real estate appeal
Considered at : 2nd Real Estate Appeal Department No. 202
Subject of Appeal : appeal the judgment issued in the Case No. 2021/1089- 
partial real estate plus fees, expenses and attorney's fee.
Appellant : Aqaar Corporation
Address :Emirate of Dubail Airport Street| Port Saeed areal Business Point 
Building Mezzanine Office No. 9| Tel: 0506767616| Email: info3@omalc.ael 
Makkani: 3244594826 IBAN: AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi
Notifiee : 1-Larisa Gracheva, his capacity: Appellee
Subject of Notification : the judgment issued in the Case No. 1089/2021-partial 
real estate has been appealed, and a remotely session shall be held on 03-01-2022 
at 10:00 AM in the litigation hall. Accordingly, you are kindly requested to 
attend in person or by your attorney, otherwise, a judgment shall be issued in 
absentia.
Prepared by/Maryam Abdulla Mohammed

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608

اأكد ان االحتاد �صريفع ال�صغوط عن رماتنا  
اأحمد بن ح�سر :الرماية تبداأ عهدا 

جديدا وتن�سيقا فنيا كامل مع االأندية
•• دبي-الفجر 

اأن  اآل مكتوم رئي�س احتاد االإم��ارات للرماية  اأحمد بن حممد بن ح�شر  اأكد ال�شيخ 
االحتاد �شي�شعى اإىل تطوير اللعبة من خالل ت�شافر جهود االأندية والرماة مطالبا 
جميع رماة االأطباق من احلفرة " الرتاب" اأن ي�شعوا اإىل تطوير م�شتوياتهم موؤكدا 
على اأن االحت��اد �شي�شرع يف اإع��داد خطة ن�شاط تلبي طموحاتهم .  جاء هذا خالل 
لقاء ال�شيخ اأحمد بن حممد بن ح�شر اآل مكتوم مع رماة " الرتاب" بح�شور ال�شيخ 
جمعة بن دملوك اآل مكتوم رئي�س فريق فزاع للرماية منوها اإىل اأن االحتاد يبداأ عهدا 
جديدا ومرحلة مهمة  و�شوف ي�شعى يف الفرتة املقبلة على رفع ال�شغوط عن الرماة 
بالتن�شيق الكامل مع فريق فزاع منوها اإىل اأنه عا�س مثل هذه الظروف وتعر�س اإىل 

�شغوط كثرية خالل م�شواره الطويل وال ياأمل اأن يتعر�س لها رماتنا .
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الفجر الريا�ضي

�شيكون النجم البولندي روبرت ليفاندوف�شكي على موعد مع رقم قيا�شي جديد عندما يخو�س فريقه بايرن 
ميونيخ اليوم اجلمعة ختام مبارياته للعام 2021 �شد فولف�شبورغ اجلريح، يف افتتاح مناف�شات املرحلة 

ال�شابعة ع�شرة من الدوري االأملاين لكرة القدم.
وي�شل العمالق البافاري اىل ختام مثايل للعام بعد فوزه مببارياته ال�شت االخرية يف جميع امل�شابقات، 
اأوروب��ا ليختتم  اأبطال  االإ�شباين يف دوري  وبر�شلونة  ال��دوري  بورو�شيا دورمتوند يف  بينها على و�شيفه 

املجموعة بالعالمة الكاملة يف ال�شدارة.
النقاط  ح�شد  و�شنحاول  امليالد  عيد  قبل  متبقية  واح��دة  مباراة  "لدينا  ناغل�شمان  يوليان  مدربه  قال 

الثالث"، قبل العطلة ال�شتوية التي متتد حتى ال�شابع من كانون الثاين/يناير املقبل.
وكان بايرن، مت�شدر الدوري بفارق �شت نقاط عن بورو�شيا دورمتوند الثاين، اكت�شح �شتوتغارت -5�شفر يف 
عقر داره الثالثاء يف املرحلة ال�شابقة بثالثية �شريج غنابري وثنائية لليفاندوف�شكي لريفع االخري ر�شيده 
2021، معادال الرقم القيا�شي لعدد االأه��داف خالل عام واحد  42 هدًفا يف البوند�شليغا خالل عام  اىل 

لالعب يف الدوري االأملاين امل�شجل با�شم "املدفعجي" الراحل اأ�شطورة بايرن غريد مولر عام 1972.
ونظًرا لتاريخ "ليفا" �شد فولف�شبورغ، تبدو اآماله كبرية يف حتطيم هذا الرقم، اإذ �شجل 23 هدًفا يف 15 مباراة 
�شده، وهو الر�شيد االعلى له �شد فريق واحد يف الدوري االملاين. من بني تلك االهداف، اخلما�شية التاريخية التي 

�شجلها يف غ�شون ت�شع دقائق بعد دخوله من مقاعد البدالء ليقود فريقه للفوز 5-1 يف اأيلول/�شبتمرب 2015.
ا اال�شتفادة من الفورمة ال�شيئة الراهنة لفولف�شبورغ الذي خ�شر مبارياته  وبعيًدا عن التاريخ، �شيحاول ليفاندوف�شكي اأي�شً

االربع االخرية يف الدوري ليرتاجع اىل املركز احلادي ع�شر.
اأواخ��ر ت�شرين االول/اأكتوبر، فاز  املقال مارك فان بوميل يف  الهولندي  اأن عني فلوريان كوهفيلدت خلًفا للمدرب  بعد 
اأداوؤه ويجد الرجل االملاين نف�شه حتت ال�شغط، ال�شيما بعد  اأن يرتاجع  فولف�شبورغ مببارياته الثالث االوىل قبل 

اخل�شارة االخرية 3-2 على ار�شه �شد كولن الثالثاء.
كما يغيب عن �شفوفه اأف�شل هدافيه لوكا�س مني�شا الإ�شابة يف الكاحل، فيما يغيب عن بايرن الفرن�شي كينغ�شلي 
كومان مل�شكلة ع�شلية يف الفخذ تعر�س لها خالل الفوز على �شتوتغارت يف مباراة بات خاللها النادي البافاري اأول 
اأول فريق يف تاريخ الدوري ي�شجل 52 هدًفا بعد 16 مرحلة، متفوًقا على نف�شه بالذات )50 هدًفا مو�شم 1976-

اأوروب��ا �شد �شالزبورغ  اأبطال  دور ثمن النهائي يف دوري  قرعة  اأوقعته  اأن  بعد  املواجهة  بايرن  ويدخل   .)1977
النم�شوي، علًما اأنه كان على املوعد مع مواجهة اأتلتيكو مدريد اال�شباين لوال اإعادة القرعة خلطاأ تقني.

وبعد عام من انتقاله من اإ�شبانيول اال�شباين، �شتكون الفر�شة �شانحة اأخرًيا امام العب الو�شط مارك روكا الإظهار 
منح  �شابيتزر،  مار�شيل  والنم�شوي  تولي�شو  كورنتان  الفرن�شي  غوريت�شكا،  ليون  كيمي�س،  ي��وزوا  غياب  مع  قدراته. 
يف  كاأ�شا�شي  االوىل  م�شاركته  املو�شم،  ه��ذا  ال���دوري  يف  دقيقة   25 فقط  لعب  ال��ذي  اال�شباين  الالعب  ناغل�شمان 
البوند�شليغا �شد �شتوتغارت. واأفاد روكا من هذه الفر�شة وقدم اأداء رائًعا وح�شل على اإ�شادة فردية من مدربه يف 
غرفة تبديل املالب�س "نادًرا ما اأقوم بذلك ولكن مارك ا�شتحقها فعال. اأحب العبني مثله"، م�شيًفا اأن الالعب اأظهر 

قدم اأداء رائًعا". الطريقة،  بهذه  لديه  ما  كل  ويقدم  ي�شارك  "اأن  وتابع  اأنه "كان من اخلطاأ اال�شتعانة به نادًرا". 
اأما دورمتوند الثاين يحل �شيًفا على هرتا برلني اآمال يف املحافظة على فارق ال�شت نقاط مع الدخول اىل العطلة 
ال�شتوية، يف حال عدم تعرث بايرن. وبفوزه االربعاء -3�شفر على غرويرت فورث متذيل الرتتيب بثنائية الروجي 
بايرن  اأم��ام  انت�شار حيث خ�شر  بعد مباراتني من دون  "االأ�شفر واال�شود" توازنه  الفريق  ا�شتعاد  اإرلينغ هاالند، 

