
   

قوات التحالف: ملي�شيا احلوثي تختطف 
�شفينة �شحن حتمل علم الإمارات

•• الريا�ض-وام:

قوات  با�سم  الر�سمي  املتحدث  املالكي  ت��رك��ي  ال��رك��ن  العميد  اأع��ل��ن 
التحالف " حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن عن تعر�ض �سفينة ال�سحن 
ذات النداء روابي وحتمل علم دولة االإمارات للقر�سنة واالختطاف 
يناير   02 االأح��د  االأول  اأم�ض  يوم  23:57 من م�ساء  ال�ساعة  عند 

احلديدة. حمافظة  مقابل  اإبحارها  اأثناء  2022م 
واأو�سح العميد املالكي - يف بيان لقوات التحالف - اأن �سفينة ال�سحن 
ميناء  اإىل  �سقطرى  ج��زي��رة  م��ن  بحرية  مبهمة  تقوم  كانت  رواب���ي 
بت�سغيل  اخلا�سة  امليدانية  املعدات  كامل  متنها  على  وحتمل  ج��ازان 
واإن�ساء  مهمته  انتهاء  بعد  باجلزيرة  امليداين  ال�سعودي  امل�ست�سفى 

م�ست�سفى باجلزيرة.
عربات  ت�سمل  امل��ي��داين  امل�ست�سفى  من  ال�سفينة  حمولة  اأن  واأ���س��اف 
االإ���س��ع��اف��ات، وم��ع��دات ط��ب��ي��ة، واأج���ه���زة ات�����س��االت، وخ��ي��ام، ومطبخ 

ميداين، ومغ�سلة ميدان، وملحقات م�ساندة فنية واأمنية.
وبينّ اأن عملية القر�سنة من قبل امللي�سيا احلوثية االإرهابية متثل 
تهديداً حقيقياً خلطر امللي�سيا احلوثية االإرهابية على حرية املالحة 
امل��ن��دب وج��ن��وب البحر  ب���اب  ال��ع��امل��ي��ة مب�سيق  ال��ب��ح��ري��ة وال��ت��ج��ارة 

االأحمر.
و�سدد على اأن امللي�سيا احلوثية االإرهابية تتحمل امل�سوؤولية الكاملة 
القانون  مبادئ  وانتهاك  ال�سفينة  بقر�سنة  االإجرامي  فعلها  نتيجة 
الدويل االإن�ساين، ودليل �سان رميو ب�ساأن القانون الدويل يف النزاعات 

امل�سلحة يف البحار واتفاقيات االأمم املتحدة للبحار.
ب�سفة  ال�سفينة  �سبيل  اإخ��الء  احلوثية  امللي�سيا  :على  املالكي  وق��ال 
فورية واإال �ستتخذ قوات التحالف كافة االإجراءات والتدابري الالزمة 

للتعامل مع هذا االنتهاك مبا فيها ا�ستخدام القوة عند االقت�ساء.

حممد بن را�سد خالل لقائه رئي�ض الوزراء اليمني مبقر جناح اليمن يف اإك�سبو 2020 دبي   )وام(

بقايا حطام طائرة بدون طيار يف مطار بغداد    )رويرتز(

رئي�ض الوزراء الربيطاين يتحدث اإىل اأحد اجلمهور خالل زيارته ملركز تطعيم يف �ستوك  )ا ف ب( 

�لتقى رئي�س وزر�ء �ليمن يف �إك�سبو 2020 دبي

حممد بن را�شد يوؤكد وقوف الإمارات اإىل جانب 
الأ�شقاء باليمن يف كل ما يحقق لهم ال�شتقرار والرخاء 

•• دبي-وام:

التقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
ال��دك��ت��ور م��ع��ي عبدامللك  اأم�����ض م��ع��ايل   ، رع���اه اهلل 
رئي�ض الوزراء يف اجلمهورية اليمنية ال�سقيقة وذلك 

يف مقر جناح اليمن يف اإك�سبو 2020 دبي، بح�سور 
مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�سيخ  �سمو 
وزير  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  دب��ي  حاكم  نائب 
املالية. وجرى خالل اللقاء مناق�سة جممل العالقات 
�ستى  يف  البلدين  ب��ي  ال��ت��ع��اون  وم�ستقبل  الثنائية 

املجاالت. )التفا�سيل �ض2(

جت�سيد� لأ�سمى قيم �لأخوة �لإن�سانية و�لعطاء و�لت�سامن على �أر�س �لإمار�ت 

حممد بن زايد يوجه بعالج طفل اأفغاين 
عمره 3 �شنوات م�شاب بال�شرطان

•• اأبوظبي - وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وج�����ه 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
ب��ع��الج الطفل  امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
الذي  داود  اأمري  االأفغاين حممد 
يبلغ من العمر 3 �سنوات وم�ساب 
مب����ر�����ض ال���������س����رط����ان وذل��������ك يف 
عائلة  ال�ستغاثة  �سريعة  ا�ستجابة 
الطفل التي تقيم حاليا يف مدينة 

االإمارات االإن�سانية.
حممد  الطفل  بنقل  �سموه  واأم��ر 
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  اإىل 
لتلقي العالج وتوفري كافة ال�سبل 
والت�سهيالت واإجراء ما يلزم حتى 
حياته  ومي��ار���ض  لل�سفاء  يتماثل 
ب�سكل طبيعي وذلك انطالقا من 
روابط االأخوة االإن�سانية وجت�سيدا 
مل���ب���ادئ االإم���������ارات ال���را����س���خ���ة يف 
االإن�ساين  وال���ع���ط���اء  ال��ت�����س��ام��ن 
وتقدمي العون وامل�ساعدة للجميع 
مب�����ا ي�������س���م���ن �����س����ون ال����ك����رام����ة 

االإن�سانية.
وجت�سد توجيهات �ساحب ال�سمو 

تفاقم �لغمو�س بعد ��ستقالة عبد �هلل حمدوك

اأمريكا تدعو ل�شمان ا�شتمرار احلكم املدين يف ال�شودان 
•• اخلرطوم-وكاالت:

حثت الواليات املتحدة زعماء ال�سودان على �سمان ا�ستمرار 
احلكم املدين واإنهاء العنف �سد املحتجي بعد ا�ستقالة رئي�ض 
الوزراء عبد اهلل حمدوك مما اأدى اإىل تفاقم الغمو�ض الذي 

يكتنف العملية االنتقالية �سوب االنتخابات.
وقال مكتب ال�سوؤون االأفريقية بوزارة اخلارجية االأمريكية 
على تويرت بعد ا�ستقالة رئي�ض الوزراء حمدوك، يتعي على 
اإىل  والتو�سل  جانبا  اخلالفات  تنحية  ال�سودانيي  الزعماء 

توافق و�سمان ا�ستمرار احلكم املدين.
يف  ال�سابق  وامل�����س��وؤول  االقت�سادي  اخلبري  ح��م��دوك،  وت��وىل 
االأمم املتحدة الذي يحظى باحرتام وا�سع يف املجتمع الدويل، 
ال�سلطة بي  لتقا�سم  اتفاق  ال��وزراء مبوجب  رئي�ض  من�سب 
عمر  ال�سابق  بالزعيم  االإطاحة  اأعقاب  يف  واملدنيي  اجلي�ض 

الب�سري عام 2019.
االأول،  ت�سرين  اأكتوبر  يف  انقالب  يف  حكومته  اجلي�ض  وحل 
لكنه عاد اإىل من�سبه بعد �سهر مبوجب اتفاق ت�سمن تكليفه 

النف�ض و مراجعة املواقف اأكرب من اأي وقت م�سى.
وجاءت ا�ستقالة حمدوك بعد �ساعات من انتهاء اأحدث جولة 
من االحتجاجات احلا�سدة �سد اجلي�ض. وقالت جلنة اأطباء 
57 مدنيا  اإن ما ال يقل عن  متحالفة مع حركة االحتجاج 
للمتظاهرين  للت�سدي  االأم���ن  ق���وات  ت��دخ��ل  ب�سبب  قتلوا 
امل��ق��رر تنظيم  اأك��ت��وب��ر. وم��ن   25 ان��ق��الب  اأو تفريقهم منذ 

احتجاجات اأخرى اليوم الثالثاء.
ال�سودان  الدويل يف  وكان حمدوك �سريكا رئي�سيا للمجتمع 
والعقوبات  العزلة  م��ن  عقود  م��ن  للخروج  ب��الده  �سعي  م��ع 
التي طالتها يف عهد الب�سري واإنهاء اأزمتها االقت�سادية بدعم 

غربي.
جديدة  تعيينات  اأي  اإن  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
عام  امل���ربم  ال�سلطة  تقا�سم  ات��ف��اق  ب��ق��واع��د  تلتزم  اأن  يجب 
الوزراء  رئي�ض  تعيي  ينبغي  اأنه  بيان  يف  واأ�سافت   .2019
اجلديد واحلكومة ال�سودانية املقبلة مبا يتوافق مع االإعالن 
ال��د���س��ت��وري م��ن اأج����ل حت��ق��ي��ق اأه�����داف ال�����س��ع��ب يف احلرية 

وال�سالم والعدالة...ويجب وقف العنف �سد املتظاهرين.

بت�سكيل حكومة كفاءات قبل انتخابات 2023.
واأعلن حمدوك ا�ستقالته يوم االأحد بعد اأن عجز عن التو�سل 
اإىل  ودع��ا  االأم���ام.  اإىل  االنتقالية  املرحلة  لدفع  ت��واف��ق  اإىل 

اإجراء حوار للتو�سل اإىل اتفاق جديد للمرحلة االنتقالية.
يف  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  الفعل  ردود  وتباينت 
البع�ض عن  ع��رب  ح��م��دوك، حيث  ا�ستقالة  ح��ي��ال  ال�����س��ودان 
باحلكمة. يف حي  يتميز  اإن��ه  قالوا  زعيم  اإزاء خ�سارة  حزنه 
م��ن عودة  ي��زال��ون غا�سبي  االآخ���ر مم��ن ال  البع�ض  اأع���رب 
ح��م��دوك ب��ع��د االن��ق��الب ع��ن اإ���س��راره��م ع��ل��ى اإن��ه��اء احلكم 

الع�سكري.
ال�سابق الذي  امل��ت��م��ردي��ن  اإب��راه��ي��م، زع��ي��م  وو���س��ف ج��ربي��ل 
اأبدى  لكنه  ح��م��دوك  حكومة  يف  املالية  وزي��ر  من�سب  �سغل 
باأنها  ال��وزراء  رئي�ض  ا�ستقالة  االنقالب،  قبل  للجي�ض  دعمه 

موؤ�سفة.
وك��ت��ب اإب��راه��ي��م ع��ل��ى ت��وي��رت دع��ون��ا نحيل ه���ذه امل��ح��ن��ة اىل 
االأمان.  بر  اىل  بالوطن  العبور  و  ال�سمل  للم  وفر�سة  منة 
م�سئولية القوى ال�سيا�سية اليوم وحاجتها اإىل الوقوف مع 

اإحباط هجوم بطائرتني م�شريتني 
على قاعدة اأمريكية يف العراق

كورونا يت�سلل للبنتاغون.. و �إ�سابة وزير �لدفاع

فاوت�شي: الوليات املتحدة تقرتب من ذروة املوجة الوبائية
�ل�سباق �إىل �لأليزيه:

الي�شار والرئا�شية: يناير، 
وال��ف��رز! احل�شم  �شهر 

•• الفجر -خرية ال�شيباين

�ستة مرت�سحي على خط  بوجود 
مثل  للي�سار قط  يكن  ال�سباق، مل 
املتناف�سي  من  الكبري  العدد  هذا 
االنتخابات  م���ن  ج����ًدا  ال��ق��ري��ب��ي 
الرئا�سية. وبي املناف�سة واالإق�ساء، 
م�سرحا  القادمة  االأ�سابيع  �ستكون 

ال�سطرابات كبرية.
باأن  يناير  �سهر  يعد  الي�سار،  على 
ي���ك���ون ح���اف���اًل ب�����االأح�����داث. قبل 
اأق����ل م��ن م��ائ��ة ي���وم ع��ل��ى اجلولة 
الرئا�سية،  االنتخابات  من  االأوىل 
مل ي��ك��ن ال��و���س��ع ب��ه��ذا ال��ق��در من 
القائمة  ت������زال  وال  ال���غ���م���و����ض، 
هذا  لغزا.  للمرت�سحي  النهائية 
ال�سهر هو اآخر حلظة تت�سكل فيها 
ب  االأمور املهمة، يوؤكد �سديق مقرنّ
يانيك جادو.  من مر�سح اخل�سر، 
بداية  يف  اأن���ه  دائ��ًم��ا  اعتقدنا  لقد 
لتقلي�ض  ميكن  ال�سيا�سية  العودة 

عدد املرت�سحي ان يحدث. 
)التفا�سيل �ض13(

بعد ��ستبعاده من تويرت وبد�فع �نتقامي
ترامب و�شبكته الجتماعية 

اجلديدة: كوالي�س هجوم اإعالمي
•• الفجر -اأك�شل جيلدين -ترجمة خرية ال�شيباين

بعد ا�ستبعاده من تويرت وبدافع انتقامي، ي�ستعد الرئي�ض االأمريكي االأ�سبق 
ل�سحب �سالحه ال�سري. بينما يتعثنّ جو بايدن، يف ا�ستطالعات الراأي.

من بي جميع املاآثر بتوقيع دونالد ترامب، هذا هو الذي ال يقبل املناق�سة: 
بي بداية حملته االنتخابية عام 2016 ونهاية فرتة واليته عام 2020، 
ر ح�سابه على تويرت، الذي انتقل من 5 اإىل 89 مليون متابع يف خم�ض  فجنّ
�سنوات! ثم جاء ال�ساد�ض من يناير 2021. يف ذلك اليوم، اندفع اأن�ساره، 
املتحم�سون، اإىل مبنى الكابيتول، واندلعت اأعمال �سغب مذهلة و�ساعقة اأدت 

اإىل مقتل العديد من االأ�سخا�ض.                             )التفا�سيل �ض11(

•• بغداد-اأ ف ب:

عراقية  اأم���ن���ي���ة  م�������س���ادر  ق���ال���ت 
اإ�سقاط  االث���ن���ي،  اأم�������ض  مت،  اإن����ه 
م�سلحتي  م�����س��ريت��ي  ط��ائ��رت��ي 
ل������دى اق����رتاب����ه����م����ا م�����ن ق���اع���دة 
ت�ست�سيف قوات  ع�سكرية عراقية 
اأمريكية بالقرب من مطار بغداد 
اإحياء  ال��دويل. وج��اء الهجوم مع 
اإيران وحلفائها يف العراق الذكرى 
فيلق  قائد  ملقتل  الثانية  ال�سنوية 
�سليماين يف هجوم  قا�سم  القد�ض 
بطائرة م�سرية قرب مطار بغداد 
اأمر به الرئي�ض االأمريكي يف ذلك 
الوقت دونالد ترامب، بح�سب ما 

ذكرت رويرتز.
التحالف  يف  م�������س���وؤول  اأف�����اد  ك��م��ا 
التنظيمات  مل���ك���اف���ح���ة  ال��������دويل 
املت�سددة يف العراق باإحباط هجوم 
مفخختي  م�سريتي  بطائرتي 
ع��ل��ى ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل يف مطار 

بغداد، وفقا لفران�ض بر�ض.
بغداد،  مطار  اأن  امل�سوؤول  واأو�سح 
ع�سكرية  ق����اع����دة  ت���وج���د  ح���ي���ث 

•• وا�شنطن-وكاالت:

ق�����ال وزي������ر ال�����دف�����اع االأم����ريك����ي 
اثبتت  التحاليل  اإن  اأو�سنت  لويد 
يعاين  واإن��ه  بكوفيد19-  اإ�سابته 
اأو�سح  لكنه  خفيفة،  اأعرا�ض  من 
ال�سلطات  بجميع  �سيحتفظ  اأن��ه 
اأث���ن���اء ب��ق��ائ��ه يف ح��ج��ر ���س��ح��ي يف 
االأي���ام اخلم�سة  م��دى  املنزل على 

املقبلة.
وق����ال اأو����س���نت يف ب��ي��ان اإن����ه طلب 
اإج������راء اخ��ت��ب��ار ي����وم االأح�����د بعد 
ظ���ه���ور االأع�����را������ض ع��ل��ي��ه اأث���ن���اء 

تواجده يف منزله يف عطلة.
ال��ت��ق��ى فيها  اآخ����ر م���رة  اإن  وق����ال 
ب��ال��رئ��ي�����ض االأم���ريك���ي ج��و بايدن 
قبل  اأي  دي�����س��م��رب   21 يف  ك��ان��ت 
اأك���ث م��ن اأ���س��ب��وع م��ن ب��دء ظهور 

االأعرا�ض عليه.
م�ست�ساري  ك���ب���ري  وق��������ال  ه������ذا 
م��ك��اف��ح��ة االأوب����ئ����ة يف ال���والي���ات 
اإن بالده  اأنتوين فاوت�سي  املتحدة 
ت�����س��ه��د ارت���ف���اع���ا ح����ادا ل��ل��غ��اي��ة يف 
حاالت االإ�سابة بكوفيد مع تف�سي 
اأن  مرجحا  اأوم��ي��ك��رون،  املتحورة 
اأ�سابيع  بعد  امل��وج��ة  ذروة  تتحقق 

فقط.
بي  )اإي���ه  ل�سبكة  فاوت�سي  و���س��رح 
ب��ال��ت��اأك��ي��د يف خ�سم  ن��ح��ن  ����س���ي( 
احلاالت"،  يف  للغاية  ح��اد  ارت��ف��اع 

غزة  اإىل  م�شريان  وف���دان 
الهدنة نحو  للدفع  اأبيب  وتل 

•• القاهرة-وكاالت:

قطاع  �سهده  ال���ذي  الت�سعيد  بعد 
اأبيب وحركة  اأيام بي تل  غزة قبل 
القاهرة على خط  حما�ض، ودخ��ول 
للعربية-  م�سادر  اأف��ادت  الو�ساطة، 
اأن وفدين م�سريي  اأم�ض،  احلدث 
غزة  اإىل  منف�سل  ب�سكل  �سي�سالن 

وتل اأبيب للحث على الهدنة.
اأن م�سر  امل��ع��ل��وم��ات  اأ���س��اف��ت  ك��م��ا 
�سبط  ب�����س��رورة  اإ���س��رائ��ي��ل  طالبت 
الع�سكري  الت�سعيد  وع��دم  النف�ض، 

خالل االأيام املقبلة.
الف�سائل  ال��ق��اه��رة  طالبت  ك��ذل��ك 
اإطالق  الفل�سطينية ب�سرورة وقف 
نقطة  اإىل  ال��ع��ودة  ملنع  ال�����س��واري��خ 

ال�سفر.
اأن م�سر  امل�سادر  ك�سفت  ذل��ك،  اإىل 
ط���ل���ب���ت ت����ع����ه����دات م����ن اإ����س���رائ���ي���ل 
االأ�سرى  اأو���س��اع  حت�سي  ب�����س��رورة 
تدر�ض  اأب����ي����ب  وت�����ل  ال�������س���ج���ون  يف 

املقرتحات امل�سرية.
عملية  خطوات  التخاذ  �سغط  كما 
الفل�سطينيي،  االأ�����س����رى  ب�������س���اأن 
ف�سال عن تقدمي ت�سهيالت للقطاع 

من اأجل اإدخال ال�سلع املختلفة.
القاهرة  اأبيب  تل  اأبلغت  املقابل،  يف 
اإذا  اإال  �سربات  اأي  تنفذ  ل��ن  باأنها 

تعر�ست ل�سواريخ من غزة.
اأن  بعد  امل�سري  التحرك  ه��ذا  اأت��ى 
ق�سفت اإ�سرائيل ليل ال�سبت االأحد 
مدينة  غرب  حلما�ض  تابعة  مواقع 

خان يون�ض جنوب القطاع.

القوات  م��ن  ع���ددا  ت�سم  ع��راق��ي��ة 
للتحالف،  ال��ت��اب��ع��ة  اال���س��ت�����س��اري��ة 
ت����ع����ر�����ض ل����ه����ج����وم ب���ط���ائ���رت���ي 
فجر  م���ف���خ���خ���ت���ي  م���������س����ريت����ي 
اجلوية  ال��دف��اع��ات  واأن  االث��ن��ي، 
اأ�����س����ق����ط����ت ال����ط����ائ����رت����ي خ����الل 
ال�ساعة  نحو  وق��ع  ال���ذي  الهجوم 

االثني. فجر   04:30
ل عدم  واأك���د امل�����س��وؤول، ال��ذي ف�سنّ
الك�سف عن هويته، اأن الهجوم مل 

املت�ساعد  االإ�سابة  معدل  وا�سفا 
باأنه غري م�سبوق.

منحنى  اأن  اخل����ب����ري  واأو�������س������ح 
ارت���ف���اع���ا �سبه  ���س��ه��د  االإ����س���اب���ات 

. عمودينّ
اأوميكرون يف  املتحورة  انت�سار  مع 
اأكث  ت�سجيل  مت  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
م��ن 440 األ���ف ح��ال��ة ج��دي��دة يف 
بزيادة  اجلمعة،  املتحدة  الواليات 
اإ����س���اب���ة عن  األ�����ف   200 ت���ق���ارب 
ذروة احل�سائل امل�سجلة يف فرباير 

املا�سي.

اأردف  اأن��ه  اأ�سرار، غري  ي�سفر عن 
قائال لكن هذا مطار مدين ومن 
مماثلة  ه��ج��م��ات  ���س��ن  اخل���ط���ري 
حتقيقاً  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ع��ل��ي��ه، 
ب��داأ يف احل��ادث��ة، وفقا  قد  عراقياً 
اأي  تعلن  ومل  الفرن�سية.  للوكالة 
الهجوم،  ع��ن  م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا  ج��ه��ة 
اأظهرت  للتحالف  ���س��ورا  اأن  غ��ري 
عليها  كتب  الطائرتي  من  بقايا 

عمليات ثاأر القادة.

لكن فاوت�سي قال اإن جتربة جنوب 
اإذ  االأم����ل،  بع�ض  تعطي  اإف��ري��ق��ي��ا 
الوبائية  امل��وج��ة  هناك  انح�سرت 

ب�سرعة انت�سارها نف�سها تقريبا.
اأن  اأن االأدل��ة تتزايد على  واأ�ساف 
ة من املتحورات  اأوميكرون اأقل �سدنّ
الوفيات  وم����ع����دالت  ال�������س���اب���ق���ة. 
املتحدة  الواليات  يف  واال�ست�سفاء 
االأخرية  االأ�سابيع  يف  بكثري  اأق��ل 
مم���ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه خ���الل موجات 

كوفيد االأخرى.
وحت���اول ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، مثل 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:45            
الظهر.......    12:30  
الع�رص........   03:28   
املغرب.....   05:51  
الع�صاء......   07:09
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زايد رجل الأمة ..جدارية لوزارة الداخلية تدخل 
مو�سوعة جيني�ص كاأكرب خريطة ذهنية بالعامل

اأخبار الإمارات

هل متنع املكاملة بني بايدن 
وبوتني احلرب يف اأوكرانيا؟

عربي ودويل

ت�سيل�سي وليفربول يعرتفان ب�سعوبة 
املناف�سة مع »مان �سيتي« يف »الربمييريليج«

الفجر الريا�سي

بتوجيهات حممد بن ر��سد
حمدان بن حممد يعتمد قرو�شا 
�شكنية بقيمة 600 مليون درهم 

•• دبي-وام:

الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.. اعتمد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
اإ�سكاين  600 قر�ض  اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي  بن را�سد 
600 مليون درهم، وذلك  مقدمة من موؤ�س�سة حممد بن را�سد لالإ�سكان بقيمة 
املالئم  وامل�سكن  الكرمية  احلياة  توفري  بهدف  املواطني،  اإ�سكان  برنامج  �سمن 
الذي يلبي احتياجات االأ�سر املواطنة، واالرتقاء بجودة حياتهم، وتعزيز ا�ستقرارهم 

االجتماعي واإدخال ال�سعادة على قلوبهم.
ويف هذه املنا�سبة، قال �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد.. تاأتي هذه اخلطوة كرتجمة 
اإ�سكان  لربنامج  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لروؤية  عملية 
املواطني، وهي روؤية متكاملة لنموذج تنموي �سامل وم�ستدام.  )التفا�سيل �ض2(

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اأ�سمى  االأف��غ��اين  الطفل  بعالج 
قيم االأخوة االإن�سانية والعطاء 
والت�سامن على اأر�ض االإمارات 
وطن وعنوان االإن�سانية واهتمام 

�سموه باالإن�سان و�سون كرامته 
اأو  اأو دي��ن  ل��ون  اإىل  دون النظر 
عرق ما يعك�ض مبادئ االإمارات 
النبيلة والرا�سخة التي تاأ�س�ست 

عليها.     )التفا�سيل �ض3(

اإي��ج��اد توازن  ال��ب��ل��دان االأخ�����رى، 
ي��ح��م��ي ال�����س��ح��ة ال���ع���ام���ة ب����دون 
وباخلدمات  باالقت�ساد  االإ���س��رار 
وال�سفر  ال�سرطة  مثل  الرئي�سية 

اجلوي.
للعودة  االأط���ف���ال  ا���س��ت��ع��داد  وم���ع 
نهاية  ع��ط��ل��ة  ب��ع��د  امل���در����س���ة  اإىل 
العام، قال فاوت�سي ووزير التعليم 
اإنهما  ك��اردون��ا  ميغيل  االأم��ريك��ي 
التعليم  ا���س��ت��م��رار  يف  ي��ع��ت��ق��دان 
اتخاذ  مت  اإذا  ب���اأم���ان  احل�����س��وري 

االحتياطات املنا�سبة.

�سخ�ض يظهر املن�سة على هاتفه
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اأخبـار الإمـارات

معهد البتكار التكنولوجي ي�شارك مبعر�س �شي اإي اإ�س 2022
•• اأبوظبي -وام: 

اأعلن معهد االبتكار التكنولوجي - مركز االأبحاث العاملي املتقدم الذي يتخذ 
من اأبوظبي مقراً له.. اأم�ض اأن التح�سريات م�ستمرة للم�ساركة للمرة االأوىل، 
 Autonomousسباق� يف   ،TII EuroRacing بفريق  متمثاًل 
احلدث  يعد  2022" الذي  اإ�ض  اإي  "�سي  معر�ض  �سمن   Challenge
اأن تبداأ الدورة االأوىل من  التقني االأبرز على م�ستوى العامل. ومن املقرر 
�سباق ال�سيارات ذاتية القيادة وعالية ال�سرعة يف جممع "ال�ض فيغا�ض موتور 

�سبيدواي" يف 7 يناير 2022.
 Indy �سباق  نظمت  ال��ت��ي  نيتورك"،  �سي�ستمز  "اإنرجي  �سركة  واأع��ل��ن��ت 
ال�سباق  وتنظم   2021 اأكتوبر  يف   Autonomous Challenge
ل�سباق  رئي�سياً  راع��ي��اً  �سيكون  التكنولوجي  االب��ت��ك��ار  معهد  اأن  احل����ايل، 
اإ�ض".  وعقب  اإي  "�سي  Autonomous Challenge يف معر�ض 
االبتكار  معهد  من  املدعوم   EuroRacing لفريق  التناف�سي  الظهور 
 ،Indy Autonomous Challenge التكنولوجي خالل �سباق 
الأ�سرع  قيا�سياً  اأن �سجل رقماً  بعد  النهائيات  اإىل  الفريق فيه  تاأهل  وال��ذي 
يف  كيلومرتاً   223 ال�ساعة  يف  م��ي��اًل   139 ب�سرعة  كاملة  ل���دورة  م��ع��دل 
ال�ساعة ، �ست�سهم امل�ساركة يف هذه الفعالية يف تعزيز موؤهالت معهد االبتكار 
يف  رائ��دة  كجهة  له  التابع  امل�ستقلة  الروبوتات  بحوث  ومركز  التكنولوجي 
الروبوتات  و�سيعمل مركز بحوث  القيادة.  ذاتية  ال�سباقات  �سيارات  تطوير 
ذاتية  �سباق  �سيارات  تطوير  على  القادمة  الثالثة  االأع��وام  خالل  امل�ستقلة 
ارتباطه  على  وع��الوة  متميزة.  م�سرية  وطائرات  م�ستقلة  واأنظمة  القيادة 
 TII-EuroRacing ف��ري��ق  ي�����س��م  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي،  االب��ت��ك��ار  مب��ع��ه��د 

وريجيو  مودينا  جامعة  من  امل�ستقلة  التقنيات  يف  اخل��رباء  من  جمموعة 
ومتنوعة يف جماالت  وا���س��ع��ة  ب��خ��ربات  ال��ف��ري��ق  اأع�����س��اء  ويتمتع  اإمي��ي��ل��ي��ا. 
ال�سباقات  �سيارات  لت�سغيل  واملعدات  الربجميات  وتطوير  و�سيانة  ت�سميم 

ذاتية القيادة مهما كانت موا�سفاتها.
 Indy Autonomous �سباق  يف  الفريق  م�ساركة  جناح  اأعقاب  ويف 
�سباقات  حمبي  اجلامعات  لطالب  �سباق  وهو  ال�سهري،   Challenge
ال�سيارات بقيمة جوائز ت�سل اإىل 1.5 مليون دوالر، �سي�سهد معر�ض "�سي 
اإي اإ�ض 2022" تناف�ض فريق TII-EuroRacing �سد اأف�سل فرق 

�سباقات ال�سيارات امل�ستقلة يف العامل �سمن حتٍد حافل باالإثارة والت�سويق.
اأول  ع�����س��واً،   12 م��ن  امل��وؤل��ف   TII-EuroRacing ف��ري��ق  و�سيكون 
املنطلقي ب�سيارة DO12 ذات االأداء املده�ض، وهي �سيارة من طراز "داالرا 
لتمكي عملية  واأجهزة حتكم متطورة  اإي��ه يف21-" مت جتهيزها مبعدات 
زال  ما  متقدم  بربنامج  جتهيزها  على  العمل  اإىل  اإ�سافة  متكاملة،  اأمتتة 
يف مراحله االأولية، لت�سابه بذلك نظريتها امل�ساركة يف �سباقات الفورموال 
 Indy Autonomous �سباق  متيز  التي  العوامل  اأب���رز  وم��ن  ون. 
Challenge عن �سباق "�سي اإي اإ�ض" هو اأن ال�سيارات املتناف�سة يف اإنديانا 
بولي�ض ت�سابقت ب�سكل فردي، يف حي اأن ال�سيارات امل�ساركة يف ال�ض فيغا�ض 
التنفيذي  الرئي�ض  جون�سون،  راي  الدكتور  وق��ال  اأزواج.  �سمن  �ستتناف�ض 
للمعهد " ي�سعدنا يف معهد االبتكار التكنولوجي اأن ن�سارك يف معر�ض �سي اإي 
اإ�ض 2022 الذي يعيد اإقامة فعالياته ال�سيقة ب�سكل ح�سوري. وقد �سجلنا 
اإجنازاً هاماً كجهة رئي�سية م�ساركة يف هذا ال�سباق البارز لل�سيارات امل�ستقلة 
 Indy Autonomous عقب النتائج املبهرة التي حققناها يف �سباق

املا�سي". اأكتوبر  يف   Challenge

ال�شحة جتري 371،384 فح�شا ك�شفت عن 2،515 اإ�شابة جديدة 
بفريو�س كورونا و862 حالة �شفاء

••   اأبوظبي- وام: 

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�سات 
كورونا  بفريو�ض  امل�سابة  احل��االت  وح�سر  املبكر  االكت�ساف  بهدف  الدولة  يف 
امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطي لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 
371،384 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة 
يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�ض الطبي.   و�ساهم تكثيف 
اإجراءات التق�سي والفح�ض يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�سات على م�ستوى 
الدولة يف الك�سف عن 2،515 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�ض كورونا امل�ستجد 
ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  حاالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من 

ح���االت.   كما   769،608 امل�سجلة  احل���االت  جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة، 
اأعلنت الوزارة عن وفاة حالة م�سابة نتيجة تداعيات االإ�سابة بفريو�ض كورونا 
2،169 حالة.   واأعربت وزارة  امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 
ال�سحة ووقاية املجتمع عن اأ�سفها وخال�ض تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفي، 
ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابي، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع 
�سماناً  االجتماعي  بالتباعد  وااللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�سحية  اجلهات 
جديدة  حالة   862 �سفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت  اجلميع.   كما  و�سالمة  ل�سحة 
مل�سابي بفريو�ض كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ض 
املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك 

يكون جمموع حاالت ال�سفاء 747،715 حالة.

راأ�س اخليمة للقراآن تطلق الدورة 26 عن بعد
•• راأ�ض اخليمة-وام: 

من   26 ال��دورة  وعلومه،  الكرمي  للقراآن  اخليمة  راأ���ض  موؤ�س�سة  اأطلقت 
مب�ساركة  ب��ع��د،  ع��ن  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  حتفيظ  حللقات  امل�ستمر  امل�����س��روع 

املراكز. يف  قراآنية  حلقات   104 على  وزعوا  ودار�سة،  دار�ساً   1527
متنياته  ع��ن  املوؤ�س�سة،  ع��ام  مدير  ال�سحي،  حممد  اأح��م��د  �سعادة  واأع���رب 
امل�ستمر  واالرت���ق���اء  وامل�����س��رف��ي،  ال��دار���س��ي  جلميع  وال�����س��داد  بالتوفيق 
ترتقي  جديدة  بحلة  متاألقة  دورة  اأج��ل  من  واالبتكار،  التميز  مبنظومة 
بالدار�سي، وتوفر لهم بيئة تعليمية داعمة وحمفزة ملواهبهم واإبداعاتهم. 
ومن جهته حتدث ال�سيد عبدالرحمن علي جمداد، م�سرف التعليم عن 
بعد، عن توزيع االأدوار واملهام على امل�سرفيي واالإداريي مبا يحقق التميز 
يف منظومة العمل، م�سيدا بالدور الكبري للدار�سي واأولياء االأمور، متمنياً 

دورة متميزة بكل املقايي�ض، ت�سودها روح ال�سعادة واالإيجابية واالإبداع.

ال�شحة تعلن تقدمي 3،871 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال� 24 �شاعة املا�شية 

•• اأبوظبي -وام:

 3،871 ت��ق��دمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
جرعة من لقاح "كوفيد19-" خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية 
ام�ض  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلرعات  جمموع  يبلغ  وبذلك 
 229.54 اللقاح  ت��وزي��ع  وم��ع��دل  جرعة   22،702،290
جرعة لكل 100 �سخ�ض. ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة 
لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�سعياً اإىل الو�سول اإىل املناعة 
املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل اأعداد 

احلاالت وال�سيطرة على فريو�ض "كوفيد19-".

بريد الإمارات ت�شدر طوابع ق�شر الوطن التذكارية
•• دبي-وام: 

االإمارات  بريد  جمموعة  اأطلقت 
طوابع بريدية تذكارية احتفااًل ب� 
"ق�سر الوطن" وذلك تاأكيداً على 
االإرث الثقايف الذي متثله الطوابع 
توثيق  الهام يف  ودوره��ا  الربيدية 
�سبعها.  وث���ق���اف���ة  ال����دول����ة  ت�����راث 
القبة  ال��ط��اب��ع اجل���دي���د  وي�����س��ور 
ويعك�ض  للق�سر  املهيبة  الرئي�سية 
العمارة  ف��ن��ون  وج��م��ال��ي��ات  اإب�����داع 
االإ�سالمية  وال��ث��ق��اف��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
والزخارف  االأمن�����اط  خ���الل  م���ن 
ال��ه��ن��د���س��ي��ة ال��ف��ري��دة ال��ت��ي ميتاز 
تعاون  ثمرة  الطابع  وي�سكل  بها. 
بي ال�سرح احل�ساري االأحدث يف 
االإمارات  بريد  الدولة وجمموعة 
موؤ�س�سات  اأق����دم  م��ن  تعترب  ال��ت��ي 
اخلدمات العامة يف دولة االإمارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة وي����ه����دف اإىل 

اأب������رز �سروح  اأح�����د  ي��ع��د  ان����ه  اىل 
املعرفة و الثقافة يف الدولة حيث 
يف  العربية  امل�ساهمات  ي��وؤك��د  اإن���ه 
احل�����س��ارة االإن�����س��ان��ي��ة يف جماالت 
وغريها  واالآداب  والفنون  العلوم 
االإمارات  بريد  دور  من  وانطالقاً 
يف ربط النا�ض واملجتمع من خالل 
اأف�سل اخلدمات الربيدية  توفري 
فاإنه يتطلع الإبراز الهوية والقيم 
الرتاثية والثقافية االأ�سيلة التي 

تتمتع به دولتنا.
واأع��رب عن �سعادته باإ�سدار بريد 
االإمارات هذا الطابع الذي يحتفي 
لق�سر  الثانية  ال�سنوية  بالذكرى 
الثقايف  االإرث  وي�����ربز  ال���وط���ن���ي 

الغني لدولة يف الوقت ذاته.
بريد  اأ������س�����درت جم���م���وع���ة  وق�����د 
دي�سمرب   31 ي������وم  االإم��������������ارات 
تذكاري  طابع  األف   25  ،2021
واألف مغلف الإ�سدار اليوم االأول.

فخر  مبعث  يعترب  ال��وط��ن  ق�سر 
ل��الأم��ة و���س��رح��ا ثقافيا  واع���ت���زاز 
قيادتنا  م�سرية  يحكي  و�سيا�سيا 
الوطن  بناء  يف  ورحلتها  احلكيمة 
واجن���ازات���ه ال��ك��ب��رية ..ك��م��ا ي�سكل 
بالرتاث  للتعريف  م��ه��م��اً  معلماً 
املعماري العربي واإبرازه باالإ�سافة 

التعريف بالرتاث الثقايف الوطني 
ودعوة للعامل مل�ساركة م�سرية دولة 
ا�ستك�ساف  خ���الل  م���ن  االإم�������ارات 

اإرثها التاريخي والثقايف.
عبداهلل  ق�����ال  امل���ن���ا����س���ب���ة  وب����ه����ذه 
حممد االأ�سرم الرئي�ض التنفيذي 
اإن  االإمارات"  بريد  "جمموعة  ل� 

�لتقى رئي�س وزر�ء �ليمن يف �إك�سبو 2020 دبي

حممد بن را�شد يوؤكد وقوف الإمارات اإىل جانب الأ�شقاء يف اليمن يف كل ما يحقق لهم ال�شتقرار والرخاء 
•• دبي-وام:

التقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
الدكتور معي  اأم�����ض معايل   ، اهلل  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض 
عبدامللك رئي�ض الوزراء يف اجلمهورية اليمنية ال�سقيقة وذلك يف مقر جناح 
اليمن يف "اإك�سبو 2020 دبي"، بح�سور �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن 
ال��وزراء وزير املالية.  اآل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�ض جمل�ض  را�سد 
التعاون  وم�ستقبل  الثنائية  العالقات  مناق�سة جممل  اللقاء  وجرى خالل 
بي البلدين يف �ستى املجاالت، يف �سوء روابط االأخوة التاريخية التي جتمع 
االأو�ساع يف  ا�ستعرا�ض م�ستجدات  واليمني، ف�ساًل عن  االإماراتي  ال�سعبي 

اليمن ال�سيما على ال�سعيد االإن�ساين، كما تطرق النقا�ض اإىل اأبرز التطورات 
االهتمام  حمل  املو�سوعات  من  وع��دد  والدولية  االإقليمية  ال�ساحتي  على 
امل�سرتك. واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم خالل اللقاء 
وقوف االإمارات اإىل جانب االأ�سقاء يف اليمن يف كل ما يحقق لهم اال�ستقرار 
التطوير  الراهنة ال�ستئناف م�سرية  املرحلة  والرخاء وميكنهم من تخطي 
اآمال وطموحات ال�سعب اليمني ال�سقيق ويكفل له  والتنمية مبا يرقى اإىل 

مقومات التقدم واالزدهار. 
ب���الده جل��ه��ود دولة  اليمني ع��ن تقدير  ال����وزراء  اأع���رب رئي�ض  م��ن ج��ان��ب��ه، 
االإمارات الرامية اإىل امل�ساهمة يف دعم خطط التطوير يف البلدان ال�سقيقة 
تخدم  التي  احليوية  املجاالت  يف  الناجحة  والتجارب  اخل��ربات  تبادل  عرب 

�سموه  مهنئاً  املنطقة،  دول  يف  وال�ساملة  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  جممل 
دبي"   2020 "اإك�سبو  الكبري  العاملي  للحدث  الناجحة  اال�ست�سافة  على 
والذي يعك�ض نهج االإمارات الدائم يف بناء ج�سور التوا�سل والتعاون البناء 

مع العامل.
الدكتور  و معايل  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  د �ساحب  وتفقنّ
ت�سمه  وما  اال�ستدامة  منطقة  يف  املُقام  اليمن  دول��ة  جناح  عبدامللك  معي 
اأعرق  اإح��دى  من  جوانب  تعك�ض  معرو�سات  من  للجناح  اخلم�سة  االأق�سام 
ح�سارات العامل، اإ�سافة اإىل احتفاء اجلناح باملعرفة كاأ�سا�ض لتقدم احلياة، 
مع ا�ستعرا�ض الكيفية التي ميكن من خاللها املزاوجة بي املعرفة القدمية 
وال�سيف  �سموه  و���س��اه��د  امل�ستقبل.  اإجن����ازات  حتقيق  اأج���ل  م��ن  واحل��دي��ث��ة 

اليمني جمموعة من املعرو�سات االأثرية واملخطوطات القدمية التي تعك�ض 
تاريخ اليمن وح�سارتها ال�ساربة بجذورها يف عمق التاريخ، ومن اأهم تلك 
لمي الو�سابي،  املعرو�سات كتاب العالمة �سفي الدين اأحمد بن عبد اهلل ال�سنّ
وهو خمطوطة مينية اأ�سلية وتعد من اأندر الكتب، لت�سميمه الفريد حيث 
ميكن قراءة م�سمونه من جهة اليمي اإىل الي�سار والعك�ض ومن اأعلى اإىل 
اأ�سفل والعك�ض، وي�سم الكتاب �ستة علوم هي: النحو، وال�سرف، والعرو�ض، 
بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  واجلولة  اللقاء  ح�سر  والتجويد.  والفقه،  واملنطق، 
�سعيد اآل مكتوم، رئي�ض هيئة دبي للطريان املدين الرئي�ض االأعلى ملجموعة 
ال�سيخ  و�سمو  دب��ي،   2020 العليا الإك�سبو  اللجنة  رئي�ض  االإم���ارات  ط��ريان 

من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، وعدد من الوزراء وامل�سوؤولي. 

بتوجيهات حممد بن ر��سد

حمدان بن حممد يعتمد قرو�شًا �شكنية بقيمة 600 مليون درهم �شمن برنامج اإ�شكان املواطنني يف دبي

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ض جمل�ض  ال����دول����ة  رئ���ي�������ض 
"رعاه اهلل" ..  ال���وزراء حاكم دب��ي 
اع��ت��م��د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
اآل م��ك��ت��وم، ويل  ب��ن را���س��د  حممد 
عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي 
مقدمة  اإ����س���ك���اين  ق���ر����ض   600
ب���ن را�سد  م���ن م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د 
مليون   600 ب��ق��ي��م��ة  ل��الإ���س��ك��ان 
درهم، وذلك �سمن برنامج اإ�سكان 
امل��واط��ن��ي، ب��ه��دف ت��وف��ري احلياة 
ال��ك��رمي��ة وامل�����س��ك��ن امل���الئ���م الذي 
املواطنة،  االأ���س��ر  احتياجات  يلبي 
وتعزيز  حياتهم،  بجودة  واالرتقاء 

ي��ق��وم��ون ببناء  ل��ل��ذي��ن  ال��ك��ه��رب��اء 
تتجاوز  وال  م��رة،  الأول  م�ساكنهم 
ت��ك��ل��ف��ة ال��ب��ن��اء 4 م��الي��ي دره���م، 
االأولوية  اإع���ط���اء  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
الأف��راد االأ�سرة الواحدة لل�سكن يف 
الرتابط  يعزز  مب��ا  املنطقة  نف�ض 

االأ�سري والتالحم املجتمعي.
ك���م���ا ت����وف����ر امل���وؤ����س�������س���ة خ���دم���ات 
م���ث���ل خدمة  م��ت��م��ي��زة  اإ����س���ك���ان���ي���ة 
امل����وح����دة التي  ال���ن���م���اذج  م�����س��اك��ن 
تتيح للم�ستفيدين احلا�سلي على 
امل��وؤ���س�����س��ة االختيار  م��ن  م��واف��ق��ات 
باأ�سعار خمتلفة  19 ت�سميماً  بي 
احتياجات  مع  تتنا�سب  وتناف�سية 
املوؤ�س�سة  ت���ت���وىل  ح���ي���ث  االأُ������س�����ر، 
واإدارة  متابعة  املالك  عن  بالنيابة 
مع  والتعامل  امل�سكن  بناء  م�سروع 

وفق  العي�ض  املواطني من  متكي 
الكرمية  احلياة  م�ستويات  اأف�سل 
حكومة  تدخر  ال  رئي�سية  اأول��وي��ة 
دبي جهداً يف الوفاء بها وفق اأرقى 

املعايري واأف�سل املمار�سات".
�ساحب  ت���وج���ي���ه���ات  ع���ل���ى  وب����ن����اًء 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
ال�سيخ  �سمو  مكتوم، ومبتابعة من 
حمدان بن حممد، اأجرت موؤ�س�سة 
حممد بن را�سد لالإ�سكان، حتديثاً 
التي  القرو�ض  على خدمة �سرف 
رفع  مت  حيث  ملتعامليها،  توفرها 
مليون  اإىل  ال�سكني  القر�ض  قيمة 
درهم، ف�سال عن ت�سريع االإجراءات 
البناء،  ق��رو���ض  باعتماد  اخلا�سة 
بينما ت�سل الفرتة املحددة ل�سداد 
ك��م��ا مت  25 ع���ام���اً.  اإىل  ال��ق��ر���ض 

ا���س��ت��ق��راره��م االج��ت��م��اع��ي واإدخ���ال 
ال�سعادة على قلوبهم.

ويف هذه املنا�سبة، قال �سمو ال�سيخ 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د.. " ت��اأت��ي هذه 
لروؤية  عملية  ك��رتج��م��ة  اخل��ط��وة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اإ�سكان  لربنامج  مكتوم  اآل  را���س��د 
متكاملة  روؤي�����ة  وه���ي  امل���واط���ن���ي، 
وم�ستدام  �سامل  تنموي  ل��ن��م��وذج 
راأ�ض  ع��ل��ى  االإن�����س��ان  ���س��ع��ادة  ي�سع 
احلياة  بجودة  ويرتقي  االأول��وي��ات 
وه����و اأه�����م م���ا ت�����س��م��ن��ت��ه اأه�����داف 
 ."2040 دب���ي احل�����س��ري��ة  خ��ط��ة 
واأ�ساف �سموه " يعد توفري امل�سكن 
املالئم من اأهم االأ�س�ض التي يقوم 
ومن  االأ����س���ري،  اال���س��ت��ق��رار  عليها 
ميثل  لذا  االجتماعي،  الرخاء  ثم 

واملوردين  واال���س��ت�����س��اري  امل���ق���اول 
منا�سبة،  اأ���س��ع��ار  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
امل�سكن  وت�سليم  االإجن���از  و�سمان 
ك��ذل��ك خدمات  ل��ل��م��ال��ك، وت���وف���ر 
للمواطني.  ا�سافية  وت�سهيالت 
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  وت��اأت��ي 
ب�����ن را������س�����د اآل  ال�������س���ي���خ حم���م���د 
ال��ق��رو���ض املقدمة  ب�����س��اأن  م��ك��ت��وم، 
املواطني،  اإ����س���ك���ان  ب��رن��ام��ج  م���ن 
واملتابعة امل�ستمرة من �سمو ال�سيخ 
حمدان بن حممد، كدعم حموري 
ال�ستكمال النموذج التنموي الإمارة 
دب���ي ال���ذي ي��ق��وم يف ج��وه��ره على 
مقومات  بتعزيز  االإن�����س��ان،  �سعادة 
لكي  للمواطني،  الكرمية  احلياة 
تكون دبي "املدينة االأف�سل للحياة 

يف العامل".

ال�سهري  اال�ستقطاع  ن�سبة  خف�ض 
ال�سكنية  القرو�ض  �سداد  الأق�ساط 
الدخل  م��ن  ف��ق��ط   15% ل��ت��ك��ون 
اإلغاء  م���ع  ل��ل��م��ق��رت���ض،  ال�����س��ه��ري 
للح�سول  الر�سيد  توفري  �سرط 
ع��ل��ى اأر������ض ���س��ك��ن��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإىل 
القرو�ض  م��ن  امل�ستفيدين  اإع��ف��اء 
االإج����راءات  ر���س��وم  م��ن  االإ�سكانية 

واملعاينة.

- حزمة مبادر�ت..
وت����ت����وف����ر ح����زم����ة م���ت���ن���وع���ة من 
املواطني  على  للتي�سري  امل��ب��ادرات 
لبناء فللهم ال�سكنية يف اإمارة دبي 
تتمثل يف اإعفائهم من ر�سوم الرهن 
بالقرو�ض  اخل���ا����س���ة  ال���ع���ق�������اري 
تو�سيل  ور�سوم  املعتمدة  ال�سكنية 

الأولويات راأ�س  على  الإن�شان  �شعادة  ي�شع  وم�شتدام  �شامل  تنموي  لنموذج  املتكاملة  را�شد  بن  حممد  روؤية  يرتجم  القرار  حممد:  بن  • حمدان 
البناء قرو�س  باعتماد  اخلا�شة  الإجراءات  وت�شريع  درهم  مليون  اإىل  ال�شكني  القر�س  قيمة  • رفع 

والت�شليم الإجناز  و�شمان  امل�شكن  بناء  م�شروع  واإدارة  متابعة  ت�شمل  لالإ�شكان  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  توفرها  رائدة  • خدمات 
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اأخبـار الإمـارات
موارد ال�شارقة تنظم برنامج منظومة تطوير الأداء ملوظفي هيئة الطرق واملوا�شالت

•• ال�شارقة -الفجر:

"منظومة  التاأ�سي�سي  الربنامج  بال�سارقة  الب�سرية  امل���وارد  دائ���رة  نظمت 
احتياجاتهم  �سوء  يف   ، املوا�سالت  و  الطرق  هيئة  االأداء" ملوظفي  تطوير 
الدائرة  التي تنفذها  التاأ�سي�سية  الربامج  �سل�سلة  ، وذلك �سمن  التدريبية 
ملوظفي حكومة ال�سارقة ، لتمكينهم من اأداء فعال ومثمر لتحقيق اأهداف 

جهة العمل باأعلى كفاءة ممكنه .
يف  امل��وؤث��رة  العوامل  و  العمل  يف  ال�سغوط  تعريف  مفهوم  الربنامج  ناق�ض 
املوظفي  تعريف  اإىل  تطرق  كما  ال�سغوط.  ه��ذه  تكون  وكيفية  تكوينها 
مب�سببات �سغوط العمل و االأ�سرار ال�سحية و النف�سية لتلك ال�سغوط يف 

بيئة العمل ، والتعرف على موؤ�سراتها ومدى تاأثريها يف بيئة العمل .
مع  للتعامل  الع�سر  االأول��وي��ات  على  امل�ساركي  تعرف  الربنامج  نهاية  ويف 
�سغوط العمل ، ودور املوؤ�س�سة يف منظومة تطوير اأداء املوظف �سمن خطة 

تطوير وتدريب لتح�سي بيئة العمل .
ويعترب التدريب اأحد و�سائل تطوير راأ�ض املال الب�سري التي ُيعتمد عليها يف 
رفع م�ستوى الكفاءة الوظيفية للموظفي ، لذا حتر�ض الدائرة على تعزيز 
ال�سارقة  يف  احلكومية  واجلهات  الهيئات  و  املوؤ�س�سات  جميع  مع  �سراكتها 
املتمثلة  التحديات  الب�سرية و مواكبة  املوارد  االأمثل يف  لتحقيق اال�ستثمار 
املعريف  الت�سارع  يفر�سها  حتديات  اأي  ملواجهة  املتغرية  العمل  متطلبات  يف 

يف بيئة العمل.

الإمارات للتعليم املدر�شي تكرم فائز بو�شام �شعادة املتعاملني 
•• دبي-وام: 

كرمت معايل جميلة بنت �سامل م�سبح املهريي وزيرة دولة ل�سوؤون 
التعليم العام رئي�ض جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة االإمارات للتعليم املدر�سي، 
خالد مال اهلل تنفيذي اإ�سعاد متعاملي يف موؤ�س�سة االإمارات للتعليم 
جمل�ض  رئا�سة  قبل  م��ن  املتعاملي  �سعادة  بو�سام  ل��ف��وزه  امل��در���س��ي، 
الوزراء، لتميزه يف تقدمي اخلدمات احلكومية التعليمية للجمهور، 

وابتكاره اأدوات من �ساأنها حتقيق اأعلى درجات ر�سا املتعاملي.
ومت التكرمي يف مقر موؤ�س�سة االإمارات للتعليم املدر�سي بدبي بح�سور 
�سعادة الدكتورة رابعة ال�سميطي مدير عام موؤ�س�سة االإمارات للتعليم 
املدر�سي. وتقدم خالد مال اهلل بال�سكر اجلزيل للقيادة الر�سيدة على 

دعمها وحتفيزها للكوادر املتميزة يف جمال العمل احلكومي .. معربا 
عن �سعادته عند تقدمي اخلدمات وت�سهيلها املتعاملي والعمل على 
االبتكار يف تقدمي اخلدمات لهم، مبا يتوافق مع توجهات حكومتنا 

وقيادتنا الر�سيدة.
وعن االقرتاح الذي قاده اإىل التكرمي .. قال اإنه قدم اقرتاحا لتقدمي 
كافة اخلدمات التعليمية عرب باركود يتمكن من خالله املتعامل من 
الولوج اإىل كافة اخلدمات واحل�سول عليها وكان ذلك اأول مرة يطبق 
يف اجلهات احلكومية، ومت تعميم الباركود على جميع مراكز اإ�سعاد 
املتعاملي واأدى ذلك اإىل تقليل اأعداد املتعاملي وتقدمي اخلدمات 
لهم بي�سر و�سهولة، الفتا اإىل ح�سوله على �سهادات اأف�سل موظف يف 

خدمة املتعاملي لعامي 2020 و 2019 .

حماكم راأ�س اخليمة تبداأ تلقي طلبات تنفيذ مبالغ ال�شيكات املرجتعة

به،  ال����وارد  املبلغ  بقيمة  ال�سيك 
دون احلاجة اإىل رفع دعوى. 

ال��ت��وج��ه للمحكمة  ك���ايف،  ر���س��ي��د 
���س��د م�سدر  ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ  م��ب��ا���س��رة 

اجلديدة  التعديالت  اأن  واأو���س��ح 
باتخاذ  االإ�������س������راع  يف  ت�������س���اه���م 

•• راأ�ض اخليمة - الفجر

بداأت دائرة حماكم راأ�ض اخليمة 
مبالغ  ت���ن���ف���ي���ذ  ط���ل���ب���ات  ت���ل���ق���ي 
ر�سيد  دون  امل��رجت��ع��ة  ال�����س��ي��ك��ات 
اإجراءات التنفيذ  مقابل، ملبا�سرة 
����س���د م�������س���در ال�������س���ي���ك واأم�������ره 
للقانون  اإع���م���اال  ق��ي��م��ت��ه،  ب������اأداء 
 ،2020 ل�������س���ن���ة   "14" رق������م 
املعامالت  ق��ان��ون  ت��ع��دي��ل  ب�����س��اأن 
امل�ست�سار  �سعادة  واأك��د  التجارية. 
اأح��م��د حم��م��د اخل��اط��ري رئي�ض 
اأنه  راأ����ض اخليمة  دائ���رة حم��اك��م 
املعامالت  ق��ان��ون  لتعديل  وف��ق��ا 
اأ���س��ب��ح ال�سيك  ال��ت��ج��اري��ة، ال���ذي 
ت��ن��ف��ي��ذي��ا يتيح  ���س��ن��داً  مب��وج��ب��ه 
يقابله  ال  ال���ذي  ال�سيك  حل��ام��ل 

االإج��������راء ال���ق���ان���وين ال�����ذي من 
على  احل�����س��ول  ي�ستطيع  خ��الل��ه 
اخت�سار  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ح��ق��ه، 
للح�سول  وتب�سيطها  االإج��راءات 
على قيمه ال�سيك باأ�سرع واأب�سط 
ال�سيك  ب��ذل��ك  لي�سبح  ط��ري��ق��ة، 
له قوه ال�سند التنفيذي الذي ال 
يحتاج اإىل اإ�سدار حكم واإمنا اأمر 

مبا�سر من قا�سي التنفيذ.
واأ�����س����اف ���س��ي��ك��ون ه��ن��ال��ك اآث����ار 
التعديالت  ل��ت��ط��ب��ي��ق  اإي��ج��اب��ي��ة 
تقدمي  اإىل  ت��������وؤدي  اجل�����دي�����دة 
خ�����دم�����ات ق�������س���ائ���ي���ة م���ت���ط���ورة 
وب�سرعة،  عالية  بكفاءة  ومي�سرة 
مم����ا ي���ع���زز ال���ع���دال���ة ال���ن���اج���زة، 
راأ�ض  ا�سرتاتيجية حماكم  �سمن 

اخليمة.

جت�سيد� لأ�سمى قيم �لأخوة �لإن�سانية و�لعطاء و�لت�سامن على �أر�س �لإمار�ت 

حممد بن زايد يوجه بعالج طفل اأفغاين عمره 3 �شنوات م�شاب بال�شرطان

امل�سوؤولي يف املدينة.
واأطماأن �سموه من الفريق الطبي 
حممد  الطفل  حالة  على  باملدينة 
ال�������ذي ي���ت���واج���د م����ع اأ�����س����رت����ه يف 
ذوي  �سموه  التقى  فيما   .. املدينة 
ال��ط��ف��ل وط��م��اأن��ه��م ف��ي��م��ا يخ�ض 

ت��اأ���س�����س��ت عليها  ال��ت��ي  وال��را���س��خ��ة 
ع��امل��ي��ا للعطاء  رم�����زا  ب���ات���ت  ح��ت��ى 
االإن�������س���اين واخل�����ري وم���ن���ارة اأم���ل 
توجيهات  اإط����ار  ويف  ل��الإن�����س��ان��ي��ة. 
القيادة الر�سيدة.. زار �سمو ال�سيخ 
ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان 

ملمار�سة  وع��ودت��ه  العاجل  ال�سفاء 
حياته الطبيعية و�سط اأقرانه.

ك���م���ا ال���ت���ق���ى ����س���م���وه ع��������ددا من 
ال�����ع�����ائ�����الت االأف����غ����ان����ي����ة ال����ذي����ن 
ت�����س��ت�����س��ي��ف��ه��م م��دي��ن��ة االإم�������ارات 
وتبادل  م��وؤق��ت��ة  ب�سفة  االإن�سانية 

والعطاء  االإن�����س��ان��ي��ة  االأخ����وة  ق��ي��م 
وال��ت�����س��ام��ن ع��ل��ى اأر�����ض االإم����ارات 
واهتمام  االإن�سانية  وع��ن��وان  وط��ن 
ب��االإن�����س��ان و���س��ون كرامته  ���س��م��وه 
دون النظر اإىل لون اأو دين اأو عرق 
ما يعك�ض مبادئ االإم��ارات النبيلة 

ب��ال��والي��ات املتحدة  ال��ع��الج  رح��ل��ة 
االأمريكية واإجناز كافة االإجراءات 
لتوجيهات  امتثاال  وذلك  املطلوبة 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ب��ت��ق��دمي اأوجه 
حلالته  الالزمة  والرعاية  الدعم 
ي�����س��ه��م يف حتقيق  ال�����س��ح��ي��ة مب���ا 

اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي����وان  رئ��ي�����ض 
الطفل االأفغاين حممد اأمري داود 
االإم���ارات  مبدينة  اإقامته  مقر  يف 
االإن�سانية وكان يف ا�ستقبال �سموه 
حم��م��د م��ط��ر امل����رر م��دي��ر مدينة 
االإم��������ارات االإن�����س��ان��ي��ة وع����دد من 

•• اأبوظبي - وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وج������ه 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
الطفل  ب��ع��الج  امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
اأم��ري داود الذي  االأف��غ��اين حممد 
يبلغ من العمر 3 �سنوات وم�ساب 
مب����ر�����ض ال���������س����رط����ان وذل��������ك يف 
عائلة  ال�ستغاثة  �سريعة  ا�ستجابة 
الطفل التي تقيم حاليا يف مدينة 

االإمارات االإن�سانية.
حممد  الطفل  بنقل  �سموه  واأم���ر 
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  اإىل 
لتلقي العالج وتوفري كافة ال�سبل 
والت�سهيالت واإجراء ما يلزم حتى 
حياته  ومي��ار���ض  لل�سفاء  يتماثل 
ب�سكل طبيعي وذل��ك انطالقا من 
روابط االأخوة االإن�سانية وجت�سيدا 
مل����ب����ادئ االإم�����������ارات ال���را����س���خ���ة يف 
االإن�ساين  وال���ع���ط���اء  ال��ت�����س��ام��ن 
العون وامل�ساعدة للجميع  وتقدمي 
مب������ا ي�������س���م���ن ������س�����ون ال����ك����رام����ة 

االإن�سانية.
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  وجت�سد 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
اأ�سمى  االأف����غ����اين  ال��ط��ف��ل  ب���ع���الج 

م���ع���ه���م اأط���������راف احل����دي����ث ح���ول 
واخلدمات  امل��دي��ن��ة  يف  اإق��ام��ت��ه��م 
والذين  ومتطلباتهم  لهم  املقدمة 
�سعادتهم  ع����ن  ب����دوره����م  ع������ربوا 
البالغة وامتنانهم لدولة االإمارات 
ع��ل��ى ح�����س��ن اال���س��ت�����س��اف��ة وطيب 
ذياب  ال�سيخ  �سمو  وق��ال  االإق��ام��ة. 
اإن  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ب��ن 
القيادة  بتوجيهات  االإم���ارات  دول��ة 
اأ���س��ب��ح��ت م��ن��ارة عاملية  ال��ر���س��ي��دة 
الذي  االإن�����س��اين  وال��ع��ط��اء  للعمل 
يج�سد قيمها النبيلة التي تاأ�س�ست 
وامل�ساعدة  العون  تقدمي  يف  عليها 
ل�سعوب العامل يف خمتلف الظروف 
ر�سالة  لتتجلى  وال�سعبة  الطارئة 
واالإن�سانية  احل�سارية  االإم����ارات 
االإن�سان  ك��رام��ة  على  احل��ف��اظ  يف 

و�سون حقوقه.
وبنات  اأب���ن���اء  اأن  ���س��م��وه  واأ����س���اف 
ملهما  يقدمون منوذجا  االإم��ارات 
يف العمل االإن�ساين وترجمة مبادئ 
الوطن وتوجيهات قيادته الر�سيدة 
والتكاتف  ال��ت�����س��ام��ن  يعك�ض  مب��ا 
االأ�سيل  االأخ�����الق�����ي  واالل�����ت�����زام 
وال���دع���م االإن�������س���اين امل��ت��ج��دد من 
املحتاجي  جلميع  االإم���ارات  اأبناء 

حول العامل.

�شرطة دبي تدعو ال�شائقني اإىل توخي احليطة واحلذر يف الأجواء املاطرة
•• دبي-الفجر:

ال�سائقي  دب������ي  ����س���رط���ة  دع������ت 
ب�����س��رورة اأخ����ذ احل��ي��ط��ة واحل���ذر 
لالأحوال  ن���ظ���راً  ال���ط���رق���ات  ع��ل��ى 
ت�سيطر  ال���ت���ي  امل����اط����رة  اجل����وي����ة 
الفرتة،  ه��ذه  ال��دول��ة خ��الل  على 
منا�سدة ال�سائقي اإىل اتباع جميع 
االإج��������راءات ال��وق��ائ��ي��ة واالل���ت���زام 
املرورية  واللوائح  بالقواني  التام 
وتخفيف ال�سرعات، وترك م�سافة 
اأمان كافية يف هذه الظروف، وعدم 

االأجزاء  التاأكد من �سالمة جميع 
يف املركبة من حمركها، واإطاراتها، 
واالإ�ساءة،  وامل�����س��اح��ات،  وامل��ك��اب��ح، 
التوقف  ع������دم  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة 
املفاجئ دون اإعطاء االإ�سارة الدالة 
على ذلك، مع اأهمية ترك م�سافة 
كافية خلف املركبة التي يف االأمام، 
االأمان،  با�ستخدام حزام  وااللتزام 
وعدم ا�ستخدام الهواتف للت�سوير 

اأو االن�سغال بغري الطريق.
 كما نوه ب�سرورة تخفيف ال�سرعة 
واالن����ت����ب����اه ع���ن���د امل��ن��ع��ط��ف��ات ويف 

االن�سغال بغري الطريق.
وح�����ذر ال��ع��ق��ي��د ج��م��ع��ة ����س���امل بن 
العامة  االإدارة  م��دي��ر  ����س���وي���دان، 
ل��ل��م��رور ب��االإن��اب��ة يف ���س��رط��ة دبي، 
الطريق  وم�ستخدمي  ال�سائقي 
من التغريات املنتظرة على اأحوال 
ال��ط��ق�����ض وت���وق���ع���ات ه���ب���وب ري���اح 

وهطول اأمطار خمتلفة ال�سدة.
�سويدان  بن  جمعة  العقيد  واأ���س��ار 
احليطة  ت����وخ����ي  �������س������رورة  اإىل 
واحل�������ذر وت��خ��ف��ي��ف ال�������س���رع���ة يف 
اإىل  باالإ�سافة  اخلارجية،  الطرق 

والطرقات  امل��ن��خ��ف�����س��ة  امل���ن���اط���ق 
امل��ف��ت��وح��ة وذل����ك الح��ت��م��ال جتمع 
و�سدد  املناطق.  تلك  يف  املياه  برك 
ع��ل��ى ����س���رورة ا���س��ت��ع��م��ال اإ����س���ارات 
املركبة  ت��ع��ط��ل  ح����ال  يف  ال��ت��ن��ب��ي��ه 
خارج  اإىل  نقلها  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  م��ع 
لعدم عرقلة  وذل��ك  الطريق  ح��رم 
حركة ال�سري اأو التعر�ض حلوادث 
بن  جمعة  العقيد  ون��ب��ه  م��روري��ة. 
�سويدان، ال�سائقي اإىل التاأكد من 
الطق�ض من خالل و�سائل  ح��االت 

االإعالم املختلفة.

الإن�شانية الإمارات  مدينة  يف  بال�شرطان  امل�شاب  الأفغاين  الطفل  يزور  زايد  بن  حممد  بن  • ذياب 

�شرطة راأ�س اخليمة تكرم الرعيل الأول من موؤ�ش�شي فح�س ال�شائقني املروري
•• راأ�ض اخليمة-وام:

م العميد عبد اهلل خمي�ض احلديدي نائب قائد عام �سرطة  كرنّ
اإدارة  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي  را���س��د  العقيد  بح�سور  اخل��ي��م��ة،  راأ����ض 
من  االأول  الرعيل  م��ن  ُنخبة  وال�سائقي،  االآل��ي��ات  ترخي�ض 
"�سكراً  مُببادرة  اخلا�ض  والفريق  ال�سائقي،  فح�ض  موؤ�س�سي 
ال��دور االيجابي والبننّاء  اأن��ت م��درب مثايل" ممن كان لهم   ..
وتدريب  اخليمة،  راأ���ض  ب�سرطة  ال�سائقي  فح�ض  تاأ�سي�ض  يف 
مهامهم  الأداء  وتاأهيلهم  ال�سائقي،  فح�ض  على  الفاح�سي 

املرورية بكفاءة واقتدار.
ت�سعى  التي  اخليمة،  راأ���ض  �سرطة  من  حر�ساً  التكرمي  ياأتي 
وفرق  واملتقاعدين،  املوظفي  كافة  وتكرمي  حتفيز  اإىل  دائماً 
العمل بالقيادة ووحداتها التنظيمية، واملتعاوني من ال�سركاء 
ينعك�ض  مب��ا  االأداء  مب�ستوى  ل��الإرت��ق��اء  اخل��ارج��ي،  واجلمهور 

اإيجاباً على تطوير العمل واخلدمات املوؤ�س�سية املقدمة.
من  االأول  الرعيل  بجهود  احلديدي،  اهلل  عبد  العميد  واأ�ساد 
موؤ�س�سي فح�ض ال�سائقي ب�سرطة راأ�ض اخليمة، الذين عملوا 
على تر�سيخ وتعزيز مفاهيم الثقافة املرورية لدى الفاح�سي 

اأف��راد اجلمهور، بكفاءة وخربة مهنية  واملدربي وغريهم من 
نطاق  على  امل��روري��ة  الثقافة  ن�سر  يف  �ساهمت  عالية،  مرورية 

وا�سع وحتقيق �سبط اأمن الطرق.
اخلا�ض  الفريق  احلديدي  خمي�ض  اهلل  عبد  العميد  م  ك��رنّ كما 
الفريق  ج��ه��ود  مثايل" مثمناً  م���درب  ..اأن���ت  "�سكراً  مب��ب��ادرة 
اال�ستمرارية  �سعود اخلاطري، متمنياً  النقيب  املُبادرة  ومالك 

ترخي�ض  عمل  تدعم  التي  االإ�سرتاتيجية  املبادرات  تقدمي  يف 
ال�سائقي، وحتقق االأمن وال�سالمة املرورية.

وامتنانهم  �سرورهم  بالغ  ع��ن  املكرمي،  اأع���رب  جانبهم،  م��ن 
بهذه اللفتة الكرمية من ِقَبِل �سرطة راأ�ض اخليمة، التي قدرت 
اأع��وام طويلة، قدموا  م��دار  على  واأب���رزت جهودهم وعطائهم 

خاللها كل بذل وجهد ثمي من اأجل خدمة الوطن ورفعته.

�شرطة اأبوظبي : 92 % من م�شتخدمي 
الطرق ي�شتفيدون من التنبيهات العاجلة

•• اأبوظبي-وام: 

م�ستخدمي  م�����ن   92% اأك��������د 
الطرق، ا�ستفادتهم من "التنبيهات 
�سرطة  اأطلقتها  ال��ت��ي  العاجلة"، 
الذكي،  تطبيقها  ع���رب  اأب��وظ��ب��ي 
االجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  وم���واق���ع 
كاإجراء ا�ستباقي، الإ�سعار ال�سائقي 
ال�سري  حلالة  الطارئة،  ب��االأح��وال 
وال�سالمة  تعزيًزا لالأمن  وامل��رور، 

على طرق اإمارة اأبوظبي.
االأمني،  االإع�����الم  اإدارة  واأ����س���ارت 
بقطاع �سوؤون القيادة، اإىل التفاعل 
املتابعي  ج��م��ه��ور  م���ن  ال���وا����س���ع، 
االجتماعي،  ال���ت���وا����س���ل  مل����واق����ع 
م�����ع ا����س���ت���ط���الع ال������������راأي، ال�����ذي 
العربية،  باللغات  م��وؤخ��ًرا،  اأج��رت��ه 
واالإجنليزية، واالآ�سيوية، للوقوف 

العديد  ع���رب  اأب���وظ���ب���ي،  ���س��رط��ة 
واملبتكرة،  احلديثة،  القنوات  م��ن 
الإ���س��ع��اد ج��م��ه��وره��ا، م���ن خمتلف 
الأولوياتها  حتقيًقا  املجتمع،  فئات 

اال�سرتاتيجية .
نوعت،  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  اأن  ُي��ذك��ر 
خ�����الل ال�������س���ن���وات االأخ���������رية، من 
جمهورها،  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  ق��ن��وات 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 
ف�ساًل  املختلفة،  االإع��الم  وو�سائل 
ع���ن ت��وج��ه��ات��ه��ا امل��ت��ن��ام��ي��ة، نحو 
املفيدة  االإع��الم��ي��ة  امل����ادة  ت��ق��دمي 
جلمهورها، وخ�سو�سا يف احلاالت 
املعلومة  و�سول  ل�سمان  الطارئة، 
واملكان  ال��وق��ت  يف  للم�ستفيدين، 
واملوقع  ي��ت��ن��ا���س��ب  امل��ن��ا���س��ب��ي، مب��ا 
ال���ري���ادي الأب��وظ��ب��ي ك���واح���دة من 

اأكث املدن اأماًنا يف العامل.

املجتمع،  ا�ستفادة فئات  على مدى 
لتنبيه  العاجلة"،  "التنبيهات  من 
الطارئة  ب����احل����االت  اجل����م����ه����ور، 
نتائج  اأن  وذك�����رت  ال���ط���رق.  ع��ل��ى 
ا�ستفادة  اال�ستطالع االأخري ك�سف 
ق��ط��اع وا����س���ع م���ن اجل��م��ه��ور، من 
"التنبيهات العاجلة" التي ُتر�سلها 
�سرطة اأبوظبي، ب�سكل فوري، وبعدة 
باحلاالت  ال�سائقي،  لتنبيه  لغات، 
"احليطة  التي ت�ستدعي  الطارئة، 
م�ستخدمي  ل��������دى  واحلذر" 
ال���ط���رق، م���ن خ����الل ف���ري���ق عمل 
متاأهب، على مدار ال�ساعة، بهدف 
ت��ع��زي��ز ال�����س��الم��ة ع��ل��ى ال���ط���رق . 
الراأي  ا�ستطالعات  اأن  اإىل  ولفتت 
��ري��ه��ا دورًي�����ا، ت��ه��دف اإىل  ال��ت��ي جتجٌ
من  املجتمع  ا�ستفادة  مدى  قيا�ض 
الر�سائل االإعالمية، التي تن�ُسرها 

جملة العني ال�شاهرة ب�شرطة راأ�س اخليمة ت�شدر عددها اجلديد
•• راأ�ض اخليمة -وام: 

ت��ن��وع��ت م��و���س��وع��ات جم��ل��ة العي 
اإدارة  ت�����س��در ع���ن  ال��ت��ي  ال�����س��اه��رة 
االإع��������الم وال����ع����الق����ات ال���ع���ام���ة يف 
القيادة العامة ل�سرطة راأ�ض اخليمة 
التحقيقات  بي  اجلديد  عددها  يف 
وال���ت���ق���اري���ر وال���ل���ق���اءات واالأخ���ب���ار 
املتنوعة فيما حمل غالفها حتقيقا 
الكهربائي  ال�����س��ك��وت��ر   " ب���ع���ن���وان 
وافتقار  الطريق  مل�ستخدمي  اإرباك 
ظل  يف   " ال���������س����الم����ة  ل����و�����س����ائ����ل 
هذه  ت�سببه  ال���ذي  االإرب�����اك  ح��ال��ة 
الكهربائية  الدراجات  من  النوعية 
مل�ستخدمي  ومزاحمتها  لل�سائقي 
الطرق ب�سكل عام مما يتوجب معه 
وج���وب ال��ت�����س��دي ل��ه��ا ع��رب ا�سدار 
حماية  ا�ستخدامها  ينظم  ت�سريع 

الأفراد املجتمع.
وحتت عنوان "ال�سرطة وال�سلطة.. 
علي  اللواء  " كتب  املمار�سة  كيفية 
قائد  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  اهلل  عبد 
زاوية  راأ���ض اخليمة يف  �سرطة  ع��ام 
روؤي������ة اأم���ن���ي���ة ح����ول ال������دور ال���ذي 
متار�سه اأجهزة ال�سرطة ومنت�سبيها 
يف خدمة املجتمع وحر�سها الدائم 
واإ�سعادهم  ر���س��اه��م  وراء  لل�سعي 
من خالل تقدمي اأف�سل اخلدمات 
ك���اف���ة االج��������راءات التي  وت��ط��ب��ي��ق 
االأمنية  التوعية  ن�سر  على  ت�ساعد 

املجتمعية.
ويف زاوية زيارة ميدانية كانت اإدارة 

راأ�ض  �سرطة  يف  وال���دوري���ات  امل���رور 
اخليمة حا�سرة من خالل ت�سليط 
اخلم�ض  خ����دم����ات  ع���ل���ى  ال�������س���وء 
اأمن  تعزيز  يف  تقدمها  التي  جن��وم 
ال��ط��رق��ات واحل��ف��اظ ع��ل��ى �سالمة 
بقية  ت��ن��وع��ت  ف��ي��م��ا  م�ستخدميها 
االأمنية  امل���ج���االت  يف  امل��و���س��وع��ات 
والبحوث  وال��ري��ا���س��ي��ة  والثقافية 

ال�سرطية.
النقبي  الرائد خالد ح�سن  وتناول 
رئي�ض حترير جملة العي ال�ساهرة 

"اإ�ساءات"  ال���ع���ام���ودي  م��ق��ال��ه  يف 
الذي  االأ���س��رة  واأم��ن  العام اجلديد 
امل�ستقر  للمجتمع  �سمانة  يعترب 
ا�ستقرار  احل��ف��اظ على  خ��الل  م��ن 
ا�ستئ�سال  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  االأ�����س����رة 
اآف���ة العنف امل��ن��زيل ال���ذي ي��وؤث��ر يف 
ال��واح��دة ويحولهم  اأف����راد االأ���س��رة 
يتطلب  مما  عنيفي  اأ�سخا�ض  اإىل 
الداخلية  وزارة  جهود  مع  التعاون 
اأكث  الو�سول ملجتمع  اإىل  الهادفة 

اأمانا.
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اأخبـار الإمـارات
اأطباء يو�شون بتعزيز املناعة وال�شحة العاملية حتذر من الأخبار املغلوطة حول اأوميكرون

•• اأبوظبي-وام:

اأعادت االأو�ساع ال�سحية وارتفاع معدالت االإ�سابة بفريو�ض كوفيد 19 
و�سط  املغلوطة  واالأخبار  االإ�ساعة  ن�سر  م�ستويات  العامل  م�ستوى  على 
اأخرى،  جهة  من  وتهاون  ا�ستخفاف  اأو  جهة،  من  ومبالغات  تهويالت 
اأم��راً غري  م�ستقلون  واأطباء  العاملية  ال�سحة  اعتربته منظمة  ما  وهو 

مقبول.
حا�سمة يف مواجهة  ���س��الح��اً  �ستكون  ال��وع��ي  م��ع��دالت  اأن  اأط��ب��اء  واأك���د 
احل�سول  اأهمية  على  التاأكيد  م��ع  ال��ق��ادم��ة،  ال��ف��رتة  خ��الل  الفريو�ض 
على اجلرعات الداعمة �سد كوفيد19- ل�سمان اأعلى درجة من املناعة 

واأخرها  الفريو�ض  من  اجلديدة  املتحورات  ظهور  ا�ستمرار  مع  خا�سة 
املعتمدة.  ال�سحية  الربوتوكوالت  تطبيق  اإىل  اإ�سافة  "اأوميكرون" 
ال�سريع للمعلومات  العاملية من االنت�سار  ال�سحة  وحذرت فيه منظمة 
االأخبار  اأن  اإىل  م�سرية  للفريو�ض،  اجل��دي��دة  املتحورات  عن  املغلوطة 

املغلوطة ت�سكل حتدياً حقيقياً البد من مواجهته بح�سم.
املفرط  القلق  اأن  االأ�سرة  طب  اأخ�سائي  �سجواين  ع��ادل  الدكتور  وق��ال 
واملبالغة يف اخلوف قد ت�سبب م�ساكل �سحية اأخطر حتى من االإ�سابة 
ب��ال��ف��ريو���ض ن��ف�����س��ه، ويف ال��وق��ت ذات����ه ح���ذر ���س��ج��واين م��ن امل��ب��ال��غ��ة يف 
اأهمية  على  م�سدداً  ال�سحية،  بالتعليميات  االل��ت��زام  وع��دم  الالمباالة 
ال���دور ال��ذي ت��وؤدي��ه اجل��رع��ات ال��داع��م��ة يف تعزيز مناعة االأف����راد �سد 

الفريو�ض والتخفيف من اأعرا�سه وم�ساعفاته يف حال االإ�سابة، م�سريا 
اإىل اأن ن�سوء املتحورات كان يف الغالب بالدول ذات املعدالت املنخف�سة 

من التطعيم.
وقال الدكتور �سجواين اإن دولة االمارات من اأعلى الدول على م�ستوى 
اأو  ���س��واء االأ���س��ا���س��ي��ة  ل��ق��اح��ات ف��ريو���ض ك��ورون��ا  ال��ع��امل يف ن�سب تلقي 
اجلرعات الداعمة، لذلك فاإنه ال يوجد اأي مربر الأي حالة من القلق 
بجميع  االلتزام  ب�سرط موا�سلة  اأوميكرون  بخ�سو�ض متحور  املفرط 
لب�ض  مقدمتها  ويف  يعرفها  اجلميع  ب��ات  ال��ت��ي  ال��وق��ائ��ي��ة  االإج�����راءات 

الكمامة واملواظبة على التعقيم وتطبيق قواعد التباعد اجل�سدي.
حول  املغلوطة  املعلومات  من  العاملية  ال�سحة  منظمة  ح��ذرت  بدورها 

اإىل  م�سرية  نف�سه،  املتحور  من  اأ�سرع  تنت�سر  والتي  اأوميكرون  املتحور 
اأن املعلومات اخلاطئة وامل�سللة من �ساأنها اإحلاق ال�سرر ب�سحة النا�ض 
اجل�سدية والنف�سية وتهديد املكا�سب ال�سحية التي حتققت يف مواجهة 

هذا الفريو�ض.
وقالت املنظمة اأن اللقاح والتم�سك باالإجراءات االحرتازية اأمر حا�سم 
يف ك�سر حلقة انتقال فريو�ض كورونا، الذي ت�سبح فر�ض حتوره عالية 
كلما زاد انتقاله بي الب�سر، م�سيفة ال توجد اأي بيانات موؤكدة فيما اإذا 
ال�سادرة حتى  للقاحات  اأوميكرون لديه مقاومة  املتحور اجلديد،  كان 
االآن، بل على العك�ض من ذلك، من املتوقع اأن تقوم اللقاحات بدورها يف 

تقليل اأثر هذا املتحور اجلديد حتى اإذا مل متنع االإ�سابة.

زايد رجل الأمة ..جدارية لوزارة الداخلية تدخل مو�شوعة جيني�س كاأكرب خريطة ذهنية بالعامل
•• اأبوظبي-وام:

تدخل دولة االإمارات العربية املتحدة اخلم�سي عاماً املقبلة بروؤية ع�سرية 
وم�ساريع وطنية ا�سرتاتيجية، بعد اأن قدمت للعامل ق�سة جناح عاملية باهرة 
على مدار االأعوام اخلم�سي االأوىل من م�سريتها اال�ستثنائية، التي حققت 
فيها قفزات نوعية يف جميع املجاالت، لت�سبح بامتياز يف قلب خريطة العامل 
اآل نهيان،  �سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ  له  املغفور  روؤي��ة  الريادية، وذل��ك بف�سل 

طيب اهلل ثراه، والقادة املوؤ�س�سي.
وجت�سيداً لروؤية القائد املوؤ�س�ض وماآثره وقيادته احلكيمة، دخلت اخلريطة 
مبركز  ممثلة  الداخلية  وزارة  نفذتها  التي  االأمة"  رج��ل  "زايد  الذهنية 
االأداء،  وتطوير  لال�سرتاتيجية  العامة  ل���الإدارة  التابع  لالبتكار  ال���وزارة 
لوحة  على  ذهنية  خريطة  ك��اأك��رب  القيا�سية  ل��الأرق��ام  جيني�ض  مو�سوعة 
جدارية يف العامل، حيث �سلمت اللجنة املخت�سة من جيني�ض ال�سهادة لوكيل 
وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي يف ميدان كلية ال�سرطة 

الذي ي�ست�سيف هذه اللوحة اجلدارية املتميزة.
مرت   1000 م�ساحتها  بلغت  التي  الذهنية  اخلريطة  عمل  فريق  وب��ذل 

مربع جهوداً دوؤوبة بالتن�سيق مع عدد من اجلهات واملوؤ�س�سات من ال�سركاء، 
عندما  عامي،  قبل  فكرتها  انطالق  منذ  الذهنية  اخلريطة  ه��ذه  الإع���داد 
وجه الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
البناي  عبداهلل  جن��الء  امل��ب��ادرة  �ساحبة  من  الفكرة  بتبني  الداخلية،  وزي��ر 
الدقة  معايري  اأع��ل��ى  ووف��ق  املمكنة  ال��ط��رق  باأف�سل  تنفيذها  على  والعمل 
واملو�سوعية واالحرتافية، حيث قدمت جنالء املقرتح عرب بوابة املقرتحات 
التي ت�ستقبلها الوزارة وتعمل على مراجعتها وتدقيقها وتنفيذ املقرتحات 
االأهداف  وحتقيق  العمل  مل�سرية  نوعية  اإ�سافة  تكون  اأن  �ساأنها  م��ن  التي 

االإ�سرتاتيجية.
وعمل الفريق على جمع املعلومات وتوثيقها وتدقيقها وتبويبها و�سواًل اإىل 
مرحلة االإعداد املبدئي والفني ومراجعة الت�ساميم وتعديل ما يلزم، و�سواًل 
قيد  الفكرة  اأ�سبحت  حتى  االأخ��رية،  اللم�سات  وو�سع  التدقيق  مرحلة  اإىل 
ناحية  املتميزة من  ال�سورة  النهائي بهذه  الفني  االإخ��راج  التنفيذ ومن ثم 

املحتوى وال�سكل واحلجم.
وقدم اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي ال�سكر والتقدير لكل من اأ�سهم يف 
حتقيق هذا االإجناز ..موؤكداً احلر�ض على تعزيز امل�سوؤولية املجتمعية ودور 

الوالء  التي تعزز من قيم  الوطنية  امل�ساركة بفاعلية يف اجلهود  ال��وزارة يف 
واالنتماء لقيادة هذا الوطن الغايل ولرتابه الطاهر.

ال�سعيبي مدير عام اال�سرتاتيجية  �سلطان  الدكتور في�سل  العميد  واأو�سح 
وتطوير االأداء بوزارة الداخلية، اأننا اأمام عمل وطني بذلنا فيه اجلهد بكون 
هذه اللوحة التذكارية حتمل اال�سم الغايل على قلوبنا املغفور له ال�سيخ زايد 
اأن كل ما نقدمه هو عرفان  بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، موؤكداً 
"زايد اخلري" ل�سعبه ووطنه  الكبري  الراحل  ملا قدمه  واالمتنان  بالتقدير 

واأمته.
وقال اإننا اخرتنا طريقة اخلريطة الذهنية مبا مييزها من وجود الر�سومات 
واالألوان والرموز فيها، باالإ�سافة اإىل اأننّها عبارة عن �سفحة واحدة، االأمر 
وي�سر،  ب�سهول  النا�ض  لكافة  القينّمة  املعلومة  و�سول  عملية  ي�سهل  ال��ذي 
وبالرغم من كمية املعلومات القيمة التي حتملها اخلريطة، فاإنها مبتناول 
النا�ض االآن وي�ستطيعون قراءة جانب من جهود القائد املوؤ�س�ض ب�سورة اأ�سهل 

وب�سرعة.
وتروي اخلريطة ب�سكل �سينّق مت�سل�سل م�سرية الراحل الكبري القائد املوؤ�س�ض 
احلكم  يف  واأ�سلوبه  و�سفاته  وحياته  اإجنازاته  م�ستعر�سة  اخلري"  "زايد 

املنطقة  يف  احليوي  ودوره  وامل���راأة،  ال�سباب  دع��م  يف  املجتمعية  وم�ساهماته 
والتنمية  واالجتماعية  واالق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية  مل��اآث��ره  اإ���س��اف��ة  وال��ع��امل، 
والعاملي  االإق��ل��ي��م��ي  ال��ت��ع��اون  منظمات  تاأ�سي�ض  يف  وم�����س��ارك��ات��ه  ال�����س��ام��ل��ة، 
الر�سيدة  وقيادته  حكمته  على  ال�سوء  وت�سلط  ال��ع��امل،  ح��ول  واجلمعيات 

وغريها الكثري من املنجزات الريادية التي متيز بها الوالد املوؤ�س�ض.
املبادرة ب�سورة خريطة ذهنية مت�سعبة، وبطريقة مب�سطة على  ومت تنفيذ 
العربي  القائد  ه��ذا  ع��ن  كمرجعية  متميزة  وثيقة  وتعد  �سخمة،  ج��داري��ة 
الفذ، الذي مل ي�سهد ع�سره له مثيال، فكان بحق القائد الذي نذر حياته 
لوطنه و�سعبة واأمته العربية واالإ�سالمية، وقد مت مراجعة املئات من الكتب 
واملراجع واملخطوطات للو�سول اإىل هذه املعلومات التي اأ�سبحت االآن بي 

يدي اجلميع.
ال�سلحدي م�ساعد قائد  العميد �سيف را�سد  ال�سهادة،  ح�سر مرا�سم ت�سليم 
كلية ال�سرطة ل�سوؤون الطالب، والعميد حممد بطي ال�سام�سي مدير اإدارة 
العالقات العامة بوزارة الداخلية، والرائد را�سد الكندي مدير مركز وزارة 
الداخلية لالبتكار، والرائد يا�سر ال�سعيبي نائب مدير مركز وزارة الداخلية 

لالبتكار، وفريق عمل املبادرة وعدد من ال�سباط.

م�ساركة فّعالة لطلبة جامعة �لإمار�ت يف م�سابقة �لروبوتات

  »تتبع اخلط« يف من�شة جوجل لالبتكار التابعة ملنتزه  العلوم والبتكار

وتقنية  ط�����الب  الهند�سة  ع���ل���ى 
ت�ساعد  والتي  اكت�سابها  املعلومات 
التكنولوجية  اإي��ج��اد  احللول  على 
للتحديات احلياتية مما ي�ساهم يف 

حت�سي  جودة احلياة. 

الدخول يف مرحلة اخلم�سي عاما 
اخلطط  ���س��ت��ك��ون  ،ال��ت��ي   القادمة 
والربامج العلمية قادرة على تلبية 
 ومواكبة متطلبات الع�سر وتطوير 
والتعلم  واالرتقاء  التعليم  اآل��ي��ات 

اخلط  ���س��ي��ارة  لتتبع  ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
النهاية  اإىل خ��ط  و���س��واًل  امل��ت��ع��رج 
االأول اأو الثاين يف  زمن معي، ثم 
الروبوت  ف���اإن  الثانية  امل��رح��ل��ة  يف 
مير من نقطة  البداية اإىل النهاية 

نوعية  اأك��ادمي��ي��ة  عملية  بخربات 
حر�ض  ظ����ل  يف   ، ال���ت���خ���رج  ب���ع���د 
ا�ست�سراف  ع��ل��ى  اإدارة  اجلامعة 
اآف�����اق امل�����س��ت��ق��ب��ل ،���س��م��ن اخلطط 
بعد  ال���وط���ن���ي���ة،   اال�سرتاتيجية 

واأ����س���اف ق���ائ���اًل " ل��ق��د ����س���ارك يف 
هذه امل�سابقة �سبعة فرق خمتلفة، 
 تناف�ست يف جتاوز املراحل الثالثة 
من امل�سابقة، حيث يقوم  الفريق يف 
الروبوت  بربجمة  االأوىل  املرحلة 

مب��خ��رج��ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي نحو 
اآفاق اأو�سع. 

ال������روب������وت������ات  اأن  ع�����ل�����ى  واك�����������د 
م��ن  املهارات  تعترب  وت�سميمها، 
يجب  التي  ال�سرورية،  امل�ستقبلية 

•• العني-الفجر: 

لالبتكار  ج��وج��ل  م��ن�����س��ة  ن��ظ��م��ت 
ال��ت��اب��ع��ة مل��ن��ت��زه ج��ام��ع��ة االإم�����ارات 
م�سابقة  واالب������ت������ك������ار،   ل���ل���ع���ل���وم 
اخلط" لطلبة  "تتبع  ال��روب��وت��ات 
جامعة  االإمارات من خمتلف كليات 
اجلامعة، حيث امتدت الأ�سبوعي، 
 ب�����اإ������س�����راف جل���ن���ة م�����ن اخل������رباء 

االأكادمييي وجلنة التحكيم. 
النائب  اأحمد مراد،  الدكتور  واأكد 
على  ل��ل��ب��ح��ث  العلمي،  امل�������س���ارك 
التي  الفعاليات  ه��ذه  مثل  اأهمية 
واملهارات  بناء  القدرات  م��ن  تعزز 
وت���ن���م���ي���ة امل������واه������ب االب���ت���ك���اري���ة 
خالل  ل���دى  الطلبة  واالب���داع���ي���ة 
ي�ساهم  ح��ي��ات��ه��م اجل��ام��ع��ي��ة، مم��ا 
التي  اك��ت�����س��اف  املواهب  يف  اأي�����س��ا 
تنميتها  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  حت��ر���ض 
ورعايتها " وذكر ان اجلامعة تعمل 
امتالك  ال��ط��ال��ب  ل��ك��ي  ي�ستطيع 
ل��ب��دء حياة  توؤهله  ال��ت��ي  اخل���ربات 

املرحلة  ويف  ت�������س���ادم،  غ����ري  م����ن 
الثالثة فاإن  الفريق املت�سابق يقوم 
با�ستخدام  ال�����روب�����وت  ب���ربجم���ة 
الهاتف النقال  اأو االآيباد من خالل 

تتبع خط امل�سري.  
اأي�ساً  امل�����س��اب��ق��ة  وت�����س��م��ن��ت  ك��م��ا 
ت�سميم  للروبوت،  الأف�سل  عر�ساً 
اأ�سيل، بينما  والذي فاز فيه فريق 
للروبوت  بامل�سابقة  الرئي�سية  فاز 
االأول  "باملركز  اخلط  "تتبع  وهي 
باملركز  ح��ل  فيما  ف��ري��ق  ال�سقر، 
بينما  ام،  اك�ض  ث��ري  فريق  الثاين 
ح����ل  ف����ري����ق ف����ال����ك����ون االإم����������ارات 
باملركز الثالث.     وقد اعتمدت هذه 
امل�سابقة على فهم املفاهيم املختلفة 
ل���ل���روب���وت���ات  م���ن ع��م��ل��ي��ة برجمة 

وت�سميم وحتكم يف النظام.    
الدكتور  التحكيم  جل��ن��ة  و���س��م��ت 
اأحمد علي مراد - النائب  امل�سارك 
فكري  وال��دك��ت��ور  العلمي،  للبحث 
ك���ل���ي���ة  تقنية  وك����ي����ل  خ�����رب�����ا������ض، 

املعلومات باجلامعة

�شحة دبي تعلن عن �شاعات العمل اجلديدة مبن�شاآتها ال�شحية
•• دبي - وام:

اأعلنت هيئة ال�سحة بدبي �ساعات العمل الر�سمي اجلديدة 
قرار  م��ع  متا�سياً  لها  التابعة  ال�سحية  املن�ساآت  مبختلف 
ح��ك��وم��ة دب���ي ت��غ��ي��ري ن��ظ��ام ال��ع��م��ل االأ���س��ب��وع��ي يف االإم����ارة 
وذلك  االحتادية  احلكومة  يف  اجلديد  النظام  مع  ليتوافق 

اعتباراً من بداية العام اجلاري 2022 .
ووفقاً للنظام اجلديد �ستكون �ساعات العمل يف مبنى االإدارة 
العامة لهيئة ال�سحة بدبي من يوم االإثني وحتى اجلمعة 
من كل اأ�سبوع و�ستكون عطلة نهاية االأ�سبوع يومي ال�سبت 
ال�ساعة  من  اليومي  ال��دوام  �ساعات  تكون  اأن  على  واالأح��د 
يوم  عدا  الظهر  بعد   3:30 ال�ساعة  اإىل  �سباحاً   7:30
ال�ساعة  م��ن  فيه  الر�سمي  ال����دوام  �سيكون  ال���ذي  اجلمعة 

ظهراً.  12:00 اإىل  �سباحاً   7:30
�ستعمل  مب�ست�سفياتها  الطوارئ  اأق�سام  بن  الهيئة  واأعلنت 
على مدار ال�ساعة.. بينما �ستكون �ساعات العمل يف العيادات 
ال�ساعة  من  دبي  وم�ست�سفى  را�سد  مب�ست�سفى  التخ�س�سية 
7:30 �سباحاً اإىل 10:00 م�ساًء وعلى فرتتي. ومواعيد 
اإىل   5:00 ال�ساعة  من  را�سد  مب�ست�سفى  املر�سى  زي���ارات 
اإىل   4:00 ال�ساعة  من  دبي  م�ست�سفى  ويف  م�ساء   6:00

م�ساء.  8:00

بالعيادات  ال��ع��م��ل  ���س��اع��ات  �ستكون  لطيفة  م�ست�سفى  ويف 
 8:00 ال�ساعة  م��ن  اخلمي�ض  اإىل  االث��ن��ي  م��ن  اخلارجية 
�سباحاً اإىل 3:00 م�ساًء ويوم اجلمعة من ال�ساعة 8:00 
11:30 م�ساًء .. فيما �ستكون �ساعات الزيارة  اإىل  �سباحاً 
اإىل  �سباحاً   10:00 ال�ساعة  للمر�سى على فرتتي: من 

م�ساًء.  8:00 اإىل   7:00 ومن  ظهراً   1:00
اخلارجية  ال��ع��ي��ادات  يف  العمل  �سيكون  حتا  م�ست�سفى  ويف 
اإىل  �سباحاً   7:30 ال�ساعة  من  اخلمي�ض  اإىل  االثني  من 
2:30 م�ساًء ويوم اجلمعة من ال�ساعة 2:00 اإىل 9:00 
م�ساًء .. يف حي �سيكون موعد زيارات املر�سى على فرتتي: 
ومن  ظ��ه��راً   12:00 اإىل  �سباحاً   10:00 ال�ساعة  م��ن 
4:00 اإىل 8:00 م�ساًء ويوم اجلمعة من ال�ساعة 2:00 

اإىل 9:00 م�ساًء.
اأعلنت الهيئة �ساعات العمل اجلديدة مبراكز الرعاية  كما 
ال�سحية االأولية حيث �سيكون العمل على مدار ال�ساعة يف 
ن��د احلمر ال�سحي وال��رب���س��اء واخلوانيج  ك��ل م��ن م��راك��ز: 
�سيكون  بينما   .. ال�سحية  دب��ي  م��ط��ارات  وم��راك��ز  وال��ب��دع 
العمل يف باقي مراكز الرعاية ال�سحية االأولية من االثني 
 10:00 اإىل  �سباحاً   7:30 ال�ساعة  من  اخلمي�ض  وحتى 
م�ساًء ويوم اجلمعة من ال�ساعة 7:30 �سباحاً اإىل 12:00 

ظهراً.