ميونيخ 2-3 وتعادل اأمام بوخوم 1-1 يف املرحلتني ال�شابقتني.
ورفع هاالند اأهدافه اىل 13 هذا املو�شم يف ال�"بوند�شليغا" يف املركز الثالث يف ترتيب الهدافني، متاأخًرا 
بفارق خم�شة اأهداف عن ليفاندوف�شكي وثالثة عن الت�شيكي باتريك �شيك جنم باير ليفركوزن 
الثالث املتخلف ب�شت نقاط عن دورمتوند والذي يحل على فرايبورغ اخلام�س يف مباراة 

قوية، فيما ي�شت�شيف هوفنهامي الرابع بورو�شيا مون�شنغالدباخ الثالث ع�شر.
مقابل  بايرن  �شد  مباراة   55 يف  لفولف�شبورغ  انت�شارات  خم�شة   -
لالأخري و6 تعادالت، �شجل خاللها بايرن  انت�شارا   44

55 لفولف�شبورغ. مقابل  هدًفا   146
على  لفولف�شبورغ  ف���وز  اآخ���ر  م��ن��ذ  اأع����وام  �شتة   -
ب��اي��رن يف ج��م��ي��ع امل�����ش��اب��ق��ات، م��ن��ذ ت��ف��وق��ه عليه 
ال�شوبر  ال��ك��اأ���س  لقب  ليحرز  الرتجيح  ب��رك��الت 
امل��ب��اري��ات التي  33 ه��و ع��دد  االمل��ان��ي��ة يف -2015 
 2021 خ��ا���ش��ه��ا ل��ي��ف��ان��دوف�����ش��ك��ي يف ال�����دوري يف ع���ام 
الرقم يف  42 هدًفا، فيما حقق مولر هذا  و�شجل خاللها 

يف 1972. مباراة   34

ي�شعى اإنرت املت�شدر وحامل اللقب اإىل اال�شتفادة على 
اأكمل وجه من القمة املرتقبة يف املرحلة الثامنة ع�شرة 
ال��دوري االإيطايل بني ج��اره ميالن ونابويل من  من 
اأو االثنني معاً، وذلك حني  اأجل االبتعاد عن اأحدهما 

يحل اجلمعة �شيفاً على �شالرينيتانا االأخري.
ورغم خ�شارته املدرب اأنتونيو كونتي وجهود النجمني 
حكيمي،  اأ���ش��رف  واملغربي  لوكاكو  روميلو  البلجيكي 
فر�س اإنرت نف�شه مناف�شاً جدياً على اللقب الذي اأحرزه 
ال�شدارة  ع��ل��ى  ب��رتب��ع��ه   ،2010 م��ن��ذ  االأوىل  ل��ل��م��رة 
كالياري  على  الكبري  ف���وزه  بعد  ال�شابقة  امل��رح��ل��ة  يف 
 .1-1 اأودينيزي  اأم��ام  ميالن  جاره  وتعرث  -4�شفر 
وب�شفقات  اإينزاغي  �شيموين  اجلديد  امل��درب  وبقيادة 
اإدين  املخ�شرم  البو�شني  مثل  الكثريون  بها  ا�شتخف 
اأوغلو  ت�شالهان  الرتكي هاكان  اأو  دجيكو )35 عاماً( 
مباراته  اىل  اإنرت  كوريا، يدخل  واالأرجنتيني خواكني 
و���ش��ال��رين��ي��ت��ان��ا ب��اح��ث��اً ع��ن ف����وزه ال�����ش��اد���س ت��وال��ي��اً يف 
الدوري، يف �شل�شلة ت�شمنت الفوز على املت�شدر ال�شابق 

نابويل 3-2 وعلى روما يف معقل االأخري -3�شفر.
باللقب  ال���ف���وز  ع��ل��ى  ق���درت���ه  "نريات�شوري"  واأث���ب���ت 
للمو�شم الثاين توالياً رغم رحيل كونتي وه��داف من 
االأوىل  بنابويل هزميته  اأحل��ق  اأن  منذ  لوكاكو،  ط��راز 
للمو�شم يف �شربة اأثرت معنوياً على الفريق اجلنوبي 
اأتاالنتا  اأم��ام  اأر�شه  على  بهزميتني  بعدها  ال��ذي مني 
2-3 واإمبويل �شفر1-، ما جعل فريق املدرب لوت�شانو 
نقاط  اأربع  بفارق  الرابع  املركز  �شباليتي يرتاجع اىل 

عن اإنرت قبل املرحلتني االأخريتني لهذا العام.
وخ��الف��اً جل��اره ميالن واأت��االن��ت��ا، جن��ح اإن��رت اأي�شاً يف 
بلوغ ثمن نهائي م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا ب�شحبة 
ليفربول  مواجهة  يف  القرعة  اأوقعته  حيث  يوفنتو�س 
االإنكليزي الذي يحل �شيفاً ذهاباً على فريق اإينزاغي 

يف 16 �شباط/فرباير.
تركيز  ����ش���ي���ك���ون  ح���ي���ن���ه���ا،  وح����ت����ى  االآن  م�����ن  ل���ك���ن 
الدوري  ب�شدارة  التم�شك  على  "نريات�شوري" من�شباً 
يف مهمة تبدو متناوله حتى نهاية 2021 على اأقله، 
الأن مباراته االأخ��رية لهذا العام �شتكون االأربعاء على 

اأر�شه �شد تورينو.
و�شتكون املراحل االأوىل من العام اجلديد حا�شمة اىل 
حد كبري يف حتديد م�شري الدوري واإنرت، اإذ اإنه مدعو 
املراحل  يف  ونابويل  ميالن  اأتاالنتا،  الت�شيو،  ملواجهة 

ال�شت االأوىل لعام 2022.
االآن،  ق��دم��ه فريقه حتى  عما  را���ش��ي��اً  اإي��ن��زاغ��ي  وك���ان 
قائاًل بعد الفوز على كالياري "نحن يف �شدارة الدوري 
ويف ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا الأول مرة منذ 11 
عاماً )منذ مو�شم 2011-2012(، من ال�شعب جداً 

اأن يحقق املرء اأف�شل من ذلك".
و�شتكون الفر�شة �شانحة االآن اأمام اإنرت لالبتعاد عن 

انتهت  يف حال  معاً  االإثنني  اأو حتى  نابويل  اأو  ميالن 
�شريو"  "�شان  يف  االأح����د  بينهما  امل��رت��ق��ب��ة  امل��واج��ه��ة 
ب��ال��ت��ع��ادل. وي��ت��ق��دم اإن����رت ب���ف���ارق ن��ق��ط��ة ع���ن ميالن 
الثالث  املركز  اأتاالنتا  يحتل  فيما  نابويل،  عن  واأرب��ع 
بفارق ثالث نقاط عن فريق اإينزاغي قبل ا�شت�شافته 
يف  ال�شبت  مورينيو  جوزيه  الربتغايل  ومدربه  لروما 

برغامو.
االإ�شابات  ب�شبب  اأزم���ة  م��ن  ون��اب��ويل  م��ي��الن  وي��ع��اين 
االأحد  لقاء  االأول  يخو�س  اإذ  �شفوفهما،  يف  الكثرية 
بغياب الكرواتي اأنتي ريبيت�س، الربتغايل رافايل لياو 
يعود  فيما  ع�شلية،  اإ�شابات  ب�شبب  بيليغري  وبييرتو 
اىل الفريق الفرن�شي اأوليفييه جريو بعد تعافيه من 
االإ�شابة لكن من امل�شتبعد اأن يبداأ اأ�شا�شياً، ما يعني باأن 
�شيخو�س  اإبراهيموفيت�س  زالتان  ال�شويدي  املخ�شرم 

اللقاء منذ البداية.
وم�شكلة االإ�شابات يف نابويل اأكرب بكثري من ميالن، اإذ 
يفتقد وحتى العام اجلديد مدافعه ال�شنغايل كاليدو 
االإ�شباين  الو�شط  العبو  اإليه  ان�شم  ال��ذي  كوليبايل 
اإملا�س  اإي��ل��ي��ف  ال�����ش��م��ايل  ف��اب��ي��ان روي�������س وامل����ق����دوين 

والبولندي بيوتر زيلين�شكي لالإ�شابة واملر�س.
النيجريي  امل��ه��اج��م  م�شاركة  ح��ول  ال�شك  ي��ح��وم  كما 
فيكتور اأو�شيمهن نتيجة عدم تعافيه من ك�شر تعر�س 
له يف وجنته ال�شهر املا�شي، لكن يف حال قرر �شباليتي 
على  واق��ي��اً  ق��ن��اع��اً  بالتاأكيد  ف�شريتدي  ب��ه  امل��خ��اط��رة 

وجهه.
املواجهة،  ه��ذه  الوحيد من  امل�شتفيد  اإن��رت  يكون  ول��ن 
يبدو،  ال��ذي  اأتاالنتا  م�شلحة  يف  نتيجتها  �شت�شب  بل 
اأقله يف الفرتة احلالية، االأكرث تهديداً الإنرت بعد فوزه 
خارج  التوايل  على  وب�شبعة  االأخ��رية  ال�شت  مببارياته 

اأر�شه.
وب���ع���د ت��ع��رث خم��ي��ب اآخ�����ر يف امل��رح��ل��ة امل��ا���ش��ي��ة اأم����ام 
العام  ينهي  اأن  يوفنتو�س  ي��اأم��ل   ،)1-1( فينيت�شيا 
بولونيا  على م�شيفه  الفوز  اإيجابي من خالل  ب�شكل 
ال�شبت ث��م ك��ال��ي��اري ال��ث��الث��اء ع��ل��ى اأر����ش���ه، م��ن اأجل 
االق���رتاب اأك��رث من املركز ال��راب��ع االأخ��ري امل��وؤه��ل اىل 
دوري االأبطال املو�شم املقبل والذي يتخلف عنه حالياً 

بفارق ثماين نقاط.
الذي  األ��ي��غ��ري  ما�شيميليانو  امل���درب  ف��ري��ق  على  لكن 
االنتقاالت  ف��رتة  خ��الل  ت��ع��اق��دات  اإج����راء  اإىل  ي�شعى 
من  اإي��ك��اردي  م��اورو  االرجنتيني  ت�شمل  قد  ال�شتوية، 
اأو  االإع���ارة  �شبيل  على  الفرن�شي  جرمان  �شان  باري�س 
مان�ش�شرت  من  كافاين  اإدين�شون  االأوروغ��وي��اين  حتى 
يونايتد االإنكليزي بح�شب ما ُي�شاع يف و�شائل االإعالم 
اأن يخو�س مباراتيه االأخريتني للمو�شم من  املحلية، 
االإ�شابة  ب�شبب  ديباال  باولو  االأرجنتيني  جنمه  دون 

بح�شب ما اأفادت �شبكة "�شكاي �شبورت�س".

التي  مقاعدها  لتمالأ   2021 يف  اال�شتادات  اإىل  القدم  كرة  جماهري  ع��ادت 
العام، ومع رجوع طاقة و�شخب  العزل  ب�شبب  ال�شابق  العام  ظلت خالية يف 

امل�شجعني �شيطر �شيء واحد على ال�شاحة هذا العام وهو اللون االأزرق.
كما  اأمريكا،  كوبا  لكاأ�س  بطلة  واالأرجنتني  الأوروب���ا  بطلة  اإيطاليا  وتوجت 
حققت فرن�شا لقب دوري االأمم االأوروبية ليك�شو لونهم االأزرق االحتفاالت.

وعلى م�شتوى االأندية طغى اللون نف�شه بدرجاته املختلفة اأي�شاً، حيث نال 
ت�شيل�شي لقب دوري اأبطال اأوروبا، بينما حقق مان�ش�شرت �شيتي لقبه الثالث 
يف الدوري االإجنليزي املمتاز خالل اأربع �شنوات حتت قيادة بيب غوارديوال 
ت�شع  بعد  االإيطايل  ال��دوري  يوفنتو�س على  اإن��رت ميالن هيمنة  اأنهى  فيما 

�شنوات.
اأتلتيكو مدريد  فاز  بالطبع، حيث  وح��ده  يكن طاغيا  االأزرق مل  اللون  لكن 
باأول األقابه يف دوري الدرجة االأوىل االإ�شباين خالل ت�شع �شنوات وكما كان 
متوقعاً �شيطر بايرن ميونخ على لقب الدوري االأملاين للمرة التا�شعة على 

التوايل.
دولة   12 يف  تقام  ن�شخة  اأول  يف  اأوروب����ا،  بطولة  تاأجيل  يف  ال��وب��اء  وت�شبب 
ح�شور  و�شط  ال�شعوبات  ك��ل  رغ��م  اأخ���رياً  اأقيمت  لكنها  ع��ام  مل��دة  خمتلفة، 

جماهريي متفاوت.
وظنت اإجنلرتا اأن "كرة القدم عائدة اإىل ديارها" وردد جمهورها املتحم�س، 
وكثري منهم من ال�شكارى ومثريي ال�شغب داخل وحول ا�شتاد وميبلي، هذا 

الهتاف باإميان حقيقي.
وتفوق فريق املدرب جاريث �شاوثغيت ال�شاب على اأملانيا والدمنرك يف االأدوار 
االإق�شائية، لي�شل اإىل النهائي �شد اإيطاليا التي �شهدت حتوال حتت قيادة 

روبرتو مان�شيني.
وحول مان�شيني املنتخب االإيطايل من فريق خمجل ف�شل يف التاأهل لكاأ�س 

العامل اإىل بطل الأوروبا يف غ�شون ثالث �شنوات.
النهائي  يف  اإجن��ل��رتا  على  للتغلب  الرتجيح  رك��الت  اإىل  اإيطاليا  واحتاجت 
34 مباراة دون هزمية ما زاد من  لكنها حققت االإجن��از �شمن �شل�شلة من 

تقدير مهارات مان�شيني اخلططية والقيادية.
2022 مثل فرن�شا  العامل يف قطر  كاأ�س  الفريقان فر�شهما يف  و�شيخترب 

التي هزمت اإ�شبانيا 2-1 يف نهائي دوري االأمم يف ميالنو يف اأكتوبر ت�شرين 
االأول بف�شل هديف ثنائي الهجوم كرمي بنزمية وكيليان مبابي.

* لقب كبري
تتجه االأرجنتني اإىل قطر اأي�شاً يف نوفمرب )ت�شرين الثاين( املقبل مفعمة 
بالثقة بعد اأن اأنهت �شياما ملدة 28 عاماً عن حتقيق لقب كبري بالفوز على 
الربازيل يف نهائي كوبا اأمريكا باإ�شتاد ماراكانا يف ريو دي جانريو يف يوليو 

)متوز(.
وحقق ليونيل مي�شي اأخريا اأول لقب كبري مع املنتخب االأرجنتيني وتقا�شم 
���ش��دارة ه��دايف البطولة بر�شيد اأرب��ع��ة اأه���داف وك��ان ه��ذا عن�شراً ف��ارق��اً يف 
تعزيز رقمه القيا�شي باحل�شول على الكرة الذهبية الأف�شل العب يف العامل 

للمرة ال�شابعة.
واعتقد بيب غوارديوال، مدرب مي�شي ال�شابق يف بر�شلونة، اأنه �شينهي اأي�شاً 
ت�شيل�شي  لكن  �شيتي  مان�ش�شرت  مع  اأوروب��ا  اأبطال  ب��دوري  للتتويج  انتظاره 

بقيادة توما�س توخيل ق�شى على اأحالمه يف النهائي يف بورتو.
وفاز ت�شيل�شي 1-0 يف نهائي اإجنليزي خال�س بف�شل هدف كاي هافرت�س يف 
ال�شوط االأول ليكمل توخيل انتفا�شة مذهلة مع النادي اللندين منذ خالفة 

املدرب فرانك المبارد يف يناير كانون الثاين.
نقطة عن   12 ب��ف��ارق  االإجن��ل��ي��زي  ال����دوري  يف  اآخ���ر  بلقب  �شيتي  واك��ت��ف��ى 

مان�ش�شرت يونايتد واأنهى العام يف و�شع قوي لالحتفاظ باللقب.
وتبددت اآمال مدرب يونايتد اأويل جونار �شول�شار يف الفوز بلقب حني خ�شر 
اأم��ام فياريال واأقيل امل��درب الرويجي يف نوفمرب  نهائي ال��دوري االأوروب��ي 

)ت�شرين الثاين( رغم اإ�شافة كري�شتيانو رونالدو اإىل ت�شكيلته.
واأ�شفرت لعبة الكرا�شي املو�شيقية للمدربني عن رحيل اأنطونيو كونتي عن 
اإنرت ميالن رغم حتقيق لقب الدوري يف اإيطاليا الأول مرة خالل 11 عاماً 
 - اإجنلرتا لقيادة توتنهام هوت�شبري يف نوفمرب  اإىل  االإيطايل  امل��درب  وع��اد 

ت�شرين الثاين .
�شان  لباري�س  انتقاله  بعد   2021 يف  وح�شب  مي�شي  بر�شلونة  يفقد  ومل 
يف  بالف�شل  ال��ع��ام  واأن��ه��ى  امللعب  على  املالية  م�شاكله  انعك�شت  ب��ل  ج��ريم��ان 

اجتياز دور املجموعات بدوري االأبطال الأول مرة خالل 20 عاماً تقريباً.