و���س��ي��ك��ون ال��ع��م��ل ي���وم االأح����د يف ك��ل م��ن م��راك��ز اللي�سيلي 
ال�ساعة  من  ال�سحي  هيل  واأب��و  ال�سحي  وامل��زه��ر  ال�سحي 

م�ساًء.  2:30 اإىل  �سباحاً   8:00
واأعلنت هيئة ال�سحة بدبي �ساعات العمل مبراكز الرعاية 
مركز  من  بكل  العمل  �سيكون  حيث  التخ�س�سية  ال�سحية 
دبي لل�سكري ومركز دبي للطب التكميلي ومركز دبي لدم 
احلبل ال�سري واالأبحاث ومركز �سعادة كبار املواطني من 
يوم االأحد اإىل اخلمي�ض من ال�ساعة 7:30 �سباحاً وحتى 
 7:30 ال�ساعة  م��ن  اجلمعة  وي���وم  م�ساًء   3:30 ال�ساعة 

�سباحاً وحتى 12:00 ظهراً.
ويف مركز دبي للثال�سيميا �ستكون �ساعات العمل للمر�سى 
 7:00 ال�ساعة  من  اخلمي�ض  اإىل  االثني  من  الداخليي 
9:30 م�����س��اًء وي���وم اجل��م��ع��ة م��ن ال�ساعة  ���س��ب��اح��اً وح��ت��ى 
8:00 �سباحاً وحتى 8:30 م�ساًء وللمر�سى اخلارجيي 
�سباحاً   7:30 ال�����س��اع��ة  م��ن  اخل��م��ي�����ض  اإىل  االث��ن��ي  م��ن 
وح��ت��ى 2:30 م�����س��اًء وي���وم اجل��م��ع��ة م��ن ال�����س��اع��ة 8:00 

�سباحاً وحتى 12:30 ظهراً.
�ساعات  اأن  الهيئة  اأعلنت  لالإخ�ساب  دب��ي  ملركز  وبالن�سبة 
العمل �ستكون من االثني اإىل اخلمي�ض من ال�ساعة 7:30 
3:30 م�����س��اًء وي���وم اجل��م��ع��ة م��ن ال�ساعة  ���س��ب��اح��اً وح��ت��ى 
�سيكون  بينما   .. ظهراً   12:00 وحتى  �سباحاً   7:30

ال�سبت  /يومي  االأ�سبوع  نهاية  عطلة  خالل  باملركز  العمل 
واالأح������د/ وف���ق ن��ظ��ام اال���س��ت��دع��اء م���ن ال�����س��اع��ة 10:00 

�سباحاً وحتى 12:00 ظهراً.
ويف مركز دبي للعالج الطبيعي واإعادة التاأهيل اأعلنت الهيئة 
اإىل اجلمعة من  اأن �ساعات العمل �ستكون من يوم االثني 
ويوم  م�ساًء   6:00 ال�ساعة  وحتى  �سباحاً   7:30 ال�ساعة 
االأحد من ال�ساعة 9:30 �سباحاً وحتى 7:30 م�ساًء.. يف 
ال�ساعة  من  بالدم  للتربع  دبي  مبركز  العمل  �سيكون  حي 

م�ساًء.  8:30 ال�ساعة  وحتى  �سباحاً   7:00
كما اأعلنت هيئة ال�سحة بدبي عن �ساعات العمل اجلديدة 
مبراكز فح�ض اللياقة الطبية حيث �سيكون العمل مبراكز 
اإىل  االثني  من  الذكي  �سامل  ومركز  والكرامة  الرا�سدية 
اخلمي�ض من ال�ساعة 7:00 �سباحاً وحتى 10:00 م�ساًء 
 12:00 وحتى  7:30 �سباحاً  ال�ساعة  وي��وم اجلمعة من 
والقرهود  وال���ن���ه���دة  دب����ي  وب����ر  ال���ق���وز  م���راك���ز  ويف  ظ���ه���راً 
 7:00 ال�ساعة  من  اخلمي�ض  اإىل  االثني  من  واليالي�ض 
10:00 م�ساء ويوم اجلمعة على فرتتي:  �سباحاً وحتى 
ظهراً   12:00 وحتى  �سباحاً   7:30 ال�ساعة  من  االأوىل 
 8:30 وحتى  م�ساء   4:00 ال�ساعة  من  الثانية  وال��ف��رتة 

م�ساء.
اللي�سيلي  مراكز  من  كل  يف  العمل  �ساعات  الهيئة  وح��ددت 

اأك�س�ض بقرية املعرفة من  وطريان االإمارات ودافزا ومركز 
وحتى  �سباحاً   7:30 ال�ساعة  م��ن  اخلمي�ض  اإىل  االث��ن��ي 
�سباحاً   7:30 ال�ساعة  من  اجلمعة  وي��وم  م�ساًء   3:30
وحتى 12:00 ظهراً ويف مراكز جافزا ودبي املايل العاملي 
ال�ساعة  م��ن  اإىل اخلمي�ض  االث��ن��ي  م��ن  االم����ارات  وم��رك��ز 
من  اجلمعة  وي��وم  م�ساًء   4:00 وحتى  �سباحاً   8:00

ال�ساعة 8:00 �سباحاً وحتى 12:30 ظهراً.
اإىل  االثني  من  العمل  �ساعات  �سيتكون  زعبيل  مركز  ويف 
ويوم  م�ساًء   10:00 وحتى  �سباحاً   7:30 من  اخلمي�ض 
12:00 ظهراً  7:30 �سباحاً وحتى  اجلمعة من ال�ساعة 
اأيام االثني واالأربعاء  ويف مركز دائرة االأرا�سي واالأمالك 
واخلمي�ض من ال�ساعة 7:30 �سباحاً وحتى 3:30 م�ساًء 
مدار  على  املحي�سنة  مبركز  العمل  �ساعات  �ستكون  .فيما 
اإىل اخلمي�ض ويوم اجلمعة من ال�ساعة  ال�ساعة من االأحد 
ا�سرتاحة  يتخللها  م�ساًء   11:00 وحتى  �سباحاً   7:00

ال�سالة من ال�ساعة 1:00 وحتى 2:00 ظهراً.
مبراكز  العمل  �ساعات  عن  بدبي  ال�سحة  هيئة  اأعلنت  كما 
نادي  مب��رك��ز  العمل  �سيكون  "حيث  "كوفيد19-  فح�ض 
الن�سر طوال اأيام االأ�سبوع من ال�ساعة 7:30 �سباحاً وحتى 
اأيام االأ�سبوع  3:30 م�ساًء ويف مركز مول االإمارات طوال 

من ال�ساعة 10:00 �سباحاً وحتى 6:00 م�ساًء.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت موؤ�س�سة "حتقيق اأمنية" االإماراتية عن جناحها خالل العام املا�سي ويف 
اإطار االحتفاالت باليوبيل الذهبي لالحتاد يف حتقيق اأمنيات 610 اأطفال من 
�سحية تهدد حياتهم داخل وخارج  ظروف  من  يعانون  الذين  و  جن�سية   31
الدولة .. كما ك�سفت عن و�سولها اإىل 5000 اأمنية منذ تاأ�سي�ض فرع املوؤ�س�سة 

يف الدولة عام 2010.
نهيان  اآل  خليفة  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  �سمو  حرم  قالت  ال�سدد  هذا  ويف 
م�ست�سار �ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة .. ال�سيخة �سيخة بنت �سيف بن حممد 
اآل نهيان الرئي�ض الفخري ملوؤ�س�سة "حتقيق اأمنية": " لقد كان عام اخلم�سي 
تنتهي  ال  التي  الكرمية  اخلريية  املبادرات  من  الكثري  خالله  جتلت  ا�ستثنائيا 
على اأر�ض اخلري والعطاء حيث متكنت املوؤ�س�سة من الو�سول اإىل الرقم 5000 

اأمنية على الرغم من كافة ال�سعوبات التي فر�ستها جائحة كوفيد - 19".
عام  خ��الل  ا�سرتاتيجيتها  تنفيذ  وبامتياز  ا�ستطاعت  املوؤ�س�سة  اأن  واأو���س��ح��ت 
اليوبيل الذهبي 2021 وحتقيق 610 اأمنيات حتى دي�سمرب 2021 توزعت 
بي 339 طفاًل و271 طفلة من 31 جن�سية الذين ُيعانون من 95 مر�ساً 
خطرياً. واأعربت عن اعتزازها بتفوق املوؤ�س�سة يف حتقيق ا�سرتاتيجيتها ومتكن 
فريق العمل من ن�سر ال�سعادة واالأمل يف قلوب االأطفال املر�سى وعائالتهم .. 
االإن�سانية  القيم  اإىل  ُيعزى  املوؤ�س�سة  اإجن��ازات  كافة  يف  الف�سل  اأن  على  موؤكدة 
ة وح��بنّ العطاء ال��ذي ينت�سر بي اأف��راد املجتمع يف دول��ة االإم��ارات ودعم  اخل��رينّ
اأهل اخلري من ال�سيوخ ورجال االأعمال و ال�سركات واملوؤ�س�سات والهيئات املحلية 

واالحتادية من اأ�سحاب االأيادي البي�ساء والقلوب الكبرية.
واأ�سارت ال�سيخة �سيخة بنت �سيف بن حممد اآل نهيان اإىل اأن املوؤ�س�سة وبف�سل 
نت من  القلوب الطينّبة جلميع القاطني على اأر�ض اإمارات اخلري واملحبة متكنّ
االأردنية  اململكة  يف  اأمنية  و227  االإم����ارات  دول��ة  داخ��ل  اأمنية   383 حتقيق 

القادمة  ع��ام��اً  اخلم�سي  م�سرية  ب��داي��ة  م��ع  نتطلنّع   " واأ���س��اف��ت:   . الها�سمية 
ة االأ�سعدة ب�سكل عام وعلى ال�سعيد  الرامية لالرتقاء باإجنازات الدولة على كافنّ
املوؤ�س�سات  مع  املُجزية  ال�سراكات  من  املزيد  عقد  اإىل  خا�ض  ب�سكل  االإن�ساين 
ة التي ُت�سهم وبتمينّز يف دعم فعاليات موؤ�س�سة حتقيق اأمنية  احلكومية واخلا�سنّ
تخفيف  يف  االإن�سانية  ا�سرتاتيجيتها  تنفيذ  على  وت�ساعدها  ومعنوياً  م��ادي��اً 
د حياتهم ور�سم ب�سمة االأمل  ُمعاناة االأطفال املُ�سابي باأمرا�ض ُم�ستع�سية ُتهدنّ

والتفاوؤل على وجوههم مع عائالتهم".

حتقيق اأمنية ت�شعد 610 اأطفال من 31 جن�شية

•• ال�شارقة-الفجر:

�سمن جهودها يف تعزيز اخلدمات املقدمة لكبار املواطني وذوي االإعاقة؛ 
اطلقت دائرة اخلدمات االجتماعية يف ال�سارقة، خدمة "خمترب املعي�سة" 
من خالل تدريب وتاأهيل االأ�سخا�ض العاجزين بطرق التكيف والتعامل 
واملطبخ  النوم واحلمام  واملتمثلة يف )غرفة  اليومية  املعي�سية  االأم��ور  مع 

وال�سالة والعناية بالذات( وغريها من امل�ستلزمات اليومية.
وذكرت خلود عبد اهلل اآل علي، مدير مركز خدمات كبار ال�سن؛ اأن خمترب 
املعي�سة مت اإطالقه يف باكورة عام 2019 انطالقاً من دار رعاية امل�سني 

على  العاجزين  كافة  لي�سمل  دائ��رت��ه  وتو�سيع  تطويره  ليتم  بال�سارقة، 
م�ستوى مدن اإمارة ال�سارقة عرب مركز خدمات كبار ال�سن وكذلك االفرع 

التابعة للمركز.
واأ�سارت مدير مركز خدمات كبار ال�سن؛ اإىل اأن املخترب يهدف اىل متكي 
والتكيف  اليومية  حياتهم  ممار�سة  من  ومتكينهم  العاجزين  ا�ستقاللية 
الذي يعي�سون فيه بطريقة طبيعية، حيث ي�ستمل الربنامج  املحيط  مع 

على كيفية �سبل التعاي�ض مع كافة الو�سائل.
مكملة  املقدمة  املعي�سة  خمترب  خدمات  اأن  اإىل  علي،  اآل  خلود  واأ�سافت 
ال�سن،  كبار  خدمات  مركز  يقدمها  التي  املنزلية  الرعاية  خدمات  لباقي 

وذلك بعد الزيارة املنزلية حيث يقيم الفريق املخت�ض ما اإذا كانت احلالة 
اال�ستفادة من  اإىل  يتم حتويله  فاإنه  املعي�سة؛  اإىل خدمة خمترب  بحاجة 
البيئة  مع  التكيف  ل�سمان  العالجية  اخلطة  من  كنوع  املخترب  خدمات 
املحيطة به، وباالأخ�ض احلاالت التي اأ�سحبت عاجزة حديثاً، م�سيفة اإىل 
اأن هذه اخلطوة تاأتي حر�ساً على ا�ستقرار احلالة النف�سية التي مير بها 
امل�ستفيد، كما اأنه يعد نوعاً من الدعم والوقوف معه كحافز لتخطي هذا 
من  االمر. ومنذ انطالق خدمة خمترب املعي�سة مت تدريب نحو 1416 
اإمارة ال�سارقة  كبار املواطني وذوي االإعاقة من العاجزين على م�ستوى 
ومدنها يف ال�سارقة واحلمرية والذيد وخورفكان وكلباء واملدام والبطائح 

عليهم  تنطبق  مم��ن  امل�ستفيد  يكون  اأن  �سريطة  احل�سن،  ودب��ا  ومليحة 
الدائرة واأن يكون عاجزاً ومن م�ستخدمي  �سروط اال�ستفاد من خدمات 
هذه  ملثل  مهيئة  باملخترب  اخل��ا���س��ة  البيئة  اأن  حيث  امل��ت��ح��رك  الكر�سي 

احلاالت. 
اأ�سارت  املتنقلة،  وال��وح��دات   ، املعي�سة  خمترب  بي  العالقة  يخ�ض  وفيما 
املتنقلة لها  اأن الوحدات  اأن هناك فرق بي اخلدمتي ، حيث  اإىل  خلود، 
خدمات تخت�ض بتقدمي خدمات منزلية للمنت�سبي بح�سب دورية الزيارة 
�سواء كانت زيارات طبية او اجتماعية او زيارات العالج الطبيعي وجميعها 

ت�ستمل خدمات متري�سية.

متكني 1416 حالة من ممار�سة حياتهم �ليومية 

اجتماعية ال�شارقة تعزز خدماتها مبخترب املعي�شة لكبار املواطنني وذوي الإعاقة

•• الفجرية - وام: 

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي ويل عهد الفجرية، يف مكتبه 
برئا�سة  العلمي،  الفجرية  ن��ادي  اإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  االأم��ريي،  بالديوان 

الدكتور �سيف املعيلي.
ابتكره الدكتور  اإىل �سرٍح مف�سٍل عن اجلهاز اجلديد الذي  ه  وا�ستمع �سمونّ
وحمطة  كم�سقى  يعمل  وال��ذي  ال��ن��ادي،  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  املعيلي  �سيف 
اجلهاز  يقوم  ..كما  تواجدها  اأماكن  يف  الربية  للحيوانات  ومراقبة  ر�سد 
الذي يعمل بالطاقة ال�سم�سية على توفري بيئة منا�سبة يف االأجواء احلارة 

الليل  ط��وال  مراقبة  بكامريات  ويعمل  الربية،  للحيوانات  املياه  �سخنّ  عرب 
يف  احليوانات  و�سلوك  بحياة  خا�سة  واأب��ح��اث  درا���س��ات  عمل  ويتيح  والنهار 
العلمي يف  الفجرية  نادي  بجهود  الفجرية،  �سمو ويل عهد  واأ�ساد  بيئاتها. 
تقدمي ابتكارات تقنية متجددة ت�سهم يف تطوير التطبيقات البيئية العملية 

وخدمة املجال البيئي يف الفجرية.
الفجرية  عهد  ويل  �سمونّ  اإىل  النادي  اإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  تقدم  ب��دوره��م، 
بال�سكر والتقدير لدعم �سموه املتوا�سل للنادي، واملنت�سبي له، وت�سجيعهم 

على تقدمي اأف�سل امل�ستويات واالرتقاء بالقطاعات احليوية يف الفجرية.
ح�سر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد الفجرية.

•• اأبوظبي-الفجر:

ُيوا�سل مركز تريندز للبحوث واال�ست�سارات م�سريته البحثية 
وفقاً  امل�ستقبل،  نحو  وثابتة  واثقة  بخطى  واملعرفية  والعلمية 
اإىل  باملعرفة  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  "من  �سعارها  ال�سرتاتيجية 
بحٍث  كمركز  مكانته  بها  ليعزز  �سنعه"،  يف  الفاعلة  امل�ساركة 
م�����س��ت��ق��ل، رائ����د وف��ع��ال اإق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً ي��ق��دم م��ن��ت��ج��اً بحثياً 
واملخت�سي  املجتمع  وع��ي  وي��ع��زز  ال��ق��رار  �سناع  يدعم  ر�سيناً 

واالأكادمييي مبختلف الق�سايا االإقليمية والعاملية الراهنة.
وق���ال ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��داهلل ال��ع��ل��ي، رئ��ي�����ض م��رك��ز تريندز 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف ت�����س��ري��ح ل��ه مبنا�سبة  ل��ل��ب��ح��وث واال���س��ت�����س��ارات 
"تريندز" بات  )اإن  للمركز:   2021 عام  االإع��الن عن ح�ساد 
البحوث  يف  بفاعلية  ُي�سهم  م��وؤث��راً  عاملياً  فكرياً  مرجعاً  اليوم 
والدرا�سات التي تر�سد املخاطر والتحديات الدولية املحتملة، 
وو�سع الروؤى والت�سورات التي تعي على و�سع احللول وفهم 

املتغريات(.
�سمن  االأوىل  امل���رات���ب  ع��ل��ى  "تريندز"  ح�����س��ول  اأن  واأ����س���اف 
معهد  عن  ال�سادر  والتفكري  البحث  ملراكز  العاملي  الت�سنيف 
درا�ساته  وت�سدر  االأمريكية،  بن�سلفانيا  جلامعة  التابع  ل��ودر 
الن�سر  من�سات  على  املن�سور  وال��ف��ك��ري  البحثي  املنتج  م�سهد 
العلمي العاملية، ي�سكل دلياًل على املكانة املرموقة التي تبواأها 

املركز و�سط مراكز البحث والتفكري يف العامل.
العاملية،  ومكانته  "تريندز"  ل���دور  وت��ق��دي��راً  اأن���ُه  العلي  وذك���ر 
الفرنكوفونية  اجلمعية  "منتدى  تنظيم  بفر�سة  ظ��ف��ر  ق��د 
العامل،  للعلوم يف  اأك��رب منتدى  للمعرفة" ACFAS �سمن 
الفال  جامعة  يف   2022 املقبل  مايو  �سهر  يف  �سُيعقد  وال��ذي 
الكندية مبدينة كيبك. كما قرر جمل�ض اإدارة املن�سة اجلامعية 
لدرا�سة االإ�سالم يف اأوروبا والعامل العربي ،"Pluriel" عقد 
منتدى املن�سة الرابع العاملي يف االإمارات )يف مدينتي اأبوظبي 
ي�سكل  مما  معه،  والتعاون  "تريندز"  مع  بال�سراكة  وال��ع��ي(، 
العاملية وثقة مراكز  دلياًل اآخراً على مكانة "تريندز" البحثية 

الفكر به. 
لعام  امل��رك��ز  ح�ساد  اأن  على  اأي�����س��اً  التنفيذي  الرئي�ض  و���س��دد 
اأهدافه بكفاءة  وم�سجعاً وحقق  ومتنوعاً،  غزيراً  كان   2021
املو�سوعة  االأه���داف  عالية، بل وجت��اوز يف ع��دد من خمرجاته 
النجاح  ه���ذا  "اإن  ب��ال��ق��ول:  م���وؤك���داً  ؛   100% ف��اق��ت  بن�سبة 
يزيدنا عزماً على موا�سلة عملية التمكي وا�ست�سراف امل�ستقبل 
وامل�ساركة يف �سنعه من خالل نتاج بحثي ومعريف ر�سي يواكب 
القابلة  الناجعة  احل��ل��ول  وي��ق��دم  الق�سايا،  ويحلل  االأح����داث، 
"تريندز"  اأ���س��رة  جهود  ال�سدد،  ه��ذا  يف  ثمن،  كما  للتطبيق". 
�سواًء  الداعمة  واجلهات  واأفرادها،  واإداراتها  قطاعاتها،  بكافة 
وجدد  وامل�ست�سارين.  اخل��رباء  اأو  االإعالميي  اأو  ال�سركاء  من 
العلي العهد على اأن يبقى "تريندز" منارة بحثية عاملية تن�سر 

املعرفة الهادفة.

ومرتجمًا �أ�سياًل  بحثيًا  نتاجًا   280
للبحوث  ت��ري��ن��دز  م���رك���ز  اأن   2021 ح�����س��اد  ت��ق��ري��ر  وذك�����ر 
280 منتجاً  باأكث من  العامل  اإث��راء  واال�ست�سارات متكن من 
بحثياً اأ�سياًل ومرتجماً، بن�سبة فاقت امل�ستهدف بثالث مرات، 
حملت  واالإجنليزية  العربية  باللغتي  ودرا���س��ات  كتباً  و�سملت 
وغطت  واملتخ�س�سي،  واخل��رباء  الباحثي  من  كوكبة  توقيع 
املجتمعات  تنمية  ت��خ��دم  ال��ت��ي  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  الق�سايا  اأه���م 

الب�سرية وتعزز اأمنها و�سالمها ورفاهيتها.

ومقاًل بحثية  ورقة   523
اأك��ث من   2021 اأن��ت��ج خ��الل ع��ام  اأن امل��رك��ز  اأ���س��اف التقرير 
�سمل مقاالت، واأوراق �سيا�سات، وتقديرات  532 منتجاً بحثياً 
واجتماعية،  واقت�سادية،  �سيا�سية،  اجتاهات  تناولت  للموقف 
لدعم  املعرفة  ف��روع  خمتلف  غطت  كما  و�سحية.  واإن�سانية، 
ومنحهم  ال�����س��واء،  ح��د  على  املهتمي  وال��ق��راء،  ال��ق��رار،  �سناع 
روؤى حول العديد من التطورات الراهنة اعتماداً على منهجية 

بحثية متكاملة ودقيقة.

وموؤمترً� ندوة   45
واأ�سار التقرير اإىل اأن "تريندز" جنح يف تنظيم اأكث من 45 
موؤمتراً وندوة، اإقليمياً ودولياً، كان اأبرزها يف كل من دبي، وتل 
وفعالياته  "تريندز"  م�ساركات  تنوعت  كما  ووا�سنطن.  اأبيب، 
عنوان  حتت  له  االأول  ال�سنوي  امل��وؤمت��ر  نظم  حيث  اخلارجية، 
االأو�سط يف عامل متغري" بال�سراكة مع موؤ�س�سة  ال�سرق  "اأمن 
بح�سور  املا�سي  نوفمرب  خالل  وا�سنطن  يف  االأطل�سي  املجل�ض 
قامات فكرية عاملية اأبرزها �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خالد 
للبحوث  في�سل  امل��ل��ك  م��رك��ز  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  الفي�سل، 

والدرا�سات االإ�سالمية.
الفكر  م��راك��ز  "برنامج  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة  "تريندز"  ن��ظ��م  ك��م��ا 
بن�سلفانيا  جامعة  يف  ل��ودر  ملعهد  التابع  املدنية"  واملجتمعات 
املراكز  يف  ال�سبابية  امل��واه��ب  م�ستقبل  "منتدى  االأم��ري��ك��ي��ة، 
البحثية"، وال����ذي ك���ان مب��ث��اب��ة ق��م��ة ع��امل��ي��ة ك���ربى، ���س��ارك يف 
جل�ساتها ح�سورياً يف مركز دبي التجاري العاملي، رغم ظروف 
جائحة كورونا، 35 مركزاً فكرياً عاملياً، اإىل جانب روؤ�ساء مراكز 
وحمللون،  وخ����رباء،  تنفيذيون،  وم��دي��رون  م��رم��وق��ة،  بحثية 

وتنفيذيون.
حتت  اإ�سرائيل  داخ��ل  مهماً  دولياً  "تريندز" موؤمتراً  عقد  كما 
عنوان: "االتفاق االإبراهيمي: فر�ض تعزيز التعاون والت�سامح 
التابع  ديان  بالتعاون مع مركز مو�سيه  املنطقة"،  والتنمية يف 
�سحيفة  مع  "تريندز" بال�سراكة  نظم  كما  اأبيب.  تل  جلامعة 
ال�سالم  ثقافة  "ن�سر  ع��ن��وان:  حت��ت  م�ستديرة  م��ائ��دة  االحت���اد 

والت�سامح يف العامل: ما الذي ينبغي علينا فعله". 
ونظم "تريندز" اأي�ساً مائدة م�ستديرة تناولت مو�سوع مراكز 
الفكرية  امل��راك��ز  وم��دي��ري  روؤ���س��اء  م��ن   17 مب�ساركة  البحث 
الندوات  ع�سرات  اإىل  اإ�سافة  ع��دة.  دول  من  العاملية  والبحثية 
واملحا�سرات التي تناولت بالعر�ض والتحليل مو�سوعات عدة، 

والتي كان لها �سدى لدى �سناع القرار واملهتمي.

م�ساركة فاعلة يف �ملوؤمتر�ت و�ملعار�س 
اأهم  يف  ح�����س��وره  ت��ع��زي��ز  م���ن   2021 "تريندز" ع���ام  مت��ك��ن 
معار�ض الكتب الدولية واأبرزها، حيث �سارك يف معار�ض الكتب 
التي نظمت يف كل من اأبوظبي، ولندن، وال�سارقة، وفرانكفورت، 
م�ساركاته  هام�ض  "تريندز" على  نظم  كما  والقاهرة.  وعمان، 
يف هذه املعار�ض عدة حما�سرات وفعاليات، وعمل على تي�سري 
ع�سرات  عرب  اجلمهور  اإىل  البحثي  ونتاجه  اإ�سداراته  و�سول 
"تريندز" كذلك  املنافذ املحلية، واالإقليمية، والدولية. �سارك 
اإك�سبو  اأقدر العاملية" يف  "قمة  يف عدة فعاليات ومعار�ض منها 
لودر  العاملية" الذي نظمه معهد  الفكر  دبي، و"موؤمتر مراكز 
بالتعاون مع مركز درا�سات يف البحرين. واإىل جانب هذا، نظم 
املركز "قمة تريندز االأوىل للحوار بي مراكز الفكر واالإعالم". 

كما اأطلق م�سابقة �سهر القراءة ومو�سوعات اأخرى.

و�تفاقيات  �سر�كات   108
تو�سيع  على  واال�ست�سارات  للبحوث  تريندز  مركز  حر�ض  وقد 
مع  االأويل  ال��ت��ع��اون  دائ���رة  م��ن  بها  وان��ت��ق��ل  العاملية  توجهاته 
خمتلف  يف  املرموقة  والبحثية  الفكرية  املوؤ�س�سات  من  العديد 
قارات العامل اإىل اإبرام ال�سراكات معها، حيث اأبرم عام 2021 
املراكز،  من  العديد  مع  تفاهم  ومذكر  اتفاق   108 من  اأك��ث 
توظيفها،  يف  َبَرع  االإعالمية  واملوؤ�س�سات  والهيئات  واملوؤ�س�سات، 
م��ع ر���س��ي��د ���س��راك��ات��ه ال��ق��دمي��ة، الإث�����راء م��وؤمت��رات��ه وندواته 
فكرية  مراكز  ال�سراكات  هذه  �سملت  وقد  البحثية؛  ونتاجاته 
وبحثية يف كل اأ�سرتاليا، واأمريكا ال�سمالية، واأوروبا، واأفريقيا، 

و�سرق وجنوب اآ�سيا، وال�سرق االأو�سط ودول اخلليج .
اتفاقيات  اإب���رام  التي مت  والبحثية  الفكرية  امل��راك��ز  اأب��رز  وم��ن 
االأو�سط،  ال�سرق  ومعهد  وا�سنطن،  يف  االأطل�سي  املجل�ض  معها 
وامل���ع���ه���د ال��ف��رن�����س��ي ل��ل��ع��الق��ات ال���دول���ي���ة، وم���در����س���ة جنيف 
للدبلوما�سية والعالقات الدولية، ومنظمة التعاون االقت�سادي 
والتنمية، ومركز امللك في�سل للبحوث والدرا�سات االإ�سالمية، 
ومركز البحرين للدرا�سات اال�سرتاتيجية والطاقة "درا�سات"، 
وجمل�ض االأمن ال�سيرباين يف دولة االإمارات، ومركز املعلومات 
املوؤ�س�سات  ه��ذه  "تريندز"  اأث��رى  كما  ال��ق��رار يف م�سر.  ودع��م 
ال�سريكة وغريها مبا زاد عن 200 م�ساركة نوعية لباحثيه يف 
الفعل  �سديد حر�سه على  بذلك على  مو�سوعات عدة، موؤكداً 
وتوفري  وال��غ��رب،  ال�����س��رق  ب��ي  التوا�سل  م��د ج�سور  امل��وؤث��ر يف 

ومتايز  م�ساربهم،  اخ��ت��الف  على  الباحثي  الل��ت��ق��اء  ال��ف��ر���ض 
ع اآرائهم، للتباحث والتعاون يف حتديد امل�سارات  ثقافاتهم وتنونّ
االأفكار  الق�سايا، ويف تخليق  اإزاء خمتلف  ال��دول  ت�سلكها  التي 
التي  والتحديات  االأزم��ات  مع  التعامل  يف  واملبتكرة  االإبداعية 
التخطيط  يف  واالإ�سهام  بامل�ستقبل،  التنبوؤ  ويف  العامل،  تواجه 
لر�سمه و�سنع حيثياته. كما ا�ستقبل "تريندز" اأكث من 320 

زائراً من جمتمعات البحث والدبلوما�سية.
ب��ح��وث االأدي����ان والقانون  "مركز  امل�����س��ارك��ات م��ع  اأب���رز  وك��ان��ت 
التعليم  ل��وزارة  املتو�سط" التابع  البحر  منطقة  يف  واالقت�ساد 
العايل االإيطالية، و"معهد درا�سات االإ�سالم وجمتمعات العامل 
االإ�سالمي" يف باري�ض، وموؤمتر حول اأفغان�ستان نظمه "معهد 
الدرا�سات الدولية" بجامعة مونرتيال، و"معهد مو�سيه دايان" 

االإ�سرائيلي.
"تريندز"، قدم باحثون املركز   ويف مبادرة متميزة اخت�ض بها 
من  ال��ع��دي��د  يف  وال��ط��الب  للباحثي  امل��ح��ا���س��رات  م��ن  �سل�سلة 
 ،  Strategic Talksبرنامج �سمن  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 
جامعة  وا�سنطن،  ج��ورج  جامعة  م��ن  ك��ل  التعاون  ه��ذا  و�سمل 
اجلنوبية،  كارولينا  بوالية  اإر�سكي  وكلية  الوطنية،  �سنغافورة 
وجم��ل�����ض ال�����س��وؤون ال��دول��ي��ة ال��رو���س��ي، وج��ام��ع��ة ي��ن��ا االأملانية، 

ومعهد برمياكوف لالقت�ساد العاملي، وحوارات اأطل�سية.

مرجع �أ�سا�سي يف در��سات حركات �لإ�سالم �ل�سيا�سي 
واال�ست�سارات  للبحوث  تريندز  مركز  اأن  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 
واقع  درا�سة وحتليل  دولياً من تخ�س�سه يف  اليوم مرجعاً  بات 
و�سبل مواجهتها. حيث  ال�سيا�سي  االإ�سالم  وم�ستقبل جماعات 
عن  خا�سة  مو�سوعة  اإ���س��دار  مهمة  عاتقه  على  امل��رك��ز  ي��اأخ��ذ 
جماعة االإخ��وان امل�سلمي، �سدر منها اإىل االآن 7 كتب، ُترجم 
15 لغة، باالإ�سافة اإىل الدرا�سات التي تن�سر على  بع�سها اإىل 
اإىل  اإ�ساقة  املو�سوع  هذا  اأبعاد  خمتلف  وتتناول  ال�ساعة  م��دار 
وخطر  احلركات  هذه  زيف  تك�سف  التي  والندوات  املحا�سرات 

االإ�سالم ال�سيا�سي عموماً.

�إعالم رقمي متطور ومن�سات مبتكرة 
يف اإطار �سعي "تريندز" للو�سول اىل كل �سرائح املجتمع، وعرب 
خمتلف الو�سائل مت عام 2021 تاأ�سي�ض اإدارة االإعالم وتطوير 
م�سروع  تنفيذ  مت  كما  االج��ت��م��اع��ي.  ال��ت��وا���س��ل  من�سات  عمل 
الذي  املعرفة"  اآب  و"وات�ض  ل��الأع��م��ال،  اآب"  وات�����ض  "تريندز 
تطوير  مت  كما  اجلهات.  من  العديد  وتقدير  مبتابعة  يحظى 
املوقع االإلكرتوين للمركز، واإطالق تطبيق تريندز الذكي حيث 
يعترب املركز من اأوائل املراكز التي تتوفر على تطبيق لها متاح 
يف متاجر التطبيقات لكل من اآبل، واآنددرويد، وهواوي . وقد 
خمرجاته  باتت  حيث  من�ساته  حتديث  م��ن  "تريندز"  متكن 
ت�سل اإىل اجلميع باللغتي العربية واالأجنليزية، وقريبا بلغات 

اأخرى.

11 ��ستطالعًا للر�أي 
يف  العاملي  الباروميرت  اإدارة  اأن  ال�سنوي  احل�ساد  تقرير  وذك��ر 
اأهم  العام حول  ال��راأي  ا�ستطالعات  باإجراء  التي تعنى  تريندز 
الق�سايا والتطورات يف خمتلف املجاالت، مبا فيها االقت�سادية، 
من  متكنت  وال�سيا�سية  واالجتماعية  والثقافية،  واالأم��ن��ي��ة، 
اأو ل�سالح  للراأي خا�سة مبركز تريندز  11 ا�ستطالعاً  اإج��راء 
جهات اأخرى، اأهمها �سحيفة االإمارات اليوم، وقد تناولت عدة 
مو�سوعات مبا فيها الو�سع اجليو�سيا�سي ،واالأمن الدويل لعام 
2021، و�سيا�سات بايدن يف ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، و 
تعايف االقت�ساد العاملي يف مرحلة ما بعد كوفيد19-، وخماطر 
والتطبيقات  الرقمية  للمن�سات  املتطرفة  ا�ستخدام اجلماعات 
كوفيد- جائحة  بعد  ال�سحي  االأم��ن  وم�ستقبل  االإلكرتونية، 
19، والتوجهات واالإجراءات االأوروبية االأخرية جتاه جماعات 
االإ�سالم ال�سيا�سي، والتعليم عن بعد، وعودة حركة طالبان حلكم 
اأفغان�ستان، وجهود دولة االإم��ارات يف مكافحة جائحة كوفيد-
االإمارات يف اإك�سبو دبي 2020، وموثوقية  وراأي جمتمع   ،19

االأخبار وم�سادرها - خا�ض مبجتمع دولة االمارات.

مبادر�ت تطويرية م�ستمرة 
"تريندز" على م��واك��ب��ة ك��ل ج��دي��د، واإث���راء  اإط���ار ح��ر���ض  ويف 
اإىل  املوؤهلي، فقد �سعى  الباحثي  البحثي بنخبة من  املجتمع 
من  العديد  واأط��ل��ق  االإم��ارات��ي��ي،  الباحثي  م��ن  نخبة  تاأهيل 
املبادرات التي ت�سمل خمتلف جوانب العمل االإداري والبحثي؛ 
ومنها جمل�ض �سباب تريندز، وجمل�ض تريندز الثقايف، واأقالم 
تريندز  وتطبيق  املعرفية.  االجتاهات  ون�سرة  واع��دة،  اإماراتية 
الذكي. كما اأطلق املركز املجل�ض العلمي االأكادميي ل� "تريندز"، 
وكذلك املجل�ض اال�ست�ساري؛ تريندز ل�سباب الباحثي، و مبادرة 

القراءة. �سهر  مع  تريندز" تزامناً  مع  واربح  اقراأ  "م�سابقة 
تركز  التي  امل�ستقبل"  "اجتاهات  مبادرة  "تريندز"  اأطلق  كما 
املنطقة  دول  تهم  التي  امل�ستقبلية  التحوالت  ا�ست�سراف  على 
التي  النقا�ض  حلقات  من  وا�سعة  جمموعة  وتت�سمن  والعامل، 
يتحدث فيها جمموعة من الباحثي واخلرباء من نحو 163 
العامل يف ثالثة جم��االت هي  امل�ستقبل يف  دول��ة عن اجت��اه��ات 
)اال�ستدامة، والنقل، والفر�ض(؛ وهي املحاور التي يركز عليها 

اإك�سبو دبي 2020.
كما يويل مركز تريندز للبحوث واال�ست�سارات، م�ساألة التدريب 
اأهمية خا�سة، ومن اأجل ذلك اأطلق عدة برامج تدريبية هادفة، 
لتكون رافداً متخ�س�ساً يف التخطيط والتنفيذ يف كل ما يتعلق 
جيل  اإع���داد  بهدف  املختلفة،  امل��ج��االت  يف  والتاأهيل  بالتدريب 
"تريندز"  روؤي���ة  م��ع  يتنا�سب  ال�سباب، مب��ا  ال��ق��ادة  م��ن  ج��دي��د 

ال�ست�سراف امل�ستقبل وامل�ساركة الفاعلة يف �سنعه. 

حممد ال�شرقي ي�شتقبل اأع�شاء نادي الفجرية 
العلمي ويطلع على جهاز بيئي مبتكر

ح�ساد )2021(: عنو�ٌن لتميز ُمتنوٍع وغزيٍر 

مركز تريندز.. دور معريف وبحثي فاعل اإقليميًا وعامليًا 
د. حممد �لعلي: ما�سون يف م�سرية �لتمكني و�لتطوير، و�مل�ساركة يف �سنع �مل�ستقبل 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

ال����دك����ت����ور عبد  م����ع����ايل  ال���ت���ق���ى 
ال���رح���م���ن ال����ع����ور وزي�������ر امل�������وارد 
معايل  وال�����ت�����وط�����ي  ال���ب�������س���ري���ة 
ع��ل��ي ال��ع��اب��د ال��ر���س��ا وزي���ر العمل 
املرافق  وال��وف��د  الليبي  والتاأهيل 

له.
وجرى خالل اللقاء الذي عقد يف 
دي��وان ال���وزارة يف دب��ي ا�ستعرا�ض 
البلدين  ب��ي  الثنائية  ال��ع��الق��ات 

ال�سقيقي يف جماالت العمل.
العالقات  ع��م��ق  اجل��ان��ب��ان  واأك�����د 
التاريخية واالأخوية بي البلدين 
امل�����س��رتك ع��ل��ى تعزيز  واحل���ر����ض 

التعاون الثنائي و تبادل اخلربات 
والتجارب يف جماالت العمل.

�سيف  �����س����ع����ادة  ال����ل����ق����اء  ح�������س���ر 
ل�سوؤون  ال����وزارة  وك��ي��ل  ال�سويدي 

امل�����������وارد ال���ب�������س���ري���ة وع��������دد من 
امل�سوؤولي يف كال اجلانبي.

•• ال�شارقة -وام: 

و�سناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  اأع���ل���ن���ت 
ال�سارقة، عن اعتماد مركز ال�سارقة 
ل��ل��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر ال���ت���اب���ع لها 
ت��دري��ب واخ��ت��ب��ار المتحان  ك��م��رك��ز 
ال���ل���غ���ة االإجن���ل���ي���زي���ة  ال����ك����ف����اءة يف 
وذل����ك   ،  "IELTS" االأي���ل���ت�������ض 
اب���ت���داء م��ن �سهر ي��ن��اي��ر ال���ق���ادم ما 
يتيح لكافة الطلبة والفئات االأخرى 
التقدم  فر�سة  ال�����س��ارق��ة،  اإم����ارة  يف 
يف  العاملي  االأيلت�ض  اختبار  الإج���راء 
مقر الغرفة الرئي�سي، اإنطالقا من 
خدمات  تقدمي  على  املركز  حر�ض 
املجتمع  م��ن��ه��ا  ي�����س��ت��ف��ي��د  ت��دري��ب��ي��ة 
والكفاءة  اجل�����ودة  م��ع��اي��ري  ���س��م��ن 

والتميز.
ال�سام�سي  ���س��ي��ف  م�����رمي  واأك��������دت 
ال�سارقة  غرفة  عام  مدير  م�ساعدة 
ل���ق���ط���اع اخل����دم����ات امل�������س���ان���دة، اأن 
للتدريب  ال�����س��ارق��ة  م��رك��ز  اع��ت��م��اد 
والتطوير جاء مبوجب اتفاقية مع 
التطبيقية  لالأبحاث  التفوق  مركز 
لكليات  التابع  "�سريت"  والتدريب 
التقنية العليا، بهدف عقد اختبارات 
التح�سريية  وال������دورات  االأي��ل��ت�����ض 

للطلبة  ال��غ��رف��ة  مقر  يف  لالختبار 
مع  متا�سيا  وذل��ك  الفئات،  وجميع 
اجلديدة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
جعل  اإىل  الرامية  ال�سارقة  لغرفة 
والتطوير  للتدريب  ال�سارقة  مركز 
خلدمة  م���ت���م���ي���زا  ع��ل��م��ي��ا  م����رك����زا 
م�سرية  �سرائحه،  بجميع  املجتمع 
اإجن���ازا  ي��ع��د  اأن ه���ذا االع��ت��م��اد  اإىل 
الربامج  وكفاءة  جودة  يوؤكد  مميزا 
يقدمها  التي  التدريبية  وال���دورات 
غرفة  اه��ت��م��ام  يعك�ض  ك��م��ا  امل���رك���ز، 
ال�سارقة بامل�ساهمة يف كافة املبادرات 
ت��ع��زي��ز مهارات  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  ال���ت���ي 
يف  ���س��واء  العاملة  وال��ك��وادر  الطلبة 

�سيما  ال  ال��ع��ام،  اأو  اخل��ا���ض  القطاع 
اإحدى  ي��ع��د  االأي��ل��ت�����ض  اخ��ت��ب��ار  واأن 
بالتعليم  لاللتحاق  املهمة  االأدوات 
ال��ع��م��ل وحتقيق  و����س���وق  اجل��ام��ع��ي 
التميز يف خمتلف املجاالت املعرفية 

واملهنية.
اأم��ل عبداهلل  اأو���س��ح��ت  م��ن جانبها 
ال�سارقة  م���رك���ز  م���دي���رة  ع��ل��ي  اآل 
ل��ل��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر، اأن ال����دورات 
املركز  �سيقدمها  التي  التح�سريية 
تقويتهم  ���س��ت��ت�����س��م��ن  ل��ل��م��ت��درب��ي 
واملحادثة  اال����س���ت���م���اع  م����ه����ارات  يف 
على  للح�سول  وال��ق��راءة  والكتابة 
االختبار  الجتياز  املطلوبة  الدرجة 

بالدولة  ب���اجل���ام���ع���ات  ل��الل��ت��ح��اق 
التي  ال��وظ��ائ��ف  اأو  ال��دول��ة  وخ����ارج 
ذلك  و�سيتم  االختبار،  هذا  تتطلب 
على يد نخبة من اأف�سل املحا�سرين 
املتخ�س�سي واملعتمدين، الفتة اإىل 
مهيئة  ق���اع���ات  اأع�����دت  ال��غ��رف��ة  اأن 
لعقد الدورات واالختبارات ومزودة 
باأحدث الو�سائل واملهارات التعليمية 

يف هذا ال�ساأن.
عقده  يتم  االخ��ت��ب��ار  اأن  واأو���س��ح��ت 
حتديد  ومت  ال�����ع�����ام  م��������دار  ع����ل����ى 
الربع  يف  ل��الخ��ت��ب��ارات  اأي���ام  خم�سة 
 " ال���ع���ام اجل�����اري وه����ي  االأول م���ن 
يناير  �سهر  م��ن  وال�29  الثامن  يف 
ف��رباي��ر، و12  ال��ق��ادم، و12 و26 
اأن  اإىل  م�����س��رية   ،"2022 م��ار���ض 
والتطوير  للتدريب  ال�سارقة  مركز 
وتطوير  تقدمي  على  دوما  يحر�ض 
برامج تدريبية وفق اأعلى امل�ستويات 
العاملية ومبا يتنا�سب مع متطلبات 
ال��ع��ام��ل��ي يف خمتلف  واح��ت��ي��اج��ات 
املجاالت وتواكب التطلعات وكل ما 
جماالت  يف  وم�ستحدث  ج��دي��د  ه��و 
ت�سهم  ال���ت���ي  وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���دري���ب 
الكفاءة  مب�����س��ت��وي��ات  االرت����ق����اء  يف 

الوظيفية.

•• اأبوظبي-الفجر

تفقد اللواء حممد �سهيل الرا�سدي 
مدير قطاع االأمن اجلنائي ب�سرطة 
ابوظبي مركز �سرطة الوقن واطلع 
الت�سغيلية  واالآل��ي��ات  اخلطط  على 
ميدانية  زي�����ارة  خ���الل  وامل����ب����ادرات 

للمركز.
باملركز  ال��ع��ام��ل��ي  ك���اف���ة  ال��ت��ق��ى  و 
ل�سمان  مالحظاتهم   اإىل  وا�ستمع 
وان�سيابيته  ال���ع���م���ل  ����س���ري  ح�����س��ن 
العطاء  م���ن  م���زي���د  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م 
وت�����ق�����دمي االأف������ك������ار وامل����ق����رتح����ات  
اخلطة  يخدم  مبا  العمل   لتطوير 

اال�سرتاتيجية ل�سرطة اأبوظبي .
وك��ان مدير  قطاع االأم��ن اجلنائي 
الطابور  بتفتي�ض  ج��ول��ت��ه  ا���س��ت��ه��ل 

التحقيق  ت��ف��ق��د  ث�����م   ال���ع�������س���ك���ري 
اجلنائي واملروري والبحث والتحري 
وعدد من االأفرع والوحدات التابعة 
مكاتب  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ل��ل��م��رك��ز 

ا�ستقبال املراجعي .
العميد  ال�����زي�����ارة  خ�����الل  وراف����ق����ه 
جمعة �سامل الكعبي  مدير مديرية 
���س��رط��ة ال���ع���ي  وال��ع��ق��ي��د ف��ه��د بن 

براك الظاهري نائب املدير ل�سوؤون 
مراكز ال�سرطة  وكان يف ا�ستقبالهم 
مدير  الكتبي  خلفان  حمد  العقيد 

مركز �سرطة  الوقن .  

بلدية منطقة الظفرة تنظم حملة توعوية مبهرجان ليوا الدويل 
•• الظفرة -الفجر:

مبهرجان  توعوية  حملة  الظفرة  منطقة  بلدية  نظمت 
اأن�سطة  احلملة  وت�سمنت  م��رع��ب،  – ت��ل  ال���دويل  ل��ي��وا 
العام  املظهر  على  للمحافظة  ميدانية  توعوية  وزي���ارات 
بالتعاون  وذل����ك  االح����رتازي����ة  ب�����االإج�����راءات  واالل����ت����زام 
الن�سرات  تعميم  مت  كما  اال�سرتاتيجيي  ال�����س��رك��اء  م��ع 
االجتماعي  التوا�سل  قنوات  عرب  االلكرتونية  التوعوية 

لبلدية منطقة الظفرة.  
ورك��ز برنامج احلملة على ثالثة حم��اور رئي�سية ت�سمل 

واملحافظة  العام،  املظهر  ونظافة  البيئة،  على  املحافظة 
ع��ل��ى ال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة وال�����س��ك��ي��ن��ة ال��ع��ام��ة. ويهدف 
العام  املظهر  على  الفعالة  الرقابة  حتفيز  اإىل  الربنامج 
وال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة وامل���واق���ف وو���س��ائ��ل ال��ن��ق��ل ومعاجلة 
التوعية  ن�سر  يف  وامل�ساهمة  م�ستدامة،  بطرق  امل�سوهات 

بي اأفراد املجتمع. 
وتاأتي احلملة متا�سياً مع توجهات بلدية منطقة الظفرة 
الرامية اىل ا�ستدامة البيئة واملحافظة عليها وعلى املوارد 
التي  التوعوية  احل��م��الت  تكثيف  خ��الل  م��ن  الطبيعية 

ت�ستهدف املجتمع املحلي باملمار�سات البيئية ال�سحيحة.