اإنرت لل�ستفادة من قمة ميلن 
و نابويل بدوري اإيطاليا

ح�ساد 2021.. اللون االأزرق يطغى 
على كرة القدم مع عودة اجلماهري

ليفاندوف�سكي على موعد مع رقم قيا�سي جديد 

تنطلق م�شاء اليوم اجلمعة مباريات االأ�شبوع احلادي ع�شر مل�شابقة دوري الدرجة 
االأوىل باإقامة اأربع مباريات ، جتمع املباراة االأوىل نادي الرم�س مع نادي العربي 
، وُتلعب  ، ون��ادي الذيد مع نادي م�شايف على ملعب الذيد  على ملعب الرم�س 
نادي حتا  البطائح مبلعبه  نادي  ، وي�شت�شيف  4:40 م�شاًء  ال�شاعة   املباراتان 
، ويحل نادي �شيتي �شيفاً على نادي احلمرية وُتلعب املباراتان ال�شاعة 4:45 

م�شاًء.
وُتختتم مباريات االأ�شبوع احلادي ع�شر للدوري يوم غٍد ال�شبت، حني يلتقي نادي 
التعاون مبلعبه مع نادي دبا احل�شن ، ونادي دبا مع نادي اجلزيرة احلمراء على 
ملعب دبا، ونادي الفجرية مع نادي جلف اأف �شي على ا�شتاد الفجرية ، وتنطلق  

املباريات ال�شاعة 4:40 م�شاًء.
اأ�شفرت عن فوز الفجرية  وكانت نتائج مباريات االأ�شبوع العا�شر للم�شابقة قد 

اجلزيرة  على  الفوز  احلمرية  حقق  النتيجة  وبنف�س   )  1 –  2  ( م�شايف  على 
احلمراء ، فيما فاز كل من م�شفوت على الذيد ، والعربي على البطائح بنتيجة 
) 1 – 0 ( ودبا على جلف اأف �شي ) 8 – 2 ( ودبا احل�شن على الرم�س ) 5 – 

.) 2 – 2  ( التعاون  مع  �شيتي  تعادل  بينما   )  0
اأربع  دبا )2(  يليه  25 نقطة،  امل�شابقة بر�شيد  العربي ج��دول  ن��ادي  ويت�شدر 
وع�شرون نقطة، ثم احلمرية )3( اثنان وع�شرون نقطة، ثم دبا احل�شن )4(، 
والبطائح )5( ولكل منهما ع�شرون نقطة، يليهم حتا )6( �شبع ع�شرة نقطة، 
ثم م�شفوت )7(، والفجرية )8( ولكالهما اثنا ع�شرة نقطة، وحّل الذيد )9(، 
نقاط،  ثمان   )11( �شي  اأف  وجلف  نقاط،  ع�شر  منهما  ولكل   )10( والرم�س 
وم�شايف  نقاط،  �شت  التعاون )13(  ثم  نقاط،  �شبع  واجلزيرة احلمراء )12( 

)14( خم�س نقاط ، يليهما �شيتي )15( بنقطتني.

االأ�سبوع احلادي ع�سر لدوري الدرجة االأوىل ينطلق اليوم باإقامة 4 مباريات

اجلولة اخلتامية من الفورموال 
4 باأبوظبي تنطلق اليوم 

•• اأبوظبي-وام

بطولة  م��ن  اخلتامية  اجل��ول��ة  اأح����داث  اجلمعة  ال��ي��وم  �شباح  تنطلق 
االإمارات لزوارق الفورموال 4، التي حتظى باهتمام كبري باعتبارها من 
واملنطقة،  االإم��ارات  املهمة على م�شتوى  واالإقليمية  املحلية  البطوالت 
خا�شة واأنها من املناف�شات احلديثة وت�شتقطب املواهب ال�شابة ومتنح 
مثل  الفورموال  يف  اأعلى  لفئات  الحقا  لالنتقال  للم�شاركني  الفر�شة 

الفورموال 1 والفورموال 2.
طريق  ع��ن  للبطولة  ال��ت��ن��وي��ري  االج��ت��م��اع  املنظمة  اللجنة  وع��ق��دت 
تطبيق االت�شال املرئي "زووم" حيث �شرحت اللجنة �شوابط البطولة 
�شتنطلق  التي  للمناف�شات  الزمني  واجل��دول  االح��رتازي��ة  واإجراءاتها 
متام  يف  املت�شابقني  اج��ت��م��اع  م��ع  ال�����ش��ب��اح  يف  االأوىل  م��رح��ل��ت��ني:  ع��ل��ى 
الثامنة �شباحا ملراجعة اللوائح والتعليمات وقوانني ال�شباق التي يجب 
اتباعها، واآلية دخول امل�شار واإنهائه بعد عدد الدورات املتفق عليها، ويف 
متام التا�شعة �شباح اليوم يبداأ اال�شتعداد لدخول امل�شار وتزويد الزوارق 
بالوقود من اأجل دخول التجارب احلرة التي �شتنطلق يف متام العا�شرة 

�شباحا.
وحددت اللجنة املنظمة للم�شاركني فرتة زمنية قدرها �شاعة واحدة من 
الت�شفيات االأوىل يف متام احلادية  التجارب احلرة، قبل انطالق  اأجل 
ع�شر ون�شف لت�شتمر ملدة ع�شرين دقيقة، ومن ثم فرتة راحة تنطلق 
الثالثة  ال�شباق الرئي�شي االأول يف متام  اأن يقام  املناف�شات، على  بعدها 
الرابعة  ال�شاعة  مت��ام  يف  واخلتامي  الثاين  الرئي�شي  وال�شباق  ظهرا، 

والربع ع�شرا، وبعدها مرا�شم التتويج وتكرمي الفائزين.
ارتياحه  ع��ن  ال�شباق  ع��ام  م�شرف  ال��ظ��اه��ري  نا�شر  ع��رب  ناحيته  م��ن 
التيارات  ع��ن  امل��ع��زول��ة  املنطقة  يف  ال�شباق  فيها  ي��ق��ام  ال��ت��ي  ل��الأج��واء 
البحرية على كا�شر االأمواج، م�شريا اإىل اأن طبيعة املكان ت�شمح باإقامة 
القدرات  اأف�شل  ب��اإب��راز  كذلك  وت�شمح  امل�شاركني،  ب��ني  قوية  مناف�شة 

الفنية.
وحددت اللجنة املنظمة م�شار ال�شباق بحيث ميتد على م�شافة 1350 

مرتا تتوزع على اأربع بوابات هوائية.

احتاد األعاب القوى ينظم البطولة التخ�س�سية 
االأوىل مل�سابقات العدو وامل�سي والوثب

•• دبي-وام

وال�شبت،  ي��وم��ي اجلمعة  م���دار  على  ال��ق��وى،  الأل��ع��اب  االإم�����ارات  احت���اد  ينظم 
البطولة التخ�ش�شية االأوىل مل�شابقات العدو وامل�شي والوثب، والتي ي�شت�شيف 
مناف�شاتها نادي �شباط �شرطة دبي بالقرهود، وذلك �شمن برنامج امل�شابقات 
بامل�شاركة  ال��دع��وة  توجيه  مت  حيث  االألعاب"،  "الأم  اجل��اري  املو�شم  يف  امل��ق��ررة 

جلميع االأندية املن�شوية حتت مظلة االحتاد.
وتنطلق اليوم اجلمعة م�شابقات احلواجز والعدو وامل�شي والوثب، حيث �شتكون 
البداية يف م�شابقات امل�شمار ب�شباق امل�شي مل�شافة 5 اآالف مرت لفئات الرجال 
وال�شباب وال�شيدات وال�شابات، ثم م�شابقة 100 مرت حواجز لفئات النا�شئني 
النا�شئني  لفئات  ح��واج��ز  اأم��ت��ار   110 م�شابقة  تعقبها  وال��رج��ال،  وال�شباب 
وال�شباب والرجال، و60 مرت حواجز لفئتي اال�شبال بنني وبنات، ثم م�شابقة 

مرت عدو لفئتي ال�شابات وال�شيدات.  100
وتتوا�شل م�شابقات امل�شمار ب�شباق 100 مرت عدو لل�شباب والرجال، و400 
مرت عدو للنا�شئات وال�شابات وال�شيدات، ثم 400 مرت عدو للنا�شئني وال�شباب 
لل�شابات  مرت  و4×400  والنا�شئات،  للنا�شئني  مرت  و4×400  وال��رج��ال، 

وال�شيدات، ثم 4 ×400 مرت لل�شباب والرجال.
تنطلق  حيث  النهائي،  ال���دور  يف  ال��وث��ب  م�شابقات  اأي�����ش��اً  ال��ي��وم  ع�شر  وت��ق��ام 
لفئة  العايل  الوثب  ثم  وبنات  بنني  االأ�شبال  لفئتي  الطويل  بالوثب  امل�شابقة 
االأ�شبال بنات، والوثب الطويل للنا�شئني والنا�شئات والوثب العايل لالأ�شبال 
بنني، ثم القفز بالزانة لفئتي ال�شباب والرجال والوثب الطويل لفئتي ال�شابات 
وال�شباب، اإىل جانب الوثب العايل لفئة النا�شئات، ثم تتوا�شل امل�شابقات بالوثب 

الطويل لل�شيدات والرجال والوثب العايل للنا�شئني.
تبداأ  حيث  امل�شمار،  م�شابقات  يف  ال�شبت  ع�شر  البطولة  مناف�شات  وتتوا�شل 
مرت   400 ثم  والنا�شئات،  للنا�شئني  م�شي  مرت   2000 مب�شابقة  املناف�شة 
حواجز لل�شيدات وال�شابات و400 مرت حواجز للرجال وال�شباب و100 مرت 
اأ�شبال بنني وبنات و200 مرت عدو نا�شئات و�شابات و�شيدات، اإىل جانب 300 
مرت عدو لالأ�شبال بنني وبنات و4×5 مرت لالأ�شبال بنني وبنات وتتابع متنوع 

للنا�شئني والنا�شئات واأخرياً 4×100 لل�شباب والرجال.
العايل  الوثب  يف  قوية  مناف�شة  النهائي،  ال��دور  يف  الوثب  م�شابقات  وت�شهد 
الوثب  ثم  اأي�شاً،  لل�شباب  العايل  والوثب  لل�شباب  الثالثي  والوثب  لل�شابات 

العايل للرجال.

•• دبي-وام

تناف�س 40 ريا�شًيا وريا�شية من االأبطال واأف�شل العبي "الكرو�س فت" 
يف العامل و�شط الثلوج يف درجة حرارة 4 حتت ال�شفر خالل انطالقة 
تقام  التي  فت"  للكرو�س  الدولية  دب��ي  "بطولة  من  التا�شعة  الن�شخة 
دي�شمرب   18 حتى  مناف�شاتها  وت�شتمر  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  بدعم 
اجل��اري، والتي تعد االأك��رب من نوعها بعد بطولة العامل التي تقام يف 
جوائزها،  وقيمة  املناف�شات  قوة  حيث  من  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

وعدد املتابعني لها.
ح�شر افتتاح البطولة التي انطلقت يف قاعة �شكي دبي مبول االإمارات 
اآل  اأم��ان  ونا�شر  الريا�شي  دب��ي  ع��ام جمل�س  اأم��ني  ح��ارب  �شعيد  �شعادة 

رحمة م�شاعد االأمني العام للمجل�س و�شعود ال�شام�شي مدير البطولة.

الرجال  فئة  االأول يف  اليوم  مناف�شات  ج��رارد  ريكي  االأ�شرتايل  وت�شدر 
رومان  ال��رو���ش��ي  ت��اله  دقيقة،   18:04 زم��ن  يف  نقطة   200 بر�شيد 
وح�شد  دق��ي��ق��ة،   18:30 زم���ن  يف  ن��ق��ط��ة   190 ب��ر���ش��ي��د  خ��ري��ن��ك��وف 
الفرن�شي ويلي جيورج�س ر�شيد 175 نقطة يف زمن 18:47 دقيقة، 
فيما ح�شد االإماراتي حممود �شعالن يف ت�شفيات اليوم االأول على 116 

نقطة.
مناف�شات  بريجز  �شامنثا  الربيطانية  ت�شدرت  ال�شيدات  مناف�شات  ويف 
اليوم االأول يف �شكي دبي بر�شيد 185 نقطة ويف زمن 18:58 دقيقة، 
تلتها الرويجية كر�شتني هولت بر�شيد 180 نقطة، وح�شدت املجرية 
ا لكنها جاءت متاأخرة بثانية واحدة  لورا هورفاث على 180 نقطة اأي�شً
نقطة يف   170 نورمان  ال�شويدية ميكيال  فيما ح�شدت  كر�شتني،  عن 

زمن 19:02 دقيقة.

انطلقة قوية لـ »بطولة دبي الدولية للكرو�س فت«



يدخل مو�سوعة غيني�س بف�سل فمه الكبري
غيني�س  مو�شوعة  دخ��ول  من  ميني�شوتا  والي��ة  من  مراهق  متكن 
لالأرقام القيا�شية من بوابة فمه الكبري. ودخل اإ�شحاق جون�شون، 
البالغ من العمر 21 عاما، مو�شوعة غيني�س، بعدما ا�شتطاع فتح 
باللقب، قال  10 �شنتيمرتات. وتعليقا على فوزه  فمه على مدى 
ح�شبما  العمر"،  يف  تقدمي  مع  ينمو  فمي  اأن  "اأعتقد  جون�شون: 
نقلت وكالة "يو بي اآي" لالأنباء. واأ�شاف جون�شون: "تلقيت دعوة 
القادم  العام  ليعر�س  اإع���داده  يتم  تلفزيوين  برنامج  يف  للظهور 
حول اأغرب االأرقام القيا�شية". واختتم حديثه قائال: "اأ�شعر باأين 

حمظوظ المتالكي فما كبريا ب�شكل طبيعي".

ي�سطاد �سمكة تونة عملقة و يهبها للمحتاجني
بلقب  املعروف  ال�شكاف  فيليب  ج��ورج  اللبناين  الغوا�س  ا�شطاد 
اأهداها  ث��م  "بلوفن"،  ن��وع  م��ن  عمالقة  ت��ون��ة  �شمكة   ،"GP"

ملوؤ�ش�شة خريية تقدم وجبات جمانية للمحتاجني يف بريوت.
االإم�شاك  م��ن  ال�شكاف  متكن  احل���ر،  للغط�س  ممار�شته  واأث��ن��اء 
ب�شمكته على عمق حوايل 15 مرتا حتت �شطح املاء، قبالة �شخرة 
 132 بلغ وزنها  ال�شخرية، فيما  راأ���س بريوت  الرو�شة يف منطقة 
كيلوغراما. ويف خطوة حتمل معنى اإن�شانيا وتعاطفا مع املجتمع 
و�شط اأزمة اقت�شادية خانقة، بلغ فيها �شعر كيلو ال�شمك الطازج 
اأهدى  ال��واح��د،  للكيلو  ل��رية  األ��ف   300 على  تزيد  فلكية  اأرق��ام��ا 

الغوا�س �شمكة التونة ال�شخمة اإىل جمعية خريية.
ال�شكاف الذي يعمل يف جتارة االأقم�شة يف بريوت وهوايته الغو�س 
و�شيد ال�شمك والعناية بالبيئة البحرية، قال يف لقاء خا�س مع 
موقع "�شكاي نيوز عربية": "اأنا اأغو�س مع االأ�شدقاء ب�شكل دوري 
مقابل �شخرة الرو�شة. هناك جرف �شخري حتت املاء تلجاأ اإليه 
بع�س االأ�شماك الكبرية". وتابع: "الحظت حركة �شمكة البلوفن 
على عمق عدة اأمتار، فغط�شت باجتاهها واأطلقت عليها ال�شهم من 
الأكرث  املقاومة  يف  وا�شتمرت  فاأ�شبتها،  امل��اء  حتت  ال�شيد  بندقية 
املاء  �شطح  اإىل  �شحبها  اأن متكنت من  اإىل  واأن��ا كذلك،  �شاعة  من 
ووزنتها،  �شورتها  حيث  ال�شيادين  ميناء  اإىل  بالقارب  ونقلتها 
التي توزع وجبات  اأهديها الإحدى اجلمعيات اخلريية  اأن  وقررت 

يومية على امل�شتحقني يف بريوت".