•• اأبوظبي - وام: 

للغة  ال��ع��امل��ي  "اليوم  مبنا�سبة  الهمم  الأ���س��ح��اب  العليا  زاي���د  موؤ�س�سة  اأك���دت 
برايل".. حر�سها على تعزيز ن�سر وا�ستخدام نظام الكتابة املكتوبة امل�ستخدمة 
للمكفوفي اأو �سعاف الب�سر عن طريق اللم�ض "لغة برايل" يف كافة جماالت 
احلياة، وذلك انطالقا من التزامها بدعم جهود متكي ودمج اأ�سحاب الهمم 
امل�سمولي  فئاتهم  لكافة  والتاأهيل  الرعاية  �سبل  اأرق��ى  وبتقدمي  املجتمع،  يف 

برعايتها وال�سيما ذوي التحديات الب�سرية من املكفوفي و�سعاف الب�سر.
رعاية  يف  الوطن  م�ستوى  على  الرائدة  التجارب  من  املوؤ�س�سة  جتربة   وتعترب 
"اأ�سحاب الهمم" وال�سيما ذوي التحديات الب�سرية، حيث قامت باإن�ساء اإدارة 
رعاية املكفوفي التي تقدم العديد من اخلدمات النوعية املتخ�س�سة، كما ت�سم 
التعليمية  امل��واد  كافة  بطباعة  تقوم  التي  االإم���ارات  دول��ة  الوحيدة يف  املطبعة 
برايل  بطريقة  والق�س�ض  والثقافية  التعليمية  والو�سائل  الدرا�سية  واملناهج 

للمكفوفي و�سعاف الب�سر على م�ستوى الدولة.
اأ�سحاب  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ك��م��ايل  اإ�سماعيل  اهلل  عبد  ���س��ع��ادة   وقال 
الهمم باملوؤ�س�سة " اأ�سحاب الهمم امل�سمولي برعاية املوؤ�س�سة من كافة الفئات 
الر�سيدة،  قيادتنا  لتوجيهات  تنفيذا  والعناية  الرعاية  �سبل  باأف�سل  يتمتعون 
ومتابعة واإ�سراف جمل�ض اإدارة املوؤ�س�سة برئا�سة �سمو ال�سيخ خالد بن زايد اآل 
نهيان رئي�ض جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم للو�سول لهدف 
ب�ساأن حتقيق تنمية اجتماعية ت�سمن حياة كرمية  الر�سيدة  اأبوظبي  حكومة 

جلميع اأفراد املجتمع".
" اإذك��اء الوعي املجتمعي  ب�"اليوم العاملي للغة برايل  " يهدف احتفاء   واأ�ساف 
واملعرفة،  بالعلم  للتزود  القراءة  و�سيلة  كونها  الكفيف،  يف حياة  اللغة  باأهمية 
وت�سجيع فاقدي الب�سر اأو من يعانون من �سعف حاد به على القراءة والكتابة، 
وتوطيد وجودهم الفعلي يف جمتمعاتهم، ف�سال عن اإتاحة املجال للتعرف على 
امل�سكالت التي قد يواجهونها، كما يهدف االحتفال اإىل العمل على اإيجاد حلول 
فعلية للتغلب على م�سكالتهم من خالل ت�سافر جهود املنظمات الدولية، ويف 

مقدمتها منظمة ال�سحة العاملية.
 واأعرب �سعادة عبداهلل الكمايل عن اأمله اأن يرتفع �سقف الوعي املجتمعي بكافة 
و�سعاف  الب�سرية  التحديات  ذوي  وال�سيما  الهمم  اأ�سحاب  ومتطلبات  فئات 
الب�سر، م�سريا اإىل اأهمية تنظيم ور�ض عمل ودورات لتهيئة املوظفي يف الدوائر 
الب�سر،  نعمة  للتعامل مع فاقدي  وال�سركات احلكومية واخلا�سة  واملوؤ�س�سات 
ب�سورة  الب�سر لالندماج  فاقدي  تواجه  التي  والتحديات  االحتياجات  وتلبية 
كاملة يف املجتمع عرب توفري مزيد من اخلدمات الت�سهيلية واملرافق واملن�ساآت 

والعمل لتعزيز النجاحات التي حققتها الدولة يف هذا االإطار وا�ستكمالها.
من جانبها قالت �سعادة ناعمة عبد الرحمن املن�سوري ع�سو املجل�ض الوطني، 
مدير اإدارة رعاية املكفوفي مبوؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم.. " لغة برايل 
هي طريقة للكتابة يف ت�سهيل طرق القراءة لكال من املكفوفي و�سعاف الب�سر. 
التقليدي  بال�سكل  للحروف  عر�سها  بف�سل  ال��ق��راءة  يف  امل�ستخدمي  تخدم 
البارز ، مت اختيار يوم 4 يناير من كل عام لالإحتفال به عن طريق اجلمعية 

 ،2018 العامة لالمم املتحدة من خالل االإع��الن عنه يف �سهر نوفمرب عام 
حيث يوافق هذا التاريخ يوم ميالد لوي�ض برايل عام 1809، خمرتع الكتابة 

بطريقة برايل التي �سميت على ا�سمه، ويتم االحتفال به".
الهمم  الأ�سحاب  العليا  زاي��د  مبوؤ�س�سة  املكفوفي  رع��اي��ة  اإدارة  اأن   واو�سحت 
يف  الب�سرية  التحديات  ذوي  بتعليم  العالقة  ذات  اخل��دم��ات  م��ن  ع��دد  ت��ق��دم 
الدمج على م�ستوى  والتاأهيل احلكومية واخلا�سة، ومدار�ض  الرعاية  مراكز 
الدولة واجلامعات، وتتمثل تلك اخلدمات يف طباعة الكتب واملناهج الدرا�سية 
للراغبي  الدرا�سية  وامللخ�سات  االمتحانات  من��اذج  وطباعة  برايل،  بطريقة 
بطريقة برايل، وطباعة الو�سائل التعليمية البارزة، وطباعة الكتب والق�س�ض 
الثقافية بطريقة برايل، وتوفري املن�سورات واللوائح االإر�سادية بربايل للجهات 
احلكومية ف�سال عن اعداد ن�سخ الكرتونية من كافة االإ�سدارات للت�سهيل على 

ذوي التحديات الب�سرية.
 واأ�سارت اإىل اأن اإدارة رعاية املكفوفي التابعة ملوؤ�س�سة زايد العليا تقوم بطباعة 
العديد من املطبوعات التوعوية والتو�سيحية لعدة جهات حكومية وجمعيات 
اأهلية بطريقة برايل للمكفوفي يف اإطار الر�سالة التي حتملها موؤ�س�سة زايد 
االأن�سطة  يف  امل�ساركة  على  واحلر�ض  املجتمعية،  امل�سوؤولية  اإط��ار  �سمن  العليا 
خالل  من  واالإ�سهام  املجتمع  اأف��راد  تهم  التي  احلمالت  كافة  ويف  املجتمعية، 
لذوي  التوعوية  الر�سالة  تو�سيل  يف  ب��ال��دول��ة  ال��وح��ي��دة  املطبعة  مطبوعات 

التحديات الب�سرية التي ت�ستفيد من عمل االإدارة.
  وبلغ عدد الطلبة امل�ستفيدين من خدمات اإدارة رعاية املكفوفي لطباعة املناهج 

الدرا�سية العام الدرا�سي احلايل 2021/ 2022 ، 37 طالبا لي�سل اإجمايل 
2006 مبختلف املراحل التعليمية،  783 طالبا منذ العام  عدد الطلبة اإىل 
كما بلغ عدد الن�سخ املطبوعة بطريقة برايل من املناهج الدرا�سية 425 ن�سخة 
الورقية  الن�سخ  اإجمايل  لي�سل  احل��ايل  للعام  االأول  الدرا�سي  للف�سل  ورقية 
الن�سخ  ع��دد  جم��م��وع  بلغ  فيما  ن�سخة،   23074 اإىل  ال��درا���س��ي��ة  املناهج  م��ن 
اإجمايل  من  ن�سخة   660 احل��ايل  للعام  االول  الدرا�سي  للف�سل  االإلكرتونية 

منذ اطالق اخلدمة. ن�سخة   5983
 وارتفع عدد اجلهات امل�ستفيدة من املطبوعات واملن�سورات والكتيبات التوعوية 
املكتوبة بلغة برايل خالل نف�ض الفرتة لي�سل اإىل 165 جهة منهم 12 جهة 
و  التوعوية  الكتيبات  و  املطبوعات  من  ن�سخة   2049 بواقع   2021 العام 
الثقافية والق�س�ض بطريقة برايل منهم 16749 ن�سخة العام احلايل، فيما 
بلغ عدد امل�ستفيدين من خدمات التدريب يف جمال املكفوفي منذ عام 2016 

حتى وقتنا احلايل 174 م�ستفيدا.
�ست  با�ستخدام  والرقمية  االأبجدية  للرموز  عر�ض  هي  برايل  لغة  اأن  يذكر 
رموز  ذل��ك  يف  مب��ا  وع���دد،  ح��رف  ك��ل  لتمثيل  باللم�ض  حت�س�سها  ميكن  ن��ق��اط 
لغة  الب�سر  و�سعاف  املكفوفون  وي�ستخدم  والعلوم.  الريا�سيات  و  املو�سيقى 
بريل التي �سميت بهذا اال�سم تيمنا با�سم خمرتعها يف القرن ال�19 الفرن�سي 
لوي�ض برايل لقراءة نف�ض الكتب والن�سرات الدورية املطبوعة باخلط املرئي، 
مبا يكفل لهم احل�سول على املعلومات املهمة، وهو ما يعد موؤ�سرا على الكفاءة 

واال�ستقالل وامل�ساواة.

برايل بلغة  الطباعة  من  م�شتفيدة  الدولة  م�شتوى  على  جهة   165

العور يبحث مع نظريه الليبي تطوير 
العالقات الثنائية يف جمالت العمل

مركز ال�شارقة للتدريب والتطوير مركزا معتمدا 
لمتحان الكفاءة يف اللغة الإجنليزية الأيلت�س

 مدير قطاع الأمن اجلنائي ب�شرطة اأبوظبي 
يتفقد مركز �شرطة الوقن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4 يناير 2022 العدد 13433

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4 يناير 2022 العدد 13433

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
اعالن حكم بالن�صر        

دعوى رقم 2018/13264 عمايل جزئي
تفا�سيل االإعالن بالن�سر

اإىل حمكوم عليه/ 1_ جمعة املن�سوري للحلويات ذ.م.ممجهول حمل االإقامة
مبا اأن حمكوم له/�سعد حممد ح�سن ح�سن

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 30-01-2019 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�سالح/ �سعد 
حممد ح�سن ح�سن  بالزام املدعى عليها بان تودى للمدعي مبلغ 49.298 درهم) ت�سعة واربعون الف ومائتي 
وثمانية وت�سعون درهما( وتذكرة العودة اىل موطنه على الدرجة ال�سياحية عينا او قيمتها نقدا مامل يلتحق 
امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه  املدعى بالعمل لدى رب عمل اخرعند تنفيذ احلكم، وباملنا�سب من 

منهاورف�ض عدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثي يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
اعالن بالن�صر        
 7138/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�سر
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- اي اي دي انوفيتيف العمال تنفيذ الت�سميم الداخلي �ض.ذ.م.م وميثلها 
حممد ح�سن عمرية - عادل كامل �سبحي   -  جمهويل حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :ميغا كوم ميديا �ض.ذ.م.م
وميثله:عبداهلل ح�سن احمد بامدهاف 

طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/11/11 الزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )16.000( درهم �ستة ع�سر الف درهم ، والفائدة القانونية %5 
على مبلغ كل �سيك اعتبارا من تاريخ ا�ستحقاقه املبي به وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�ساريف 
ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ،  ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�سر هذا االعالن. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

اعالن بالن�صر        
 6379/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�سر
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- ا�ض بي اي للن�سر والدعاية واالعالن �ض.ذ.م.م
 جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :ميغا كوم ميديا �ض.ذ.م.م
وميثله:عبداهلل ح�سن احمد بامدهاف 

بالزام املدعي  اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/10/4  ا�ست�سدار امر  طلب 
، والفائدة 5% من تاريخ  ت��وؤدي للمدعية مبلغ )200.000( دره��م مائتان الف دره��م  عليها بان 
اال�ستحقاق يف:2020/7/2 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ،  ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر 

هذا االعالن. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0006194 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه / �سادجي هامو ، العنوان : 9338396 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/11/18 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

اأعاله ل�سالح / حمدان حممد بطي العبدويل  بالتايل :
ن�ض احلكم / قررت املحكمة ح�سوريا للمدعي عليها االوىل ومبثابة احل�سوري للمدعي عليه 
الثاين / بالزام املدعي عليهما مت�سامني بان يوؤديا للمدعي مبلغا مقداره 415000 درهم 
)اربعمائة وخم�سة ع�سر الف درهم( وبالزامهما مت�سامني بفائدة بواقع 5% �سنويا من تاريخ 
اأ�سل  جتاوز  اال  ب�سرط  ال�سداد  متام  وحتى   2021/8/10 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة 
الدين املق�سى به والزمتهما مت�سامني بامل�سروفات والر�سوم ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل 

اتعاب املحاماة. حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

بالتعاون  م��ال��ي��زي��ا  ج���ن���اح  اأه������دى 
املال  �سذى  االإم��ارات��ي��ة  الفنانة  مع 
فنية  قطعة  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و 
للدولة.  الذهبي  باليوبيل  احتفاء 
وقالت الفنانة وامل�سممة االإماراتية 
وراء  االإلهام  م�سدر  اإن  املال  �سذى 
الرتكيب الفني لهذه القطعة ياأتي 
من الرتاث الغني لكل من ماليزيا 

واالإمارات العربية املتحدة. 
نور  حممد  �سم�ض  عرب  جانبه  من 
جي  اأم  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض 
بهذا  �سعادته  عن  املاليزية  �سي  تي 
التعاون الذي جمع اجلناح املاليزي 
االإماراتية  وامل�سممة  الفنانة  م��ع 
اأن هذه  اإىل  ..م�����س��ريا  امل���ال  ���س��ذى 
قوية  رم��زي��ة  ذات  الفنية  القطعة 

للبلدين.

اأن ه��ذا ال��ت��ع��اون م��ع الفنانة  واأك���د 
املال  ���س��ذى  االإم��ارات��ي��ة  وامل�سممة 
دبي   2020 اإك�سبو  �سعار  يج�سد 
امل�ستقبل"  و�سنع  العقول  "توا�سل 
الفني  العمل  بهذا  ونحن فخورون 
خالله  ن���ح���ت���ف���ي  ال��������ذي  ال������رائ������ع 

باليوبيل الذهبي لدولة االإمارات.

•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود 

خلطة  مالئم   ،  2020 اأك�سبو  يف  اال�ستوائية  غينيا  جناح  �سعار  ج��اء 
الدولة اال�سرتاتيجية حول حتويل عامل الغد ، فمجرد ولوج الزائر من 
اأن الت�سميم ينم عن دولة يف طليعة امل�ستقبل  مدخل اجلناح �سيكت�سف 
غينيا  تقدمي  من  كبري  حيز  ي�سغالن  والتطوير  التنمية  واأن  امل�ستدام، 
احلركة  حرية  يعك�ض  ب�سكل  اجل��ن��اح  �سمم  لذلك  احلديثة،  ب�سورتها 
املوؤدية  املمرات  اأن  حيث  مميز،  باأ�سلوب  مقتنياته  وي�ستعر�ض  والتنقل، 

للرحلة مت�سعة ورحبة ت�ساعد على التحرك والروؤية بكل ي�سر.
، فاجلدران و�سع عليها  العر�ض  من  ج��داً  املقتنيات جزء حيوي  �سكلت 
لوحات تعريفية للتاريح والرتاث والثقافة واالإرث، وتبي هذه اللوحات 
املوقع اجلغرايف واأهم املنتجات الزراعية واأمكان ومعامل ال�سياحة جلذب 
الزوار لزيارة غينا اال�ستوائية على اأر�ض الواقع من خالل تقدمي وجبة 
املذهل  احليوي  التنوع  بها  اأن  حيث  ال��دول��ة،  عن  املهمة  املعلومات  من 
واإمكانات اال�ستثمار يف قطاعات ال�سياحة والتعدين والزراعة، النهم من 

اأهم املجاالت التى ا�ستهرت بها غينيا اال�ستوائية.
اره  لزونّ يقدم  اأن  2020 على  اأك�سبو  اال�ستوائية يف  حر�ض جناح غينيا 
التحول  اإىل  للتعرف  و�سواًل  واملتنوعة،  الطبيعية  املناظر  جت�سد  رحلة 
اإليه من  الدولة، وما و�سلت  انتقلت هلل  الذي  االقت�سادي واالجتماعي 
تطوير البنية التحتية اخلا�سة باملوانئ البحرية، واملطارات، والعا�سمة 
ال�سياحة  يف  اال�ستثمار  الإمكانية  اجلناح  يرويج  كما   ، اأوي��اال  امل�ستقبلية 
اأن ت�سبح غينيا اال�ستوائية مركز  املتوقع  اأن  ، على  والتعدين والزراعة 
من  جميلة  مبجموعة  ال��زائ��ر  وي�ستمتع  للتنمية،  االإف��ري��ق��ي��ة  ال��ق��ارة 
وبالكثري  اجلناح،  تزين  التي  الزاهية  االأل���وان  ذات  اجل��داري��ة  اللوحات 

االأثرية  القطع  التى �سنعت خ�سي�سا حلفظ  الزجاجية  ال�سناديق  من 
والثمينة من الرتاث الغيني. 

ويف اجلناح �سيقف الزائر اأما منحوته من الربوز اخلال�ض منده�ض من 
وتقارب،  تال�سق  من  فيها  يجده  ال��ذي  واالإب���داع  املتقن  النحت  ا�سلوب 
كانت  واإن  واالإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  باللغتي  ت��ع��ري��ف  ال��ن��م��وذج  وب��ج��وار 
الكلمات العربية مقطعة حلروف عك�سية تقراأ من الي�سار وربط الكلمات 
لتكون جملة مفيدة، لكن يف النهاية هى معلومات عن املنحوتة ي�ستفيد 
وقد  التعريفية  اللوحة  ورد يف  كما  نحتها  تاريخ  له  وتبي  الزائر  منها 
"االندماج  " اأو  القبلي  " التكامل  املعلومات" تعترب منحوتة  باأت بهذه 
خا�ض  بتكاليف  �سنعت  اأن��ه��ا  حيث  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  " قطعة  القبلي 
من قخامة ال�سيد تيودورونغوميا اأو بيلنغ مانغو، نائب رئي�ض جمهورية 
اإىل  اال�ستوائية،  لغينا  الوطني  االأم��ن  عن  وامل�����س��وؤول  اال�ستوائية  غينا 
نغوميا  ت��ي��ودورو  ال�سيد   فخامة  كلف  ع��امل��ي��اًل��ي��ون��اردو  امل�سهور  الفنان 
اأنها  بهذه املنحوتة الفريدة من نوعها منذ اأكث من 10 �سنوات حيث 
ترمز اإىل وحدة القبيلة ومتثل اأحد اأف�سل االأعمال الفنية للفنان وهذه 
امل�سنوعة من  الفريدة  التى تعر�ض فيها هذه القطعة  املرة االأوىل  هى 
تيودورو  ال�سيد  فخامة  اأع���رب  كما  اكتمالها،  منذ  مكان  ب��اأي  ال��ربون��ز 
نغوميا عن رغبته يف م�ساركتها مع العامل مبنا�سبة اأك�سبو 2020 حتى 
اأهدى  اأف�سل اجنازات هذا النحات من غينيااال�ستوائية الذي  تعد من 
غينيا  �سعب  وح��دة  على  كدليل  فخامته،  اإىل  الربونزية  املنحوتة  ه��ذه 
االأ�سود  بيكا�سو  ب�����������  املعروف  ن�سويه  مبوميو  ليوناردو  ولد  اال�ستوائية، 
اال�ستوائية"،  غينيا  من  وفنان  نحات  وه��و  اإفينايونغ،  يف   1938 ع��ام 

انتهى ما جاء بالتعريف عن املنحوتة والفنان ومن قام بتكلفتها. 
وغ��ريه��ا من  اواين  م��ن  ال���رتاث  ال�سالة عر�ض  و�سط  اجل��ن��اح  خ�س�ض 

االأدوات القدمية، بينما اأهتم بو�سع املقتنيات بجوار اجلدران يف �سناديقها 
يف  والتنقل  كبرية،  باريحية  م�ساهدتها  من  الزائر  ليتمكن  الذجاجية 
ال�سور  ب�سكل ملحوظ، ومينح اجلمهور فر�سة اللتقاط  اجلناح مي�سر 
اليدوية واحلرف  املعرو�ض، كما خ�س�ض ركن للم�سغوالت  املحتوى  مع 
ال�سعب يف  به  يهتم  ال��ذي  واالبتكار  والثقافة  ال��رتاث  كنوع من  املحلية 
غينا اال�ستوائية، اجلناح يف جممله يعطي انطباع للتنوع واحلر�ض على 
نقل التاريخ والثقافة للعامل والزائرين الذين يهتموا بالدول االإفريقية 

وي�سعوا ملعرفة حياتهم اليومية واملنتجات التى ي�سدرونها للعامل. 

•• دبي - وام: 

وقعت وزارة الثقافة وال�سباب اتفاقية مع وزارة الثقافة والريا�سة وال�سياحة 
يف جمهورية فيتنام اال�سرتاكية بهدف التعاون يف جماالت الثقافة املتعلقة 
ال�سناعات  دع��م  يف  املبا�سر  والتعاون  واملكتبات،  والفنون  وال���رتاث  ب��االآث��ار 
املعرفة  لتعزيز  االتفاقية  وج���اءت  امل��وه��وب��ي.  ودع��م  واالإب��داع��ي��ة  الثقافية 
الثقايف  احل���وار  وتفعيل  االآخ���ر؛  ثقافة  م��ن  لكل  الكامل  والفهم  املتبادلة 
واللقاءات الثقافية، لدورها يف احلفاظ على الهوية الوطنية لكال الطرفي 

والتعريف بها.
وزارة  وكيل  الناخي  م��ب��ارك  �سعادة  دب��ي   2020 اإك�سبو  يف  االتفاقية  وق��ع 
والريا�سة  الثقافة  وزي��ر  نائب  دون��غ  ك��وان��ع  ت��ا  و�سعادة  وال�سباب،  الثقافة 

وال�سياحة الفيتنامي.
يف  واخل���رباء  واملعلومات  اخل��ربات  لتبادل  را�سخة  اأ�س�ض  االتفاقية  وت�سع 

جماالت الثقافة التي ت�سمل االآثار والرتاث والفنون واملكتبات، وال�سناعات 
االإبداعية، ودرا�سة الثقافة واللغات واالآداب والفنون والرتاث اخلا�سة بكال 
والفعاليات  االأن�سطة  وامل�ساركة يف  املكتبات،  والتعاون بي  البلدين لالأخر؛ 
الثقايف بي  التقارب  اأهمية  الناخي  �سعادة مبارك  واأكد  والفنية.   الثقافية 
االإبداعية ومنحها  وال�سناعات  وتعزيز احلوار احل�ساري  ال�سعوب  خمتلف 
قيم  ير�سخ  ع��امل  خلق  يف  وم�ساهمتها  االقت�سادية،  التنمية  يف  االأول��وي��ة 
اآفاق  اإىل  االإن�سانية  بالعالقات  يدفع  مب��ا  والت�سامح  والتفاهم  التعاي�ض 
اأرحب، م�سرياً اإىل اأهمية توطيد اأوا�سر العالقات الثقافية واالإبداعية بي 
البلدين، مبا يخدم جهود التعاون امل�سرتك، ويخلق فر�ض للتعاون الثنائي 

فيما يتعلق باملجاالت الثقافية واالإبداعية.
واأ�سار اإىل اأن هذا الوقت هو االأمثل ال�ستك�ساف اأوجه التعاون يف االقت�ساد 
الفر�ض  ال�ستك�ساف  م�سرتكة  وم���ب���ادرات  من�سات  وت��اأ���س��ي�����ض  االإب���داع���ي، 
وتطوير  فيها،  والعمل  ال��واع��دة  القطاعات  ه��ذه  يف  املتنوعة  اال�ستثمارية 

م�سار العالقات الثقافية واالإبداعية بي البلدين مبا يخدم جهود التعاون 
امل�سرتك، وت�سجيع التعاون يف ال�سيا�سات واللوائح العامة لتعزيز ال�سناعات 
على  التدريب  فر�ض  وتعزيز  القطاع  لهذا  القيا�ض  ومنهجيات  االإبداعية؛ 

تنمية ال�سناعات االإبداعية والنهو�ض بها.
ووفق االتفاقية ي�سعى الطرفان اإىل تبادل اخلربات لت�سهيل تنفيذ االتفاقيات 
الدولية املربمة من خالل منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 
والرتاث  باالآثار  ال�سلة  ذات  الدولية  االتفاقيات  من  "اليون�سكو" وغريها 

والفنون واملكتبات ، وال�سناعات الثقافية واالإبداعية ودعم املوهوبي.
ودعا الطرفان، املخت�سي والعلماء واخلرباء والباحثي يف املجاالت الثقافية 
املتعلقة باالآثار والرتاث والفنون واملكتبات، لتبادل اخلربات يف تنفيذ االأعمال 

واتخاذ االإجراءات عرب املوؤ�س�سات والهيئات واملنظمات الوطنية املخت�سة.
ون�ست االتفاقية على �سرورة تعزيز التعاون بي ال�سلطات املخت�سة بغر�ض 
منهما  ك��ل  وف��ن��ون  وت���راث  وثقافة  الوطنية  بالهوية  ال��وع��ي  م�ستوى  رف��ع 

لدى االآخر عن طريق تبادل الزيارات بي امل�سوؤولي عن الثقافة، والكتاب 
واملفكرين؛ وتبادل الكتب واملطبوعات، املتعلقة بثقافة كل منهما لدى االآخر؛ 
والرتاث  ب��االآث��ار  املتعلقة  والفعاليات  االأن�سطة  يف  امل�ساركة  لتبادل  اإ�سافة 
اإطار اتفاقيات حمددة. وت�سمنت تبادل  البلدين يف  والفنون واملكتبات بي 
"فنون ال�سينما وامل�سرح واملو�سيقى والفنون  زيارات جمموعات فنون االأداء 
والت�سجيالت  الببليوجرافية  املعلومات  وت��ب��ادل  البلدين،  ب��ي  ال�سعبية" 
اتفاقات  املعربة عن الرتاث واملو�سيقى والفنون مبوجب  ال�سوتية واملرئية 

يف �ساأن التعاون بي املكتبات يف كال البلدين.
وي�سعى اجلانبان اإىل �سمان حماية حقوق امللكية الفكرية وفقاً للت�سريعات 
املتبادلة  الثقافية  االأح����داث  وا�ست�سافة  ال��دول��ي��ة،  واالت��ف��اق��ي��ات  الوطنية 
وت�سهيل فر�ض امل�ساركة العامة يف الفعاليات الثقافية، والتعاون يف ا�ستدامة 
بي  الثقايف  التقارب  اإىل  للو�سول  وذل��ك  االإب��داع��ي��ة،  وال�سناعات  الثقافة 

البلدين ال�سديقي.

الإمارات وفيتنام توقعان اتفاقية للتعاون الثقايف

منحوتة الندماج القبلي تعر�س لأول مرة يف العامل 
بجناح غينيا ال�شتوائية يف اأك�شبو 2020   

مرمي املهريي تزور جناح اجلبل الأ�شود يف اإك�شبو 2020 دبي
•• دبي - وام:

زارت معايل مرمي بنت حممد املهريي وزيرة التغري املناخي والبيئة، جناح دولة اجلبل االأ�سود "مونتينيغرو" 
يف اإك�سبو 2020 دبي.

العديد من مواطن  وت�سمل  االأ�سود  دول��ة اجلبل  البارزة يف  البيئية  املعامل  اأه��م  على من��اذج  معاليها  واطلعت 
وا�ستمعت معاليها  ب�سكل تف�سيلي.  ي�ستعر�سها اجلناح  والتي  النباتي واحليواين،  البيولوجي  التنوع  وموائل 
الطبيعية  م��وارده��ا  على  واحل��ف��اظ  البيئة  حماية  جهود  اأه��م  ح��ول  اجلناح  على  القائمي  من  مف�سل  ل�سرح 
اجلبل  لدولة  احلالية  احلكومة  تو�سعتها  على  وتعمل  تطبقها  التي  ا�ستدامته  و�سمان  البيولوجي  وتنوعها 

االأ�سود والتي مت تن�سيبها ر�سمياً خالل الربع الثالث من 2020.
وتعترب دولة اجلبل االأ�سود اأحد اأهم وجهات ال�سياحة البيئية يف منطقة اأوروبا ال�سرقية، وت�سنف كاأحد اأكث 
مراكز التنوع البيولوجي يف العامل حيث ت�سم 3250 نوعاً من النباتات ومئات من ف�سائل احليوانات البحرية 

والربية، تعي�ض يف جمموعة من املواطن واملوائل ت�سمل 5 متنزهات وطنية، و72 منطقة حممية.

•• دبي - وام:

نظمت هيئة الطرق واملوا�سالت على مدار ثالثة اأيام ور�ض 
تعريفية ل� 100 م�ستفيد من خدماتها ل�فئة املتعاملي حتت 
عنوان "حتديد توقعات متعاملي هيئة الطرق واملوا�سالت 

امل�ستقبلية".
الذي  ال��ذه��ن��ي  الع�سف  ب��رام��ج  ال��ور���ض �سمن  وت��اأت��ي ه��ذه 
يهدف اإىل حتديد احتياجات املتعاملي احلالية وامل�ستقبلية 
احتياجات  بناء على  االرتقاء بخدماتها وت�سميمها  بغر�ض 

املتعاملي وجتربتهم.

املتعاملي  �سرائح  خمتلف  املتوا�سلة  ال��ور���ض  وا�ستهدفت 
وركزت على فئة ال�سباب من م�ستخدمي املوا�سالت العامة 
وال�سياح القادمي الإمارة دبي واملتعاملي من مالك مركبات 

"االفراد وال�سركات".
اإ�سعاد املتعاملي بقطاع  اإدارة  وقالت مهيلة الزحمي، مدير 
تنظيم  اإن  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  امل��وؤ���س�����س��ي  االإداري  ال��دع��م  خ��دم��ات 
ال�سباب  م��ن  املتعاملي  لفئات  التفاعلية  ال��ور���ض  �سل�سلة 
اإط��ار تطبيق توجهات  ياأتي يف  املركبات وزوار دبي،  ومالكي 
متوفرة  و�سل�سة  ا�ستباقية  خ��دم��ات  بتقدمي  دب��ي  حكومة 
للجميع من مقيمي و�سياح ليكونوا جزء من عملية تقييم 

وت�سميم اخلدمات وذلك من واقع جتربتهم لهذه اخلدمات 
ب�سكل  االم����ارة  يف  املختلفة  النقل  لو�سائل  وا�ستخدامهم 

منتظم.
اإق��ب��اال وتفاعال كبريا م��ن قبل  ال��ور���ض الق��ت  اإن  واأ���س��اف��ت 
ت�ساهم  مبتكرة  وم��ب��ادرات  اأف��ك��ار  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  املتعاملي 
والتي  للمتعاملي،  ومتميزة  ا�ستباقية  خدمات  ت�سميم  يف 
وت��ط��وي��ر ح��ل��ول عملية  اإي��ج��اد  الهيئة على  ���س��وف حت��ر���ض 
لتلبية توقعاتهم وحتقيقها كما ان هذه الور�ض تعترب فر�سة 
وم�ستخدمي  الهيئة  بي  وال�سراكة  التوا�سل  لتعزيز  مهمة 

املركبات والنقل العام يف االمارة.

جناح ماليزيا يهدى اإك�شبو طرق دبي تنظم ور�س حول احتياجات وتوقعات املتعاملني
احتفاء  فنية  قطعة   2020

باليوبيل الذهبي للدولة

م����ريك����و   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ايطاليا   ، ب������ورزون  ان��ت��ون��ي��و 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)YA5844189(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ث  مم����ن 
اق���رب  او  اي��ط��ال��ي��ا  ب�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
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العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

�إعــــــــــالن
رميايند  تو  ال�س�����ادة/تامي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الينا  تقدموا  قد   CN رقم:2995968  رخ�سة  لل�ساعات 

بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة لطيفه مبارك �سعفان رميدان العامري  %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف �سعيد �سلطان �سيف �سلطان النيادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

�إعــــــــــالن
للمقاوالت  ال�س�����ادة/حثيث  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م 
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3655983 

تعديل ن�سب ال�سركاء 
�سلطان �سالح عو�ض حم�سن الواحدي من 10% اىل %5

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة احمد حمفوظ عبده عابد عابد %5

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة غزال اجلزيرة الدارة العقارات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN وال�سيانة العامة رخ�سة رقم:1051395 
تعديل مدير / اإ�سافة خليفه حممد على عبداهلل

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة خليفه حممد على عبداهلل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جا�سم را�سد خليفه املرموم الظاهرى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة غزال اجلزيرة الدارة العقارات وال�سيانة العامة

GHAZAL AL JAZEERA PROPERTY MANAGEMENT ESTABLISHMENT & GENERAL

اإىل / غزال اجلزيرة و اإدارة العقارات و ال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
GHAZAL AL JAZEERA PROPERTY MANAGMENT - MAINTENANCE ESTABLISHMENT & GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم 

CN وكافيه فن�سيز  رخ�سة رقم:2130131 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فيوليتا 

CN لت�سميم االزياء  رخ�سة رقم:1122101 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون 

عفراء التميمي لل�سيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2882821 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املارينا 

يف اأي بي للخيم واملظالت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1173431 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:املاهر للخياطه الرجاليه ذ.م.م
عنوان ال�سركة:بني يا�ض -بناية/عو�ض مهدي هادي االحبابي

CN 1043773 :رقم القيد يف ال�سجل التجاري

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيي ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون، كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/12/28 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2022/1/2  - بالرقم:2150029918  

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 
املعي خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:كونيك للخدمات اال�ست�سارية ذ.م.م
 - C16 - عنوان ال�سركة:مكتب 208 - مبنى ال�سيد علي عبا�ض عبداهلل

جزيرة ابوظبي �سرق 2 - ق
CN 3920826 :رقم القيد يف ال�سجل التجاري

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيي ال�سادة/كودو�ض بي اأر اأ�ض حما�سبون قانونيون - فرع   2
اأبوظبي 1، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/12/28 وذلك بناء 

على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 
تاريخ التعديل:2022/1/3  - العدل بالرقم:2124002622  

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 
املعي خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/يورو �ستايل لبيع املالب�ض واالحذية

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1863625 
تعديل وكيل خدمات / حذف حممد على م�سبح �سيف النعيمى

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*12 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ يورو �ستايل لبيع املالب�ض واالحذية

EURO STYLE GARMENTS & SHOES SELLING
اإىل/ يورو �ستايل لبيع املالب�ض واالحذية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

EURO STYLE GARMENTS & SHOES SELLING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع مالب�ض االأطفال اجلاهزة - بالتجزئة  4771103

تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع احذية االطفال - بالتجزئة  4771904
 تعديل ن�ساط / حذف خياطة املالب�ض الرجالية العربية  1410903
 تعديل ن�ساط / حذف تف�سيل وخياطة املالب�ض الن�سائية 1410907

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/توي�سر �سوكوال �سوي�سرية ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1719015 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اليازيه عبيد ثانى املهريى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اليازيه عبيد ثانى املهريى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سمياء حممد

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ توي�سر �سوكوال �سوي�سرية ذ م م ذ.م.م

TEUSCHER CHOCOLATES OF SWITZERLAND L L C L.L.C
اإىل/ توي�سر �سوكوال �سوي�سرية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

TEUSCHER CHOCOLATES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ماجيك �سيفل للمقاوالت وال�سيانه 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامه رخ�سة رقم:4252811 
تعديل راأ�ض املال / من 150000 اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ماجيك �سيفل للمقاوالت وال�سيانه العامه

MAGIC CIVIL GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE

اإىل / ماجيك �سيفل للمقاوالت وال�سيانه العامه - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
MAGIC CIVIL GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

�إعــــــــــالن
ومتثيل  العامة  للتجارة  ال�س�����ادة/كلفن  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�سركات  رخ�سة رقم:4265475 

تعديل اإ�سم جتاري من/ كلفن للتجارة العامة ومتثيل ال�سركات

KELVIN GENERAL TRADING & COMPANIES REPRESENTATION

اىل/ كلفن للوكاالت ومتثيل ال�سركات

KELVIN AGENCIES & COMPANIES REPRESENTATION  

 تعديل ن�ساط / حذف جتارة عامة  4690018

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل ماجد الكثريي لعادم 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�سيارات  رخ�سة رقم:3879336 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 ماجد عا�سور حممد �سامل الكثريى من مالك اإىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء 

ماجد عا�سور حممد �سامل الكثريى من 100 % اإىل %0
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدالرب نور احمد %100

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

�إعــــــــــالن
االكت�ساف  ال�س�����ادة/�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت العامة  ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1028770 

 - القاب�سة  االكت�ساف  جمموعة  اإ�سافة   / وبيع  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
�سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

discovery group holding- sole proprietorship l l c
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 حذف احمد يو�سف جمعه عبداهلل احلو�سنى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

�إعــــــــــالن
كهرباء  لت�سليح  ال�س�����ادة/حرارة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�سيارات  رخ�سة رقم:2896297 
تعديل اإ�سم جتاري من/ حرارة لت�سليح كهرباء ال�سيارات

HARARA AUTO ELECTRICAL REPAIRING

اإىل/ كراج حرارة لت�سليح ميكانيكا وكهرباء ال�سيارات
HARARA AUTO  MECHANIC & ELECTRICAL REPAIRING GARAGE

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اإ�سالح ميكانيك املركبات  4520003
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اوركيد لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4290227 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / مروان على خمي�ض على من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / مروان على خمي�ض على من 51 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جهاد بن عبداحلميد اجلابر

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ اوركيد لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م
ORCHIED ENGINEERING CONSULTANTS L.L.C

اإىل/ اوركيد لال�ست�سارات الهند�سية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
ORCHIED ENGINEERING CONSULTANTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

�إعــــــــــالن
لل�ستائر    العاىل  ال�س�����ادة/الذوق  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1746405 
تعديل اإ�سم جتاري من/ الذوق العاىل لل�ستائر

HIGH SENSE CURTAINS

اإىل/ الذوق العايل لل�ستائر والديكور
  HIGH SENSE CURTAINS & DECOR

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة تنجيد االأثاث املنزىل  9524003
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأعمال اجلب�ض  4330010

تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور(  4330015
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جولدن هاو�ض للجب�ض و جي ار 

قد تقدموا الينا بطلب  CN �سي  رخ�سة رقم:4244784 

تعديل اإ�سم جتاري من/ جولدن هاو�ض للجب�ض و جي ار �سي

GOLDEN HOUSE GYPSUM GRC

اإىل/ جولدن هاو�ض للجب�ض وجي ار �سي

GOLDEN HOUSE GYPSUM  GRC111

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/غزال للخدمات الطبية املتنقلة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4275295 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / جا�سم خالد �سعيد زعل املريخى من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / جا�سم خالد �سعيد زعل املريخى من 100 % اإىل %0

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 جا�سم خالد �سعيد زعل املريخى من مفو�ض بالتوقيع اإىل مدير

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة زايد مبارك حممد الدحام املن�سورى %100

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأوروبية عدة من  دعت الكويت مواطنيها اإىل عدم التوجه اإىل دول 
تواجدهم  حال  يف  ومغادرتها  املتحدة  واململكة  واملانيا  فرن�سا  بينها 
فيها ب�سبب ارتفاع عدد االإ�سابات باملتحورة اأوميكرون من فريو�ض 
كورونا. ويزور الكثري من مواطني الكويت اأوروبا التي باتت مركزا 

النت�سار املتحورة اأوميكرون، بغر�ض ال�سياحة.
االأحد  م�����س��اء  ن�����س��رت  ب��ي��ان��ات  يف  الكويتية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ودع���ت 
الكويتيي “اإىل تاأجيل �سفرهم” ب�سكل عام وال �سيما اإىل خم�ض دول 

اأوروبية هي فرن�سا واأملانيا واململكة املتحدة واإ�سبانيا واإيطاليا.
هذه  اأرا�سي”  م��غ��ادرة  “على  الكويتيي  املواطني  ال���وزارة  وحثت 
امل�سبوق  وغ��ري  الكبري  لالرتفاع  “نظرا  البالد  اإىل  وال��ع��ودة  ال��دول 

لالإ�سابات” بفريو�ض كورونا واملتحورة اأوميكرون.
وارتفع عدد االإ�سابات اليومية يف الكويت البالغ عدد �سكانها اأربعة 
ماليي ن�سمة، ب�سكل كبري زاد 20 مرة يف غ�سون �سهر وو�سل اإىل 

حواىل 600 حالة االأحد.
اأي�سا.  االأخ���رى  اخلليج  دول  يف  كبريا  ارتفاعا  االإ���س��اب��ات  و�سهدت 
و�ستفر�ض اململكة العربية ال�سعودية اعتبارا من االأول من �سباط-
االأماكن  لدخول  معززة  جرعة  على  احل�سول  ل��زوم  املقبل  فرباير 

العامة.

ال��ق��وات اللبنانية  ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة يف ح��زب  ق��ال رئي�ض ج��ه��از 
احلر  الوطني  التيار  رئي�ض  اإن  قيوجميان،  ري�سار  ال�سابق  ال��وزي��ر 
جربان با�سيل حاول ا�ستعداء االأطراف ال�سيا�سية وا�سرت�ساء حزب 

اهلل.
ار قبور والعهد  “جربان با�سيل حتول اإىل حفنّ اإن  وقال قيوجميان، 
ورقته  واأن   ،1988 يف   ح�سل  ما  مثل  متاماً  �سيا�سية  جثة  اأ�سبح 
اأن ياأتي با�سيل  الرئا�سية هي ورقة حمروقة وهناك رف�ض جماعي 

وفق موقع “�سوت بريوت«. رئي�ساً للجمهورية”، 
من  ل��ل��خ��روج  اللبنانيي  اأم���ام  فر�سة  ه��ي  “االنتخابات  اأن  وت��اب��ع 

االأزمات«.
واأ�ساف “يرمون ف�سل العهد على النظام علماً اأن النظام نف�سه هو 
لتغطية  مغلوطة  مقاربة  وه��ذه  وبالت�سويات  بالرئي�ض  اأت��ى  ال��ذي 

الف�سل، وهذا ال يعني اأن النظام يف حاجة لتطوير«.

الليبية  لالنتخابات  العليا  الوطنية  املفو�سية  جمل�ض  رئي�ض  ق��ال 
عماد ال�سايح، اإن 3 عنا�سر دفعتها اإىل اإعالن القوة القاهرة، وتاأجيل 
24 دي�سمرب-كانون االأول  التي كانت مقررة يف  العامة  االنتخابات 

املا�سي.
وقال ال�سائح يف جل�سة جمل�ض النواب  اأم�ض االثني، اإن “اأول تلك 
باتة  نف�سه  الوقت  ويف  املت�ساربة  الق�سائية  االأح��ك��ام  هي  العنا�سر 
ونهائية، واأحكام خارج املدة التي حددها القانون واآخرها حكم حمكمة 

ووفقاً ملا ذكرت �سحيفة الو�سط الليبية. ا�ستئناف م�سراتة”، 
واأ�ساف “ال ت�ستطيع املفو�سية جتاوز اأحكام الق�ساء داخل اأو خارج 
املدة الزمنية التي حددها القانون، كما اأن العن�سر الثاين يتمثل يف 
املفو�سية ملزمة  واأ�سبحت  اأن�ساأت مراكز قانونية،  االأحكام  اأن هذه 
تلقتها  التي  التهديدات  “واأخرياً  ال�سايح  وتابع  معها«.  بالتعامل 
و�سلتنا  التي  والر�سائل  اقتحامها،  حماولة  يف  وتتمثل  املفو�سية 
�سيجري  معي  ب�سكل  للمر�سحي  نهائية  قائمة  ���س��دور  عند  ب��اأن��ه 
االقتحام، ومل ي�سدر موقف ر�سمي من اأي جهة لدعمنا حتى جمل�ض 
النواب، الذي توقعت اأن يدين حماولة االعتداء، اأو املجل�ض الرئا�سي 

وحكومة الوحدة الوطنية«. 

عوا�شم

الكويت

بريوت

طرابل�ص

 اخرتاق املوقع الإلكرتوين 
جلريوزاليم بو�شت الإ�شرائيلية 

•• القد�ض-رويرتز

اأن موقعها  االث��ن��ي  اأم�����ض  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة   بو�ست  ذك���رت �سحيفة ج��ريوزال��ي��م 
ب��اأن��ه ميثل ت��ه��دي��دا وا�سحا  االإل��ك��رتوين تعر�ض ل��الخ��رتاق وو���س��ف��ت االأم���ر 
للبالد. وبدال من عر�ض �سفحة اإخبارية رئي�سية، اأظهر املوقع ر�سما تو�سيحيا 
ي�سري على ما يبدو اإىل اجلرنال االإيراين الكبري قا�سم �سليماين الذي اغتيل 
اليوم من عام  العراق يف مثل هذا  اأمريكية م�سرية يف  يف غ��ارة جوية بطائرة 
2020. واأظهر الر�سم التو�سيحي ما بدا اأنها ر�سا�سة تنطلق من خامت اأحمر 
حول اإ�سبع، يف اإ�سارة وا�سحة اإىل خامت مميز كان ي�سعه �سليماين حول اإ�سبعه. 
يف  االإجنليزية  باللغة  يوميا  ت�سدر  التي  بو�ست  جريوزاليم  �سحيفة  وقالت 
تغريدة على موقع تويرت اإنها تعمل على حل امل�سكلة. واأ�سافت “نحن على علم 
“الإ�سرائيل«.  باخرتاق وا�سح ملوقعنا على االإنرتنت اإىل جانب تهديد مبا�سر 
ومل يتاأثر على ما يبدو تطبيق ال�سحيفة على الهاتف املحمول يف حي تعمل 

املواقع االإخبارية االإ�سرائيلية االأخرى ب�سكل طبيعي.

 اإ�شرائيل ت�شمح بدخول اأجانب 
لديهم مناعة �شد كوفيد

•• القد�ض-رويرتز

االأجانب  بدخول  �ست�سمح  اإ�سرائيل  اإن  االثني  اأم�ض  ال�سحة  وزارة  قالت 
دول  م��ن  ال��ق��ادم��ي  كوفيد-19  �سد  مناعة  لديهم  اأن  يفرت�ض  ال��ذي��ن 
متو�سطة اخلطورة اعتبارا من التا�سع من يناير- كانون الثاين يف خطوة 
على طريق اإلغاء حظر مت فر�سه على دخول االأجانب منذ اأواخر نوفمرب 
فريو�ض  م��ن  املتحورة  اأوم��ي��ك��رون  �ساللة  النت�سار  حت�سبا  ال��ث��اين  ت�سرين 
�سنفتها  دول  م��ن  ال��ق��ادم��ون  ه��م  بالدخول  لهم  �سي�سمح  وال��ذي��ن  ك��ورون��ا 
اأو  اللقاح كامال  اإما تلقيهم  اأن يثبتوا  اإ�سرائيل باللون الربتقايل وعليهم 

تعافيهم من كوفيد-19 و�سيخ�سعون لفح�ض قبل وبعد و�سولهم.

هل متنع املكاملة بني بايدن وبوتني احلرب يف اأوكرانيا؟

برا وبحرا وجوا.. 41 تدريبا ع�شكريا للجي�س امل�شري يف 2021

رو�شيا ت�شجل اأدنى ح�شيلة احلكومة الفل�شطينية حتّمل اإ�شرائيل امل�شوؤولية عن حياة اأبو هوا�س 
لالإ�شابات ب� »كورونا« منذ يونيو 2021

•• مو�شكو -وام:

�سجلت رو�سيا 16343 اإ�سابة جديدة بفريو�ض كورونا امل�ستجد “كوفيد19” 
خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية مقابل 18233 اإ�سابة يف اليوم ال�سابق، ما ميثل 
اأدنى ح�سيلة منذ 17 يونيو املا�سي، لريتفع اإجمايل عدد االإ�سابات بالفريو�ض 
اإ�سابات. وقال مركز العمليات الرو�سي  األفا و309  اإىل ع�سرة ماليي و554 
فاك�ض  ان��رت  وك��ال��ة  وبح�سب  اليومي  تقريره  يف  ال��ف��ريو���ض  مبكافحة  اخل��ا���ض 
 835 بت�سجيل  ارتفاعا  �سهدت  رو�سيا  الفريو�ض يف  اإن ح�سيلة �سحايا  لالأنباء 
وفاة خالل اآخر 24 �ساعة، مقابل 811 وفاة اأم�ض االأول، ليبلغ جمموعها 311 
األفا و353 حالة وفاة، ومتاثل لل�سفاء 24037 مري�سا منذ اأم�ض االأول، لي�سل 

اإجمايل عدد املتعافي اإىل ت�سعة ماليي و548 األفا و 76 �سخ�سا.

اأبو  حيث يوجد  الطبي”  “�سامري  با�سم مركز  املتحدث  وقال   .2020
هوا�ض لوكالة فران�ض بر�ض اإن حالة اأبو هوا�ض “ال تزال �سعبة ومعقدة«. 
دولية  وموؤ�س�سات  هيئات  اإىل  ر���س��ائ��ل  الفل�سطينية  احل��ك��وم��ة  ووج��ه��ت 
ب�سرعة،  عنه  االإف���راج  اأج��ل  من  اإ�سرائيل  على  �سغط  ملمار�سة  وحقوقية 
ل �سلطات االحتالل امل�سوؤولية الكاملة  وفقا ملحمد ا�ستيه الذي قال “نحمنّ

عن حياته«.
غزة  وقطاع  املحتلة  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية  االأرا���س��ي  وت�سهد 
عن  اإ�سرابه  ب��داأ  ال��ذي  هوا�ض  اأب��و  مع  ت�سامنية  واعت�سامات  تظاهرات 
هو  الفل�سطيني،  االأ�سري  نادي  وح�سب  اآب-اأغ�سط�ض.  �سهر  منذ  الطعام 
االإ�سراب االأطول من نوعه بي املعتقلي. وقالت املتحدثة با�سم النادي 
اأ�سري فل�سطيني يخو�ض  اأول  “هو  بر�ض  لوكالة فران�ض  �سراحنة  اأماين 
واأعرب  اأمالح”  اأو  مدعمات  ودون  املتوا�سل  االإ���س��راب  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 

اإمكانية ح�سول  م��ن  ع��ن تخوفهم  االأ���س��ري  ن��ادي  م��ع  حم��ام��ون يعملون 
نظرا لرتدي و�سع اأبو هوا�ض ال�سحي. “موت مفاجىء”، 

االعتقال  ره��ن  بهم  امل�ستبه  الفل�سطينيي  املعتقلي  اإ�سرائيل  وت��وق��ف 
تهم  اأي  توجيه  دون  للتجديد،  قابلة  اأ�سهر  �ستة  اىل  االإداري من ثالثة 

ي«. اأحيانا، ودون اإحالتهم اىل املحاكمة، بحجة اأن “ملفهم �سرنّ
وقال رئي�ض نادي االأ�سري الفل�سطيني قدورة فار�ض االثني “اإننّ املعتقل 
اأجمع  الفل�سطيني  ال�سعب  عن  نيابة  معركته  يخو�ض  هوا�ض  اأب��و  ه�سام 
، ولي�ض من اأجل حريته ال�سخ�سية  يف مواجهة �سيا�سة االعتقال االإدارينّ

م�سريا اىل اأن هناك 500 معتقل رهن االعتقال االإداري. فقط”، 
4600 فل�سطيني بينهم قا�سرون  اإ�سرائيل يف �سجونها حوايل  وتعتقل 
اأوقفوا قبل توقيع اتفاقية ال�سالم بينها  ون�ساء، ومن �سمنهم معتقلون 

وبي منظمة التحرير الفل�سطينية يف العام 1993.