ليفة ا�ستحمام حمملة بالفحم لب�سرة �سحية
�شممت �شركة كازامريا ليفة ا�شتحمام يدخل الفحم يف تركيبها 

ت�شاعد يف احلفاظ على �شحة وجمال الب�شرة.
وم���ع ت�شميم م����زدوج اجل���وان���ب ي��ت��ي��ح ل��ك االخ��ت��ي��ار ب��ني جانب 
اال�شتحمام  ليفة  تاأتي  فعال،  تق�شري  وجانب  نعومة  اأكرث  تدليك 
مع ت�شميم جديد جذري، بنمط قر�س الع�شل على جانب واحد، 
لفتح م�شام ب�شرتك، و�شطح حمكم من ق�شرة اجلوز على اجلانب 

االآخر، لتنظيف اخلاليا امليتة لترتك ب�شرتك اأكرث نعومة.
)ا�شتخدمه  واملمت�س  الناعم  الليفة م�شنوعة من جذر كوجناك 
ال��ي��اب��ان��ي��ون ل��ق��رون ال���ش��ت��ح��م��ام االأط���ف���ال ال�����ش��غ��ار(، وي���اأت���ي مع 
جم��م��وع��ة م��ن 5 اأن�����واع خم��ت��ل��ف��ة، م��ن ال��ف��ح��م امل��ن�����ش��ط لتنظيف 
للبكترييا  امل�����ش��ادة  بخ�شائ�شه  امل��ع��روف  امل��ات�����ش��ا،  اإىل  ب�����ش��رت��ك، 
لي�س جديًدا،  اإ�شفنج كوجناك  اأن  وامل�شادة لاللتهابات. ويف حني 
مع  الت�شميم  وي��اأت��ي  احلقيقية.  الإمكاناته  العنان  الليفة  تطلق 
منا�شف  م��ن  م�شتوحى  واح���د،  ج��ان��ب  على  الع�شل  ق��ر���س  ن�شيج 
تدليك  على  الع�شل  قر�س  ن�شيج  وي�شاعد  املزخرفة.  كا�شامريا 
الب�شرة بلطف وخا�شة حول الوجه، وفتح امل�شام، واالأهم من ذلك 

اأنه فعال ب�شكل ال ي�شدق يف تكوين الرغوة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تعرف على اأغلى قارورة مياه يف العامل
يف 2010، دخلت قارورة ب�شعة 750 مل من املاء �شجل غيني�س لالأرقام القيا�شية كاأغلى قارورة مياه يف العامل.

وقد ظهرت هذه العبوة مرة اأخرى موؤخراً بعدما مت ن�شر �شورة لها على و�شائل التوا�شل االجتماعي، حيث �شوهدت 
مديرة �شركة "رياليان�س اإند�شرتيز"، نيتا اأمباين، وهي حتمل القارورة التي اأطلق عليها ا�شم اأكوا دي كري�شتالو 
مت  قد  ال�شورة  اإن  وق��ال  املزاعم  هذه  الحقاً  نفا  لل�شركة،  القانوين  الفريق  اأن  اإال  للكريكيت.  ملعب  يف  تريبوتو، 

حتريفها.
ال�شبب الرئي�شي وراء ال�شعر الباهظ لزجاجة املياه هذه هو اأن هذه الزجاجة مغطاة بذهب عيار 24 قرياط. اأما 

ال�شبب الثاين هو اأنها �شممت من قبل م�شمم الزجاجات ال�شهري فرناندو األتامريانو.
بيعت زجاجة املياه هذه يف مزاد علني مببلغ 60.000 دوالر اأمريكي يف 4 مار�س 2010. ومت تنظيم هذا املزاد من 
قبل موؤ�ش�شة "بالنيت اإي �شي" يف، مك�شيكو �شيتي، باملك�شيك. ومت التربع بجميع االأموال التي جمعت من هذا املزاد 

ملكافحة ظاهرة االحتبا�س احلراري.
يقال اأن املاء يف هذه الزجاجة هو مزيج من مياه الينابيع الطبيعية من مكانني - فيجي وفرن�شا. وبح�شب التقارير 
فاإن املاء يحتوي اأي�شاً على 5 جرام من رماد الذهب عيار 23 قرياًطا جنًبا اإىل جنب مع مياه االأنهار اجلليدية من 
اأي�شلندا. عندما يتم خلط الذهب باملياه املعدنية، فاإنه ي�شيف قلوية للمياه ويوفر طاقة اأكرث من اأي م�شروب اآخر 

يف العامل، ح�شبما اأوردت �شحيفة تاميز اأوف اإنديا. 
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ت�سخني مقاعد ال�سيارة م�سر للرجال
العامة،  الرو�شية لل�شحة  اأندريه دميني، رئي�س اجلمعية  اأعلن الربوفي�شور 
اأن ت�شخني مقاعد ال�شيارة يف اجلو البارد يجعل الرحلة مريحة. ولكن على 
الرجال عدم االإفراط يف ذلك. وي�شري الربوفي�شور دميني يف حديث لراديو 
"�شبوتنيك"، اإىل اأن ال�شيارات احلديثة مزودة مبنظمة تدفئة ت�شمل املقاعد،. 
ولكي ال تلحق هذه املنظومة اأي اأذى مب�شتخدم ال�شيارة، يجب مراعاة قواعد 
ب�شيطة. ويقول، "ب�شفتي �شائق �شيارة وطبيبا اأن�شح با�شتخدام هذه املنظومة، 
الأن احلرارة املنخف�شة ميكن اأن ت�شبب اأمرا�شا خمتلفة ويف مقدمتها التهاب 
اجلذور ال�شائع بني �شائقي ال�شيارات. ولكن توجد هنا بع�س االأمور الدقيقة. 
اأال  املنظومة يجب  املقعد. الأن هذه  ت�شخني  الكف عن  التحرك يف�شل  قبل 
تعمل با�شتمرار، بل يكفي ت�شغيلها خالل فرتة ت�شخني ال�شيارة يف اجلو البارد 
فقط". ويحذر الربوفي�شور من اإهمال هذه القاعدة، وت�شخني املقعد لفرتة 
ي�شبح  بحيث  كثريا،  املقعد  ت�شخني  ال�شروري  من  "لي�س  ويقول،  طويلة. 
�شاخنا جدا. الأن املنظومة لي�شت خم�ش�شة لذلك، بل فقط ملنع ال�شعور باأنك 
�شاخن م�شر  بوا�شطة مقعد  اأن تدفئة اجل�شم  ب��ارد. كما  جتل�س على مقعد 
لل�شحة، وخا�شة اإذا كان ال�شخ�س م�شطر ملغادرة ال�شيارة يف اجلو البارد بني 
فرتة واأخرى. الأنه عند اخلروج من �شالون ال�شيارة الدافئ اإىل الربد، يجب 
ارتداء مالب�س اإ�شافية ملنع انخفا�س درجة حرارة اجل�شم واالإ�شابة بنزالت 

الربد، اأو مب�شكالت �شحية اأخرى".

�سبب اجتماعي غريب الأمرا�س القلب 
يكون  ق��د  اجتماعيا  التوا�شل  ان��ع��دام  اأو  قلة  اأن  ا�شرتاليون،  علماء  اأع��ل��ن 
 BMC شببا يف االإ�شابة باأمرا�س القلب واالأوعية الدموية. وت�شري جملة�
Geriatrics، اإىل اأنه وفقا لنتائج درا�شة علمية اأجراها باحثون من جامعة 
مونا�س االأ�شرتالية، يزداد يف �شن ال�شيخوخة خطر االإ�شابة باأمرا�س القلب 
واالأوعية الدموية، لي�س ب�شبب التقدم بالعمر فقط، بل ب�شبب قلة التوا�شل 
درا�شتهم  بعد  اال�شتنتاج  ه��ذا  اإىل  الباحثون  وتو�شل  اأي�شا.  االآخ��ري��ن  مع 
اأربعة  70عاما، جمعت خالل  اأعمارهم فوق  وام��راأة  األ��ف رجل   11 لبيانات 
اأعوام ون�شف العام. ات�شح للباحثني اأن كبار ال�شن االأ�شحاء الذين يعانون 
من العزلة االجتماعية، هم اأكرث عر�شة لالإ�شابة باأمرا�س القلب واالأوعية 
لديهم  الذين  لدى  يت�شاعف  اخلطر  هذا  واأن  باملئة.   68 بن�شبة  الدموية 
كانوا  بالذين  مقارنة  بهم،  املحيطني  اجتماعي" حمدود من جانب  "دعم 
التوا�شل  م�شتوى  كان  اإذا  اأن��ه  اإىل  الباحثون،  وي�شري  اجتماعًيا.  ن�شيطني 
اأقارب  اأربعة  ال�شهر مع  اأق��ل يف  اأو  امل�شن مرة واح��دة  لل�شخ�س  االجتماعي 
بالدعم  واملق�شود  االجتماعية.  العالقات  يف  نق�س  من  يعاين  فاإنه  فقط، 
االجتماعي، هو وجود اأربعة اأقارب اأو اأ�شدقاء واأكرث ميكن لل�شخ�س امل�شن 
ويعترب  م�شاعدتهم.  طلب  اأو  االأم���ور  خمتلف  ومناق�شة  معهم  التوا�شل 

كارينا كابور تعلن 
اإ�سابتها بهذا املر�س

ك��اري��ن��ا كابور  امل��م��ث��ل��ت��ان  اأ���ش��ي��ب��ت 
كورونا  بفريو�س  اأورورا  واأم��ري��ت��ا 
�شفحتهما  ع���رب  اخل���رب  واأع��ل��ن��ت��ا 
التوا�شل  م���وق���ع  ع��ل��ى  اخل���ا����ش���ة 

االجتماعي.
فكتبت كارينا من�شورا يف �شفحتها 
وقالت اإن نتيجة الفح�س اإيجابية 

واأنها عزلت نف�شها.
على  ك��ان  �شخ�س  اأي  م��ن  وطلبت 

�شلة بها اإجراء فح�س.
فاأكدت  ال�شحية  حالتها  ع��ن  اأم���ا 

اأنها بخري وتاأمل اأن تعود قريباً.
وق����ام����ت اأم���ري���ن���ا ب��ف��ع��ل امل���ث���ل يف 
"نتيجة  فكتبت:  اخلا�س  ح�شابها 
واأنا  اإيجابية  اأت���ت  كوفيد  فح�س 
اأّتبع جميع االإر�شادات الطبية. اأي 
�شخ�س كان على ات�شال بي، يرجى 

اإجراء االختبار".
كابور  ك���اري���ن���ا  ����ش���ارك���ت  وك����ان����ت 
ن�شرتها  جديدة  �شيلفي  متابعيها 
عرب خا�شية ال�شتوري يف �شفحتها 
التوا�شل  م���وق���ع  ع��ل��ى  اخل���ا����ش���ة 

االجتماعي.

اأقرا�س مرنة لتح�سني 
كفاءة الروبوتات 

اليابان  يف  ب��اح��ث��ني  ف���ري���ق  ط����ور 
ا�شتخدامها  ميكن  مرنة  اأق��را���س 
التي  ال��روب��وت��ات  ك��ف��اءة  لتح�شني 
ت��ع��م��ل ع���ل���ى خ���ط���وط االن����ت����اج يف 

امل�شانع.
ويقول الباحث تاكويا كيوكاوا من 
والتكنولوجيا  للعلوم  ن��ارا  معهد 
"ت�شتند فكرة القر�س  يف اليابان: 
روبوتية  ذراع  على  اجل��دي��د  امل���رن 
ل��ل��ق��ب�����س ع���ل���ى االأ������ش�����ي�����اء، وه���ي 
منظومة ابتكرها فريق بحثي من 
وقت  يف  ك��ورن��ي��ل  �شيكاغو  جامعة 

�شابق".
ون������ق������ل امل�������وق�������ع االإل��������ك��������رتوين 
املتخ�ش�س  اإك�شبلور"  "تيك 
الباحث  ع����ن  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  يف 
من  الرئي�شي  "الغر�س  ك��ي��وك��اوا 
حركة  حت�شني  هو  اجلديد  املكون 
املف�شالت يف االأذرع التي ت�شتخدم 

يف التجميع ال�شناعي".
املنظومة  اأن  الدرا�شة  فريق  واأك��د 
اأداء  ت�����ش��ري��ع  مي��ك��ن��ه��ا  اجل����دي����دة 
الروبوتية  ال��ت��ج��م��ي��ع  خ���ط���وط 

وزيادة حجم االنتاج يف امل�شانع.
وياأخذ القر�س املرن �شكل اأ�شطوانة 
ت��دور فوق ك��رات زجاجية حماطة 
وحتقق  ال�شيليكون،  م��ن  ب��غ��الف 
الكرات الزجاجية �شهولة يف حركة 
ي�شاعد غالف  املف�شالت، يف حني 
االحتكاك  تقليل  يف  ال�شيليكون 
احلركة،  �شهولة  للقر�س  ويتيح 
باالإم�شاك  ل���ل���روب���وت  ي�����ش��م��ح  م���ا 
مع  وحتريكها  املختلفة  باملكونات 

احلفاظ على �شالمتها.

مادة غذائية لها خ�سائ�س 
م�سادة للفريو�سات

التغذية  خ��ب��رية  الزاري��ف��ا،  فيكتوريا  ال��دك��ت��ورة  اأعلنت 
"الفجل احلار" خ�شائ�س  الربي  للفجل  اأن  الرو�شية، 
الغذائي.  للنظام  اإ�شافته  ال�شروري  لذلك من  فريدة� 
الرو�شية  نوفو�شتي  لوكالة  حديث  يف  اخلبرية  وت�شري 
وت�شتحق  عديدة  احل��ار  الفجل  فوائد  اأن  اإىل  لالأنباء، 
االهتمام. وتقول، "هذا نبات فريد من نوعه بخ�شائ�شه 
 E و   C فيتامينات  على  يحتوي  فهو  املفيدة.  العديدة 
الدقيقة  املعدنية  بالعنا�شر  غني  اأن��ه  كما   .B و   PP و 
تركيز  واأن  الغذائية.  واالأل��ي��اف  االأمينية  واالأح��م��ا���س 
وحدته  ال��ل��ي��م��ون.  يف  ت��رك��ي��زه  ي��ف��وق  فيها   C فيتامني 
ن��اجت��ة ع��ن اح��ت��وائ��ه ع��ل��ى زي���ت اخل�����ردل، ال���ذي ميتاز 
اأنه مادة  بخ�شائ�س م�شادة للميكروبات والفريو�شات. 
غذائية مفيدة ويجب على الذين لي�س لديهم م�شكالت 
الغذائي".  نظامهم  اإىل  �شمه  ت��ن��اول��ه،  متنع  �شحية 
وت�شيف اخلبرية، يجب االمتناع عن تناول الفجل احلار 
يف جميع حاالت تفاقم اأمرا�س اجلهاز اله�شمي، ويجب 

على الن�شاء تناوله بحذر اأثناء احلمل والر�شاعة.

تنجب ثلث بنات يف اأقل من عام
بتواأم  بحملها  االأمريكية  يوتا  والي��ة  من  ام��راأة  فوجئت 
من البنات بعد اأ�شابيع قليلة من اإجنابها اأول طفلة لها.