•• رام اهلل-اأ ف ب

“امل�سوؤولية  اإ���س��رائ��ي��ل  االث��ن��ي  اأم�����ض  الفل�سطينية   احل��ك��وم��ة  ��ل��ت  ح��منّ
ينفذ  ال��ذي  ه��وا���ض  اأب��و  ه�سام  الفل�سطيني  املعتقل  حياة  ع��ن  الكاملة” 
رئي�ض  وق��ال  اإ�سرائيلي.  �سجن  يف  يوما   140 منذ  الطعام  عن  اإ�سرابا 
الوزراء الفل�سطيني حممد ا�ستية يف م�ستهل جل�سة للحكومة الفل�سطينية 
“نتابع باهتمام كبري احلالة ال�سحية احلرجة لالأ�سري ه�سام اأبو هوا�ض 
وينازع ه�سام اأبو هوا�ض  الذي يوا�سل اإ�سرابه عن الطعام لليوم 140«. 
امل�سرب عن الطعام منذ اأكث نحو خم�سة اأ�سهر احتجاجا على اعتقاله 
االإ�سالمي،  اإىل حركة اجلهاد  باالنتماء  اإ�سرائيل  املوت. وتتهمه  االإداري 
وت�ستبه بارتباطه بهجمات �سدها. وهو معتقل منذ ت�سرين االأول-اأكتوبر 

•• عوا�شم-وكاالت

ال��ت��وت��ر ب��ي رو�سيا  ي��ت�����س��اع��د  ف��ي��م��ا 
لثالث  ال���غ���رب  ي�ستعد  واأوك���ران���ي���ا، 
جوالت من املفاو�سات على م�ستوى 
الثاين  الكرملي يف-كانون  مع  عاٍل 

اجلاري.
وحت����ادث ال��رئ��ي�����س��ان االأم��ري��ك��ي جو 
ب��اي��دن وال��رو���س��ي ف��الدمي��ري بوتي 
البيت  وق������ال  اخل���م���ي�������ض.  ه���ات���ف���ي���اً 

االأبي�ض اإن بايدن “ح�ض رو�سيا على خف�ض الت�سعيد 
اإن  وق����ال  ي���رتاج���ع،  مل  ب��وت��ي  ل��ك��ن  اأوكرانيا”.  م���ع 
العقوبات االقت�سادية التي تلوح بها الواليات املتحدة، 
قد توؤدي اإىل “متزق كامل” يف العالقات بي وا�سنطن 
�سنوات  اأ�سعب  اأم��ر مل يحدث حتى يف  وهو  ومو�سكو. 
احلرب الباردة. وال ميكن اأن تكون ر�سالة بوتي لبايدن 

اأكث و�سوحاً، فرو�سيا لن تر�سى بتنازالت جتميلية.

ماذ� يف �لأفق؟
الكاتب  يقول  املقبلة؟  االأ�سابيع  اأف��ق  يف  يلوح  م��اذا  اإذا، 
اإنرت�ست”  “نا�سيونال  جملة  يف  اأيبي�سكوبو�ض  م��ارك 
مناق�سة  يف  اال���س��ت��م��رار  ه��و  “الهدف  اإن  االأم��ري��ك��ي��ة 
ال��ق��م��ة االفرتا�سية  اأج���ن���دة  ع��ل��ى  امل���درج���ة  ال��ق�����س��اي��ا 
االأخ���رية ب��ي ب��اي��دن وب��وت��ي، وف��ق م��ا ���س��رح املتحدث 
با�سم الكرملي دميرتي بي�سكوف قبل املكاملة الهاتفية. 
يف  امللحة  الق�سايا  م��ن  ع���دداً  �سيناق�سان  ذل���ك،  واإىل 

••القاهرة-وكاالت

اأعلن اجلي�ض امل�سري تنفيذ 41 تدريبا م�سرتكا، من 
عام  خ��الل  امل�سرية  احل���دود  داخ���ل  تدريبا   29 بينها 
رفع  بهدف  ال�سابق  ال��ع��ام  ع��ن  كبرية  ب��زي��ادة   ،2021

الكفاءة وتعزيز العالقات وحماية االأمن القومي.
ويف 2020، نفذ اجلي�ض امل�سري 33 مناورة وتدريبا 
ع�سكريا يف الداخل اأو خارج حدود الدولة، و�سمل ذلك 
اأحدث  با�ستخدام  وبرية”،  وبحرية  “جوية  تدريبات 
اأظهرت  ب�سورة  الع�سكرية،  والتكنولوجيا  االأ�سلحة 
عبدالفتاح  الرئي�ض  تويل  ومنذ  الع�سكرية.  م�سر  قوة 
تطوير  ع��ل��ى  ع��م��ل   ،2014 يف  م��ن�����س��ب��ه  ال�����س��ي�����س��ي 
وحتديث القدرة الع�سكرية امل�سرية، من اأجل مواجهة 
يف  امل�سري،  القومي  باالأمن  حتيط  التي  التهديدات، 

ظل االأحداث امللتهبة يف املنطقة.
العديد  ت��وق��ي��ع  يف  م�����س��ر  وجن���ح���ت 
من �سفقات ال�سالح، لتنويع م�سادر 
ت�سليح القوات امل�سلحة، وكان اأحدثها 
مقاتلة   30 على  فرن�سا  مع  التعاقد 
من ط��راز راف��ال، لتمتلك م�سر 54 
ط��ائ��رة م��ن ه���ذا ال��ط��راز ب��ع��د اإمتام 
قوة  ترتيب  جعل  ه��ذا  ك��ل  الت�سليم. 
متقدمة  م��راك��ز  يف  امل�سري  اجلي�ض 
ب��ي ج��ي��و���ض ال��ع��امل، وج��ع��ل القوات 
امل�سلحة امل�سرية االأوىل عربيًّا، وفًقا 
الذي يقوم  ب��اور،  ملوقع جلوبال فاير 
بت�سنيف اجليو�ض، وفًقا للعديد من 

العوامل.
ك��م��ا ع���زز ال��رئ��ي�����ض امل�����س��ري ق���درات 
اجل���ي�������ض ع����رب اإن�������س���اء ال���ع���دي���د من 
اأحدثها  ك���ان  ال��ع�����س��ك��ري��ة،  ال��ق��واع��د 
البحرية”  يوليو   3 “قاعدة  افتتاح 
ي��ون��ي��و امل���ا����س���ي، وال���ت���ي وت���ع���د اأكرب 
االأو�سط  ال�سرق  يف  ع�سكرية  ق��اع��دة 

 �لناتو ورو�سيا
نيد  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  واأك��د 
�سيجتمعان  ورو�سيا  االأطل�سي  �سمال  حلف  اأن  براي�ض، 
ي��ع��ق��ب ذلك  اأن  ال���ث���اين، ع��ل��ى  ي��ن��اي��ر -ك���ان���ون   12 يف 
 13 اأوروب������ا يف  وال��ت��ع��اون يف  االأم����ن  اج��ت��م��اع منظمة 
يناير -كانون الثاين. واأ�ساف “�سن�سع هواج�سنا على 
الطاولة. واأت�سور اأن الرو�ض �سيفعلون االأمر نف�سه...

ثمة موا�سيع ميكننا التقدم فيها، وهناك موا�سيع اأنا 
متاأكد اأننا �سنختلف فيها«.

اخلارجية  وزارة  ن�����س��ر  امل��ن��ت��ظ��رة  امل��ف��او���س��ات  و���س��ب��ق 
الرو�سية يف اأوائل دي�سمرب-كانون االأول املا�سي، وثيقة 

تت�سمن مطالب اأمنية وا�سعة.
واأدى قرار مو�سكو ن�سر الوثيقة اإىل ا�ستياء امل�سوؤولي 
البارزين يف اإدارة بايدن، م�سددين على اأن اأي حمادثات 

بي رو�سيا والغرب �ستكون بناءة، اإذا جرت يف �سرية.
منف�سلي  ج��زءي��ن  اإىل  تنق�سم  التي  الوثيقة  وت��دع��و 

واأ�سار  املفاو�سات التي �ستجري بي 10 و12 يناير”. 
اإىل اأنه “لن يكون هناك جزء علني” من املكاملة.

و�سري �سالح اجلو االأمريكي طائرة جت�س�ض فوق �سرق 
االأر���ض خالل  الع�سكري على  الو�سع  لتقييم  اأوكرانيا 
التح�سري للمكاملة وفق ما اأفاد به م�سدر ل�سبكة “�سي 

اأن اأن” االأمريكية.
وقال م�سوؤول بارز يف اإدارة بايدن: “اأعتقد اأن الزعيمي 
اأننا  ذل��ك  املبا�سر،  لتوا�سلهما  قيمة  ثمة  اأن  ي��ق��دران 
االآن على احل�سد  اأ�سابيع حتى  باأزمة، وقد م�سى  منر 

الرو�سي«.
واأت�����ت امل��ك��امل��ة ال��ه��ات��ف��ي��ة ب���ي ب���اي���دن وب���وت���ي مقدمة 
-كانون  يناير   10 يف  جنيف  يف  الثنائية  للمفاو�سات 
ال��ث��اين اجل�����اري. و���س��رتاأ���ض ال��وف��د االأم��ري��ك��ي نائب 
اجلانب  يراأ�ض  بينما  �سريمان  ويندي  اخلارجية  وزير 
الرو�سي نظريها �سريغي ريابكوف. ومن غري املتوقع 

اأن ي�سارك بايدن وبوتي يف املفاو�سات املقبلة.

ا باإحدى القواعد  عابًرا بالبحر املتو�سط، وتدريًبا جويًّ
اجلوية امل�سرية.

ا عابًرا بالبحر املتو�سط مع  ا تدريًبا بحريًّ ونفذت اأي�سً
مع  اجلنوب-1”  “حار�ض  تدري�ب  وك��ذل��ك  اإي��ط��ال��ي��ا، 

ال�سودان يف قاعدة حممد جنيب الع�سكرية.
���ا، مت اإج������راء ت��دري��ب��ي بحريي  اأي�������سً وخ����الل ال���ع���ام 
اإ�سافة  واليونان،  م�سر  بي  املتو�سط  بالبحر  عابرين 
اإىل 3 تدريبات بحرية عابرة بالبحر االأحمر بي م�سر 
واإ�سبانيا، وتدريب دفاع جوي “حماة ال�سماء-1” بي 
م�سر وباك�ستان. واأو�سح املتحدث الع�سكري اأنه جرى 
 5 بينها  من  وفرن�سا،  م�سر  بي  تدريبات   10 تنفيذ 
و4  امل�سرية،  اجلوية  القواعد  باإحدى  تدريبات جوية 
واملتو�سط،  االأحمر  بالبحرين  عابرة  بحرية  تدريبات 
بالبحر   ”2021 “كيلوباترا  ال��ب��ح��ري  وال��ت��دري��ب 

يف اجتاه الغرب، حيث تعمل على تاأمي اجلزء الغربي 
املتو�سط.   البحر  على  امل�سري  ال�سمايل  ال�ساحل  من 
اأرك��ان حرب  العقيد  امل�سري  الع�سكري  املتحدث  ون�سر 
امل�سلحة للتدريبات  غريب عبداحلافظ ح�ساد القوات 
 41 اأج����رت  اأن��ه��ا  اإىل  2021، الف��ًت��ا  ل��ع��ام  امل�����س��رتك��ة 

ا داخل وخارج البالد. تدريًبا ع�سكريًّ
واأو�سح اأن التدريبات امل�سرتكة داخل احلدود امل�سرية 
جاءت يف مقدمتها مع الواليات املتحدة، حيث مت اإجراء 
وتدريب  االأح��م��ر،  بالبحر  ع��اب��رة  بحرية  ت��دري��ب��ات   5

لعنا�سر القوات اخلا�سة يف جمال مكافحة االإرهاب.
ك��م��ا ���س��ه��د ع����ام 2021 اإج������راء ت��دري��ب��ي اث��ن��ي مع 
ال�سداقة  “ج�سر  ال��ب��ح��ري  ال��ت��دري��ب  االأول:  رو���س��ي��ا، 
مب�ساركة  والثاين: تدريب “حماة ال�سداقة-5”،   ،”4
ا  الهند تدريًبا بحريًّ قوات املظالت، واأج��رت م�سر مع 

م��ل��زم��ي، ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وحلف 
�سمال االأطل�سي اإىل تقدمي �سمانات 
�سرقاً،  احللف  مت��دد  بوقف  قانونية 
واإىل ح��ظ��ر ن�����س��ر ق����وات اأج��ن��ب��ي��ة يف 
ال�سوفييتية  اجل��م��ه��وري��ات  اأرا����س���ي 

ال�سابقة.
يخطط  احل��ل��ف  اأن  على  موؤ�سر  وال 
اأوكرانيا.  ل�سم  احلا�سر  ال��وق��ت  يف 
م�سوؤولو  ي�ستبعد  نف�سه،  الوقت  ويف 
ت��ق��دمي تعهد قانوين  ف��ك��رة  احل��ل��ف 

مينع كييف من ال�سعي اإىل االن�سمام اإىل احللف.

ح�سد رو�سي در�ماتيكي
وال �سك اأن املفاو�سات املقبلة اأمالها ما و�سفته م�سادر 
رو�سي  ع�سكري  بح�سد  واأوكرانية  غربية  ا�ستخباراتية 
األ����ف جندي  80 و100  ب��ي  ي��ق��در مب��ا  درام��ات��ي��ك��ي 
ع��ل��ى اجل��ان��ب ال��رو���س��ي م��ن احل����دود م��ع اأوك��ران��ي��ا يف 
نوفمرب)ت�سرين الثاين( ودي�سمرب )كانون االأول(. وال 
املناورات  انت�سار ع�سكري يف  اأي  يت�سق هذا احل�سد مع 
االأوكرانية  ال��دف��اع  ا�ستخبارات  رئي�ض  واأب��ل��غ  العادية. 
موقع “ميليتاري تاميز” يف نوفمرب )ت�سرين الثاين(، 
باأن رو�سيا ت�ستعد لغزو اأوكرانيا يف اأواخر يناير-كانون 

الثاين اأو اأوائل فرباير-�سباط.
اأ�سكااًل  ف���اإن  رو�����ض،  ع�سكريي  خ���رباء  اإىل  وا���س��ت��ن��اداً 
اأخرى من االنتقام واردة، وت�سمل احتمال ن�سر اأنظمة 

�ساروخية يف دول حليفة مثل بيالرو�سيا، و�سربيا.

ال�ساطع”  “النجم  تدريب  تنفيذ  جرى  كما  املتو�سط، 
مب�ساركة 21 دولة بقاعدة حممد جنيب الع�سكرية.

هناك  اإن  ق��ال  راغ��ب،  �سمري  اللواء  الع�سكري،  اخلبري 
اإىل  ي�سري  م��ا  وه���و   ،2021 ��ا حت��ق��ق يف  ق��ي��ا���س��يًّ رق��ًم��ا 
القوات  ق����درات  ب��ت��ط��وي��ر  ال�سيا�سية  ال��ق��ي��ادة  اه��ت��م��ام 
ظل  يف  ك��ف��اءت��ه��ا،  ورف���ع  اإمكانياتها  وتو�سيع  امل�سلحة 

منطقة حتيطها اال�سطرابات من كل جانب.
نيوز عربية”،  ل�”�سكاي  ت�سريحات  راغ��ب، يف  واأ�ساف 
اإن�ساء  من  ال��ب��الد؛  �سهدتها  التي  الكبرية  الطفرة  اأن 
قواعد ع�سكرية بينها 3 يوليو وحممد جنيب، �ساهمت 
ال��ع�����س��ك��ري��ة ورف����ع الكفاءة  ال��ت��دري��ب��ات  يف زي����ادة ع���دد 
اأن قاعدة حممد جنيب تت�سمن  اإىل  الع�سكرية، الفًتا 

ميادين تدريب غري موجودة بال�سرق االأو�سط.

ر�سالة ردع
الع�سكرية  ال��ت��دري��ب��ات  اأن  واأو����س���ح 
حيث  م���ع���ن���وي���ة،  ردع  ر����س���ال���ة  ت���ع���د 
ع�سكريون  م���ل���ح���ق���ون  ي��ح�����س��ره��ا 
فتعطي طماأنينة  االإع��الم،  ويغطيها 
للخارج  ور����س���ال���ة  امل�����س��ري  ل��ل�����س��ع��ب 
ب���اأن���ن���ا ج����اه����زون، م���ا ق���د مي��ن��ع اأي 
امل�سلحة  القوات  كون  حمتمل  �سراع 
عرب  الياب�سة  خ���ارج  حتمي  امل�سرية 
وكذلك  غ���از،  فيها  اقت�سادية  م��ي��اه 
ال�سوي�ض  ك���ق���ن���اة  ع���امل���ي���ة  مم�������رات 
بالبحرين  و���س��واح��ل  امل���ن���دب  وب����اب 
اأن  اإىل  امل��ت��و���س��ط واالأح���م���ر. واأ����س���ار 
ه��ن��اك رغ��ب��ة دول��ي��ة يف ال��ت��دري��ب مع 
االأول عربيًّا،  امل�سري؛ كونه  اجلي�ض 
املتنوع  الت�سليح  يف  اجل��دي��د  ول��دي��ه 
يف  خا�سة  تكتيكات  ام��ت��الك��ه  ك��ذل��ك 
مكافحة االإرهاب “هناك طفرة غري 
م�سبوقة يف تاريخ البالد يف الت�سليح 

واال�ستعداد الع�سكري«.

تاميز: اجلناح الي�شاري يف احلزب الدميقراطي يخطط لالإطاحة ببايدن
••لندن-وكاالت

تاميز”  “ذا  ����س���ح���ي���ف���ة  ق�����ال�����ت 
اإن الرئي�ض االأمريكي  الربيطانية 
حمتماًل  حتدياً  يواجه  بايدن  جو 
للحزب  ال���ي�������س���اري  اجل����ن����اح  م����ن 
ا�سطرابات  و���س��ط  ال��دمي��ق��راط��ي 
ب���������س����ب����ب ������س�����ن�����ه، وت�������س���ن���ي���ف���ات 
ا���س��ت��ط��الع��ات ال�����راأي وال��ف�����س��ل يف 

تنفيذ اأجندته الت�سريعية.
وبدا الرئي�ض يف 2022 يف موقف 
ا�ستطالعات  ت�سري  حيث  �سعيف، 

يف  اجل��م��ه��وري��ي  اأن  اإىل  ال�������راأي 
و�سع جيد لل�سيطرة على جمل�ض 
النواب يف االنتخابات الن�سفية يف 

نوفمرب -ت�سرين الثاين املقبل.
ب��اي��دن ل�سربة ق��وي��ة يف  وت��ع��ر���ض 
جو  ق�سى  عندما  امل��ا���س��ي  ال�سهر 
الدميقراطي  ال�سناتور  مان�سي، 
الغربية  ف���رج���ي���ن���ي���ا  والي�������ة  ع����ن 
الرئي�سية  اخلطة  على  املحافظة، 
اأف�سل”،  ب�سكل  ال��ب��ن��اء  ل�”اإعادة 
االأ�سا�سية  ال��رك��ي��زة  ك��ان��ت  وال��ت��ي 

لالأجندة املحلية للرئي�ض.

الغمو�ض  ب���اي���دن  ع��م��ر  وي���ف���اق���م 
االأبي�ض،  ب��ال��ب��ي��ت  ي��ح��ي��ط  ال����ذي 
فرتة  قبل  ع��ام��اً   82 �سيبلغ  فهو 
الرئا�سية  االنتخابات  من  وجيزة 

يف 2024.
املوؤ�س�ض  ت����ران����ت  ك����ورب����ي  ق������ال 
ال�سيا�سي  العمل  للجنة  امل�����س��ارك 
ومدير  اأعذار”،  “ال  ال��ت��ق��دم��ي��ة 
الك�سندريا،  يف  ال�سابق  االت�ساالت 
اأوك��ا���س��ي��و ك��ورت��ي��ز، وه��و اأح���د اأبرز 
االأمريكي  الي�سار  يف  ال�سخ�سيات 
بادين  ع���ن  “بوليتيكو”  مل��ج��ل��ة 

كبرية.  ب�سعبية  ي��ح��ظ��ى  ال  “اإنه 
اإنه عجوز. كان غري فعال اإىل حد 
اأن  املحتمل  من  اأن  واأعتقد  كبري. 
منت�سف  يف  كبرية  هزمية  ي��واج��ه 
بالذين  مليئة  العا�سمة  ال��والي��ة. 

يريدون اأن ي�سبحوا رئي�ساً«.
اأن  ال�سحيفة  ت�ستبعد  ذل��ك،  وم��ع 
بارز  تقدمي  �سيا�سي  اأي  يخاطر 
فال�سناتوران  ب����اي����دن.  ب��ت��ح��دي 
وارين،  واإليزابيث  �ساندرز  بريين 
نفوذ  لهما  ك��ان  امل��ث��ال،  �سبيل  على 

كبري يف اإدارة الرئي�ض.

ويف املقابل، ميكن اأن ياأتي التحدي 
م���ن امل��ر���س��ح��ي االأق�����ل ���س��ه��رة مع 
ل��ي��خ�����س��روه، مب���ن فيهم  ال��ق��ل��ي��ل 
�ساندرز،  حلملة  ال�سابقة  الرئي�سة 
نينا تورنر، اأو ماريان ويليام�سون، 
 2020 يف  ل��ل��رئ��ا���س��ة  امل���ر����س���ح���ة 

والتي اأيدت �ساندرز الحًقا.
وو�سفت “بوليتيكو” جو �سانربغ، 
رجل االأعمال الذي يوؤيد رفع احلد 
االأدن��ى لالأجور اإىل 18 دوالراً يف 
ال�ساعة، باملناف�ض، رغم اأن متحدًثا 

نفى اأنه �سيفكر يف الرت�سح.

اإذا  اأن����ه  اإىل  تاميز”  “ذا  ول��ف��ت��ت 
الإعادة  الرت�سح  الرئي�ض عدم  قرر 
اأن  امل���ح���ت���م���ل  ف���م���ن  االن�����ت�����خ�����اب، 
املر�سحي  من  قوية  قائمة  تظهر 
اأوكا�سيو  ب��ي��ن��ه��م  ال���ت���ق���دم���ي���ي، 
كورتيز، الذي �سيكون يف اخلام�سة 

والثالثي.
اأن  “بوليتيكو”  �سحيفة  وذك���رت 
اإذا  جانباً  يتنحوا  ل��ن  التقدميي 
رف�ض بايدن الرت�سح، ودعم نائبته 
كاماال هاري�ض التي تواجه تراجعاً 

يف �سعبيتها.  
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عربي ودويل
 الهند تطلق حملة لتطعيم الأطفال 

•• مومباي-رويرتز

ب���داأت ال��ه��ن��د  اأم�����ض االث��ن��ي تطعيم االأط��ف��ال ال��ذي��ن ترتاوح 
اأع��م��اره��م ب��ي 15 و18 ع��ام��ا ���س��د ف��ريو���ض ك���ورون���ا �سمن 
عدد  اأك��رب  ي�سم  بلد  يف  التطعيم  حملة  نطاق  لتو�سيع  جهود 
اأن يت�سبب  من املراهقي يف العامل، وذل��ك و�سط خم��اوف من 

املتحور اأوميكرون يف موجة جديدة من االإ�سابات.
جديدة  اإ���س��اب��ة   33750 االث��ن��ي  اأم�����ض  ال�سلطات  و�سجلت 
اإن  ال�سحة  وزارة  وقالت  باملر�ض.  وف��اة  و123  بكوفيد-19 
اإجمايل عدد االإ�سابات باملتحور اأوميكرون �سريع االنت�سار بلغ 
1700. و�ستن�سم املدار�ض اخلا�سة والعامة اإىل مراكز تطعيم 
االأطفال لتوزيع اللقاحات و�سدرت اأوامر لل�سلطات التعليمية 

باإر�سال بيانات التطعيم يوميا اإىل �سلطات الوالية.

لثالثة اأ�سهر بي 19 اأيلول/�سبتمرب و19 كانون االأول-دي�سمرب املا�سي، 
حالة  اأول  ال�سعودية  و�سجلت  مت�سارعة.  بوترية  االأع���داد  ت��زداد  اأن  قبل 

موؤكدة باملتحورة اوميكرون �سديدة العدوى يف 1 كانون االأول-دي�سمرب.
ان  قبل  الفائت،  حزيران-يونيو   29 يف  اإ�سابة   1564 اململكة  لت  و�سجنّ

ترتاجع اأعداد االإ�سابات ب�سكل كبري على وقع ت�سارع حملة التطعيم.
واالأح��د، قال املتحدث با�سم وزارة ال�سحة ال�سعودية حممد عبد العايل 
يف موؤمتر �سحايف اإننّ “املوجة احلالية هي االأعلى منذ بداية الوباء” يف 

اآذار-مار�ض 2020.
د املتحدث با�سم وزارة الداخلية طالل ال�سلهوب يف املوؤمتر نف�سه  فيما اأكنّ

اأننّ املوؤ�سر الوبائي “يت�ساعد ب�سكل ملحوظ وخميف«.
“يف حال  ر من العودة اإىل فر�ض حجر �سحي على م�ستوى البالد  وح��ذنّ

•• الريا�ض-اأ ف ب

اأعلنت اململكة العربية ال�سعودية اأم�ض االثني ت�سجيل اأكث من 1700 
نهاية  منذ  االأوىل  للمرة  �ساعة   24 اآخر  يف  بكوفيد-19  اإ�سابة جديدة 
املوؤ�سر  يف  “خميف”  رت ال�سلطات من ت�ساعد  حزيران-يونيو، فيما حذنّ

ي املتحورة اوميكرون. الوبائي على وقع تف�سنّ
وذكرت وزارة ال�سحة ال�سعودية االثني اأنها �سجلت 1746 حالة اإ�سابة 
ارتفع  فيما  ال�سبت،  اإ�سابة  االأحد و846  اإ�سابة   1024 جديدة مقابل 
حالة   69 مقابل   90 اإىل  حرجة  حاالتهم  تعد  الذين  االأ�سخا�ض  ع��دد 

االأحد و61 حالة ال�سبت.
و�سجلت اململكة التي تعد 34 مليون ن�سمة 100 حالة يوميا باملتو�سط 

 8881 اململكة  لت  االإج��راءات االحرتازية«. و�سجنّ التزامنا بتطبيق  عدم 
وفاة واأكث من 559 األف اإ�سابة وهو املجموع االأعلى يف اخلليج.

االج��ت��م��اع��ي يف  التباعد  اإج�����راءات  ف��ر���ض  ال�سعودية  اأع����ادت  واخل��م��ي�����ض، 
اإلغاء  اأكث من �سهرين ون�سف على  مة بعد  امل�سجد احل��رام يف مكة املكرنّ
رت وزارة ال�سحة على �سوء ذلك اإعادة اإلزام  االجراءات االحرتازية. وقرنّ

و�سع الكمامة والتباعد يف االأماكن املغلقة واملفتوحة.
وفر�ست وزارة الداخلية غرامة 1000 ريال )266 دوالر( على من ال 

يلتزمون بو�سع الكمامة.
كما حثنّت ال�سكان على تلقي اجلرعة املعززة الثالثة، التي �ستكون �سرطا 
لدخول االأ�سواق واملراكز واملن�ساآت التجارية بدءا من االأول من �سباط-

فرباير.

ال�شعودية ت�شجل  1700 اإ�شابة بكوفيد 

•• اخلرطوم-اأ ف ب

عبداهلل  االقت�سادي  اخلبري  تنحى 
حمدوك عن من�سبه رئي�سا لوزراء 
ال�������س���ودان ب��ع��دم��ا ف�����س��ل يف ره���ان 
الع�سكريي  مع  وال�سراكة  التوافق 
اإىل  ال������ب������الد  ق������ي������ادة  اأج���������ل  م������ن 

الدميوقراطية.
يف  للحكومة  رئي�سا  حمدوك  ي  �ُسمنّ
اتفاق  اإث���ر   2019 اآب-اأغ�����س��ط�����ض 
اجلي�ض  ب��ي  ال�سلطة  تقا�سم  على 
والتغيري  احل��ري��ة  ق���وى  وائ��ت��الف 
ال�سعبية  االح��ت��ج��اج��ات  ق���اد  ال���ذي 
الب�سري  �سقوط عمر  اأدت اىل  التي 
بعد ثالثي عاما من حكم ال�سودان 

بقب�سة حديد.
ال�سلطة  وج�سد يومها االأمل بنقل 
اإىل املدنيي. وعمل حمدوك الذي 
يبلغ اخلام�سة وال�ستي يف منظمات 
كم�ساعد  �سيما  ال  واإقليمية،  دولية 
للجنة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���ع���ام  االأم������ي 
التابعة  الإف���ري���ق���ي���ا  االق���ت�������س���ادي���ة 

لالأمم املتحدة يف اأدي�ض اأبابا.
اأوىل  نك�سة  ع��رف  ح��م��دوك  ان  اإال 
مع  االأول-اأك��ت��وب��ر  ت�سرين   25 يف 
ال�سودان،  ���س��ه��ده  ال���ذي  االن��ق��الب 
منزله  اإىل  ج���ن���ود  ح�����س��ر  ع��ن��دم��ا 
عبد  اأول  ال��ف��ري��ق  اإىل  واق����ت����ادوه 

الفتاح الربهان.
وو�سع حمدوك يومها قيد االإقامة 
ال�سواد  �سمل  ق���رار  وه��و  اجل��ربي��ة 
يف  املدنيي  امل�سوؤولي  من  االأعظم 
من  ك��ان  التي  االنتقالية  ال�سلطة 
ت��ت��وىل احل��ك��م حتى  اأن  امل��ف��رت���ض 

تنظيم انتخابات عام 2023.
اإىل جانب  ذل��ك ظهر  ع�سية  وك��ان 
القرن  اإىل  االأم�����ريك�����ي  امل���ب���ع���وث 

متمردة  جم���م���وع���ات  م����ع  �����س����الم 
ك���ان���ت ال ت�����زال حت��م��ل ال�����س��الح يف 
م���واج���ه���ة ال����ق����وات احل���ك���وم���ي���ة يف 
 ،2020 االأول/اأك����ت����وب����ر  ت�����س��ري��ن 
�سطب  وا�سنطن على  وافقت  بينما 
ا���س��م ال�����س��ودان م��ن الئ��ح��ة الدول 
وافقت  اأن  قبل  ل��الإره��اب  الداعمة 
عالقاتها  تطبيع  ع��ل��ى  اخل��رط��وم 

مع اإ�سرائيل.
و�����س����ارك ح����م����دوك يف امل���ا����س���ي يف 
مبادرات �سالم اإفريقية للتو�سط يف 
نزاعات يف دارفور وكردفان والنيل 
االإفريقي  البنك  يف  وعمل  االأزرق. 
بو�سع  م����ع����روف  وه�����و  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، 
االقت�سادي  النمو  حتفز  �سيا�سات 
ميلي�ض  حكومة  ظل  يف  اإثيوبيا  يف 
احلكم،  ت�����س��ل��م��ه  ل�����دى  زي�����ن�����اوي. 
وع���د ال�����س��ودان��ي��ي ال��ب��ال��غ عددهم 
اإيجاد  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل  م��ل��ي��ون��ا،   45
االأزمة  مل��واج��ه��ة  ج��ي��دة  “�سيا�سات 

االقت�سادية«.
يتمتع ب�سورة رجل  وك��ان حمدوك 
االإدارة،  وح�سن  بال�سفافية  يلتزم 
 2018 يف  رف�������ض  م��ن��ذ  ���س��ي��م��ا  ال 
عر�سه  ال����ذي  امل����ال  وزي����ر  من�سب 

عليه الب�سري.
لكن �سيا�سة التق�سف يف بلد يفتقر 
زادت  اأ����س���ا����س���ي���ة،  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ى  اىل 
الغ�سب ال�سعبي وفاقمت الفقر مع 

ت�سخم ن�سبته 300 %.

االإف���ري���ق���ي ج��ي��ف��ري ف��ي��ل��ت��م��ان يف 
�سرورة  ع��ل��ى  م�����س��ددا  اخل���رط���وم، 
نحو  االنتقالية  العملية  ا�ستكمال 
التي حكمها  البالد  حكم مدين يف 
متوا�سل  ���س��ب��ه  ب�سكل  ع�����س��ك��ري��ون 

منذ ا�ستقاللها يف 1956.
بعد �سهر على ذلك يف 21 ت�سرين 
رئي�ض  خ������رج  ال����ث����اين-ن����وف����م����رب، 
احلكم  اإىل  و���س��ل  ال����ذي  ال�������وزراء 
احلكم  ت�سليم  موؤيدي  دعم  بف�سل 
اإىل املدنيي، من االإقامة اجلربية 
اتفاق  مب��وج��ب  من�سبه  وا���س��ت��ع��اد 

ابرمه مع عبد الفتاح الربهان.
للمتظاهرين  بالن�سبة  وا���س��ت��ح��ال 
يعتربونه  كانوا  الذين  ال�سوارع  يف 
االت����ف����اق  ه������ذا  ب���ع���د  “رهينة”، 
“خائنا” الأنه بتحالفه مع اجلي�ض 

ي�سهل “عودة النظام ال�سابق«.
يف امل��ق��اب��ل، اأك���د ح��م��دوك اأن���ه اأراد 
ال�سودانيي”ب�سبب  دم���اء  “حقن 
 56 ب���ح���ي���اة  اأودى  ال������ذي  ال���ق���م���ع 
���س��خ�����س��ا م���ن���ذ االن�����ق�����الب، وع����دم 

تبديد مكت�سبات الثورة.
االأول-دي�سمرب  كانون   19 يف  لكن 
الن����ط����الق  االأوىل  ال������ذك������رى  يف 
“نواجه  ح��م��دوك  اأك���د  “الثورة” 
م�سرية  يف  ك���ب���ريا  ت��راج��ع��ا  ال���ي���وم 
ووحدتها  البالد  اأمن  يهدد  ثورتنا 
وا�ستقرارها وينذر ببداية االنزالق 
وال  وطنا  لنا  تبقي  ال  ه��اوي��ة  نحو 
والتعطيل  بالعنف  م��ن��ددا  ثورة” 

ال�سيا�سي.
واالأح����د اأع��ل��ن ح��م��دوك يف خطاب 
تنحيه  التلفزيون  نقله  االأم��ة  اإىل 

بالده  اأن  على  م�سددا  من�سبه  عن 
يهدد  قد  خطريا  “منعطفا  ت�سهد 

بقاءها«.
الزراعي  االقت�ساد  ودر�ض حمدوك 
على  ح�������س���ل  ث�����م  اخل������رط������وم،  يف 
ماج�ستري من جامعة مان�س�سرت يف 

بريطانيا.
اإقليم  م�����ن  ح�����م�����دوك  ر  وي����ت����ح����دنّ
ج��ن��وب ك���ردف���ان ال���واق���ع يف جنوب 
النيل  كما  �سهد،  وال���ذي  ال�����س��ودان 
االأزرق ودارف��ور، نزاعا م�سلحا بي 
الب�سري  عهد  يف  احلكومية  القوات 

ومتمردين ا�ستمر �سنوات.
اآب- يف  اخل������رط������وم  اىل  و�����س����ل 

اأدي�ض  م��ن  اآت��ي��ا   2019 اأغ�سط�ض 
اأبابا، بعد ثورة مل ي�سارك فيها على 
االأر�ض، لكنه تبنى اأهدافها. وت�سلنّم 

موؤ�س�سات  اإق���ام���ة  مكلفة  ح��ك��وم��ة 
دميوقراطية يف البالد، بينها برملان 
مل ير النور، واقرتاح حل اقت�سادي 
املت�سارع  الت�سخم  وق��ف  على  ق��ادر 

والفقر املزمن.
وجن����ح االق���ت�������س���ادي امل��ت��م��ر���ض يف 
املوؤ�س�سات الدولية يف احل�سول من 
حمو  على  ال���دويل  النقد  �سندوق 
لديون ال�سودان ال�سخمة يف مقابل 
تطبيق �سيا�سة تق�سف كلفته خ�سارة 

جزء كبري من �سعبيته.
اأن  واقع  ال�سعبية  ي�ساعد هذه  ومل 
ال�سلطات االنتقالية مل حتاكم بعد 
واأولئك  الب�سري  امل�سوؤولي يف عهد 
ال���ذي���ن ق��م��ع��وا ان��ت��ف��ا���س��ة 2019 

بالدم.
اتفاق  توقيع  يف  حكومته  وجنحت 

 •• ام�شرتدام-اأ ف ب

اأننّها  الهولندية  ال�سرطة  اأع��ل��ن��ت 
اأم�سرتدام  يف  �سخ�ساً   30 اأوقفت 
خ����الل ت���ظ���اه���رة حم���ظ���ورة جرت 
�سدنّ القيود ال�سحينّة املفرو�سة يف 
املتحورة  ي  تف�سنّ من  للحدنّ  البالد 

اأوميكرون.
وجتمع اآالف املتظاهرين يف �ساحة 
املتحف، اإحدى ال�ساحات الرئي�سية 
بح�سب  ال��ه��ول��ن��دي��ة،  العا�سمة  يف 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

بايدن  االأمريكي جو  الرئي�ض  اأكد 
فولودميري  االأوك�������راين  ل��ن��ظ��ريه 
هاتفية  م��ك��امل��ة  خ���الل  زيلين�سكي 
وحلفاءها  ��ح��دة  امل��تنّ ال���والي���ات  اأننّ 
“�سريدنّون بحزم” اإذا غزت رو�سيا 
وقالت  اأوكرانيا.  الغربية  جارتها 
املتحدثة با�سم الرئا�سة االأمريكية 
“الرئي�ض  اإننّ  بيان  يف  �ساكي  جي 
الواليات  اإننّ  ب��و���س��وح  ق��ال  ب��اي��دن 
و�سركاءها  وح���ل���ف���اءه���ا  امل���ت���ح���دة 
رو�سيا  غ���زت  اإذا  ب��ح��زم  ����س���ريدنّون 

اأوكرانيا«.
ب���اي���دن  اأننّ  ����س���اك���ي  واأو������س�����ح�����ت 
نظريه  م�سامع  ع��ل��ى  اأي�����س��اً  د  ���س��دنّ
الواليات  ال��ت��زام  ع��ل��ى  االأوك�����راين 
يتعلنّق  ���س��يء  +ال  “مبداأ  ��ح��دة  امل��تنّ
على  اإ���س��ارة  دونكم+”، يف  م��ن  بكم 
ما يبدو اإىل اأننّ وا�سنطن �ست�سرك 
تتعلق  م��ف��او���س��ات  اأي  يف  ك��ي��ي��ف 

مب�ستقبل اأوكرانيا.
اأي�ساً  �����د  اأكنّ ب���اي���دن  اأن  واأ����س���اف���ت 
املتنّحدة  ال��والي��ات  اأننّ  لزيلين�سكي 
تدعم ح��لنّ االأزم��ة االأوك��ران��ي��ة عن 
الدبلوما�سية،  اجل���ه���ود  ط���ري���ق 
امل��ح��ادث��ات الرو�سية- مب��ا يف ذل��ك 
ر  االأمريكية الرفيعة امل�ستوى املقرنّ
و10   9 ي��وم��ي  ع��ق��ده��ا يف جنيف 

كانون الثاين/يناير احلايل.
ويف كييف �سارع الرئي�ض االأوكراين 
للدعم  ام���ت���ن���ان���ه  ع����ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري 

مرا�سل لوكالة فران�ض بر�ض.
“بناء  اإننّه  وقالت ال�سرطة يف بيان 
لت  على طلب رئي�ض البلدية، تدخنّ
30 م�ستبهاً  ال�سرطة ومتنّ توقيف 
من  اأرب���ع���ة  اأننّ  اإىل  م�����س��رية  به”، 
عنا�سرها اأ�سيبوا بجروح. واأو�سح 
البيان اأننّ املوقوفي يالحقون بتهم 
واالعتداء  ال��ع��ام  ال��ن��ظ��ام  زع��زع��ة 
وحيازة �سالح ممنوع وعدم احرتام 

ال�سرطة.
اأننّ  اإع���الم حملينّة  و���س��ائ��ل  وذك���رت 

املتظاهرين  االأق��لنّ من  اثني على 
اأ�سيبا بجروح.

ن�سرت  �����ه�����ا  اإننّ ال�������س���رط���ة  وق����ال����ت 
عنا�سر من قوات مكافحة ال�سغب، 
م�سرية اإىل اأننّ بع�ساً من عنا�سرها 
عندما  القوة  ال�ستخدام  ا�سطروا 
امليدان  مغادرة  املتظاهرون  رف�ض 
رغ���م ال��ت��ح��ذي��رات امل��ت��ك��ررة التي 
املتظاهرون  وه��ت��ف  ل��ه��م.  ��ه��ت  وجنّ

“هنا هولندا، ال�سلطة لل�سعب«.
وال���ق���ي���ود ال�����س��ح��ي��ة ����س���ارم���ة يف 

ال�سلطات  ف��ر���س��ت  ح��ي��ث  ه��ول��ن��دا 
اإغالقاً جديداً قبل اأ�سبوع من عيد 
جديدة  موجة  مواجهة  يف  امليالد 
خ�سو�ساً  جت���لنّ���ت  لكوفيد-19 

بتف�سي املتحورة اأوميكرون.
ويف هذا ال�سياق، اأغلقت كل املتاجر 
غري اال�سا�سية واملطاعم واحلانات 
و������س�����االت ال�������س���ي���ن���م���ا وامل���ت���اح���ف 
الثاين- كانون   14 وامل�سارح حتى 
اأقله  امل��دار���ض  اأغلقت  فيما  يناير، 

حتى التا�سع منه.

يف  ل��ب��الده  “الرا�سخ”  االأم��ريك��ي 
مواجهة التهديدات الرو�سية.

ن  وكتب زيلين�سكي يف تغريدة “نثمنّ
من  الأوكرانيا”  ال��را���س��خ  ال��دع��م 
��ح��دة، م�سرياً  ج��ان��ب ال��والي��ات امل��تنّ
اإىل اأننّه بحث ونظريه االأمريكي يف 
“االإجراءات امل�سرتكة بي اأوكرانيا 
وال�سركاء  امل���ت���ح���دة  وال�����والي�����ات 
حلفظ ال�سالم يف اأوروبا واحلوؤول 

دون مزيد من الت�سعيد«.
وت��ب��داأ رو���س��ي��ا وال���والي���ات املتحدة 
يف ال��ت��ا���س��ع م���ن ك���ان���ون ال���ث���اين-
تتناول  جنيف  يف  مباحثات  يناير 

نائبة  تتوالها  االأوك����راين،  ال�ساأن 
ويندي  االمريكي  اخلارجية  وزير 
�����س����ريم����ان ون����ظ����ريه����ا ال���رو����س���ي 
يليها  اأن  على  ري��اب��ك��وف،  �سريغي 
اجتماع  نف�سه  ال�سهر  م��ن   12 يف 
بي رو�سيا وحلف �سمال االأطل�سي 
13 م��ن��ه يف اإط���ار  ث��م اج��ت��م��اع يف 
منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا.

ر  وكان بايدن اأعلن اجلمعة اأننّه حذنّ
داً نظريه الرو�سي فالدميري  جمدنّ
جرت  هاتفية  مكاملة  خالل  بوتي 
حماولة  اأينّ  من  اخلمي�ض  بينهما 

لغزو اأوكرانيا.

وقال بايدن “اأبلغت الرئي�ض بوتي 
���س��ن��ف��ر���ض عقوبات  ���ن���ا  اأننّ ب��و���س��وح 
���س��دي��دة و���س��ن��زي��د م��ن وج���ودن���ا يف 
ل����دى ح��ل��ف��ائ��ن��ا يف حلف  اأوروب��������ا، 

�سمال االأطل�سي«.
واأ�ساف “كننّا وا�سحي: ال ميكنه، 
اأوكرانيا”.  ر، ال ميكنه اجتياح  اأكرنّ
ات�����س��ال هاتفي  وك�����ان ه����ذا ث����اين 
ال��ب��ل��دي��ن يف غ�سون  ب��ي رئ��ي�����س��ي 
التوتر  ب�����س��ب��ب  اأ����س���اب���ي���ع  ث���الث���ة 
بعد  للغرب  املوؤيدة  اأوكرانيا  ب�ساأن 
حدودها  عند  رو�سية  ق��وات  ح�سد 

ال�سرقية.

 اأوميكرون ينت�شر بني الأ�شخا�س 
فوق 50 عاما يف بريطانيا 

•• لندن-رويرتز

قال وزير التعليم الربيطاين ناظم الزهاوي اإن �ساللة اأوميكرون املتحورة 
 50 من فريو�ض كورونا تنت�سر بي االأ�سخا�ض الذين تزيد اأعمارهم عن 
عاما لكن البيانات ال ت�سري اإىل �سرورة فر�ض قدر اأكرب من القيود، وذلك 
من  تن�سيطية  جرعات  تلقوا  الذين  ال�سن  لكبار  املرتفعة  الن�سبة  بف�سل 
اللقاحات. وقال الزهاوي الإذاعة )بي.بي.�سي( “ن�سهد زيادة يف االإ�سابات 
بي االأ�سخا�ض الذين تزيد اأعمارهم عن 50 عاما...لكن هذه الفئة تلقت 
يف االأغلب جرعات تن�سيطية ..ت�سعون باملئة من االأ�سخا�ض فوق 50 عاما 
تلقوا جرعات تن�سيطية«. واأ�ساف اأن احلكومة �ستقيم الو�سع يف اإجنلرتا 
البيانات ما  ال��وق��ت احل���ايل، ال يوجد يف  “يف  ي��وم االأرب��ع��اء. وت��اب��ع قائال 

يجعلني اأعتقد اأننا بحاجة اإىل فر�ض املزيد من القيود«.

 كوريا اجلنوبية تتعهد بال�شالم مع ال�شمال 
•• �شول-رويرتز

تعهد رئي�ض كوريا اجلنوبية مون جيه-اإن اأم�ض االثني با�ستغالل االأ�سهر 
مع  دبلوما�سية  انفراجة  حتقيق  اأج��ل  من  لل�سعي  من�سبه  يف  له  االأخ��رية 
حماوالته  اإزاء  ال��ت��ام  ال�سمت  بيوجنياجن  ال��ت��زام  رغ��م  ال�سمالية،  ك��وري��ا 

الإعالن ال�سالم بي اجلانبي.
التي  انتهاء واليته  العام اجلديد قبل  وقال مون يف كلمة مبنا�سبة حلول 
“�ستوا�سل احلكومة تطبيع العالقات  اأيار  اأعوام يف مايو  ا�ستمرت خم�سة 
اأن  اآمل  بي الكوريتي و�سلك طريق ال رجعة فيه لل�سالم حتى النهاية.. 

ت�ستمر جهود احلوار يف االإدارة املقبلة اأي�سا«.
كيم  ال�سمايل  ال��ك��وري  الزعيم  ي�سر  مل  اجل��دي��د،  العام  ع�سية  خطابه  ويف 
اإنهاء احلرب الكورية التي دارت بي  اإىل دع��وات مون الإع��الن  اأون  جوجن 
نزع  حم��ادث��ات  اإىل  ي�سر  مل  كما  ر�سمية،  ب�سفة  و1953   1950 عامي 

ال�سالح النووي مع الواليات املتحدة واملتوقفة حاليا.
وعقد مون عدة اجتماعات مع كيم منها اجتماع يف بيوجنياجن خالل �سل�سلة 
من املفاو�سات يف عامي 2018 و2019 قبل اأن تتوقف املحادثات و�سط 
ال�سمالية عن تر�سانتها  باأن تتخلى كوريا  خالفات حول املطالب الدولية 
النووية، ودعوة بيوجنياجن لوا�سنطن و�سول لتخفيف العقوبات والتخلي 

عن “ال�سيا�سات العدائية” االأخرى.
وي�سعى رئي�ض كوريا اجلنوبية للتو�سل اإىل “اإعالن نهاية احلرب” ك�سبيل 
اإج��راء مناق�سات عرب  اإىل  اإدارت��ه  ال�ستئناف املفاو�سات املتوقفة وقد ملحت 
قنوات خلفية. لكن كوريا ال�سمالية مل ترد علنا على امل�سعى االأخري، وقالت 
الفكرة لكنها قد تختلف مع كوريا اجلنوبية  اإنها تدعم  املتحدة  الواليات 
ب�ساأن توقيتها. واأقر مون قائال “حقيقي ال يزال هناك طريق طويل كي 
ن�سلكه” لكنه اأو�سح اأنه اإذا حت�سنت العالقات بي الكوريتي ف�سوف ي�سري 

املجتمع الدويل على نف�ض النهج.
 
 

ف�سل يف رهان �لتو�فق و�ل�سر�كة مع �لع�سكريني 

عبداهلل حمدوك رجل التوافق املتعرث يف ال�شودان

موقوفًا يف اأم�شرتدام خالل تظاهرة �شّد القيود   30

بايدن: وا�شنطن »�شرتّد بحزم« اإذا غزت رو�شيا اأوكرانيا 

اإندوني�شيا تبداأ توزيع جرعات تن�شيطية ال�شيطرة على احلريق املدمر يف برملان جنوب اأفريقيا 
•• جاكرتا-رويرتز

قال وزير ال�سحة االإندوني�سي بودي جونادي �سادقي 
اأم�ض االثني اإن بالده �ستبداأ يف اإعطاء ال�سكان جرعات 
اعتبارا  لكوفيد-19  امل�سادة  اللقاحات  من  تن�سيطية 
من 12 يناير- كانون الثاين يف مواجهة انت�سار املتحور 

اأوميكرون يف اأنحاء البالد.
ال�سحي  القطاع  يف  العاملي  تطعيم  بالفعل  وج��رى 
بجرعات تن�سيطية يف يوليو متوز، وتخطط احلكومة 
البالغي ممن  تن�سيطية جلميع  االآن الإعطاء جرعات 
تلقوا اجلرعات الثانية منذ اأكث من �ستة اأ�سهر. وقال 
بودي اإن برناجما لتوفري اللقاحات التن�سيطية يهدف 

اإىل تطعيم نحو 21 مليونا هذا ال�سهر.
 12 يف  )الربنامج(  ينطلق  اأن  الرئي�ض  “قرر  واأ�ساف 

يناير«.
وطعمت اإندوني�سيا 42 باملئة من �سكانها البالغ عددهم 
�سينوفاك  اإنتاج  من  لقاحات  با�ستخدام  مليونا   270

ال�سينية وفايزر ومودرنا.
وقال بودي يف موؤمتر �سحفي اإن البالد �ستحتاج نحو 
على  بالفعل  وح�سلت  تن�سيطية  جرعة  مليون   230

ن�سفها تقريبا.
باملتحور  اإ�سابة   150 م��ن  اأك��ث  اإندوني�سيا  و�سجلت 
اأوميكرون منذ اكت�سافه ال�سهر املا�سي، وكانت معظمها 

تخ�ض م�سافرين دوليي.