���ش��ع��رت ���ش��ي��ل��ي ب��و���س وزوج���ه���ا م��ي��ك��ي��ل ب�����ش��ع��ادة غامرة 
تعر�شها  م��ن  اأ�شهر  بعد  ه��اي��زيل،  طفلتهما  والدة  عند 
لالإجها�س. وك��ان االأب��وان ال ي��زاالن يف غمرة فرحتهما 
باأن  الفحو�شات  اأظ��ه��رت  عندما  طفلة،  اأول  الإجنابهما 
�شهر   11 بعد  تواأمها  �شيلي  واأجن��ب  بتواأم.  �شايل حامل 
جتربتها:  عن  متحدثة  �شيلي  وقالت  ابنتها.  والدة  من 
"مل مي�س وقت طويل قبل اأن تظهر علّي جميع عالمات 
علمنا  ه���ي���زيل،  والدة  م���ن  اأ���ش��ب��وع��اً   12 وب��ع��د  احل���م���ل، 
" كان االنتقال من  باأنني حامل مرة اأخرى" واأ�شافت: 
اأطفال خالل   3 اإجن��اب  اإىل  اأول حمل يل،  االإجها�س يف 

اأقل من عام، اأمراً مده�شاً بالن�شبة يل"
بعيد  �شيحتفلن  ال��ث��الث��ة  بناتها  ف���اإن  �شيلي،  وبح�شب 
�شف  يف  �شتكون  هيزيل  لكن  ال�شهر،  نف�س  يف  ميالدهن 

اأعلى من �شقيقتيها التواأم عندما يبداأن املدر�شة.
يف املجموع، بقيت �شيلي حاماًل ملدة 18 �شهًرا تقريًبا على 

التوايل، مع وجود فجوة �شتة اأ�شابيع فقط بينهما.

�سابة تواجه البهاق  ب�سجاعة
ويف  ال��وج��ه  على  البيا�س  نا�شعة  بقع  ظهور  يحول  ق��د 
كابو�س  اإىل  البع�س  حياة  اجل�شم،  من  متفرقة  مناطق 
يدفعهم للدخول يف اكتئاب وعزلة عن املجتمع، ال �شيما 
اإذا كان ذلك موؤ�شرا على االإ�شابة مبر�س "البهاق"، فيما 
ذل��ك متيزا  ب��ل ويعترب  االأم���ر،  م��ع  البع�س  يتعاي�س  ق��د 
�شلمى  املغربية  ال�شابة  االآخ��ري��ن.  ع��ن  متفردا  وج��م��اال 
هجام واحدة من االأ�شخا�س الذين مل تثنيهم اإ�شابتهم 
ب�"البهاق" عن موا�شلة حياتهم ب�شكل طبيعي، ومواجهة 
املفاهيم  من  العديد  تغيري  وحم��اول��ة  املتنمرين،  نظرة 

وال�شور النمطية املرتبطة بهذا املر�س اجللدي.
النوع  "هذا  الطب:  تدر�س  التي  ال�24  ذات  �شلمى  تقول 
والقوة  ال�شجاعة  االأمرا�س يتطلب قدرا كبريا من  من 
ثم  اأوال،  ذواتهم  تقبل  ي�شتطيعوا  لكي  به  امل�شابني  من 
التعاي�س  من  يتمكنوا  اأن  قبل  االآخرين،  نظرة  مواجهة 

مع املر�س والتغلب على املعاناة النف�شية".
وينتج مر�س "البهاق" بح�شب االأطباء، عن موت اخلاليا 
امل�شوؤولة عن اإنتاج مادة امليالنني التي حتدد لون اجللد 
ما  وع��ادة  للون على اجللد،  فاقدة  بقع  لتظهر  وال�شعر، 
تنت�شر بداية على اليدين والوجه. يف �شن 19 عاما حل 
"البهاق" �شيفا ثقيال على �شلمى، التي تفاجاأت باإ�شابتها 
باملر�س الذي ال يعرف �شببه احلقيقي، لت�شرع ال�شابة يف 

حماولة فهم طبيعته وكيفية التعاي�س معه.

�سقوط جدار منزل على �سيارة ب�سائقها 
و�شقوط  منزل  انهيار  حلظة  الفيديو  كامريات  �شجلت 
جداره على �شيارة وال�شائق بداخلها يف مدينة �شاراتوف 
بجنوب رو�شيا. اأفاد بذلك ناطق با�شم اإدارة الطوارئ يف 
املنطقة وقال اإن احلادث وقع اأثناء قيام العمال بتفكيك 
منع  املنزل  انهيار  عن  الناجت  الطوب  اأن  واأ���ش��اف  املنزل 
ال�شيارات من املرور يف ال�شارع. وقد �شجل فيديو ن�شرته 
حتت  من  �شخ�شني  جن��اة  االجتماعي  التوا�شل  �شبكات 

اجلدار املنهار قبل ثوان من وقوع احلادث.

ال�سجن والغرامة حلّطاب متهم بقطع مئات االأ�سجار
اأم���ام حمكمة فرن�شية  اإ���ش��ب��اين  ح��ّط��اب  َم��ُث��ل 
ب��ت��ه��م��ة ق��ط��ع م��ئ��ات االأ����ش���ج���ار ب��ط��ري��ق��ة غري 

�شرعية يف اإحدى قرى جبال البريينيه.
�شهرا،   24 ال�شجن  عقوبة  احل��ّط��اب  وي��واج��ه 
منها 12 �شهرا مع وقف التنفيذ يف حال اإدانته، 

باالإ�شافة اإىل غرامة قدرها 25 األف يورو.
وُقطعت نحو مئة من اأ�شجار البلوط املعمرة، 
300 �شجرة �شنوبر بطريقة غري  واأك��رث من 
�شرعية يف الفرتة الواقعة بني نوفمرب 2020 
كا�شتوليه  اي��ه  ب��ريل  بلدة  2021 يف  وف��رباي��ر 
600 و2000 مرتا  ارتفاعها بني  ي��راوح  التي 
الفرن�شية،  ال��ب��ريي��ن��ي��ه  يف  ال��ب��ح��ر  ���ش��ط��ح  ع��ن 

وُنقلت هذه االأ�شجار اإىل اإ�شبانيا.
ب�����ش��ك��اوى، ومت  م��ت�����ش��ررا  فرن�شيا   21 وت��ق��ّدم 
التداول الإ�شدار احلكم يف 15 فرباير القادم، 

ح�شبما ذكرت وكالة "فران�س بر�س".

وطالب املدعي العام بحب�س رئي�س ال�شركة 24 
وبتوقيع  التنفيذ،  وق��ف  م��ع   12 منها  �شهرا، 
غرامة عليه قدرها 25 األف يورو )و200 األف 
اأي  حظر  اإىل  باالإ�شافة  �شركته(،  �شد  ي��ورو 
تعوي�س  ومنح  فرن�شا،  يف  لها  حرجي  ن�شاط 

للمت�شررين.
واع�����رتف م��ان��وي��ل ب��وت��ي�����ش��ت��ا ���ش��اح��ب �شركة 
بوتي�شتا"،  ف��وري�����ش��ت��ال  "اك�شبلواتا�شيون 
ب�"اأخطاء"، واألقى اللوم على مقاولني اأو عمال 

اأ�شاوؤوا فهم تعليماته.
جنائيا  م�شوؤول  "املتهم  اأن  العام  املدعي  وراأى 
عن االأعمال التي ميار�شها عماله اأو املقاولون 

الذين يتعاملون معه".
العام  منذ  فرن�شا  يف  الغابات  بوتي�شتا  ويقطع 
اأ�شحاب  م��ع  عقود  توقيع  خ��الل  م��ن   ،2009

اأرا�س، قبل بيعها اإىل منا�شر يف اإ�شبانيا.

فرقة BTS تقدم عر�صا خالل احلفل ال�صنوي جلوائز املو�صيقى االأمريكية يف م�صرح مايكرو�صوفت يف لو�س اأجنلو�س. رويرتز

علمات التعب توؤثر على 
جمال جورجينا رودريغز

باإطالالتها،  رودريغز   العاملية  جورجينا  االأزي��اء  عار�شة  تبهرنا  ما  دائماً 
موقع  على  اخلا�شة  �شفحتها  عرب  م��وؤخ��راً  ن�شرتها  التي  ال�شورة  اأن  اإال 
التوا�شل االجتماعي  �شكلت حالة من ال�شدمة لدى متابعيها حيث بدت 

مرهقة للغاية.
متابعو رودريغز التي ظهرت بدون م�شاحيق التجميل اأكدوا اأن احلمل بداأ 

يوؤثر على جمالها .. خا�شة عيناها التي بدت متورمة بع�س ال�شيء.
حمبوا رودريغز طلبوا منها االعتناء بنف�شها اأكرث واأخذ احليطة واحلذر .. 
خا�شة واأنها يف مرحلة ال حت�شد عليها .. و يجب اأن تاأخذ كافة االحتياطات 

لتكون باأف�شل حال.