•• الكاب-اأ ف ب

�سيطرت فرق االإطفاء اأم�ض االثني على احلريق املدمر الذي 
كايب  اأفريقيا يف  برملان جنوب  االأح��د يف  االأول  اأم�ض  ان��دل��ع  
تاون اآتيا على جزء من اجلمعية الوطنية، بعد جهود ا�ستمرت 

اأكث من 24 �ساعة.
واأو�سح الناطق با�سم فرق االطفاء جريماين كاريل�سي “متت 
ال�سيطرة خالل الليل على احلريق وقد خف�ض عدد العنا�سر 

يف املكان«.
التزال  ال��ن��ريان  اأن  اإذ  امل��ك��ان  يف  عن�سرا   20 ن��ح��و  ي���زال  وال 
ال��ذي ي�سم كنوزا من بينها  اأق��دم جزء من املبنى  م�ستعلة يف 

حواىل اأربعة اآالف قطعة فنية يعود بع�سها اإىل القرن ال�سابع 
ت�سم  التي  الربملان  مكتبة  يطل  اأن احلريق مل  ويبدو  ع�سر. 

جمموعة فريدة من الكتب.
ح��رم اجلمعية  اأن  اإال  االأ���س��رار  ال��ف��ور حجم  يعرف على  ومل 
الوطنية دمر بالكامل. وقال كاريل�سي “يرجح اأن يكون اجلزء 
االأك���رب م��ن اال���س��رار وق��ع يف ه��ذا املبنى ال��ذي ل��ن يكون من 

املمكن ا�ستخدامه ل�سهور«.
ويتاألف املبنى ال�سخم من ثالثة اأجزاء ي�سم اأحدها اجلمعية 
الوطنية والثاين املجل�ض الوطني للمقاطعات املجل�ض الثاين 
التاريخي وهو االأق��دم حيث كان يجتمع  يف الربملان، واجل��زء 

الربملانيون �سابقا.

احلكومة  واأع�����س��اء  املجل�سي  رئي�سا  يجتمع  ان  امل��ق��رر  م��ن 
االثني لتقييم اال�سرار االولية.

اندلع احلريق االأحد قرابة ال�ساعة اخلام�سة �سباحا )الثالثة 
 1884 العام  ب��ن��اوؤه  ال��ذي اجن��ز  باملبنى  اأق��دم جناح  ت.غ( يف 
وي�سم قاعات مغطاة بخ�سب ثمي. وبنيت امللحقات االأخرية 

يف ع�سرينيات وثمانينيات القرن املا�سي.
مكاني  يف  احلريق  اندلع  االأوىل،  التحقيق  عنا�سر  وبح�سب 
اإىل منع نظام االإطفاء  املياه  اإم��دادات  منف�سلي. واأدى قطع 
 24 خ��الل  تقرير  و�سريفع  �سحيح.  ب�سكل  العمل  من  االآيل 
�ساعة اإىل الرئي�ض �سرييل رامابوزا الذي تفقد مكان احلريق 

االأحد.
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•• الفجر -اأك�شل جيلدين -ترجمة خرية ال�شيباين
   بعد ��ستبعاده من تويرت وبد�فع �نتقامي، ي�ستعد �لرئي�س 
�لأمريكي �لأ�سبق ل�سحب �سالحه �ل�سري. بينما يتعّث جو 

بايدن، يف ��ستطالعات �لر�أي.
بتوقيع دونالد تر�مب، هذ� هو  “�ملاآثر”     من بني جميع 
�لنتخابية  حملته  بد�ية  بني  �ملناق�سة:  يقبل  ل  �لذي 
“فّجر”   ،2020 عــام  وليته  فــرتة  ونهاية   2016 عــام 
ح�سابه على تويرت، �لذي �نتقل من 5 �إىل 89 مليون متابع 

يف خم�س �سنو�ت! ثم جاء �ل�ساد�س من يناير 2021.
اأن�ساره،  ان��دف��ع  ال���ي���وم،  ذل���ك  يف   
الكابيتول،  مبنى  اإىل  املتحم�سون، 
���س��غ��ب مذهلة  اأع���م���ال  وان���دل���ع���ت 
العديد  مقتل  اإىل  اأدت  و�ساعقة 
م�سوؤولو  وخل�ض  االأ�سخا�ض.  من 
ال�سبكة االجتماعية اإىل اأن الرئي�ض 
اخل��ام�����ض واالأرب���ع���ي، ال���ذي ُهزم 
قبل �سهرين يف �سناديق االقرتاع، 
ولت�سقط  ع����اًم����ا  خ����ط����ًرا  مي���ث���ل 
العقوبة الحقا: غلق ح�سابه على 
ت�����وي�����رت.    ل��ك��ن ب��ع��د م�����رور عام 
ع��ل��ى ه���ذا احل���ظ���ر، وج���د ترامب 
عالًجا. بف�سل اأموال م�ستثمرين 
حم����اف����ظ����ي، ي�������س���ت���ع���د الإط������الق 
والتي،  اخلا�سة  الرقمية  من�سته 
“احلقيقة  ت�سمى  امل��ف��ارق��ات،  م��ن 
اأخ���رى:  وب��ع��ب��ارة  االجتماعية”، 
ك���ب���رية(  )ب������اأح������رف  “احلقيقة 
واحلقيقة  “ترامب  اجتماعية”. 
ت�سحك  التام!”  ال��ت��ن��اق�����ض  ان���ه 
كاتبة متخ�س�سة  اأ. بريي،  باربرا 
يف الرئا�سات االأمريكية، تدرنّ�ض يف 

جامعة فريجين�سيا.

»تر�مب ميديا” تعلن عن 
جمع تربعات جديدة

اأن قناة       »ي��ب��دو االأم���ر كما ل��و 

مع�سكر  دائًما  يخ�سرها  الن�سفية 
احلال  ك��ان  وكما  االأبي�ض.  البيت 
اأوب��ام��ا وت��رام��ب، من املحتمل  مع 
امل�سري.  نف�ض  ل��ب��اي��دن  ي��ك��ون  اأن 
لقد  ت���خ���دع:  ال  ع���الم���ة  “هناك 
الدميقراطيي  من  العديد  اأعلن 
ح  الرت�سنّ ع���دم  والي��ت��ه��م  امل��ن��ت��ه��ي��ة 
اأنهم  يعني  انتخابهم، مما  الإع��ادة 
ب���ال���ك���اد ي���وؤم���ن���ون ب��ف��ر���ض اإع�����ادة 
جيه  اأن���درو  يالحظ  انتخابهم”، 
ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  بول�سكي، 

يف نيويورك.
   وبالن�سبة للعديد من املحللي، 
الدميقراطية  ال��ه��زمي��ة  ت��ع��د  مل 
ال����ن����واب  امل�����زدوج�����ة يف جم��ل�����س��ي 

وال�سيوخ م�ستبعدة.
 ام����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���رتام���ب، ك���ل ما 
�سعلة  ع���ل���ى  ه����و احل����ف����اظ  ت��ب��ق��ى 
2 من  ال��ن��اخ��ب��ي اجل��م��ه��وري��ي، 
اأ�سل 3 منهم مقتنعون باأن البيت 
م��ن بطلهم يف  ���ُس��رق  ق��د  االأبي�ض 
بايدن  ج��و  واأن   ،2019 نوفمرب 
هذه  ولغر�ض  �سرعي.  غري  رئي�ض 
االأ�سطورة، لي�ض هناك اأف�سل من 
ت���روث ���س��و���س��ي��ال، ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 
عام  الفتاك  ترامب  �سالح  ت�سبح 

2024؟

�سخ�ض يظهر املن�سة على هاتفه بايدن والهزمية املعلنة

نف�سها  ت�سمية  تعيد  نيوز  فوك�ض 
اجلامعية،  ت�سيف  نيوز”  نوين�ض 
تاأثري  ت��وق��ع  م��ن  تتمكن  اأن  دون 
و�سيلة االإعالم الرتامبية اجلديدة 
اأنه  االع���رتاف  “علينا  بال�سبط. 
تلفزيون  ب���رن���اجم���ه  خ����الل  م���ن 
كانت م�سريته  الواقع “املبتدئ”، 
عالوة  واأن��ه  ناجحة،  التلفزيونية 
على ذلك، كان ناجًحا متاًما على 
تبث  التي  اأك��اذي��ب��ه  بف�سل  تويرت 
وميكنه تكرار هذا  “24 �ساعة”، 
االجناز من خالل من�سته “تروث 

�سو�سيال«. 
اأي  ي��ع��رف بال�سبط يف  اأح���د     ال 
تاريخ وتوقيت �سي�سننّ “ملك مار اأ 
الغو” )ا�سم ق�سره يف بامل بيت�ض، 
فلوريدا( هجومه االإعالمي، غري 
ان ك���ل ���س��يء ج���اه���ز. ت��اأ���س�����س��ت يف 
خريف عام 2021 بجمع تربعات 
مبدئي قدره 300 مليون دوالر، 
لالإعالم  ترامب  جمموعة  اأعلنت 
عن  املا�سي  ال�سهر  والتكنولوجيا، 
عن  يزيد  للتربعات  جديد  جمع 

انطلق  )ال����ذي  للت�سخم  عك�سي 
جم��������ددا( وم���ت���غ���رينّ اأوم����ي����ك����رون 
ال�سيطرة  ت�����س��ع��ب  اأن������ه  )ي����ب����دو 
اأن بايدن مت  “امل�سكلة هي  عليه(. 
انتخابه على برنامج ميي احلزب 
برنامج  يطبنّق  وهو  الدميقراطي 
ال��ي�����س��ار: وب���ال���ت���ايل ه��ن��اك خداع 
تقديرات،  ح�سب  الب�ساعة”،  يف 
االآراء  م�����س��ت��ط��ل��ع  وا����س���ن���ط���ن،  يف 

وامل�ست�سار املميز وايت اأيري�ض.
   ومما يزيد الطي بلة، ا�ستحالة 
ويتابع  مع�سكره.  داخ���ل  ال��ت��واف��ق 
ال����والي����ات  “يف  وي����ب����ل:  ك���ري�������ض 
تقول:”  م��زح��ة  ه��ن��اك  امل��ت��ح��دة، 
اأنتمي  ال  ت��ع��ل��م��ون،  ك��م��ا  اأن����ا،  اأوه، 
اأن���ا  ���س��ي��ا���س��ي م��ن��ظ��م:  اإىل ه��ي��ك��ل 
ت�سف  النكتة  “هذه  دميقراطي! 

الو�سع احلايل ب�سكل رائع. »

�ل�سبكة �لجتماعية،
 �سالح تر�مب �لفتاك

االأمريكي كذلك،  التاريخ  ُيعلنّم     
الت�سريعية  االن����ت����خ����اب����ات  اأن 

التناف�ض  اإىل  �سو�سيال”  “تروث 
ميتا   / ف��ي�����س��ب��وك  م���ع  م���ب���ا����س���رًة 

وتويرت... لي�ض اأكث.
ال��ع��م��ل، تعتزم     وح�����س��ب خ��ط��ة 
 16 اإىل   0 م��ن  االن��ت��ق��ال  املن�سة 
م��ل��ي��ون م�����س��ت��خ��دم يف ع���ام واح���د، 
مليون   81 اإىل  ال��و���س��ول  ب��ه��دف 
 .2026 ع������ام  ب���ح���ل���ول  م���ت���اب���ع 
امل�سرتكي  ع��دد  يبلغ  وب��امل��ق��ارن��ة، 
م�سرتك.  مليون   400 تويرت  يف 
����ا على  اأي���������سً ال�������س���رك���ة  وت���ع���ت���م���د 
متنامية  �سوق  وه��ي  البودكا�ست، 
ا -ي�ستمع اإليها 120 مليون  اأي�سً

اأمريكي.
   يف منوذج اأعمال جمموعة ترامب 
ل���الإع���الم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ميثل 
دونالد ترامب “املنتج الرئي�سي”. 
ال�سركة  اأن  ال��ده�����س��ة  ي��ث��ري  ومم���ا 
ت���رغ���ب، ع��ل��ى امل����دى ال��ط��وي��ل، يف 

جمموعة  و�ستغطي  دوالر!  مليار 
والتكنولوجيا،  ل��الإع��الم  ت��رام��ب 
ا  واأي�سً ���س��و���س��ي��ال،  ت����روث  ���س��ب��ك��ة 
ال��و���س��ائ��ط االأخ�����رى، م��ث��ل من�سة 
ال����ربام����ج  اأو  ال���������س����وت����ي  ال����ب����ث 

احلوارية االإذاعية.
نوني�ض،  دي���ف���ي  ت���رام���ب  ع����ينّ     
احل���ل���ي���ف ال�����ق�����دمي، ع���ل���ى راأ�������ض 
امل��ج��م��وع��ة. مت ان��ت��خ��اب��ه م��ن��ذ عام 
2003 ملجل�ض النواب يف وا�سنطن، 
منذ  اال�ستخبارات  جلنة  وت��راأ���ض 
االأي������ام،  ه����ذه  ويف   .2015 ع����ام 
حلياته  ال�����س��ي��ا���س��ة  ع����ن  ي��ت��خ��ل��ى 
اجل����دي����دة ك��رئ��ي�����ض م���دي���ر ع����ام. 
الإعادة  الوقت  “حان  ح:  ���س��رنّ وق��د 
وا�ستعادة حرية  االإنرتنت  اإط��الق 
التعبري دون رقابة ا�ستبدادية من 
ال�سركات التكنولوجية الكربى”. 
وهذا يعني بو�سوح: تهدف �سركة 

ال�سفري  ر  م����رنّ ه��ك��ذا  االنتقام”، 
الواليات  ل��دى  ال�سابق  الفرن�سي 
هناك  ول��ك��ن  اأرو.  ج���ريار  املتحدة 
�سينّارة  باأن طريًقا  �سبب لالعتقاد 

ُتفتح اأمامه.
   »بعد بداية ناجحة حًقا للرئا�سة 
ج�سدها  وال���ت���ي  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
اأغ�سط�ض على  اأوائل  الت�سويت يف 
ق���ان���ون ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة )ال����ذي 
املع�سكر  م��ن  �سيناتوًرا   19 اأق���ره 
اجل���م���ه���وري(، ان��ق��ل��ب امل����د، ي�سري 
املوؤلف وال�سحفي و�سانع االأفالم 
ال��وث��ائ��ق��ي��ة ك��ري�����ض وي���ب���ل، ومع 
للقوات  امل��ن��ظ��م  غ���ري  االن�����س��ح��اب 
االمريكية من افغان�ستان انطلقت 

حلقة اأكث تعقيدا«.
���س��ق��وط ك���اب���ول، تراجعت     م��ن��ذ 
����س���ع���ب���ي���ة ب�������اي�������دن، ال���������ذي ب����دت 
ب�سكل  جلينّة،  اجل�سدية  ه�سا�سته 

لي�سمل  جمهورها  ن��ط��اق  تو�سيع 
ال�سيا�سية،  احل�����س��ا���س��ي��ات  ج��م��ي��ع 
والريا�سة  االخ��ب��ار  ��ا  اأي�����سً ول��ك��ن 
التوقعات،  وب��ح�����س��ب  وال��رتف��ي��ه. 
ال�سبكة  ع��ائ��دات  ت�سل  اأن  مي��ك��ن 
مليون   258 اإىل  االج��ت��م��اع��ي��ة 
حوايل  اأي   ،2026 ع����ام  دوالر 
امل��ت��وق��ع من  ال��ت��داول  ُع�سر حجم 
ترامب  جم��م��وع��ة  االأم  ال�����س��رك��ة 

لالإعالم والتكنولوجيا.
يريد  ال���ق���ري���ب،  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف     
ا�ستخدام  ��ا  اأي�����سً ت��رام��ب  دون���ال���د 
و�سائل اإعالمه اجلديدة من اأجل 

عودة ناجحة. 
ويف مرماه: االنتخابات الت�سريعية 
املقبل، حيث  الن�سفية يف نوفمرب 
ينوي تر�سيخ قب�سته على احلزب 
انتخاب  خ����الل  م���ن  اجل���م���ه���وري 
طريق  على  بالفعل  “اإنه  اأم��ه��ره. 

واجهة موقع تروث �سو�سيال ديفي نوني�ض، احلليف القدمي، على راأ�ض املجموعة

تعتزم املن�شة النتقال من 0 اإىل 16 مليون م�شتخدم يف عام واحد، والو�شول اإىل 81 مليون متابع عام 2026

بعد ��ستبعاده من تويرت وبد�فع �نتقامي

ترامب و�شبكته الجتماعية اجلديدة: كوالي�س هجوم اإعالمي
 يريد دونالد تر�مب ��ستخد�م و�سائل �إعالمه �جلديدة من �أجل عودة �سيا�سية ناجحة

ميكن �أن ت�سبح تروث �سو�سيال، �سالح تر�مب �لفتاك عام 2024

بح�شب التوقعات، ميكن اأن ت�شل عائدات ال�شبكة الجتماعية اإىل 258 مليون دولر عام 2026

اإقالة م�شوؤوَلني يف مدينة �شياآن ب�شبب تف�شي كوفيد  •• بكني-اأ ف ب

اأعلنت ال�سلطات ال�سينية اأننّها اأقالت 
م�����س��وؤول��ي ك��ب��ريي��ن يف ���س��ي��اآن بعد 

ظهور بوؤرة لكوفيد19- يف املدينة الواقعة يف �سمال البالد، م�سرية اإىل اأننّ 
االإغالق العام الذي فر�سته منذ 12 يوماً اأدى اإىل خف�ض اأعداد االإ�سابات 
اجلديدة بالفريو�ض. وقالت ال�سلطات املحلينّة م�ساء  اأم�ض االأول االأحد اإننّها 
اأقالت اثني من كبار ممثنّلي احلزب ال�سيوعي يف مقاطعة “يانتا” من اأجل 

على الوباء” يف املنطقة. وال�سيطرة  الوقاية  عمل  “تعزيز 
وكانت ال�سلطات ال�سينية عاقبت ال�سهر املا�سي ع�سرات امل�سوؤولي يف املدينة 

ب�سبب عدم التزامهم “بحزم اإجراءات الوقاية من الوباء ومكافحته«.

م��ن م��ن��ازل��ه��م م���رة ك���لنّ ث��الث��ة اأي���ام 
ت  اأق���رنّ امل��ا���س��ي  واالأ���س��ب��وع  ع.  للتب�سنّ
�سعوبة  ت���واج���ه  ���ه���ا  ب���اأننّ ال�����س��ل��ط��ات 
و�سلع  ال���غ���ذائ���ي���ة  امل������واد  ت���وف���ري  يف 
يف  نق�ض  م��ن  يعانون  ��ه��م  اأننّ ����دوا  اأكنّ ال��ذي��ن  املدينة  ل�سكان  اأ�سا�سية  اأخ���رى 
بكي  وتبننّت  االجتماعي.  التوا�سل  و�سائل  امل�ساعدة عرب  االأغذية وطلبوا 
على  قا�سية  ق��ي��وًدا  ففر�ست  كوفيد  تف�سي  ملكافحة  �سارمة  ا�سرتاتيجية 
هة منذ ظهر الفريو�ض للمرة االأوىل يف و�سط  احلدود وتدابري حجر موجنّ
البالد اأواخر العام 2019. وتاأتي هذه االإجراءات يف وقت ت�ستعدنّ فيه بكي 
ال�ستقبال اآالف الزوار االأجانب حل�سور االألعاب االأوملبية ال�ستوية املرتقبة 

يف �سباط-فرباير.

بكورونا،  جديدة  اإ�سابة   90 لت  �سجنّ ��ه��ا  اأننّ �سياآن  مدينة  اأعلنت  واالإث��ن��ي 
اإج��م��ايل عدد  ب��ذل��ك  االأح���د، لريتفع  لت  �سجنّ ج��ي��دة  اإ���س��اب��ة   122 مقابل 
االإ�سابات بالفريو�ض يف املدينة اإىل اأكث من 1600 اإ�سابة منذ 9 كانون 
االأول-دي�سمرب. وقال امل�سوؤول االإقليمي ليو غو ت�سونغ يف بيان “لقد �سننّينا 
املدينة من  على وجوب تخلي�ض  داً  الفريو�ض، م�سدنّ �ساماًل” على  هجوماً 
13 مليون  البالغ عددهم  ال�سكان  اأ�سرع وقت ممكن. ويخ�سع  كورونا يف 
االإمرباطور  و�سريح  الطي  بجي�ض  املعروفة  التاريخية  املدينة  يف  ن�سمة 
باخلروج  لهم  ال�سماح  مع  املا�سي،  اخلمي�ض  منذ  حلجر  االأول،  ال�سيني 

    اإدخال بول�شونارو اإىل امل�شت�شفى ب�شكل طارئ
•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

امل�ست�سفى  اإىل  عاما”   66“ بول�سونارو  جايري  الربازيلي  الرئي�ض  اأدخ��ل 
ب�سكل طارئ �سباح اأم�ض يف �ساو باولو مع احتمال اإ�سابته بان�سداد جديد يف 

االأمعاء على ما ذكرت و�سائل اإعالم من بينها حمطة “تي يف غلوبو«.
يف  االنتخابية  احلملة  خ��الل  لها  تعر�ض  ب�سكي  اغتيال  حم��اول��ة  ومنذ 
اأيلول-�سبتمرب 2018، خ�سع بول�سونارو حلوايل �ست عمليات يف البطن 
ب�سبب ان�سداد يف االأمعاء كان اآخرها يف متوز-يوليو 2021 يف م�ست�سفى 

فيال نوفا �ستار اخلا�ض اإىل حيث اأدخل اأم�ض االثني.
 

اإيران تلم�س »واقعية« غربية يف مباحثات فيينا النووية 
•• طهران-اأ ف ب

اأكدت اإيران اأم�ض االثني على ل�سان املتحدث با�سم وزارة اخلارجية، 
اإحياء االتفاق  غربية يف املباحثات ب�ساأن  “واقعية”  اأنها بداأت تلم�ض 

النووي التي ت�ستاأنف يف وقت الحق يف فيينا.
مبكرا  ي���زال  ال  ال��وق��ت  اأن  راأى  زاده  خطيب  �سعيد  امل��ت��ح��دث  اأن  اإال 
للحكم على جدية الواليات املتحدة يف رفع العقوبات املفرو�سة على 

اجلمهورية االإ�سالمية.
وت�ستكمل اإيران واالأطراف التي ما زالت من�سوية يف االتفاق )فرن�سا، 
مبا�سرة،  غري  اأمريكية  مب�ساركة  وال�سي(،  رو�سيا  اأملانيا،  بريطانيا، 
الذي  االتفاق  الهادفة الحياء  املباحثات  الثامنة من  االثني اجلولة 
عقوبات  فر�ض  معيدة   ،2018 ع��ام  اأح��ادي��ا  منه  وا�سنطن  ان�سحبت 

موؤمتر  يف  زاده  خطيب  وق��ال  االإ���س��الم��ي��ة.  اجلمهورية  على  قا�سية 
�سحايف “نلحظ اليوم تراجعا، اأو باالأحرى واقعية من جانب الطرف 
الغربي يف مباحثات فيينا، باأنه ال ميكن اأن يتقدموا بطلبات تتجاوز 

)اإطار( االتفاق النووي«.
املتحدة  ال��والي��ات  كانت  اذا  ما  للحكم  مبكرا  الوقت  ي��زال  “ال  وتابع 
ب�سكل جدي،  االأعمال  الثالث و�سعت على جدول  االأوروبية  وال��دول 

االنخراط يف رفع العقوبات«.
وعاد كبري املفاو�سي االإيرانيي علي باقري اىل العا�سمة النم�سوية 
�سباح االإثني متهيدا ال�ستكمال اجلولة الثامنة من املباحثات، وفق 

ما اأفادت وكالة االأنباء الر�سمية “اإرنا«.
وكان باقري اأ�سار يف ت�سريحات اخلمي�ض ع�سية ا�سرتاحة املفاو�سي، 
اىل اأن طهران مل�ست حتقيق “تقدم مر�ٍض ن�سبيا خالل االأيام االأوىل 

لنهاية  اال�سرتاحة  اأي��ام  بعد  اأن��ه  “ناأمل  وتابع  الثامنة«.  من اجلولة 
خمتلف  قبل  م��ن  ج��دي��ة  اأك���ث  عمل  متابعة  �ستتم  امل��ي��الدي��ة،  ال�سنة 

االأطراف حول م�ساألة رفع العقوبات«.
وب����داأت م��ف��او���س��ات فيينا يف ن��ي�����س��ان-اأب��ري��ل امل��ا���س��ي، واأج��ري��ت منها 
اأ�سهر،  خم�سة  لنحو  تعليق  وبعد  حزيران-يونيو.  حتى  ج��والت  �ست 

ا�ستوؤنفت املباحثات اعتبارا من 29 ت�سرين الثاين-نوفمرب.
وت�سدد طهران على اأولوية رفع العقوبات االقت�سادية التي فر�ستها 
وا���س��ن��ط��ن يف اأع���ق���اب ذل����ك، واحل�����س��ول ع��ل��ى ���س��م��ان��ات ب��ع��دم تكرار 
واالأطراف  املتحدة  الواليات  تركز  املقابل،  يف  االأم��ريك��ي.  االن�سحاب 
االأوروبيون على اأهمية عودة اإيران الحرتام كامل التزاماتها مبوجب 
االتفاق، والتي بداأت الرتاجع عنها بدءا من 2019 ردا على ان�سحاب 

وا�سنطن.

واأتاح االتفاق رفع عقوبات اقت�سادية مفرو�سة على اإيران، يف مقابل 
احلد من اأن�سطتها النووية و�سمان �سلمية برناجمها. اال اأن مفاعيله 
دونالد  ال�سابق  االأم��ريك��ي  الرئي�ض  ق��رر  م��ذ  الالغية  حكم  يف  باتت 
2018، معيدا فر�ض عقوبات  عام  اأحاديا منه  �سحب بالده  ترامب 

قا�سية.
واأبدى الرئي�ض جو بايدن الذي خلف ترامب مطلع 2021، ا�ستعداده 
الإعادة بالده اىل االتفاق النووي، لكن ب�سرط امتثال طهران جمددا 

ملندرجاته.
ليظهر  ح��ان  الوقت  اأن  االثني،  ت�سريحاته  يف  زاده  خطيب  واعترب 
االأطراف االآخرون “التزامهم واظهار اأنه ميكننا اأن نتقدم يف م�ساألة 
من رفع هذه العقوبات ب�سكل  رفع العقوبات وال�سمانات والتحقق” 

عملي.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 171567

با�س��م: �سوما كيميا �سانايى يف تيجاريت انونيم �سريكيتي

اآرنافوتكوي-   ،10 رق���م:  ���س��وك��اج��ي  ال��ب��ار���س��الن  م��اه��ال��ي�����س��ى،  ه��ادمي��ك��وي  وع��ن��وان��ه: 

ا�سطنبول/ تركيا

وامل�سجلة حتت رقم : )171567(  بتاريخ: 2013/05/29

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2022/04/04 وحتى تاريخ : 2032/04/04

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4 يناير 2022 العدد 13433

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 171568
با�س��م: �سوما كيميا �سانايى يف تيجاريت انونيم �سريكيتي

اآرنافوتكوي-   ،10 رق���م:  ���س��وك��اج��ي  ال��ب��ار���س��الن  م��اه��ال��ي�����س��ى،  ه��ادمي��ك��وي  وع��ن��وان��ه: 
ا�سطنبول/ تركيا

وامل�سجلة حتت رقم : )171568(  بتاريخ: 2013/05/29
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2022/04/04 وحتى تاريخ : 2032/04/04
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4 يناير 2022 العدد 13433

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 167686

با�س��م: لوبي اند�سرتيز ال ال بي

وعنوانه: نري كاليان ميلز، نارودا رود، احمد اآباد - 380025، الهند 

وامل�سجلة حتت رقم : )167686(  بتاريخ: 2018/09/08

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2022/01/09 وحتى تاريخ : 2032/01/09

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4 يناير 2022 العدد 13433

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 364301         بتاريخ: 2021/11/11
با�س��م: بازوكا اند �سوكليت

وعنوانه: 165 �ض النزهة حمل 1 ميي العقار، النزهة، القاهرة، م�سر
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املطاعم و الكافيهات.
الواق�عة بالفئة: 43

 FRIED CHICKEN بحروف التينية ا�سفلها عبارة BAZOOKA و�سف العالمة: كلمة
SANDWICH & CHOCOLATE - بحروف التينية على ي�سارها حرف B بالالتينية 

يخرج منه لهب داخل دوائر باللون اال�سود.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4 يناير 2022 العدد 13433

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 364101         بتاريخ: 2021/11/10
با�س��م: بينهاليجونز ليمتد 

وعنوانه: دراجون هاو�ض، 37-39 ارتيلريي الآين، لندن، اإي1 7ال بي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات التجميل؛ ماء العطر؛ العطور، الروائح؛ الكولونيا؛ ماء كولونيا؛ مياه احلمام؛ عطور �سلبة؛ 
لال�ستخدام  �سابون  اال�ستحمام؛  زي��وت  والد�ض؛   اال�ستحمام  جل  ال�سخ�سي؛  لال�ستخدام  العرق  مزيالت 
ال�سخ�سي؛ غ�سول اليدين؛ زيوت اجل�سم؛ لو�سن اجل�سم؛ لو�سن اليدين؛ حليب اجل�سم؛ كرميات اجل�سم؛ 
كرمي االأظافر؛ ال�سامبو؛ لو�سن ال�سعر؛ م�سحوق معطر؛ بودرة التلك املعطرة؛ م�ستلزمات احلمام؛ زيوت 
رغوة  �سابون احلالقة؛  بعد احلالقة؛ جل احلالقة؛  ولو�سن  بل�سم  بعد احلالقة؛  معطرة؛ م�ستح�سرات 
الغرفة؛  عطور  ال�سخ�سي؛  لال�ستخدام  عطرية  زيوت  احلالقة؛  م�ستح�سرات  احلالقة؛  بل�سم  احلالقة؛ 

م�ستح�سرات تعطري الغرفة ؛ بخاخات الغرفة املعطرة.
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العالمة: كلمات LEGACY OF PETRA بحروف التينية باللون اال�سود.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4 يناير 2022 العدد 13433

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 364093         بتاريخ: 2021/11/10
با�س��م: بينهاليجونز ليمتد 

وعنوانه: دراجون هاو�ض، 37-39 ارتيلريي الآين، لندن، اإي1 7ال بي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات التجميل؛ ماء العطر؛ العطور، الروائح؛ الكولونيا؛ ماء كولونيا؛ مياه احلمام؛ عطور �سلبة؛ 
لال�ستخدام  �سابون  اال�ستحمام؛  زي��وت  والد�ض؛   اال�ستحمام  جل  ال�سخ�سي؛  لال�ستخدام  العرق  مزيالت 
ال�سخ�سي؛ غ�سول اليدين؛ زيوت اجل�سم؛ لو�سن اجل�سم؛ لو�سن اليدين؛ حليب اجل�سم؛ كرميات اجل�سم؛ 
كرمي االأظافر؛ ال�سامبو؛ لو�سن ال�سعر؛ م�سحوق معطر؛ بودرة التلك املعطرة؛ م�ستلزمات احلمام؛ زيوت 
رغوة  �سابون احلالقة؛  بعد احلالقة؛ جل احلالقة؛  ولو�سن  بل�سم  بعد احلالقة؛  معطرة؛ م�ستح�سرات 
الغرفة؛  عطور  ال�سخ�سي؛  لال�ستخدام  عطرية  زيوت  احلالقة؛  م�ستح�سرات  احلالقة؛  بل�سم  احلالقة؛ 

م�ستح�سرات تعطري الغرفة ؛ بخاخات الغرفة املعطرة.
الواق�عة بالفئة: 3

بحروف   THE WORLD ACCORDING TO ARTHUR كلمات  العالمة:  و�سف 
التينية باللون اال�سود.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4 يناير 2022 العدد 13433

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 363889         بتاريخ: 2021/11/08
با�س��م: ليلي دوج�سي

وعنوانه: جممع دبي للعلوم، بلوك 17�سي، جنوب الرب�سا، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�سروبات خفيفة؛ م�سروبات غري كحولية بنكهة ال�ساي؛ م�سروبات غازية.
الواق�عة بالفئة: 32

و�سف العالمة: كلمات ME KOMBUCHA بينهما ر�سمة قلب مكتوبة ب�سكل عمودي 
بحروف التينية بااللوان الرمادي واالأبي�ض.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4 يناير 2022 العدد 13433

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 363505         بتاريخ: 2021/11/02
با�س��م: فن�سي اليدز �سبي�سالتيز �سنرت ا�ض دي ان بي ات�ض دي

دار  �سيالجنور  اأالم،  �ساه  ب��ارك، 40150  اند�سرتيال  ي��و20/1، هيكوم جلينماري  19، ج��االن  وعنوانه: منرب 
اإح�سان، ماليزيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
�سال�سل  الال�سقة؛  العد�سات  حقائب  ال�سم�سية؛  وال��ن��ظ��ارات  للنظارات  حقائب  للوهج؛  م�سادة  ن��ظ��ارات 
للنظارات والنظارات ال�سم�سية؛ نظارات االأطفال؛ العد�سات الال�سقة؛ حبال للنظارات والنظارات ال�سم�سية؛ 
للنظارات؛  عد�سات  ال�سم�سية؛  والنظارات  للنظارات  اإط���ارات  املو�سة؛  نظارات  طبية؛  نظارات  اأو  نظارات 
ال�سم�سية؛ قطع  النظارات  الب�سرية لال�ستخدام مع  العد�سات  ال�سم�سية؛ زجاج ب�سري؛  النظارات  عد�سات 

واك�س�سوارات للنظارات؛ النظارات امل�ستقطبة؛ نظارات القراءة نظارات؛ حبال النظارات؛ نظارة �سم�سيه.
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العالمة: كلمة فن�سي مكتوبة ب�سكل خا�ض بحروف عربية باللون اال�سود.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4 يناير 2022 العدد 13433

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 363508         بتاريخ: 2021/11/02
با�س��م: فن�سي اليدز �سبي�سالتيز �سنرت ا�ض دي ان بي ات�ض دي

دار  �سيالجنور  اأالم،  �ساه  ب��ارك، 40150  اند�سرتيال  ي��و20/1، هيكوم جلينماري  19، ج��االن  وعنوانه: منرب 
اإح�سان، ماليزيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�سنوعات من املجوهرات؛ اأ�ساور )جموهرات(؛ دبابي�ض اأو برو�سورات )جموهرات(؛ حقائب لل�ساعات اليد 
اأكمام؛ االأق��راط؛ املجوهرات  اأزرار  ال�ساعات؛ جموهرات ح�سب الطلب؛  وال�ساعات؛ �سال�سل )جموهرات(؛ 
املزيفة؛ جموهرات؛ �سناديق املجوهرات؛ حقائب املجوهرات؛ �سال�سل املفاتيح؛ قالدات )جموهرات(؛ احللي 

من املعادن الثمينة يف طبيعتها جموهرات؛ خوامت )جموهرات( ؛ دبابي�ض ربطات العنق؛ �ساعات اليد.
الواق�عة بالفئة: 14

و�سف العالمة: كلمة فن�سي مكتوبة ب�سكل خا�ض بحروف عربية باللون اال�سود.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4 يناير 2022 العدد 13433

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 363509         بتاريخ: 2021/11/02
با�س��م: فن�سي اليدز �سبي�سالتيز �سنرت ا�ض دي ان بي ات�ض دي

دار  �سيالجنور  اأالم،  �ساه  ب��ارك، 40150  اند�سرتيال  ي��و20/1، هيكوم جلينماري  19، ج��االن  وعنوانه: منرب 
اإح�سان، ماليزيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املفاتيح؛ حقائب  اليد؛ حماالت  للحمل؛ حقائب  يد  لها  املقلد؛ حقائب  اأكيا�ض من اجللد  الظهر؛  حقائب 
من اجللد ومن اجللد املقلد؛ حقائب االأمتعة واحلمل؛ بطاقات حقائب االأمتعة اأو ال�سفر؛ اأحزمة االأمتعة؛ 
ريا�سية؛  حقائب  اجللد؛  من  الكتف  )الأ�سرطة(  اأح��زم��ة  الت�سوق؛  اأكيا�ض  املدر�سية؛  احلقائب  املحافظ؛ 
حقائب؛ حقائب احلمل اأو الت�سوق؛ حقائب ال�سفر؛ جمموعات ال�سفر )م�سنوعات جلدية(؛ �سناديق ال�سفر؛ 

�سناديق )اأمتعة(؛ مظالت اأو �سما�سي؛ حمافظ.
الواق�عة بالفئة: 18

و�سف العالمة: كلمة فن�سي مكتوبة ب�سكل خا�ض بحروف عربية باللون اال�سود.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4 يناير 2022 العدد 13433

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 363511         بتاريخ: 2021/11/02
با�س��م: فن�سي اليدز �سبي�سالتيز �سنرت ا�ض دي ان بي ات�ض دي

اأالم،  ���س��اه  ب���ارك، 40150  ان��د���س��رتي��ال  ي����و20/1، هيكوم جلينماري  وع��ن��وان��ه: من��رب 19، ج���االن 
�سيالجنور دار اإح�سان، ماليزيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض.

الواق�عة بالفئة: 25
و�سف العالمة: كلمة فن�سي مكتوبة ب�سكل خا�ض بحروف عربية باللون اال�سود.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4 يناير 2022 العدد 13433

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4 يناير 2022 العدد 13433

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4 يناير 2022 العدد 13433

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4 يناير 2022 العدد 13433

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4 يناير 2022 العدد 13433

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سبيد بل�ض خلدمات الطباعة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4144356 

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة �ساره خالد عبدالرحيم عبداهلل احلو�سنى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد حممد ال�سيد ال�سيد �سيام %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل زايد �سعيد مبارك �سنكر

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

 كل املر�شحني على الي�شار 
يعّجزون بع�شهم البع�س 

مر�سح �خل�سر جادو، يرف�س 
�مل�ساركة يف �أي �نتخابات متهيدية 

يناير هو الوقت
 الذي �شينت�شر فيه اجلميع

مثل الكثريين، يعتقد املتمردون اأن اأرنو مونتبورغ �شيتخلى عن تر�ّشحه قريًبا

واالأ�������س������واأ م����ن ذل������ك، ي���ب���دو اأن 
مثل  ينهارون،  املرت�سحي  بع�ض 
اأرنو  اأو  هيدالغو  اآن  اال�سرتاكية 
املرت�سحي  “جميع  م��ون��ت��ب��ورغ. 
��زون بع�سهم  ي��ع��جنّ ال��ي�����س��ار  ع��ل��ى 
البع�ض”، هكذا ياأ�سف ال�سكرتري 
اال�����س����رتاك����ي،  ل���ل���ح���زب  االأول 

اأوليفييه فور.
 ومن هنا، بالن�سبة اإىل هيدالغو، 
انتخابات متهيدية  فكرة  اق��رتاح 
اأن مت  ب��ع��د  دي�����س��م��رب،  اأوائ������ل  يف 

رف�سها مراًرا وتكراًرا. 
احل������زب  اأن  الح�����ظ�����ت  “لقد 
اال���س��رتاك��ي ق��د م���ات، وت���رى اأنه 
قد ال يكون هناك مر�سح من هذا 
يجزم كادر من القطب  احلزب”، 

البيئي.

يناير �ملوعد   15
�لنهائي لـ “�لنتخابات 

�لتمهيدية �ل�سعبية«
التغيري،  ه�������ذا  ول���ت���ح���ق���ي���ق     
ت��رت��ك��ز اال���س��رتاك��ي��ة ع��ل��ى وجود 
�سعبية”.  متهيدية  “انتخابات 
االختبار  لهذا  املرت�سحي  وعلى 
ال��ت��ع��ري��ف ب��اأن��ف�����س��ه��م ق��ب��ل 15 
يناير، و�ستجرى عملية االقرتاع 
�سيء  ك���ل  ل��ك��ن  و30.   27 ب���ي 

لي�ض بهذه الب�ساطة.
 “مل نوقع اأي �سيء معهم، نحن 
فيها  ن�����س��ت��م��ع  ال���ت���ي  امل���رح���ل���ة  يف 
هذا ما �سرح  البع�ض”،  لبع�سنا 
ب���ه اأح����د اأع�������س���اء ق���ي���ادة احلزب 

اال�سرتاكي.
االنتخابات  م��ن��ظ��م��و  ي���ري���د     
ال��ت��م��ه��ي��دي��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة االق����رتاع 
املر�سحي  )ترتيب  باالأغلبي�������ة 
يدع������و  بينم��ا   )5 اإىل   1 م���ن 
اقرتاع  اإىل  اال���س��رتاك��ي  احل���زب 

كال�سيكي. 
“بالن�سبة لنا، هذا غري ممكن”، 
يح�سم املتحدث با�سم االنتخابات 
�سموئيل  ال�سعبية،  التمهيدية 

جرزيبو�سكي.
    رئ��ي�����س��ة ب��ل��دي��ة ب��اري�����ض، مثل 

كبري”،  “خلطاب  البيئة  مر�سح 
بعد.  ����س���ك���ل���ه  حت����دي����د  ي���ت���م  مل 
لتقدمي   29 ي���وم  و�سيخ�س�ض 
منتديات  ���س��ك��ل  يف  ال����ربن����ام����ج 
المركزية. ثم يوا�سل يف فرباير 
�����ي يف  ب���ع���ق���د اج���ت���م���اع���ي ع�����امنّ

االأ�سبوع.
الي�سار،  ع���ل���ى  االأث������ن������اء،  يف     
جان  اإزع���������اج  يف  ي��ف��ك��ر  اأح������د  ال 
باالنتخابات  م��ي��ل��ي��ن�����س��ون  ل����وك 

التمهيدية. 
ل���ن يذهب.  اأن�����ه  ي��ع��ل��م اجل��م��ي��ع 
باإحداث  املرت�سح  اأن�سار  وي��اأم��ل 
��ة يف ال��راأي العام يف االأ�سابيع  رجنّ
املقبلة، ال �سيما من خالل تعبئة 

الطبقات ال�سعبية.
�ستبداأ  ف�������س���اع���ًدا،  االآن  “من   
ي���راه���ن  ال����ت����ب����ل����ور،  االأم����������ور يف 
الك�سي�ض  امل��ت��م��ردة  فرن�سا  ن��ائ��ب 
الذي  الوقت  هو  يناير  كوربيري، 
ط  �ستن�سنّ اجلميع”.  فيه  ينت�سر 
حركة  يف  الرئي�سية  ال�سخ�سيات 
اجتماعات،  امل����ت����م����ردة  ف���رن�������س���ا 
باالإ�سافة اإىل اجتماع ميلين�سون، 

يف ال�ساد�ض ع�سر يف نانت.
يعتقد  ال����ك����ث����ريي����ن،  وم����ث����ل     
مونتبورغ  اأرن�����و  اأن  امل���ت���م���ردون 
قريًبا.  ��ح��ه  ت��ر���سنّ ع���ن  ���س��ي��ت��خ��ل��ى 
االأط���وار،  غريبة  �سخ�سية  “اإنه 
ي���ري���د فعله،  م���ا  اأف���ه���م  اأع�����د  مل 

ياأ�سف كوربيري، هذا هدر.
مفيًدا  ي��ك��ون  اأن  ي��ري��د  ك���ان  اإذا   
ين�سم  اأن  ع��ل��ي��ه  ك����ان  الأف����ك����اره، 

اإلينا”.
 مل يعد منا�سلو فرن�سا املتمردة 
فابيان  م���ع  ب��ال��ت��ق��ارب  ي��وؤم��ن��ون 
فر�سية”  لي�ست  “هذه  رو�سيل. 
ي��وؤك��د ب��رو���س��ات.   يف 15 يناير، 
الفرن�سي  ال�����س��ي��وع��ي  ���س��ي��ق��دم 
ف�����رباي�����ر،   6 ويف  ب�����رن�����اجم�����ه. 
���س��ي��ن��ظ��م اج���ت���م���اع���ا ���س��خ��م��ا يف 
ال��ت��ي انتخب  امل��دي��ن��ة  م��ر���س��ي��ل��ي��ا 
حيث  من  نائبا.  ميلين�سون  فيها 
�سيكون  االث���ن���ي،  ب���ي  ال��ت��ق��ارب 

احلد االأق�سى.

التمهيدية،  االنتخابات  منظمي 
تلفزيونية  م��ن��اظ��رات  اإىل  تدعو 
�سخ�سيات  خمتلف  بي  يناير  يف 

الي�سار. 
دون  م�����ن  احل���������ايل،  ال�����وق�����ت  يف 
جن���اح. يف غ�����س��ون ذل���ك، �ستقوم 
اإىل  باحلج  اال�سرتاكية  املر�سحة 
الثامن  يف  )����س���ارن���ت(  ج���ارن���اك 
فران�سوا  وف��اة  ذك��رى  يناير،  من 
ميرتان، املدفون يف هذه املدينة. 
 22 ي���وم  اج��ت��م��اع��ا  �ستعقد  ك��م��ا 
و�ستقدم  ب���اري�������ض  م��ن��ط��ق��ة  يف 

برناجمها يف نهاية يناير.
�سيفة  ت����وب����ريا،  ك��ري�����س��ت��ي��ان     
احلملة  يف  االأخ��������رية  ال��ل��ح��ظ��ة 

اأو����س���ح يانيك  ل��ق��د  ال��ن��اخ��ب��ون. 
انتخابات  ي���ري���د  ال  اأن������ه  ج������ادو 
يبادر  اأن  عليه  ول��ك��ن  متهيدية، 

بالتوا�سل مع االآخرين«.
االن���ت���خ���اب���ات  اق����ت����ح����ام  الأن     
التمهيدية وتوبريا يخفي ب�سكل 
التي  االأوىل  ال�����س��ع��وب��ات  ���س��يء 
واجهتها حملة جادو، التي تعترب 
بطيئة وحذرة للغاية. هل �ستكون 
اأك���ث ح�����س��م��اً؟ �سيذهب  ع��ودت��ه��ا 
5 يناير  ي��وم  ب���وردو  اإىل  امل��ر���س��ح 
حول مو�سوع ال�سباب. ويف التا�سع 
ع�����س��ر، ال��ي��وم ال����ذي ���س��ي��اأت��ي فيه 
الربملان  اأم���ام  للتحدث  م��اك��رون 
االأوروب��ي يف �سرتا�سبورغ، خطط 

الوحدة”،  مبعركة  للفوز  قليلة 
قال اأحد ركائز حملتها.

   ال�سخ�سية التي ال تزال تتمتع 
تعتقد  الي�سار،  يف  كبرية  ب�سعبية 
ديناميكية  �سيخلق  و�سولها  اأن 

قوية.
 لكن تاأثري االنفجار غري موجود، 
جيًدا  اال�ستقبال  ك��ان  وان  حتى 
نتوقف  اأن  “يجب  االأر����ض.  على 
ال�سعبية  ال��ط��ب��ق��ات  احل��ل��م،  ع��ن 
زعيم  ي��ح��ذر  ل��ت��وب��ريا،  ت�سوت  ال 
ا�سرتاكي، قراءة ال�سعر، ال ت�سنع 

�سيا�سة”.
 وع��ل��ى ه��ام�����ض االج��ت��م��اع االأول 
ل���� ي��ان��ي��ك ج�����ادو، يف دي�����س��م��رب يف 

االآن  “تخطط”  ال���رئ���ا����س���ي���ة، 
ل��ل��رت���س��ح و����س���رب���ت م���وع���دا مع 
يناير.  منت�سف  يف  الفرن�سيي 
“مت  امل��ق��رب��ي منها،  اأح���د  ووف���ق 
للرت�سح.  ال�سروط”  ا���س��ت��ي��ف��اء 
لكن وزيرة العدل ال�سابقة تف�سل 
االنتخابات  ع���رب  امل�����رور  ���ا  اأي�������سً

التمهيدية ال�سعبية.
�ست�ستاأنف  احل���ي،  ذل���ك  وح��ت��ى   

جولتها هذا االأ�سبوع.
مل�سائل  االأوىل  ���س��ت��خ�����س�����ض   
ال��ق��درة ال�����س��رائ��ي��ة، واالخ����رى يف 
للق�سايا  خم�س�سة  اأوك�سيتانيا 
عن  ن����ت����وق����ف  “لن  ال���ب���ي���ئ���ي���ة. 
اأ�سابيع  �سوى  يتبق  مل  االإ���س��راع، 

انت�ساره. فلماذا يرف�ض؟”. ويردنّ 
اأحد املقربي من جادو: “االأ�سرة 
الدميقراطية لديها  اال�سرتاكية 
هيدالغو،  م��رت���س��ح��ي:  ث���الث���ة 
م����ون����ت����ب����ورغ، ت�����وب�����ريا. االأب����ن����اء 
يف  ه��ول��ن��د  لفرن�سوا  ال�����س��ائ��ع��ون 
و�سعوا  ل��ق��د  م��ط��ل��ق��ة.  ���س��ب��اب��ي��ة 
اإليهم  وي��ع��ود  م���اأزق،  يف  اأنف�سهم 
ترتيب حكايتهم التي ال تهم دعاة 

حماية البيئة«. 
   �ساندرين رو�سو، املتاأهلة للدور 
التمهيدية  لالنتخابات  النهائي 
جتاوزنا  “اإذا  ح���ذرت:  للخ�سر، 
ال��ت��ح��دث مع  دون  ي��ن��اي��ر  ���س��ه��ر 
يعاقبنا  ف�سوف  البع�ض،  بع�سنا 

ل�  الوطني  لل�سكرتري  الون، �سبق 
جوليان  البيئة-اخل�سر،  اأوروب���ا 
بايو، اأن �سرح: “اأكننّ الكثري من 
االحرتام لتوبريا، لكنها مل تعربنّ 

اأبًدا عن اأدنى فكرة بيئية.«

»ما �لذي يخافه جادو؟«
   ج���ادو، ق��رر م�ساهدة ك��ل �سيء 
من بعيد. وال نينّة لديه للم�ساركة 

يف اأي متهيدية.
تت�ساءل  ي���خ���اف���ه؟  ال�����ذي  “ما   
كانت  اإذا  ه���ي���دال���غ���و.  ح���ا����س���ي���ة 
يعتقد،  ك��م��ا  و���س��خ�����س��ه،  ال��ب��ي��ئ��ة 
للي�سار،  اجلديدة  الدافعة  القوة 
�ست�سهد  ���ع  جت���منّ مت��ه��ي��دي��ة  ف����ان 

هيدالغو  مازق اال�سرتاكيي

توبريا اخر امللتحقي مر�سح اخل�سر يانيك جادو

مونتبورغ االن�سحاب قريبا

ميلين�سون انا او ال احد

فابيان رو�سيل واحلزب ال�سيوعي املعزول

فريق توبري�: �سن�سّرع �خلطوة، مل يتبق �سوى �أ�سابيع قليلة للفوز مبعركة �لوحدة

�ل�سباق �إىل �لإليزيه:

الي�شار والرئا�شية: يناير، �شهر احل�شم والفرز...!
•• الفجر -خرية ال�شيباين

    بوجود �ستة مرت�سحني على خط �ل�سباق، مل يكن 
�ملتناف�سني  من  �لكبري  �لعدد  هذ�  مثل  قط  للي�سار 
وبني  �لرئا�سية.  �لنتخابات  من  جــًد�  �لقريبني 
�لقادمة  �لأ�سابيع  �ستكون  و�لإق�ساء،  �ملناف�سة 

يعد  �لي�سار،  على  كبرية.     ل�سطر�بات  م�سرحا 
�سهر يناير باأن يكون حافاًل بالأحد�ث.

�لأوىل  �جلــولــة  على  يــوم  مــائــة  مــن  �أقـــل  قبل   
بهذ�  �لو�سع  يكن  مل  �لرئا�سية،  �لنتخابات  من 
�لنهائية  �لقائمة  تز�ل  ول  �لغمو�س،  من  �لقدر 

للمرت�سحني لغز�.

�لأمور  فيها  تت�سكل  حلظة  �آخر  هو  �ل�سهر  “هذ�   
�خل�سر،  مر�سح  من  مقّرب  �سديق  يوؤكد  �ملهمة، 
بد�ية  يف  �أنــه  د�ئًما  �عتقدنا  لقد  جــادو.  يانيك 
�ملرت�سحني  عدد  لتقلي�س  ميكن  �ل�سيا�سية  �لعودة 

�ن يحدث”.
يناير  “�سهر  رو�سيل،  فابيان  حا�سية  وت�سيف   

ميلكون  �لذين  نرى  حيث  قلياًل،  كوه-لنتا  ي�سبه 
ميزح �إيان برو�سات،  �لقوة للذهاب �إىل �لنهاية”، 

مدير حملة �ملر�سح �ل�سيوعي.
   يف �لوقت �حلا�سر، هناك �ستة متناف�سني. وحتى 
و�ن برز من بينهم �ملتمرد جان لوك ميلين�سون، فال 

�أحد منهم ي�سنع �لفارق حًقا. 
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تنازل/ بيع
رقم  هوية  بطاقة  احمل  �سعبان  عبدالواحد  اميان  ال�سيدة/  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
784196825274705 اإماراتية اجلن�سية ، ارغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستي البالغة 
100% يف الرخ�سة امل�سماة )ح�سانة النحلة ال�سفراء( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة حتت رقم 
740669 اىل ال�سيدة/ زينب علي عي�سى تركي البلو�سي ، اإماراتية اجلن�سية وحتمل جمهورية 

رقم  784198210353755 تنازل �ساحب الرخ�سة الخر. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعي من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - عجمان لند العقارية )ذات م�صوؤولية 
حمدودة( و ميثلها مديرها / حممد علي حممد ح�صن  بن حامت 

)جزئي(     جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001971/ 
اإىل املحكوم عليه : عجمان الند العقارية )ذات م�سوؤولية حمدودة( و ميثلها مديرها / حممد علي حممد ح�سن 
G1 هاتف رقم  النعيمية بناية عبدالعزيز حممد �سديق ككياى حمل رقم  اإمارة عجمان   : العنوان  بن حامت - 

 067466685 فاك�ض   0552990405  0562501676  067466686
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ عمر خليفة دملوك ، اجلن�سية االإمارات العربية املتحدة   يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 412066.0 
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي 

املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية ، املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0002593 مدين )جزئي(    

اىل املحكوم عليه حممد ثقلي عبدول - العنوان : 9255846
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/12/26 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح / اجرة ال�سارقة )ذ م م( ، بالتايل : 
ن�ض احلكم 

حكمت املحكمة 
وخم�سة  اآالف  ع�سرة  درهم(   10095.58( مبلغ  للمدعية  بان  عليه  املدعي  بالزام 
وت�سعون درهما وثمانية وخم�سون فل�سا بادائه لها م�ساريف االإعالن بالن�سر برف�ض 

ما زاد على ذلك من طلبات. 
حكما غري قابال لال�ستئناف

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية ، املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0008593 مدين )جزئي(    

اىل املحكوم عليه اأمري �ساهزاد نور �ساه - العنوان : 9407824
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/12/23 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح / اجرة ال�سارقة )ذ م م( ، بالتايل : 
ن�ض احلكم 

حكمت املحكمةمبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
فل�ض(  و09  درهم  وثمانون  و�ستة  ومائتان  الفا  ع�سر  )اربعة  درهم(   14286.09(
املق�سى به  املبلغ  5% �سنويا على  بواقع  القانونية  للفائدة  باالإ�سافة  املدعية  ل�سالح 
اأال تتجاوز ا�سل الدين مع الر�سوم  التام على  ال�سداد  وذلك من تاريخ االدعاء وحتى 

وامل�ساريف. حكما غري قابال لال�ستئناف
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية ، املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0007800 مدين )جزئي(    

اىل املحكوم عليه نبيل حنيف حممد حنيف خان - العنوان : 9394873
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/12/26 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح / اجرة ال�سارقة )ذ م م( ، بالتايل : 
ن�ض احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة ح�سوري : 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره 10392.32 درهم )ع�سرة اآالف 
تاريخ  من   %5 بواقع  الفائدة  مع  فل�ض(   32 و  درهما  وت�سعون  واثنان  وثالثمائة 
املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام على اال تزيد الفائدة على ا�سل املبلغ املق�سى 

به ، وبالر�سوم وامل�ساريف. حكما غري قابال لال�ستئناف
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية ، املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0008210 مدين )جزئي(    

اىل املحكوم عليه ب�سام حممود ابراهيم غنيم - العنوان : 9401595
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/12/9 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح / �سركة عمان للتاأمي �ض.م.ع ، بالتايل : 
املدعية  لل�سركة  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   / احل�سوري  مبثابة  املحكمة  قررت 
وثمانون  وواحد  وثالثمائة  الفا  وع�سرون  )ثمانية  درهم   28381 مقداره  مبلغا 
الق�سائية احلا�سل يف  املطالبة  تاريخ  5% �سنويا من  درهم( وبالزامه بفائدة بواقع 
2021/10/20 وحتى متام ال�سداد �سريطة اال جتاوز ا�سل املبلغ املحكوم به والزمته 

بامل�ساريف والر�سوم ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما غري قابال لال�ستئناف

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية ، املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0007164 مدين )جزئي(    

اىل املحكوم عليه هاريكري�سنا كمال �سريجانا - العنوان : 9382535
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/11/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح / اجرة ال�سارقة )ذ م م( ، بالتايل : 
ن�ض احلكم 

حكمت املحكمةمبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)32446.08 درهم( )اثنان وثالثون الفا واربعمائة و�ستة واربعون درهما وثمانية 
فلو�ض( باالإ�سافة للفائدة القانونية بواقع 4% �سنويا على املبلغ املق�سى به وذلك من 
تاريخ االدعاء وحتى ال�سداد التام على اأال تتجاوز ا�سل الدين مع امل�ساريف وخم�سمائة 

درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما غري قابال لال�ستئناف
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
)كلي( جتاري   AJCAPCICOM2020 /0000791 يف  الدعوى رقم

بالن�صر 
امل�ستاأنف �سده حممد ح�سي مهدى كرمييان زاده

2703 هاتف  27 مكتب رقم  ال�سيخ زايد مبنى �سبا تاور -1�سقة  عنوانه دبي بر دبي �سارع 
1253374230 مكاين  رقم   971506590195

و  ال�سخ�سية  )ب�سفته  رف�سنجاين  باقرى  حممد  مهدي   : امل�ستاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن 
هيل   : امل�ستاأنف  )�ض.ذ.م.م((  التجارية  للو�ساطة  جيت  هيل   / �سركة  ومدير  �سريك  ب�سفته 
جيت للو�ساطة التجارية )�ض.ذ.م.م( )و ميثلها مديرها : مهدي حممد باقرى رف�سنجاين( قد 

ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بتاريخ  ..../..../...20 ، يف الدعوى االبتدائية رقم
االإ�ستئنافية املدنية - جتاري )كلي(.  املحكمة   AJCAPCICOM2020/0000791
فيقت�سي ح�سورك او ح�سور من ميتلك اأمام حمكمة عجمان االحتادية بدار الق�ساء املوافق 
2022/03/01 ال�ساعة 10:30 �سباحاً وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�سورك 

او ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�صائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
املو�صوع : اعالن بالن�صر

الدعوى رقم SHCFICIPOR2021/0008891 جتاري جزئي
لدى حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

املرفوعة من املدعي : بنك راأ�ض اخليمة الوطني ) �ض.م.ع(
�سد املدعى عليه : بدر جمدي من�سور يو�سف املن�سور

املدعى عليه اأعاله مدعو للح�سور �سخ�سياً اأو بوا�سطة وكيل معتمد حل�سور جل�سة اجتماع اخلربة 
06/01/2022 من  االأول عن بعد املقرر عقدها ال�ساعة الواحدة ظهرا يوم اخلمي�ض املوافق 
خالل برنامج زوم لالجتماعات ولذلك يتطلب منكم التوا�سل مع اخلبري للتن�سيق قبل يومي 
بوا�سطة  اخليري  اإىل  الدعوى  مبو�سوع  ال�سلة  ذات  وامل�ستندات  املذكرات  اإر�سال  مع  االأقل  على 

الربيد االإلكرتوين الظاهر يف هذا االعالن.
اخلبري امل�صريف / جهاد ابراهيم مطر ابو جراد
2021/12/30
Email:jehad4justice@yahoo.com
هاتف متحرك 0564450496      

اإجتماع خربة 

70392 العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
تكليف اعالن بالن�صر باللغتني العربية والجنليزية 

 حل�صور اجتماع اخلربة امل�صرفية
يف الدعوى رقم 2021/2156 ا�صتئناف جتاري  

امل�ستاأنف : بنك امل�سرق �ض.م.ع
امل�ستاأنف �سده : جوفيندرا جان �سوبا�ض �ساندرا بو�ض

ا�ستئناف  قبل عدالة حمكمة  واملعي من  الهادي  يعلن اخلبري/ عقيل حممد هادي ح�سن 
دبي يف الدعوى رقم 2156/2021 ا�ستئناف جتاري، واملقامة من امل�ستاأنف/ بنك امل�سرق 
حل�سور  مدعوا  بو�ض  �ساندرا  �سوبا�ض  جان  جوفيندرا  ال�سيد/  �سده  امل�ستاأنف  فاإن  �ض.م.ع 
املوافق  الثالثاء  يوم  عقده  واملقرر  معتمد  وكيل  بوا�سطة  اأو  امل�سرفية  اخلربة  اجتماع 
2022/01/11 يف متام ال�ساعة  03:30 ظهراً عرب تطبيق ZOOM لالت�سال املرئي 
االأوراق  واإح�سار جميع  اأعاله،  املحدد  املوعد  التكرم باحل�سور يف  عن بعد لذا نرجو منكم 

وامل�ستندات التي تودون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا.
للتوا�سل : 04-2954833

اخلبري امل�صريف / الدكتور - عقيل حممد هادي ح�صن الهادي 

اإجتماع خربة 

70021 العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/10265(
املنذر / موؤ�س�سة االأوقاف و�سوؤون الق�سر 

املنذر اليه / اأمي حممد عزيز حممدى ازاد
بقيمة  االجرة  متاأخرات  ودفع  باالإخالء  اليه  املنذر  املنذر  يكلف  بهذا 
وت�سعون  ت�سعة  واربعمائة  األف  وثمانون  )�سبعة  درهم   87499 مبلغ 
االنذار،  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ثالثون  اق�ساها  مدة  خالل  درهم( 
الإخالئكم  القانونية  االإجراءات  كافة  اتخاذ  ايل  املنذر  �سي�سطر  واال 
من العقار ، مع الزامكم ب�سداد املتاأخرات والفوائد القانونية والر�سوم 

وامل�سروفات واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/10266(
املنذر / موؤ�س�سة االأوقاف و�سوؤون الق�سر 

املنذر اليه / مطعم نونا جينا بيزاريا
بقيمة  االجرة  متاأخرات  ودفع  باالإخالء  اليه  املنذر  املنذر  يكلف  بهذا 
وخم�سون  واحد  وثمامنائة  األف  وثالثون  اإثنان  )ثالثمائة   332851
درهم( خالل مدة اق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ن�سر هذا االنذار، واال 
�سي�سطر املنذر ايل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية، مع الزامكم ب�سداد 

املتاأخرات والر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
انذار عديل بالن�صر

)13/2022(  
املنذرة / ك�سب ملقاوالت ال�سيانة ذ م م وميثلها مديرها/ احت�سام م�ستاق حممد احت�سام منها�ض 

وميثلهم اال�ستاذ / حامت حلمي حممد حمد مبوجب الوكالة القانونية حتت حمرر رقم )2021/1/165443(  
وال�سادرة بتاريخ 2021/8/3

املنذر اإليهم / 1 - �سركة يو ام جي جي ملواد البناء ذ.م.م
�سنجن اوفر�سي�ض للت�سميم الداخلي �ض.ذ.م.م �سركة   -  2

ح�سن احلواي للتجارة �ض.ذ.م.م �سركة   -  3
الف  وثالثون  واربعة  )مائة  اإماراتي  درهم   134،894،30 وقدرة  مبلغ  ب�سداد  اليهما  املنذر  على  املنذرة  تنبه 
وثمانومائة واربعة وت�سعون درهم وثالثون فل�س�ا(، باالإ�سافة اىل التعوي�ض مببلغ )100000( درهم اإماراتي، 
�سن�سطر  املبلغ  لهذا  ال�سداد  عدم  حالة  ويف  االإنذار  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ايام   )5( خالل  القانونية،  الفائدة  مع 
ا�سفي اىل املبا�سرة باتخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة واقامة الدعاوى الق�سائية يف حدود املبلغ املطالب 
به واملطالبة بالتعوي�ض عن اي ا�سرار اخرى ترتتب على عدم التزام املنذر اليه ب�سداد املبالغ امل�ستحقة للمنذرة، 

مع حتميله كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 70608
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/10286(
لالإنذار العديل - رقم املحرر )2021/1/266218( 

املنذر / ا�ض بي كيه للعقارات
املنذر اليه : دي�ستني اجلديد للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 

فان املنذر ينبه على املنذر اليه باالتي
درهم للفرته   من 2021/6/25 وحتى 2021/12/14   18000 مبلغ  امل�ستحق  �سداد   )1

وما ي�ستجد من ايجار وذلك خالل 30 يوما من ا�ستالمه هذا االنذار
العي للمنذر خاليه من ال�سواغل  وت�سليم  االيجار  دفع  عدم  حالة  يف  امل�ستاجره  العي  اخالء   )2

مع �سداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�سه.
كافة االجراءات القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  ذلك  بخالف  و   )3
اليه جربا ب�سداد املبلغ املطالب به والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماه مع االخالء التام. مع 

حفظ كافة احلقوق االأخرى للمنذر اآيا كان نوعها ال�سابقه واحلاليه وامل�ستقبليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0009936 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : افتخار احمد عبدال�ستار عابد باك�ستاين اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعي نزار احمد نقد ال�سيخ نزار احمد نقد ال�سيخ �سوداين اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 0.0 

لذا يجب عليكم احل�سور امام حمكمة ال�سارقة االإحتادية ، املحكمة االإبتدائية املدنية 
اأو  ويف حالة عدم ح�سوركم   ، وم�ستندات  دفاع  لديكم من  ما  لتقدمي  ال�ساعة  املوافق 
اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر االإجراءات القانونية يف غيابكم. 

احلكم - انه بتاريخ 2021/12/13 
بعد االطالع على االوراق :- نامر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ : ت�سعة 

االف ومائتان درهم والزمته بامل�سروفات. 
مركز �سعادة املتعاملي
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009923 يف  الدعوى رقم

املدعي عليه : فريوز خان  باتيكارا �سكري باتيكارا 
 ،0526020088 الهاتف  رقم   ،34 رقم  �سقة   ، ال�سور  منطقة   ، ال�سارقة  اإمارة   : عنوانه   : االإقامة  حمل  جمهول 

1126909642  )SEWA( ال�سارقة  ومياه  كهرباء  ح�ساب  رقم   ،0503913272  ،0545080517
نعلمكم اأن املدعي اليا�ض حممد يو�سف حممد قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله ويطالب فيها باالتي :

الدعوى وحتديد اأقرب جل�سة لنظرها واإعالن املدعى عليه ب�سوره من الئحه الدعوي. بت�سجيل  الت�سريح   .1
ت�سجيل  تاريخ  بن�سبة )%5( من  القانونية  الفائدة  درهم مع   )14،500( وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعى  اإلزام   .2
واإدخال  به  املطالب  للمبلغ  اإحتبا�سه  نظري  واملادية  النف�سيه  اال�سرار  عن  والتعوي�ض  ال�سداد.  متام  حتى  الدعوى 
يقدرها  والتي  االأول  ب�سبب  واالآخرين  البنك  جتاه  بالتزاماته  القيام  عن  االأخري  عجز  نظري  وغرامات  ديون  يف  املدعى 

مببلغ)2،000( درهم.
واتعاب املحاماه. وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعى  اإلزام   .3

املحكمة  االإحتادية  ال�سارقه  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/01/05 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  اأنت  لذلك 
بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على  اأو  الدعوى( �سخ�سيا ً  املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير  االبتدائية 
اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة 

املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعى عليه.  حرر بتاريخ 2022/12/27 م.
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007576 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : خالد خليفة على القطي النعيمي  
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة منطقة اخلان برج هند الطابق 1701  

عقارية. بيوع   2016 ل�سنة   1066 رقم  التنفيذ  يف  البيع  اجراءات  بوقف  م�ستعجلة  ب�سفة  احلكم   )1
عقارية  بيوع   2016 ل�سنة   1066 رقم  التنفيذ  اجراءات  ببطالن   )2

ال�سارقة  باإمارة  اخلان  منطقة  يف  هند  بربج  الكائنة   402 رقم  ال�سكنية  للوحدة  املدعية  ا�ستحقاق   )3
املحجوز عليها حمل هذه االإجراءات و�سطب ت�سجيل تنبيه نزع امللكية الوارد عليها مع الت�سليم مع الزام 

املدعي عليهم جميعا بامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/1/10 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية 
وتقدمي مذكرة   ، وكيل معتمد  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )9 رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/12/28 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008310 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حماد عبداهلل �ساهد حممود  
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة منطقة العزره �سارع ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي 

بناية �سكن �سائقي اجرة ال�سارقة  
بناء على طلب املدعية :- اجرة ال�سارقة - ذ م م 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/1/17 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة 
او  �سخ�سيا   )3 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�سر  تاريخ  من  ايام  ع�سرة  على  تزيد  ال  مدة  خالل  وذلك 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/12/30 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 70522
املو�صوع / اإعالن بالن�صر

الدعوى رقم 145 ل�صنة 2021 عقاري كلي
لدى حماكم دبي

املرفوعة من : املدعي : اأورميال جاوهان
�سد : املدعى عليه االأول : اإيفا للفنادق واملنتجعات م.م.ح

اخل�سم املدخل : موفنبيك هوتلز اند ري�سورت�ض ماجنمنت - منطقة حرة ذ.م.م وميثلها مديرها العام : مارك دافيد ويلي�ض
املدعى عليه الثاين: �ساغا انرتنا�سيونال خلدمات االإ�سراف االإداري جلمعيات املالك ذ.م.م

املدعى عليه الثاين )�ساغا انرتنا�سيونال خلدمات االإ�سراف االإداري جلمعيات املالك ذ.م.م(
مدعو للح�سور �سخ�سياً اأو بوا�سطة وكيل معتمد الإجتماع جلنة اخلربة ، وذلك وفقاً ملا يلي : تاريخ االإجتماع : يوم اخلمي�ض املوافق 13 

يناير 2022، ال�ساعة الواحدة ظهراً، عن طريق برنامج  زووم
)Passcode: 323669( )MeetingID: 814 6864 8985( )ZOOM(
https://us02web.zoom.us/i/81468648985?pwd=S0pEaVpOUTg2NU9qUUhBamNkK3F2QT09

وعلى اأطراف الدعوى اإر�سال مذكرة �سارحة للجنة اخلربة جتيب على بنود املاأمورية املو�سحة يف احلكم التمهيدي ال�سادر من املحكمة 
املوقرة واإر�سال الهوية االإماراتية والتفوي�ض لل�سخ�ض الذي �سيح�سر االجتماع ، وكافة امل�ستندات التي ترغبون بتقدميها للجنة اخلربة 
بخ�سو�ض  واال�ستف�سار  للتوا�سل  ظهراً.   12 ال�ساعة   2022 يناير   11 املوافق  الثالثاء  يوم  اأق�ساه  موعد  خالل  للدعوى  املنتدبة 
االإجتماع يتم التوا�سل مع مكتب اخلبري الهند�سي )دكتور مهند�ض / �سيف حمدان الكعبي( على هاتف رقم 052/9944440 وعلى 

expertise@jic.ae الربيد االإلكرتوين

عن جلنة اخلربة املنتدبة بالدعوى 
دكتور مهند�س / �صيف حمدان الكعبي

اإجتماع خربة 

70021
العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004037 يف  الدعوى رقم

اإىل: املحكوم عليه �سركة �سابال وورلد �ض ذ م ومن ميثلها قانونا
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/12/13 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعاله ل�سالح خلفان �سيف حممد دروي�ض املزروعي، بالتايل:
بي  ليجا�سي  �سابل  مب�سروع   1512 و   1510 الوحدتي  بيع  عقد  بف�سخ   : املحكمة  حكمت 
378،096 درهم )ثالثمائة  املدعي و املدعى عليها و الزام ال�سركة املدعى عليها باأداء مبلغ 
%6 �سنويا  و ثمانية و �سبعي الف و �ستة و ت�سعي درهما( للمدعي مع الفائدة عليه بن�سبة 
من تاريخ قيد الدعوى 20/9/2021 و حتى ال�سداد التام و الزامها بالر�سوم و امل�سروفات 
30يوما اعتبارا  القانونية  املدة  اأتعاب حماماة. وحكما قابال لال�ستئناف خالل  األفي درهم  و 

من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية -  ح�صني عمر �صعيد املر�صدي 
اأداء  امر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002807/ 

اإىل املحكوم عليه : ح�سي عمر �سعيد املر�سدي 
العنوان : اإمارة عجمان - منطقة الكرامة - بناية رقم 4364910587 - الدور االول - �سقة رقم 103 

- هاتف متحرك 0561074145 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ توفيق حممد مانع الذيباين ، اجلن�سية ميني - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 26718.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
- ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية ، املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0008250 مدين )جزئي(    

اىل املحكوم عليه احمد برميا �سني - العنوان : 9403843
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/12/26 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح / اجرة ال�سارقة )ذ م م( ، بالتايل : 
ن�ض احلكم 

حكمت املحكمةمبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)16606.60 درهم( )�ستة ع�سر الف و�ستمائة و�ستة دراهم و 60 فل�ض( مع الفائدة 
بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام على اأال تزيد الفائدة على 

ا�سل املبلغ املق�سى به ، وبالر�سوم وامل�ساريف. 
حكما غري قابال لال�ستئناف

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية ، املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0008317 مدين )جزئي(    

اىل املحكوم عليه  ار�سالن عمر خان حممد - العنوان : 9404910
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/12/16 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح / اجرة ال�سارقة )ذ م م( ، بالتايل : 
ن�ض احلكم 

حكمت املحكمةمبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)18131.75 درهم( )ثمانية ع�سر الف ومائة وواحد وثالثون درهما و 75 فل�ض( 
مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام على اأال تزيد 

الفائدة على ا�سل املبلغ املق�سى به ، وبالر�سوم وامل�ساريف. 
حكما غري قابال لال�ستئناف

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية ، املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0007408 مدين )جزئي(    
اىل املحكوم عليه �سامويل اديدابو اديكونلي اديدابو اديكونلي - العنوان : 9386360

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/11/28 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح / اجرة ال�سارقة )ذ م م( ، بالتايل : 

ن�ض احلكم 
للمدعية مبلغ وقدره  يوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام   : املحكمةمبثابة احل�سوري  حكمت 
)12022.88 درهم( )اثنا ع�سر الف واثنان وع�سرون درهما و 88 فل�ض( مع الفائدة 
بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام على اأال تزيد الفائدة على  

ا�سل املبلغ املق�سى به ، وبالر�سوم وامل�ساريف. 
حكما غري قابال لال�ستئناف

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522
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املال والأعمال

 % األفا ظبي القاب�شة تزيد ح�شتها يف الدار العقارية اإىل 29.8 
باملرونة و�سرعة التكينّف مع امل�ستجدات العاملية.

العقارية  ال��دار  �سركة  وم�ساريع  خطة  اأن  العامري  واأ���س��اف 
وباقي  القاب�سة  ظبي  األفا  ل�سركة  املنا�سب  اال�ستثمار  متثل 
امل�ساهمي، حيث تتنوع م�ساريع الدار ما بي االأ�سواق املحلية 
واالإقليمية والدولية وهو ما يتما�سى مع روؤية األفا ظبي التي 

تتطلع ال�ستك�ساف اأ�سواق جديدة يف امل�ستقبل القريب.
وك���ان���ت األ���ف���ا ظ��ب��ي ال��ق��اب�����س��ة ق���د ا����س���ت���ح���وذت ع��ل��ى ح�سة 
العقارية،  ال���دار  �سركة  م��ن   %  12.8 بن�سبة  ا�سرتاتيجية 
3.7 مليار  بقيمة  �سهم يف �سفقة  �سملت حتويل مليار  حيث 
القاب�سة  ظبي  األفا  اأعلنت  التو�سعية،  خطتها  ووف��ق   . دره��م 
 ”2 “�سوجنو  و   ”2 “�سبالمي  �سركة  على  ا�ستحواذها  ع��ن 

املال  راأ���ض  % من   85.52 ا�ستحواذه على  اأعلن   /ADQ
واال�ستثمار  للتنمية  اأك��ت��وب��ر  م��ن  ال�����س��اد���ض  ل�سركة  ال��ق��ائ��م 
ال�سوق  يف  رائ���د  كمطور  مكانتها  تعزيز  ب��ه��دف  “�سوديك” 
امل�سرية من حيث نطاق اأعمالها و�سمعتها، وتنمية حمفظتها 
من املجتمعات ال�سكنية متعددة اال�ستخدام يف كل من مناطق 
الرئي�سية  واالأ���س��واق  ال�سمايل،  وال�ساحل  ال��ك��ربى،  القاهرة 
45 مليار  العقارية حمفظة بقيمة  ال��دار  االأخ��رى. ومتتلك 
دره����م م��ن م�����س��روع��ات اإ���س��ك��ان امل��واط��ن��ي وال��ب��ن��ي��ة التحتية 
فر�ض  اقتنا�ض  تتوىل  والتي  للريادة”،  و”الدار  الرئي�سية، 
االأعمال اجلديدة وتطوير جماالت االبتكار، و”الدار م�سر” 

وهي من�سة تركز على ال�سوق العقارية امل�سرية الواعدة.

•• اأبوظبي - وام:

على  ا�ستحواذها  عن   “ القاب�سة  ظبي  األفا   “ �سركة  اأعلنت 
مما  العقارية  ال���دار  �سركة  يف   17% بن�سبة  اإ�سافية  ح�سة 
اأكرب  م���ن  واح�����دة  وي��ج��ع��ل��ه��ا   %  29.8 اإىل  ح�ستها  ي��زي��د 

امل�ساهمي يف “الدار”.
وقال املهند�ض حمد �سامل حممد العامري، الرئي�ض التنفيذي 
والع�سو املنتدب ل�سركة األفا ظبي القاب�سة اإن قطاع العقارات 
الوحدات  على  الطلب  يف  م��ت��زاي��داً  وارت��ف��اع��اً  تعافياً  ي�سهد 
والعقارات  ال�سيافة  ق��ط��اع  وع���ق���ارات  وال��ت��ج��اري��ة  ال�سكنية 
تت�سم  التي  احلكومية  اال�سرتاتيجيات  بف�سل  اللوج�ستية، 

%17 من �سركة  ن�سبته  الذين ميتلكون ما   ”3 و”�سوجنو 
الدار العقارية، مبا يزيد من اأ�سهم �سركة األفا ظبي الأكث من 
ربع اأ�سهم الدار 29.8 % ال�سركة الرائدة يف جمال التطوير 

العقاري واإدارة العقارات.
التي  التو�سعية  ال�سركة  خطط  اإط��ار  يف  اخلطوة  ه��ذه  وتاأتي 
ب�  ت��ق��در  مالية  ميزانية  على  وت�ستمل  م��وؤخ��راً،  عنها  اأعلنت 
احليوية  القطاعات  مبختلف  لال�ستثمار  دره��م  مليارات   8
وال�سيافة  كالعقارات  االإم��ارات  وخارج  داخل  واال�سرتاتيجية 
القطاعات  ال�سحية والبرتوكيماويات وغريها من  والرعاية 

الواعدة.
/ والقاب�سة  “الدار”  العقارية  ال���دار  �سركة  حت��ال��ف  وك���ان 

عمر فاروق وجو حّطاب يجولن �إمار�ت �لدولة يف 7 ليال ويقدمان جتارب غري م�سبوقة 

حملة اأجمل �شتاء يف العامل ت�شتقطب �شانعي حمتوى ال�شفر ل�شتك�شاف معامل طبيعية و�شياحية على امتداد اإمارات الدولة 

الوطني الحتادي تناق�س مو�شوع اأثر الت�شريعات 
املنظمة لأن�شطة �شوق العمل ودعم قطاع ال�شياحة

% ن�شبة منو الرخ�س التجارية يف عجمان خالل 2021  41

بي  التوازن  وحتقيق  الدولة،  يف  االقت�سادية  املن�ساآت  دعم  يف  القانون  تاأثري 
على  العمل  �سوق  الأن�سطة  املنظمة  الت�سريعات  واأث��ر  امل�سلحة،  اأ�سحاب  كافة 

م�ستهدفات وا�سرتاتيجيات الدولة امل�ستقبلية وروؤية االمارات 2021م.
دعم  �ساأن  يف  االقت�ساد  وزارة  �سيا�سة  مو�سوع  مناق�سة  اللجنة  وا�سلت  كما 
قطاع ال�سياحة، حيث تناق�ض اللجنة املو�سوع �سمن عدة حماور هي �سيا�سة 
ال�سياحة، وتنمية وترويج  اال�سرتاتيجية يف قطاع  االقت�ساد وخططها  وزارة 
ال���وزارة  وج��ه��ود  املعنية،  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�سيق  وخ��ارج��ي��اً  داخ��ل��ي��اً  ال�سياحة 
التخطيط  على  ذل��ك  واأث��ر  دبي”،   2020 “اك�سبو  معر�ض  من  لال�ستفادة 
مقرتح  على  اللجنة  وافقت  كما  ال�سياحة.  لقطاع  امل�ستقبلي  اال�سرتاتيجي 
التعديل من احلكومة للجدول املقارن مل�سروع قانون احتادي يف �ساأن اعتماد 
امل�ستقلة  للجهات  اخلتامية  واحل�سابات  لالحتاد  املوحد  اخلتامي  احل�ساب 

امللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2020-12-31.

بلغ 88 يف املائة .. فيما و�سلت ن�سبة التحول الرقمي لكافة اخلدمات اإىل 
الوقت واجلهد للم�ستثمرين  اأ�سهم يف توفري  ال��ذي  االأم��ر  املائة  100 يف 

وتقدمي خدمات مميزة.
 .. ال�سناعة  قطاع  دع��م  جهود  م��ن  كثفت  عجمان  اقت�سادية  اأن  واأ���س��اف 
 1047 اأن عدد امل�سانع يف االإم��ارة بلغ يف نهاية العام املا�سي  اإىل  م�سريا 
الناجت  اإجمايل  من  املائة  يف   20 ن�سبة  ال�سناعي  القطاع  لي�سكل  م�سنعاً 
املحلي لالإمارة . واأكد اأن الدائرة قدمت العديد من املبادرات التي تدعم 
منها  ا�ستفاد  التي  اللوج�ستي  اجل��واز  خدمات  منها  االإم��ارة  يف  امل�سدرين 
للت�سدير  اأبوظبي  بوابة  تعاون مع  اتفاقية  اإب��رام  105 م�ستفيدين، ومت 
اأن  اإىل  اإ�سافة  م�ستفيداً   16 امل�ستفيدين  عدد  بلغ  حيث  ال�سادرات  لدعم 
اجلهات  من  العديد  مع   2021 العام  خالل  اتفاقية   54 وقعت  الدائرة 
احلكومية واخلا�سة .. فيما بلغت ن�سبة ر�سا ال�سركاء 85 يف املائة و ن�سبة 
يف   98 ال�سراكة  فاعلية  ن�سبة  و  املائة  يف   81 ال�سركاء  عن  ال��دائ��رة  ر�سا 
اإىل  ال�سراكات  ع��ن  الناجتة  املعامالت  اإج��م��ايل  ارت��ف��اع  اإىل  اأدى  م��ا  امل��ائ��ة 

174671 معاملة.

•• دبي -وام:

املالية واالقت�سادية وال�سناعية يف املجل�ض الوطني  ناق�ست جلنة ال�سوؤون 
االحتادي خالل اجتماعها الذي عقدته اأم�ض يف مقر االأمانة العامة للمجل�ض 
بدبي، برئا�سة �سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئي�ض اللجنة، مو�سوع اأثر 
الت�سريعات املنظمة الأن�سطة �سوق العمل على التغريات االقت�سادية يف الدولة 

ومو�سوع �سيا�سة وزارة االقت�ساد يف �ساأن دعم قطاع ال�سياحة.
مقرر  املهريي  عبيد  م��روان  من  كل  �سعادة  اللجنة  اأع�ساء  االجتماع  ح�سر 
و�سعيد  البريق،  ر�سا  وعائ�سة  ليتيم،  را�سد  وعائ�سة  االجتماع،  لهذا  اللجنة 

را�سد العابدي.
واطلعت اللجنة خالل االجتماع على مو�سوع اأثر الت�سريعات املنظمة الأن�سطة 
ع��دة حم���اور هي  ال��دول��ة �سمن  االقت�سادية يف  ال��ت��غ��ريات  على  العمل  ���س��وق 

•• عجمان-وام:

وا�سلت دائرة التنمية االقت�سادية يف عجمان خالل العام 2021 جهودها 
يف دع���م ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي وج���ذب اال���س��ت��ث��م��ارات وال���رتوي���ج للمنتجات 
ال�سناعية، اإ�سافة اإىل ت�سجيع اأ�سحاب امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية وفتح 
اآفاق جديدة لريادة االأعمال. و بلغت ن�سبة منو عدد الرخ�ض االقت�سادية 
عدد  بلغ  بينما   .. املائة  41 يف  املا�سي  العام  خ��الل  ال��دائ��رة  ال�سادرة من 

املن�ساآت 27913 من�ساأة ، وبلغ موؤ�سر مرونة االأعمال 17 يف املائة .
اأطلقتها الدائرة خالل العام املا�سي عن  واأ�سفرت اجلهود واملبادرات التي 
ارتفاع منو برنامج تعزيز بن�سبة 238 يف املائة. و قال �سعادة عبداهلل اأحمد 
الدائرة  اإن  عجمان  يف  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  ع��ام  مدير  احل��م��راين، 
االقت�سادية  القطاعات  لتطوير  املا�سي  العام  خالل  حثيثة  جهوداً  بذلت 
وال�سناعية لدفع عجلة التنمية ال�ساملة من خالل العديد من املبادرات، 
ن�سبة  وحتقيق  الرقمية  اخلدمات  تطوير  يف  ال��دائ��رة  جهود  اأن  اإىل  الفتاً 
موؤ�سر ر�سا املتعاملي عن اخلدمات املقدمة من خالل املوقع االإلكرتوين 

امل��ك��ت��ب االإع���الم���ي حل��ك��وم��ة دولة 
وزارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  االإم����������ارات 
االقت�ساد وخمتلف الهيئات املعنية 
ب��ال�����س��ي��اح��ة وال���ث���ق���اف���ة وال�����رتاث 
بالدولة، من 15 دي�سمرب 2021 

حتى نهاية �سهر يناير 2022.

2020 دبي ي�شهد اإطالق  اإك�شبو 
الإم��ارات  جلعل  نبتكر  مبادرة 
خ�����ش��راء واأك�����رث ا���ش��ت��دام��ة

•• دبي- وام:

اإط���الق  2020 دب���ي  اإك�����س��ب��و  ي�����س��ه��د 
جلعل  “نبتكر  خالقة  جديدة  مبادرة 
ا�ستدامة”  واأك���ث  خ�����س��راء  االإم����ارات 
وذل�����ك ي����وم غ���د االأرب����ع����اء امل���واف���ق 5 
باإك�سبو  اإع��م��ار  ن��ادي  يناير احل��ايل يف 
ي��ح�����س��ره عدد  ح��ف��ل  دب���ي يف   2020
املعنية  وال�سخ�سيات  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن 
بيئات  واي����ج����اد  امل��ن��اخ��ي��ة  ب��ال��ق�����س��اي��ا 

م�ستدامة وقطاع االقت�ساد االأخ�سر.
اأعلنت ذلك �سركة “جرين يونيفر�ض” 
اخل�سراء  االقت�سادات  يف  املتخ�س�سة 
وق�سايا البيئة والتي ت�سعى من خالل 
اأن�سطتها اإىل م�ساعدة الدول يف ايجاد 
وتكري�ض  م�����س��ت��دام��ة  ب��ي��ئ��ي��ة  اأن��ظ��م��ة 
جودة احلياة يف املجتمعات املدنية مبا 
ينعك�ض اإيجابا على كافة نواحي احلياة 
وال�سحية  واالجتماعية  االقت�سادية 
م�ستقبل  ب��ن��اء  يف  وي�����س��ه��م  وال��ب��ي��ئ��ي��ة 
م�ستدام لالأجيال احلالية وامل�ستقبلية 
مع  ب�سراكات  املجموعة  ترتبط  حيث 
كربى املوؤ�س�سات العلمية والبحثية يف 
جمال البيئة مثل: جامعة بولتيكنيكو 
ع����ل����وم احل���ي���اة  م���ي���الن���و وق�������س���م  دي 
جامعة  يف  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  واالأن���ظ���م���ة 
ت���وري���ن. واأك����د ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل� 
اختيار  اأن  يونيفر�ض”..  “جرين 
لتكون  االإم��������ارات  ل���دول���ة  امل��ج��م��وع��ة 
مقرا اإقليميا لل�سركة يف املنطقة ياأتي 
باأن  كامل لدى م�سوؤوليها  اقتناع  بعد 
االإم��ارات هي الوجهة االأمثل الإطالق 
متتلكه  مل��ا  اإقليميا  ال�����س��رك��ة  عمليات 
م��ن خ��ط��ة ط��م��وح��ة ل��ل��غ��اي��ة يف جمال 
التنمية  يحقق  اأخ�����س��ر  اقت�ساد  ب��ن��اء 
عامليا  مركزا  منها  ويجعل  امل�ستدامة 
ال��ت��ق��ن��ي��ات اخل�سراء  رائ����دا يف جم���ال 
وتطوير حزمة من ال�سيا�سات البيئية 
احلياة  ج��ودة  رف��ع  هدفها  والعمرانية 

يف الدولة.

ارتفاع موؤ�شر بور�شة مو�شكو
•• مو�شكو- وام: 

مو�سكو  ب���ور����س���ة  م���وؤ����س���ر  ���س��ع��د 
وارت�����ف�����ع ����س���ع���ر �����س����رف ال�������دوالر 
الرو�سي  ال���روب���ل  اأم����ام  االأم��ري��ك��ي 
ام�������ض.  ال����ب����ور�����س����ة  ت����������داوالت  يف 
بتوقيت   12:30 ال�ساعة  وبحلول 
ارتفع  مو�سكو،  الرو�سية  العا�سمة 
املوؤ�سر MICEX لالأ�سهم املقومة 
اإىل   1.91% ب��ن�����س��ب��ة  ب���ال���روب���ل 
 RTS املوؤ�سر  اأم��ا   ، نقطة   3859
لالأ�سهم املقومة بالدوالر فقد �سعد 
بن�سبة %2.34 اإىل 1633. ويف 
�سرف  �سعر  ارتفع  العمالت،  �سوق 
اإىل  ك��وب��ي��ك��ا   64 ب���واق���ع  ال������دوالر 
74.29 روبل، وارتفع �سعر �سرف 
بواقع  “اليورو”  امل��وح��دة  العملة 
روبل   84.07 اإىل  ك��وب��ي��ك��ا   87
وياأتي  100 كوبيك”.   = “الروبل 
ارتفاع  ظ���ل  يف  ال��ب��ور���س��ة  ارت���ف���اع 
العاملية،  االأ���س��واق  يف  النفط  اأ�سعار 
تاأثري  م���ن  امل����خ����اوف  ت���راج���ع  م���ع 
الطلب  ع��ل��ى  اأوم���ي���ك���رون  م��ت��ح��ور 

العاملي على اخلام.

 

وخ�سو�سية  امل���م���ي���زة،  اجل��ب��ل��ي��ة 
وكرم  فيها  وال��ب��ادي��ة  ال�����س��ح��اري 

ال�سيافة يف جمتمعها.
وت�سلط رحلة “كرفان اأجمل �ستاء 
ال�سوء على املحميات  يف العامل” 
واالأن�سطة  وال��وج��ه��ات  الطبيعية 

خمتلف  يف  امل�ستدامة  ال�سياحية 
ك��م��ا تت�سمن  االإم�������ارات،  م��ن��اط��ق 
املغامرات  م��ن  جمموعة  ال��رح��ل��ة 

والتحديات احلما�سية املتنوعة.
“اأجمل  حملة  فعاليات  وت�ستمر 
ينفذها  ال��ت��ي  العامل”،  يف  ���س��ت��اء 

•• دبي-وام:

يف  ����س���ت���اء  “اأجمل  ح��م��ل��ة  ت���ع���ود 
نوعها  م����ن  االأك��������رب  العامل”، 
داخل  ال�سياح  ف  ل��ت��ع��رنّ ال��ع��ام  ه��ذا 
االإم�������������ارات وم������ن خم���ت���ل���ف دول 
جواهرها  ع��ل��ى  وال��ع��امل  املنطقة 
وال�سياحية  والثقافية  الطبيعية 
لرواد  الباب  وتفتح  والرتفيهية، 
والعاملي  العربي  املحتوى  �سناعة 
وجتاربها  م��ع��امل��ه��ا  اأج��م��ل  الإب�����راز 
اإبداعي  وم��غ��ام��رات��ه��ا يف حم��ت��وى 

�سيق.

وت��زام��ن��اً م��ع احل��م��ل��ة االأك����رب من 
ن��وع��ه��ا يف االإم���������ارات، ي���ج���ول كل 
العربي  امل���ح���ت���وى  ���س��ان��ع��ي  م����ن 
والتنقل  ال�سفر  يف  املتخ�س�سي 
واال���س��ت��ك�����س��اف ع��م��ر ف����اروق وجو 
اأجمل  من  جمموعة  على  اب  حطنّ
م����ع����امل دول�������ة االإم�����������ارات ط����وال 
جتربة  يف  م���ت���وا����س���ل���ة،  اأي��������ام   7
م�سوقة، ين�سران خاللها حمتوى 
امل�سرتكة  ومغامرتهما  جولتهما 
تباعاً للماليي من املتابعي على 
خم��ت��ل��ف امل��ن�����س��ات ال��رق��م��ي��ة، من 
يحمل  متنقل  ك��رف��ان  م��نت  ع��ل��ى 

وجمتمعها  بت�ساري�سها  ال��غ��ن��ي��ة 
..وندعو  املميزة  وطبيعتها  ع  املتنونّ
اأجمل  “كرفان  ملتابعة  اجل��م��ه��ور 
معنا  للتعرف  العامل”  يف  ���س��ت��اء 
ع��ل��ى اأج��م��ل م��ا ت��ق��دم��ه االإم����ارات 

لزوارها”.
���اب اأن  م���ن ج��ه��ت��ه اأك�����د ج���و ح���طنّ
دول��ة االإم���ارات من��وذج يحتذى يف 
ت��ط��وي��ر ال�����س��ي��اح��ة وت���وف���ري بنية 
حتتية متكاملة لها وخيارات غري 
ي�سعرون  الذين  لزوارها  حمدودة 
جمتمع  ت����ع����ام����ل  دفء  مب�������دى 
وح�سن  ال�������س���ي���اح  م����ع  االإم����������ارات 

للجمهور  ومي��ك��ن  احلملة.  �سعار 
متابعة كافة حمطات الرحلة على 
ق��ن��ات��ي ع��م��ر ف����اروق وج���و حطاب 
الر�سميتي على يوتيوب و�سفحات 
اخلا�سة  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
بهما، فيما يخو�ض �سانعا املحتوى 
�سل�سلة من التحديات وي�ساركانها 
اأنحاء  اجل��م��ه��ور يف خم��ت��ل��ف  م���ع 
ال���ع���امل م���ن ح�����س��اب��ات��ه��م��ا. وق���ال 
اأن  “فر�سة متميزة  ف��اروق:  عمر 
ن�������س���ارك اجل���م���ه���ور حم���ت���وى عن 
اأجمل املعامل واملغامرات على مدى 
االإم���ارات،  دول��ة  من  كامل  اأ�سبوع 

�سيافتهم  واإك��������رام  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه��م 
..وحمتوى جولتنا يف بيت متنقل 
امليزات  ه��ذه  جلمهورنا  �سيعر�ض 
وو�سائل  ال��رق��م��ي��ة  امل��ن�����س��ات  ع��ل��ى 

التوا�سل االجتماعي.
ومت��ت��د ال��رح��ل��ة م��ن ���س��م��ال دولة 
لت�سمل  ج��ن��وب��ه��ا،  اإىل  االإم�������ارات 
بدءاً  اخل��الب��ة  مناطقها  خمتلف 
ب��ال��ف��ج��رية واأم  م���ن دب����ي م������روراً 
وعجمان  اخليمة  وراأ���ض  القيوين 
العا�سمة  اإىل  و���س��واًل  وال�����س��ارق��ة 
اأبوظبي، لتغطي الرحلة ت�ساري�ض 
ومواقعها  امل���ت���ن���وع���ة  االإم����������ارات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

وقعت كل من �سركة اأبوظبي االأول 
ال��رائ��د للحلول  امل����زود  ال��ع��ق��اري��ة، 
اأبوظبي  وبنك  ال�ساملة،  العقارية 
االأول، اأكرب بنك يف دولة االإمارات 
واأاأمن  اأكرب  العربية املتحدة واأحد 
املوؤ�س�سات املالية يف العامل، مذكرة 
الإدارة  التزام  جمموعة  مع  تفاهم 
االأ�سول، الرائدة يف منطقة ال�سرق 
االأو�سط، لتقدمي حلول م�ستدامة 

وا�سرتاتيجية الإدارة االأ�سول. 
ومب������وج������ب االت�����ف�����اق�����ي�����ة، ����س���وف 
التعاون  �سبل  الطرفان  ي�ستك�سف 
على امل�ستويي الت�سغيلي والتجاري 
وما ميكن ملجموعة التزام اأن تقدمه 
اإدارة  ت�سمل  متكاملة  خدمات  من 
امل��راف��ق، وخ��دم��ات االأم���ن وتوفري 
ال�سكنية،  واإدارة املجمعات  الطاقة، 

وتقارير  ال���ت���ق���ن���ي���ة،  واخل�����دم�����ات 
وال�سالمة  وال�������س���ح���ة  اجل���������ودة 
ال�سكنية،  وال��ت��ق��ن��ي��ات  وال���ب���ي���ئ���ة، 
امل�ساريع،  وتطوير  االأرا�سي  واإدارة 
متخ�س�سة  خدمات  اإىل  باالإ�سافة 
للمالك وامل�ستاأجرين يف الوحدات 
قال  ال�����س��ي��اق،  ه��ذا  ويف  ال�سكنية.  
جا�سم اآل علي ، الرئي�ض التنفيذي 
ل�سركة اأبوظبي االأول العقارية: “ 
اأبرز  ك��اأح��د  م��ن مكانتها  ان��ط��الق��اً 
رواد قطاع اخلدمات العقارية على 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  م�ستوى 
اأبوظبي  ���س��رك��ة  ت��ل��ت��زم  امل���ت���ح���دة، 
اأح����دث  ب��ت��وف��ري  ال��ع��ق��اري��ة  االأول 
احل���ل���ول واخل����دم����ات امل���ت���وف���رة يف 
ال�سوق. وي�سرنا من هذا املنطلق اأن 
نتعاون مع جمموعة التزام لتعزيز 
املرافق؛  اإدارة  جم��ال  يف  اإمكاناتنا 
املجتمعة  اخل������ربات  ب�����اأن  ن��ث��ق  اإذ 

وتتوىل  االأ�سول”.   اإدارة  ق��ط��اع 
العقارات  اإدارة  ال���ت���زام  جم��م��وع��ة 
والعامليي،  امل��ح��ل��ي��ي  ل��ل��ع��م��الء 
تقدمي  ع��ل��ى  خ��ا���ض  ب�سكل  وت��رك��ز 
املتكاملة  اخل�������دم�������ات  اأف�����������س�����ل 
التناف�سية  ت��ع��زي��ز  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
التجارية يف ال�سوق. وبدورها تدير 
العقارية،  االأول  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة 
االأول،  اأب���وظ���ب���ي  ل��ب��ن��ك  ال��ت��اب��ع��ة 
من  اأك���ث  ت�سم  متنوعة  حمفظة 
�سمن  ���س��ك��ن��ي��ة  وح������دة  األ������ف   22
بجودة  ال�سركة  فئات. ومتتاز  عدة 
للعمالء  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
اجلودة  معايري  باأف�سل  والتزامها 
ال��ع��امل��ي��ة يف ك��اف��ة اأن�����س��ط��ت��ه��ا، مبا 
ي�سمن قيمة م�ستدامة على املدى 
اأو املالكي  الطويل �سواء للعمالء، 
يف  ال�سركة  على  يعتمدون  ال��ذي��ن 
وتعمل  العقارية.  ممتلكاتهم  اإدارة 

اأف�سل  توفري  �ست�سمن  للطرفي 
م��ع��اي��ري اخل���دم���ة ل��ع��م��الئ��ن��ا على 
كافة امل�ستويات”.  ومن جانبه قال 
كري�ض روبرت�ض، الرئي�ض التنفيذي 
االأ�سول:  الإدارة  ال��ت��زام  ملجموعة 
املوقعة  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  “متثل 
و�سركة  االأول  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  م��ع 
منطلقاً  العقارية  االأول  اأب��وظ��ب��ي 
بالن�سبة  ��اء  وب��ننّ مثمر  ت��ع��اون  نحو 
وي�سعدنا  املعنية.  االأط���راف  لكافة 
اأن نكون مزود خدمات اإدارة املرافق 
اأبوظبي  لبنك  العقارية  واالأ�سول 
الطريق  مت��ه��د  خ��ط��وة  يف  االأول، 
اأم���ام���ن���ا ن��ح��و حت��ق��ي��ق امل���زي���د من 
تدعم  كما  ال��ق��ط��اع.  يف  النجاحات 
اال�سرتاتيجية  ال�������س���راك���ة  ه�����ذه 
تنويع  اإىل  ال����رام����ي����ة  اأه����داف����ن����ا 
مع  يتما�سى  مبا  اأعمالنا  حمفظة 
ي�سهدها  التي  املت�سارعة  املتغريات 

اأبوظبي االأول العقارية ا�ستناداً اإىل 
روؤيتها الرامية اإىل تر�سيخ مكانتها 
واخلدمات  ل��ل��ح��ل��ول  رائ����د  م����زود 
واإيالء  واإقليمياً،  حملياً  العقارية 
االأول����وي����ة ال��ق�����س��وى ل��ل��ع��م��الء يف 
ك��ل م��ا ت��ق��وم ب����ه.  ومت��ث��ل مذكرة 

تعاون  ب����داي����ة  امل���وق���ع���ة  ال���ت���ف���اه���م 
اأبوظبي  �سركة  بي  وواع��د  طويل 
التزام  وجمموعة  العقارية  االأول 
الإدارة االأ�سول، ترتكز على الروؤى 
الطموحة  امل�����س��رتك��ة  واالأه�������داف 

التي جتمع بي الطرفي. 

- جولت على منت كرفان متنقل يحمل �سعار حملة �أجمل �ستاء يف �لعامل �لتي 
حتتفي باأجمل �ملعامل �لطبيعية و�ل�سياحية و�لأن�سطة �لرتفيهية بدولة �لإمار�ت

- جتارب �جلولة ت�سمل حمميات طبيعية ووجهات و�أن�سطة لل�سياحة 
�مل�ستد�مة و�متحانات للقدرة و�ملهارة و�ختبار�ت ومغامر�ت حتتاج لأع�ساب فولذية

لتوفري �أحدث حلول �إد�رة �ملر�فق و�لأ�سول

بنك اأبوظبي الأول و�شركة اأبوظبي الأول العقارية يوقعان مذكرة تفاهم مع جمموعة التزام 

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
انذار قانوين وتكليف بالوفاء بالن�صر

رقم )2022/11(
املنذر : اأحمد عبد الرحيم اأحمد العطار - اإماراتي اجلن�سية

املنذر اإليهما  : 1- هيك�سا وورلد لتجارة االلكرتونيات ملالكتها / موزة عبد اهلل حميد القامة ال�سويدي
حممد علي – هندي اجلن�سية )جمهويل حمل االإقامة( كاريبودي  علي  حممد  ال�سياف  عبد   -2

قدره  مبلغاً  ب�سداد  والت�سامن  بالتكافل  ويكلفهما   - اإليهما  املنذر   - املنذر  ينذر  االنذار  هذا  مبوجب 
موعد اأق�ساه خم�سة اأيام  خالل  وذلك  املنذر  اإىل  درهم(  وت�سعمائة  األفاً  ع�سر  خم�سة   15،900،00(
�سدكم  القانونية  االإجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  اآ�سفي  �سن�سطر  واإال  االإعالن  هذا  ا�ستالمكم  تاريخ  من 
ومطالبتكم ق�سائياً واإ�سدار اأمر اأداء باإلزامكم ب�سداد كامل املبلغ املرت�سد بذمتكم مع الفائدة القانونية 
كافة  عن  بالتعوي�ض  املطالبة  وكذلك  التام،  ال�سداد  وحتى  القانونية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع 
االأ�سرار املادية واملعنوية جراء تقاع�سكم عن ال�سداد يف املواعيد املقررة ف�ساًل عن الر�سوم وامل�ساريف 

الق�سائية واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70459 العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
انذار قانوين وتكليف بالوفاء بالن�صر

رقم )2022/12(
 املنذر : ايه جي ئي �ستيل

املنذر اإليهما : 1- �سركة ال�سا للهند�سة واالإن�ساءات ذ.م.م
غ�سان �سامي عربيد - اأمريكي اجلن�سية )جمهويل حمل االإقامة(  -  2

مبلغ  والت�سامن  بالتكافل  ب�سداد  ويكلفهما  اإليهما  املنذر   - املنذر  ينذر  االنذار  هذا  مبوجب 
149،832،68 درهما اإماراتيا )مائة وت�سعة اأربعون األف وثمامنائة واثنان وثالثون درهما اإماراتياً 
وثمانية و�ستون فل�سا( خالل مدة ال تزيد على خم�سة )5( اأيام بدءاً من تاريخ هذا االإعالن خالفاً 
لذلك، يتقدم املنذر اإىل الق�ساء التخاذ جميع االإجراءات القانونية الالزمة �سدكم واإلزامكم بدفع 
املبلغ املذكور بالكامل )مبا يف ذلك فائدة التاأخري القانوين بن�سبة 12% �سنوياً بدءاً من تاريخ 
املعنوي  ال�سرر  املنا�سب عن  التعوي�ض  اإىل  الكاملة( باالإ�سافة  الت�سوية  القانونية وحتى  املطالبة 
واملادي الذي حلق باملنذر ب�سبب عدم �سدادكم هذا املبلغ يف تاريخ اال�ستحقاق وكذلك دفع الر�سوم 

والنفقات الق�سائية )مبا يف ذلك اأتعاب املحاماة(.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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الأحوا�س اجلافة العاملية ت�شارك يف برنامج رواد جلذب املواهب الوطنية
•• دبي- وام:

اد”  “رونّ التوطي  برنامج  يف  العاملية  اجلافة  “االأحوا�ض  �سركة  ت�سارك 
اإىل ا�ستقطاب ودع��م املواهب  ال��ذي تقوده حكومة دول��ة االإم��ارات ويهدف 

الوطنية الطموحة من جميع اأنحاء الدولة.
من  للمر�سحي  �سهراً   24 مدته  برناجماً  تت�سمن  التي  املبادرة  وت�سعى 
خريجي اجلامعة وبرناجماً مدته 12 �سهراً خلريجي الثانوية اإىل اإعداد 
جمموعة مواهب الفتة وامل�ساهمة يف تنمية اجليل اجلديد من االإماراتيي. 
واختارت �سركة االأحوا�ض اجلافة العاملية 20 اإماراتياً للم�ساركة يف برنامج 
بفر�سة  منهم  كل  و�سيحظى  مكثفة.  توظيف  عملية  بعد  التدريبي  اد  رونّ
التعرف على التجارة الذكية والعمليات العاملية والدور الرائد الذي تقوم 

به �سركة “االأحوا�ض اجلافة العاملية” يف متكي اأعمال التجارة البحرية.
“دي بي  اإن  ل��دي بي ورل��د..  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  املعلم  وق��ال حممد 

•• دبي-الفجر: 

اأك��رب مزود  »اإم��ب��اور«،  املركزي  التربيد  االإم��ارات الأنظمة  با�سرت موؤ�س�سة 
خلدمات تربيد املناطق يف العامل، تزويد منتجع »جمريا مر�سى العرب«، 
نحو  اإىل  ت�سل  اإجمالية  بطاقة  للبيئة  ال�سديقة  املناطق  بخدمات تربيد 
االتفاق  التي ج��رى  االأوىل  املرحلة  اإط���ار  وذل��ك يف  ت��ربي��د،  3،700 ط��ن 

دبي  م��ع  امل��وؤ���س�����س��ة  وقعتها  ال��ت��ي  االت��ف��اق��ي��ة  عليها مب��وج��ب 
القاب�سة منت�سف العام اجلاري .

وجن��ح��ت امل��وؤ���س�����س��ة خ���الل وق���ت وج��ي��ز يف اإمت����ام عمليات 
جمريا،  ت��ربي��د  حم��ط��ة  م��ن  امل����ربدة  امل��ي��اه  �سبكة  تو�سيل 
با�ستخدام تقنيات خا�سة لتمرير االأنابيب عرب نفق حتت 
يف  امل���رور  حركة  ان�سيابية  على  احل��ف��اظ  ل�سمان  االأر����ض، 

�سارع جمريا احليوي. 
ويعد دخول منتجع »جمريا مر�سى العرب« �سمن حمفظة 
قطاع  يف  »اإم��ب��اور«  ملكانة  جديداً  تر�سيخاً  املوؤ�س�سة  تربيد 
ال�سيافة حيث تقوم بتقدمي خدمات تربيد املناطق الأكث 

من 17% من الفنادق يف دبي.
واجهة  اأط���ول  على  ال��ع��رب«  مر�سى  »ج��م��ريا  منتجع  يقع 
بحرية خا�سة يف اإمارة دبي، وي�ستمد ت�سميمه من يخوت 

 386 يحت�سن  اإذ  امل�ستقبل،  طابع  يحاكي  باأ�سلوب  ال�سوبر 
طها  غرفة وجناحاً اإ�سافة اإىل 4 اأجنحة بنتهاو�ض و83 �سقة فندقية تتو�سنّ
قينّمة  اإ�سافة  مبثابة  ال��ع��رب«  مر�سى  »جمريا  ويعد  اخل�سراء.   احل��دائ��ق 
الفنادق  قطاع  يف  املتميزة  ملحفظتنا  وا�ستكمااًل  احر،  ال�سنّ دبي  اإم��ارة  الأف��ق 
واملنتجعات، ونحن على ثقة بقدرتنا على خلق م�ستقبل اأكث ا�ستدامة من 

خالل تقنيات التربيد املتطورة الذي نتبعها يف عملياتنا. 
»اإمباور«  توا�سل  »اإم��ب��اور«:  ل�  التنفيذي  الرئي�ض  �سعفار،  بن  اأحمد  وق��ال 
اىل م�سرية جديدة حافلة  تتطلع  املناطق وهي  ريادتها يف �سناعة تربيد 
باإدراج  ق��راراً  دب��ي  يف  العليا  ال�سلطات  اأ���س��درت  بعدما  ال�سيما  بالنجاحات 
د خلدمات  اأكرب مزونّ موؤ�س�سة االإمارات الأنظمة التربيد املركزي »اإمباور«، 

لها  تتيح  التي  الفر�ض  يف  باال�ستثمار  تلتزم  �سركاتها  وجمموعة  ورلد” 
بيئة  بتوفري  تلتزم  كما  الطموحة.  االإماراتية  املواهب  رعاية  يف  امل�ساهمة 
املواهب بتطوير معارفها وتو�سيع اطالعها وتنمية مهاراتها  ت�سمح لهذه 
واالقت�سادية  االجتماعية  التنمية  يف  ت�ساهم  مهمة  قطاعات  يف  للعمل 
لدولة االإم��ارات العربية املتحدة، وتعدنّ �سراكتها مع برنامج “رواد” خري 

دليل على هذه اجلهود.
ل�سركة  التنفيذي  امل��دي��ر  اأنتولوفيت�ض  رادو  القبطان  ال��دك��ت��ور  وال��ت��ق��ى 
وفريق  ال�سركة  موظفي  م��ن  مبجموعة  العاملية”  اجل��اف��ة  “االأحوا�ض 
االإدارة التابع لها موؤخراً خالل جل�سة ُعقدت يف جناح “دي بي ورلد” يف 

معر�ض اإك�سبو 2020 دبي.
وقال “ توا�سل �سركة االأحوا�ض اجلافة العاملية بحثها امل�ستمر عن املواهب 
اد” فر�سة  الوطنية التي متثل اإ�سافة قيمة اإىل فريقنا ويعترب برنامج “رونّ

ممتازة لتقدمي هذه املواهب املتميزة اإىل �سناعتنا”.

امل��ايل، وذل��ك �سمن خطط اللجنة  تربيد املناطق يف العامل، يف �سوق دبي 
العليا لتطوير اأ�سواق املال والبور�سات يف دبي الهادفة اإىل م�ساعفة قيمة 
االأ�سواق املالية يف االإمارة اإىل ثالثة تريليونات درهم خالل املرحلة املقبلة. 
غري  ال�سياحية  امل�سروعات  من  يعد  العرب«  »مر�سى  م�سروع  اأن  مو�سحاً 
العاملية  ال�سياحية  اخلريطة  على  مكانتها  تر�سخ  والتي  دب��ي،  يف  امل�سبوقة 
تطوير  يف  القاب�سة  دب��ي  ب��ه  تنه�ض  ال��ذي  النوعي  اال�ستثمار  خ��الل  م��ن 
الوجهات البحرية على �ساحل اخلليج العربي بدبي، والتي 
املرموقة  والفندقية  الفاخرة  ال�سكنية  املباين  بي  جتمع 
باالإ�سافة  امل�سبوقة،  غري  والرتفيهية  املميزة  والتجارية 
اإىل حزمة وا�سعة من املرافق الريا�سية والفنية والثقافية 
ت�سهم  ب���اأن  ع��ن ثقته  �سعفار  ب��ن  اأح��م��د  امل��ت��ن��وع��ة. وع���رب 
خربات »اإمباور« الوا�سعة يف دعم م�ساعي جمموعة جمريا 
التابعة لدبي القاب�سة للحفاظ على �سدارتها يف تطوير 
اأم�ست قرابة  »اإمباور«  اأن  خدمات �سيافة عاملية، ال�سيما 
العقد يف تزويد املن�ساآت التابعة للمجموعة، واأبرزها فندق 
»جمريا«  و»اأبراج االإمارات« وفندق »برج العرب«، و »جمريا 
و  ال�سيافة«  الإدارة  االإم���ارات  »اأكادميية  و  هوتيل«  بيت�ض 
وهي  خمتلفة  فنادق  ثالثة  ت�سم  والتي  جمريا«  »مدينة 
امل�سيف،  دار  وفندق  ال�سالم،  مينا  وفندق  الق�سر،  فندق 
اإىل جانب  وتو�سعة مدينة جمريا  وال�سوق،  املوؤمترات،  قاعات  اإىل  اإ�سافة 
وجمريا  التجاري،  اخلليج  منطقة  مثل  الرئي�سية  القاب�سة  دبي  م�ساريع 
دبي  لالإنتاج ومدينة  دبي  للت�سميم، ومدينة  دبي  ريزيدن�ض، وحي  بيت�ض 
ال�سيافة  لقطاع  املوؤ�س�سة  دعم  “اإن  اىل  �سعفار  بن  اأ�سار  الطبية وغريها. 
م�سوؤولياته  حتمل  على  القطاع  م�ساعدة  بهدف  يتوا�سل  دب��ي  اإم���ارة  يف 
االقت�ساد  بلوغ  يف  دب��ي  م�ساعي  وتعزيز  الكربونية  االإنبعاثات  خف�ض  يف 
االأخ�سر وحتقيق التنمية امل�ستدامة، باالإ�سافة اإىل خف�ض نفقات الت�سغيل 
يف القطاع الفندقي ذاته اإذ تعد اأنظمة تربيد املناطق االأكث فاعلية واأماناً، 
اأنظمة  على  املعتمدة  املتطورة  والتقنيات  االبتكارات  اأح��دث  با�ستخدامها 

الذكاء اال�سطناعي”. 

الإمارات دبي الوطني يلقي ال�شوء على اقت�شاد البيانات ال�شخ�شية يف اإك�شبو 2020

وتقنيات  الكهرو�سوئية  للخاليا 
الكهرو�سوئية  ال�سم�سية  الطاقة 
وتطور  ال�سم�سي  وال��ربج  واملركزة 
بالهيئة  املتجددة  الطاقة  م�سرية 
اخلاليا  وتطبيقات  الذكية  ودي��وا 
الف�سائية  امل��رك��ب��ات  يف  ال�سم�سية 
اإىل  اإ�سافة  واالأقمار اال�سطناعية 
تطور املباين امل�ستدامة يف الهيئة.

•• دبي-وام:

التابع  االب���ت���ك���ار  م���رك���ز  ا���س��ت��ق��ب��ل 
لهيئة كهرباء ومياه دبي يف جممع 
حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة 
االأ�سابيع  م����دار  ع��ل��ى  ال�����س��م�����س��ي��ة 
الوفود رفيعة  العديد من  املا�سية 
امل�ستوى برئا�سة وزراء وم�سوؤولي 
من عدد من دول العامل لالطالع 
ال��ت��ق��ن��ي��ات يف قطاع  اأح�����دث  ع��ل��ى 
وامل�ستدامة  امل���ت���ج���ددة  ال���ط���اق���ة 
املركز  ابتكارات  دور  اإىل  والتعرف 
يف دعم م�ستقبل الطاقة النظيفة. 
الر�سمية  ال��وف��ود  ق��ائ��م��ة  و���س��م��ت 
التي زارت املركز .. �ساحبة ال�سمو 
امللكي االأمرية اأبزي دجيما املبعوث 
اخل���ا����ض ل��ل��رئ��ي�����ض حل�����س��د امل����وارد 
املتحدة  االأمم  الأه�����داف  حت��ق��ي��ق��اً 
املناخ يف  وتغري  امل�ستدامة  للتنمية 
املهند�ض  وم��ع��ايل  فا�سو؛  بوركينا 
وائل بن نا�سر املبارك وزير �سوؤون 

الكهرباء واملاء يف مملكة البحرين؛ 
وم�����ع�����ايل م���ي���ك���ا ل���ي���ن���ت���ي���ال وزي�����ر 
فنلندا  يف  االق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��وؤون 
جينتفيال�ض  �سيمونا�ض  وم��ع��ايل 
ومعايل  ليتوانيا؛  يف  البيئة  وزي��ر 
الدولة  وزي����ر  زي�����س��ك��ا  اإي��ري��ن��و���ض 
الطاقة  مل�سادر  احلكومي  املفو�ض 
عمر  ومعايل  بولندا؛  يف  املتجددة 
والطاقة  ال�سناعة  وزي��ر  بغانيني 
اإ�سافة  اأوروغ����واي..  يف  والتعدين 
والنم�سا  اأمل���ان���ي���ا  م���ن  وف�����ود  اإىل 

وغريها من الدول.
الطاير  �سعيد حممد  واأكد معايل 
الع�سو املنتدب الرئي�ض التنفيذي 
حر�ض  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ت��ب��ادل اخل����ربات مع 
خمتلف  من  واملوؤ�س�سات  ال���وزارات 
الطاقة  جم����االت  يف  ال���ع���امل  دول 
واال�ستدامة  والنظيفة  امل��ت��ج��ددة 
الذكية  وامل���دن  واالب��ت��ك��ار  البيئية 
وامل��ي��اه وغ��ريه��ا م��ن امل��ج��االت ذات 

الطاقة  م�سادر  تنويع  اإىل  تهدف 
ال�����ق�����درة  م�����ن   75% وت�����وف�����ري 
االإن���ت���اج���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة يف دب����ي من 
بحلول  النظيفة  الطاقة  م�سادر 
اأو�سح  ج��ه��ت��ه  م���ن   .2050 ع���ام 
النائب  �سلمان  بن  وليد  املهند�ض 
تطوير  لقطاع  للرئي�ض  التنفيذي 
كهرباء  هيئة  يف  والتميز  االأعمال 
ومياه دبي اأن مركز االبتكار يعك�ض 
ج��ه��ود الهيئة يف دع��م االب��ت��ك��ار يف 
وتطوير  النظيفة  الطاقة  جم��ال 
حلول مبتكرة الإنتاج واإدارة الطاقة 
املركز  اأن  اإىل  م�سرياً   .. املتجددة 
الطاقة  م�سروعات  دع��م  يف  ي�سهم 
تنفذها  التي  والنظيفة  املتجددة 
بن  حممد  ع  جممنّ واأبرزها  الهيئة 
ال�سم�سية  اآل مكتوم للطاقة  را�سد 
ال�سم�سية يف  للطاقة  اأك��رب جممع 
العامل  م�ستوى  على  واح��د  موقع 
والذي  امل�ستقل  املنتج  ن��ظ��ام  وف��ق 
 5000 االإنتاجية  ق��درت��ه  �ستبلغ 

االه��ت��م��ام امل�����س��رتك. واأو����س���ح اأن 
الهيئة تهدف من خالل املركز اإىل 
الطاقة  جم��االت  يف  االبتكار  دع��م 
وتطوير  وامل����ت����ج����ددة  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
املهارات وبناء قدرات اجليل القادم 
تقنيات  امل��ب��ت��ك��ري��ن يف جم���ال  م��ن 
الطاقة النظيفة مع الرتكيز على 
ال�سباب  م���واه���ب  و���س��ق��ل  ت��ن��م��ي��ة 
تعليمية  ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ري  امل���واط���ن 
ا�ست�سافة  خ������الل  م����ن  ف����ري����دة 
والندوات  وامل���وؤمت���رات  الفعاليات 
وور����ض العمل وب��ن��اء ���س��راك��ات مع 
النا�سئة  وال�������س���رك���ات  اجل���ام���ع���ات 
حملياً ودولياً للتعاون يف جماالت 
االبتكار وتبادل املعارف واخلربات 
الوعي  م�ستوى  رف���ع  اإىل  اإ���س��اف��ة 
والنظيفة  املتجددة  الطاقة  ح��ول 
اأن  اإىل  واأ������س�����ار  واال�����س����ت����دام����ة. 
ابتكارات املركز يف جماالت الطاقة 
دبي  ا�سرتاتيجية  تدعم  ال�سم�سية 
التي   2050 ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ل��ل��ط��اق��ة 

والتي  االأول  ال��ط��اب��ق  يف  امل��ع��ر���ض 
هيئة  م�سرية  على  ال�سوء  ت�سلط 
ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب���ي اإ���س��اف��ة اإىل 
اأب������رز االخ����رتاع����ات واالب���ت���ك���ارات 
الكهرباء  جم����ال  يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ال����ت����ط����ورات يف جم���ال  واأح����������دث 
وامل�ستدامة.  امل���ت���ج���ددة  ال��ط��اق��ة 
اأكث  امل��ع��ر���ض  منطقة  وتت�سمن 

لتعريف  تفاعلياً  عر�ساً   30 م��ن 
املتجددة  الطاقة  بتطورات  ال��زوار 
الهيئة  م���ت���ح���ف  اإىل  اإ������س�����اف�����ة 
واملنطقة  امل��ي��اه  حتلية  وحم��ط��ات 
خ�سائ�ض  ت�����س��رح  ال��ت��ي  الب�سرية 
ال�سم�سي  واالإ������س�����ع�����اع  ال���������س����وء 
الطاقة  تقنيات  لتطور  ومعر�ض 
االأ�سا�سية  وامل���ك���ون���ات  ال�����س��م�����س��ي��ة 

 2030 ب��ح��ل��ول ع����ام  م���ي���ج���اوات 
خف�ض  يف  اكتماله  عند  و�سي�سهم 
6.5 م��ل��ي��ون ط���ن من  اأك����ث م���ن 

االنبعاثات الكربونية �سنوياً.
االب���ت���ك���ار جتربة  م���رك���ز  وي����وف����ر 
اأحدث  ال�ستك�ساف  ل��ل��زوار  ف��ري��دة 
تقنيات  جم������ال  يف  االب�����ت�����ك�����ارات 
الطاقة النظيفة بدءاً من منطقة 

مركز البتكار التابع ل�كهرباء دبي  ي�شتقبل وفودا عاملية رفيعة امل�شتوى

البيانات  اقت�ساد  يدعى  للبيانات  م�سرفيا  عر�سا  االإ�سالمي  االإم��ارات 
ال�سخ�سية”.

العنان  اإط���الق  يف  املتمثل  دب��ي   2020 اإك�سبو  مفهوم  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
على  املجموعة  �سجع  امل�ستقبل  ل�سنع  واملجتمعات  االأف���راد  الإم��ك��ان��ات 
اإتاحة الفر�سة للعمالء وزوار احلدث الدويل، ومتكينهم من التحكم يف 

بياناتهم وا�ستثمارها ب�سكل اأف�سل �سمن اقت�ساد البيانات ال�سخ�سية.
وعن طريقة عمل نظام اقت�ساد البيانات ال�سخ�سية، اأو�سح اأن مفهوم 
اقت�ساد البيانات ال�سخ�سية يقوم على متكي االأفراد الن�سيطي رقميا 
بنك  اأن  اإىل  م�سريا  اأ���س��ال،  باعتبارها  ال�سخ�سية  بياناتهم  اإدارة  م��ن 
االإمارات دبي الوطني يقوم بدور الو�سيط للتفاو�ض على عقود البيانات 

املجمعة، وبالتايل توليد م�سدر دخل للم�ستخدمي املهتمي.
العمليات  الإدارة  التنفيذي  الرئي�ض  اأك��د  احلماية،  م�ساألة  وبخ�سو�ض 

اأثناء  يوفرها،  التي  العديدة  واالإمكانيات  ال�سخ�سية  البيانات  اقت�ساد 
ا�ستك�سافنا امل�ستقبل.

البيانات  املناق�سات بخ�سو�ض  اأن  اأو�سح  للمبادرة،  الواقع احلايل  وعن 
االقت�سادية مل تزل يف بداياتها مع الباحثي واالأطراف املعنية و�سناع 
ال�سيا�سات الذين يدر�سون النماذج التي من �ساأنها مكافاأة االأفراد على 

م�ساركة بياناتهم ال�سخ�سية.
قائمة  ي��ت�����س��دران  واأم��ن��ه��ا  ال�سخ�سية  ال��ب��ي��ان��ات  خ�سو�سية  اأن  واأك����د 
يويل  ح��ي��ث  ال�سخ�سية،  ال��ب��ي��ان��ات  اق��ت�����س��اد  مناق�سة  ع��ن��د  االأول���وي���ات 
وتخزينها  واإدارت��ه��ا  البيانات  جمع  وكيفية  اخل�سو�سية  م�ساألة  البنك 
وم�ساركتها مع اأي طرف ثالث اهتماما كبريا، ويجري ذلك كله يف �سوء 
ذلك  بها، مبا يف  املعمول  واحلماية  قواني اخل�سو�سية  لكل  االمتثال 

الالئحة العامة حلماية البيانات.

•• دبي -وام:

 “ دب��ي   2020 “ اإك�سبو  ال��وط��ن��ي يف  دب��ي  االإم�����ارات  يتيح ج��ن��اح بنك 
ال�سخ�سية  بياناتهم  ا�ستخدام  اإمكانية  الدويل  احلدث  وزوار  لعمالئه 
عوائد  لتحقيق  ال�سخ�سية”،  البيانات  اقت�ساد   “ ب�  ي�سمى  ما  �سمن 
مادية جمزية، وذلك عن طريق متكي البنك من جتميعها وتخزينها 

واإدارتها وفق اأعلى موا�سفات احلماية واأمن البيانات ال�سخ�سية.
ملجموعة  العمليات  الإدارة  التنفيذي  الرئي�ض  قا�سم،  اهلل  عبد  وق���ال 
البيانات  ب�ساأن  املتزايد  للوعي  “اإدراكا   : الوطني  دب��ي  االإم���ارات  بنك 
ال�سخ�سية بو�سفها اأ�سال، ومبا يتما�سى مع الرغبة املتزايدة لالأفراد 
ال��دخ��ل م��ن��ه��ا، تقدم  ب��ي��ان��ات��ه��م وحت��ق��ي��ق  ا���س��ت��خ��دام  يف م��ع��رف��ة كيفية 
اخلدمات امل�سرفية امل�ستقبلية من بنك االإمارات دبي الوطني وم�سرف 

ملجموعة بنك االإمارات دبي الوطني اأن حماية البيانات تتم وفق اأعلى 
املعايري العاملية، وبنف�ض طريقة �سون اأموال العمالء ومدخراتهم، حيث 
باأمان،  هويتها  واإخفاء  بياناتهم  جتميع  اإمكانية  للعمالء  البنك  يقدم 
دخال  حتقق  اأن  ميكن  التي  املنا�سبة  التجارية  بالعالمات  ربطها  مع 
جيدا لهم. واأ�سار اإىل اأن جناح البنك يف اإك�سبو الدويل يو�سح للعميل 
البيانات،  بنك  اإىل  الدخول  فر�سة  ومينحه  ال�سخ�سية،  بياناته  قيمة 
والت�سجيل من خالل موافقته على جتميع البيانات من م�سادر خمتلفة 
وم�ساركتها ب�سكل اآمن مع البنك. وبناء على ذلك، ميكن للزائر الدخول 
يف عقود بيانات مع �سركاء خمتلفي، مثل العالمات التجارية، واختيار 
اأو  النقدية  العائدات  مقابل  م�ساركتها  يف  يرغب  التي  البيانات  نقاط 

العينية اأو اخل�سومات اأو نقاط الوالء وغريها.
و�سدد عبد اهلل قا�سم على اأن البنك يهدف اإىل لفت االنتباه اإىل م�ستقبل 

»جمريا مر�شى العرب« يلتحق مبحفظة »اإمباور« بطاقة 3،700 طن تربيد

العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:1312/2021/322 ا�صتئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202

وقدره  مبلغ  للم�ستاأنف  ي��وؤدي��ا  ب��ان  والت�سامم  بالت�سامن  �سدهما  امل�ستاأنف  ب��ال��زام   : اال�ستئناف  مو�سوع 
الزام  مع  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 بواقع  به  املحكوم  للمبلغ  القانونية  والفائدة  دره��م   )9.055.666.00(

امل�ستاأنف �سدهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة على درجتي التقا�سي. 
املدعي:حممد طاهر ر�سيد

 - رق��م 1407  امل�سرف - مكتب  بناية   - يا�ض  بني  �سارع   - دب��ي  ام��ارة   - املتحدة  العربية  االم���ارات  عنوانه:دولة 
هاتف:0557476000 - رقم مكاين:2598492686 

 الربيد االلكرتوين:aliibrahimadvocates1@gmail.com - وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي
املطلوب اإعالنهما :  1- رويف للعقارات �ض.ذ.م.م 2- رويف توين تاورز ليمتد  -  �سفتهما : م�ستاأنف �سدهما

مو�سوع االإعالن :  قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 806/2021 عقاري جزئي بتاريخ:2021/9/21 
التقا�سي عن بعد وعليه  ال�ساعة 10.00 �ض يف قاعة  املوافق  2022/1/17   - وح��ددت لها جل�سة يوم االثني  

يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  8455/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/1931 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 

)77861.64( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : هاي جريمن باور للمقاوالت الكهربائية وال�سحية ذ.م.م

ال��درة -  عنوانه:االمارات - ام��ارة عجمان - منطقة النعمية - �سارع امللك في�سل - بناية خمبز 
مكتب رقم 406

املطلوب اإعالنه : 1- �سيجما الهند�سية �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  التنفيذ  به وقدره )77861.64( درهم اىل طالب 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13433 بتاريخ 2022/1/4 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  10088/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
املبلغ  ب�سداد   ، جزئي  جت��اري   2021 ل�سنة   3395 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  ال��ق��رار  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

)72776.3( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : �سركة ال�سقر الوطنية للتاأمي - �سركة م�ساهمة عامة

امارة   - القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  وم�ساركوه  امل��ال  ح�سن  ابراهيم  مكتب  املختار  عنوانه:العنوان 
�سيتي �سنرت - مكاين 3225493941 -  دي��رة  افنيو - مكتب 707 - مقابل  �سيتي  بناية   - دي��رة  دب��ي - منطقة 

info@dralmulla:فاك�ض:042950080 - امييل
وميثله:ابراهيم ح�سن ابراهيم املال

املطلوب اإعالنه : 1- �سركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
املنفذ به وقدره  املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  اأق��ام عليكم الدعوى  مو�سوع االإع��الن : قد 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

اإدارة  جمل�ض  رئي�سة  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ف��ازت 
اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة الن�سائية، رئي�سة جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة 
فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك وموؤ�س�ض ا�سطبالت ال�سراع، ع�سو جمال 
املجتمعية  للم�سوؤولية  العربية  امل���راأة  بجائزة  العربية،  للخيول  التحكيم 
العربي  املجل�ض  قدمها  التي  العربي،  الوطن  يف  الريا�سي  والتميز  للريادة 
دوره��ا يف  وذلك عن  العربية،  ال��دول  برعاية جامعة  املجتمعية،  للم�سوؤولية 

جمال الريادة املجتمعية والتميز الريا�سي.
واأهدت اجلائزة اإىل �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي 
ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�ض  رئي�سة  العام 
مبادرات  وقائدة  الن�سائية  النه�سة  رائ��دة  االإمارات"،  "اأم  االأ�سرية  التنمية 
التمكي، ملا تقدمه �سموها من دعم كبري للمراأة االإماراتية يف كافة املجاالت 

خا�سة املجال الريا�سي.
عن  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  بنت  فاطمة  ال�سيخة  اأع��رب��ت  املنا�سبة،  وبهذه 
وامتنانها  �سكرها  ج��زي��ل  وع��ن  امل��م��ي��زة  اجل��ائ��زة  ب��ه��ذه  واع��ت��زازه��ا  �سعادتها 
اأعمال  من  يقدمه  ما  على  مثنيًة  املجتمعية،  للم�سوؤولية  العربي  للمجل�ض 
متثل قوة دافعة للخري يف املجتمع العربي، ف�ساًل عن دوره الثي يف تقدمي 
م�ساركتها  ي�سمن  مبا  والقطاعات،  املجاالت  كافة  يف  للمراأة  داعمة  خدمات 

الفاعلة يف الدفع مب�سرية التنمية امل�ستدامة لبالدها.
يف  االإماراتية  الن�سائية  الريا�سة  حققتها  التي  الكبرية  باالإجنازات  واأ�سادت 
كافة املحافل، بعدما اأثبتت ابنة االإمارات اأنها على قدر امل�سوؤولية التي اأوكلت 
الريا�سي يعك�ض الطفرة  املجال  امل��راأة يف  اأن تطور مكانة  اإليها، م�سرية اىل 
حتتلها  التي  ال��ري��ادي��ة،  واملكانة  العمالقة  واالإجن����ازات  التنمية  يف  الهائلة 
ملف  يف  والعاملي  االإقليمي  امل�ستويي  على  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
دعم ومتكي املراأة، وذلك اإمياناً من القيادة الر�سيدة بدور املراأة احليوي يف 

املجتمع وقدرتها على حتمل م�سوؤولية النهو�ض بالوطن.

واأعربت ال�سيخة فاطمة بنت هزاع اآل نهيان عن �سكرها لوالدها �سمو ال�سيخ 
هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض املجل�ض التنفيذي الإمارة اأبوظبي لدعمه 

مل�سريتها الريا�سية وت�سجيعه املنقطع النظري واأهدته جناحها.
فيما وجهت معايل ال�سفرية هيفاء اأبو غزالة، االأمي العام امل�ساعد ورئي�ض 
قطاع ال�سوؤون االجتماعية بجامعة الدول العربية، التهنئة لل�سيخة فاطمة 
بعدما  اأهله  االختيار �سادف  ه��ذا  اأن  م��وؤك��دًة  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  بنت 
قدمت م�ساهمات عظيمة مكنت املراأة االإماراتية من حتقيق ريادة م�ستحقة 
على ال�ساحة الريا�سية اخلليجية والعربية والدولية باإجنازاتها املتتالية، مبا 

يدعم مكانتها ويربز جوانب حت�سرها وتقدمها.
كما اأعربت عن �سكرها للمجل�ض العربي للم�سوؤولية املجتمعية على جهوده 
يف دعم ق�سايا املراأة العربية، م�سريًة اأن اجلامعة العربية تبذل كافة اجلهود 
املدين  املجتمع  العربية ومنظمات وموؤ�س�سات  التن�سيق بي احلكومات  بغية 

العربية الإ�سراكهم بفاعلية يف منظومة العمل العربي امل�سرتك.
ومن جانبها ثمنت الدكتورة راندا رزق، اأمي عام املجل�ض العربي للم�سوؤولية 
املجتمعية، اجلهود احلثيثة لل�سيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد اآل نهيان على 
العربية  للمراأة  م�سرفة  �سورة  تقدمي  يف  وجناحها  املا�سية،  ال�سنوات  م��دار 
باملجال الريا�سي على ال�سعيد الدويل، اإىل جانب دورها الثي يف غر�ض قيم 
االإم��ارات، ف�ساًل  الن�سائي بدولة  العام باملجتمع  الوعي  الريا�سية يف  ال��روح 
عن دعمها الالحمدود مل�سرية الالعبات االإماراتيات من خالل تبني املبادرات 

والربامج النوعية لالرتقاء بقدراتها مل�ستويات اأعلى من التطور والريادة.
يذكر اأن جلنة حتكيم اجلائزة قد اأجمعت على منح اجلائزة لل�سيخة فاطمة 
اآل نهيان، تقديراً لدورها الريادي يف دعم ومتكي املراأة  بنت هزاع بن زايد 
م�سرية  يف  ا�ستثنائية  وجناحات  رائ��دة  اأداوراً  قدمت  اإذ  الريا�سي،  املجال  يف 
على  القادرة  التنموية  ب�سمتها  وا�سعًة  االإم��ارات،  بدولة  الن�سائية  الريا�سة 
حياكة امل�ستقبل بكفاءة واقتدار على مر تاريخ حافل من االإجنازات املرموقة 
التي حققتها وما زالت حتققها، بعدما ان�سب دعمها ب�سكل اأ�سا�سي على املراأة 
اأن جهودها الدوؤوبة �ساهمت منذ  ومتكينها يف املجال الريا�سي ..الفتة اىل 

2010 بدعم  اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة الن�سائية عام  تاأ�سي�ض 
كرمي من �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، يف اإطالق العديد من الربنامج 
ت�سمنت  والتي  الريا�سية،  االألعاب  �ستى  يف  الكربى  والبطوالت  وامل��ب��ادرات 
جمموعة  احت�سن  وال���ذي  امل��واه��ب،  ورع��اي��ة  لدعم  النخبة  برنامج  اإط���الق 
كبرية من الالعبات االإماراتيات املوهوبات ومنهن اآمنة احلداد يف ريا�سة رفع 
االأثقال منذ عام 2014، وزهرة الري يف ريا�سة التزلج على اجلليد منذ عام 
2014، وو�سحى االأحبابي يف ريا�سة الفرو�سية منذ عام 2017، وفاطمة 
ريا�سة  يف  الربيكي  ون��ورا   ،2017 ع��ام  منذ  الفرو�سية  ريا�سة  يف  املهريي 
اأكادميية  حر�ست  الثاقبة  وروؤيتها  وبتوجيهاتها   .2019 عام  منذ  املبارزة 
فاطمة بنت مبارك للريا�سة الن�سائية، التي تعد �سرحا من �سروح االإبداع 
ريا�سات  يف  ريا�سية  فرق  اإن�ساء  على  الن�سائية،  الريا�سة  جمال  يف  والتميز 
الطائرة وريا�سة قفز احلواجز"، بهدف الك�سف  وكرة  ال�سلة  وكرة  "الرماية 
م�ستويات  اأعلى  اإىل  للو�سول  اإعدادها  يف  واالإ�سهام  الريا�سية،  املواهب  عن 
التناف�ض املحلية واالإقليمية والدولية، اإىل جانب احت�سان االأكادميية للجنة 
كرة القدم لل�سيدات يف �سبيل توحيد اجلهود والنهو�ض بكرة القدم الن�سائية يف 
االإمارات، وذلك انطالقاً من دورها كالعٍب رئي�سي ومهمتها الرامية لتمكي 
املراأة االإماراتية عرب دعم وتطوير رائدات الريا�سة، وت�سجيع م�ساركة الن�ساء 
اأنحاء الدولة، ومنح املراأة بيئة  �سمن خمتلف الفعاليات الريا�سية يف �ستى 
مثالية جلعل الريا�سة ركنا اأ�سا�سيا يف يومها وانتهاجها كاأ�سلوب حياة، ف�ساًل 

عن تعزيز م�ستويات متثيل املراأة �سمن كافة الريا�سات.
كما عملت ال�سيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد اآل نهيان على ت�سخري البحث 
والتعليم من خالل عقد املوؤمترات والندوات يف خمتلف املوا�سيع الريا�سية، 
االأربعة، والذي  امل��راأة بن�سخه  ال��دويل لريا�سة  املوؤمتر  اإط��الق  ومن �سمنها 
مي��ث��ل اأه����م امل����ب����ادرات ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي جت��م��ع جم��م��وع��ة ه��ائ��ل��ة م���ن اخل���رباء 
العامليي يف ريا�سة املراأة على من�سة واحدة، مبا يوفر فر�ض اال�ستفادة من 
هذه اخل��ربات مبا يتنا�سب مع ق��درات ابنة االإم��ارات التي ال تعرف احلدود 
ومتابعة  لالإ�سراف  الدولة  يف  الريا�سية  االأندية  مع  والتن�سيق  بطموحاتها 

املواهب التي باإمكانها اأن حتقق االإجنازات العاملية للدولة.
من  العديد  الن�سائية  للريا�سة  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  اأطلقت  فيما 
البطوالت الدولية الهامة ومنها بطولة اأكادميية فاطمة بنت مبارك املفتوحة 
على  اال�ستعرا�سي  للتزلج  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  وك��اأ���ض  للجولف، 
وبطولة  لل�سيدات،  للربلينغ  بنت مبارك  فاطمة  اأكادميية  وبطولة  اجلليد، 
اأكادميية فاطمة بنت  التحدي االأ�سبوعي لهوكي اجلليد لل�سيدات، وبطولة 
مبارك لل�سطرجن اخلاطف، وكاأ�ض اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز 

احلواجز، الذي يعترب من اأبرز الفعاليات على االأجندة الدولية للعبة.
بنت  فاطمة  ال�سيخة  روؤي��ة  عن  يوماً  الريا�سية  املجتمعية  املبادرة  تغب  ومل 
هزاع بن زايد اآل نهيان، الإميانها باأهمية ن�سر الثقافة الريا�سة ورفع م�ستوى 
االإيجابية  والطاقة  لل�سعادة  م�سدراً  باعتبارها  لها  املجتمع  اأف��راد  ممار�سة 
وحافزاً على العمل بروح الفريق الواحد، والتي كانت يف �سلب ا�سرتاتيجيات 
ا�ستملت  التي  الن�سائية،  للريا�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  وخطط 
الريا�سية، وقد  على االأن�سطة والبطوالت واملهرجانات يف عدد من االألعاب 

ا�ستقطبت من خاللهم كافة الفئات واالأعمار من خمتلف اإمارات الدولة.
اآل نهيان مكانة االأكادميية  وقد ر�سخت ال�سيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد 
الرائدة يف قيادة قطاع الريا�سة الن�سائية يف الدولة واأداء دورها الوطني مبا 
"كوفيد  ج��راء جائحة  العامل من  يعي�سها  التي  املرحلة  يتنا�سب مع طبيعة 
جميع امل�ستويات والقطاعات من خالل  على  تطوراتها  مع  19" والتعامل 
الدور الكبري الذي تلعبه الريا�سة على م�ستوى �سحة وحيوية اأفراد املجتمع، 
االفرتا�سية  الريا�سية  الفعاليات  تنظيم  عن  االأكادميية  تتوقف  مل  حيث 
وت�سجيع املجتمع بكل فئاته على ممار�سة الريا�سة، ومنها مناف�سات اجلري 
االفرتا�سية، باالإ�سافة اإىل عقد ندوات وحما�سرات تثقيفية ريا�سية توعوية 
عن طريق التطبيقات االإلكرتونية التي حظيت بنجاح كبري من حيث التفاعل 
والتعاطي عرب من�سات التوا�سل االجتماعي، حتى عادت احلياة اإىل طبيعتها 
ت�سمن  اآمنة  بيئة  لتوفري  فعال،  �سحي  بروتوكول  اتباع  على  املحافظة  مع 

للم�ساركي احلفاظ على �سحتهم و�سالمتهم.

•• دبي - وام:

اأكرب  ا�ستقبال  اإىل  املقبلة  القليلة  االأي���ام  خ��الل  االأفريقية  ال��ق��ارة  ت�ستعد 
كاأ�ض  بطولة  نهائيات  وه��و  ال�سمراء،  القارة  �سعيد  على  يقام  ك��روي  ح��دث 
يناير   9 من  الفرتة  الكامريون، خالل  ت�ست�سيفها  التي  االأفريقية،  االأمم 
اجلاري وحتى 6 فرباير املقبل، مب�ساركة 24 منتخبا اأفريقيا، تتناف�ض يف 
16 حيث يتاأهل اأول وثاين كل جمموعة،  ال�  دور  اإىل  للتاأهل  6 جمموعات 

باالإ�سافة اإىل اأف�سل 4 ثوالث من املجموعات.
ولن يكون ا�سم الكرة االإماراتية، وحتديدا جنوم الكرة املحرتفي يف االإمارات، 
�ست�سهد  حيث  ال�����س��م��راء،  ال��ق��ارة  يف  �ستجري  ال��ت��ي  االأح����داث  ع��ن  بعيدين 

مناف�سات الن�سخة رقم 33 من كاأ�ض االأمم االأفريقية، ظهور 4 جنوم من 
اأبرز الالعبي االأفارقة املحرتفي يف اأندية دوري اأدنوك للمحرتفي.

ال��ك��ام��ريون ه��م ريان  ال��ذي��ن �سيظهرون يف مالعب  ال��دول��ي��ون  وال��الع��ب��ون 
االأخ�سر  ال��راأ���ض  منتخب  مع  �سيظهر  وال��ذي  الن�سر  فريق  الع��ب  مينديز 
م�ست�سيف  ال��ك��ام��ريون  منتخب  برفقة  االأوىل  املجموعة  يف  يناف�ض  ال��ذي 

البطولة مع بوركينا فا�سو واثيوبيا.
�سي�سارك  وال��ذي  العي،  فريق  الع��ب  رحيمي،  �سفيان  املغربي  هو  وال��ث��اين 
القمر  وج���زر  غ��ان��ا  منتخبات  م��ع  الثالثة  املجموعة  يف  ب���الده  منتخب  م��ع 

واجلابون.
و�ساءت الظروف اأن يكون اآخر العبي �سيظهران يف البطولة هما العبا فريق 

عجمان، اللذان �سيناف�سان مع منتخبي بلديهما يف جمموعة واحدة اأي�سا، 
تروايل،  �ستيف  اأبوبكر  واجلامبي  بالعربي،  فرا�ض  حممد  التون�سي  وهما 
التي  ال�ساد�سة  املجموعة  بلديهما يف  الالعبان مع منتخبي  �سيناف�ض  حيث 

ت�سم منتخبات تون�ض ومايل وموريتانيا وجامبيا.
االأ�سماء  بع�ض  "الكان"  االأفريقية  االأمم  بطولة  �ستفتقد  الوقت  نف�ض  يف 
تاأهل  اإما لظروف عدم  االإماراتية،  االأندية  املتواجدة مع  الالمعة  الدولية 
العي  نادي  التوجويل البا كودجو، مهاجم  الدويل  منتخبات بالدهم مثل 
 13 اأدن��وك للمحرتفي حتى اجلولة الثانية ع�سرة بر�سيد  وهداف دوري 
االأفريقية،  النهائيات  اإىل  التاأهل  يف  ب��الده  منتخب  اإخ��ف��اق  ب�سبب  ه��دف��ا، 
اآخر  دويل  الع��ب  يغيب  حي  ..يف  الت�سفيات  يف  جمموعته  ترتيب  وتذيله 

منتخب  م�ساركة  رغ��م  الن�سر،  ن���ادي  الع��ب  عبيد  م��ه��دي  اجل��زائ��ري  مثل 
بالده حامل لقب الن�سخة االأخرية لبطولة االأمم االأفريقية، والتي �ساهم 
2019، لكن الالعب خرج من  بالقاهرة يف عام  اإح��رازه��ا  مهدي عبيد يف 
وا�ستبعد  لالإ�سابة  تعر�ض  قد  كان  بعدما  بلما�سي،  ح�سابات مدربه جمال 
اأي�سا من ت�سكيلة منتخب اجلزائر للمحليي الذي خا�ض مناف�سات بطولة 
املدرب  قيادة  بلقبها حتت  وف��از  املا�سي يف قطر  دي�سمرب  �سهر  العرب  كاأ�ض 

جميد بوقرة.
لدوري  ال�13  اجلولة  يف  انديتهم  مع  امل�ساركة  عن  الرباعي  هذا  و�سيغيب 
اأدنوك للمحرتفي املقرر لها اأيام 8 و9 و11 يناير اجلاري حيث �ستنطلق 

البطولة االإفريقية اعتباراً من يوم 9 يناير اجلاري.

•• اأبوظبي- وام:

للدراجات  االإم���������ارات  ف���ري���ق  اأع���ل���ن 
التي  ت�سكيلته  اكتمال  ع��ن  الهوائية 
 ،2022 مل��و���س��م  دراج������اً   30 ت�����س��م 
ال�سوي�سري  ال���دراج  بان�سمام  وذل��ك 
العمر  البالغ من  زوتر  ال�ساب جويل 

23 عاماً اإىل �سفوفه.
فروتيجن  مدينة  من  زوت��ر  وينحدر 
حمرتفاً  دراج��اً  واأ�سبح  ال�سوي�سرية، 
اأم�سى عامي يف  2020، حيث  عام 
انتقاله  قبل  اح��رتايف  فريق  �سفوف 
اجلولة  يف  للم�ساركة  االإم����ارات  اإىل 
العاملية ..و�سين�سم زوتر اإىل زمالئه 
اجلدد يف املع�سكر التدريبي املقبل يف 
يف  ينطلق  وال��ذي  باإ�سبانيا،  األيكانتي 

اخلام�ض من يناير اجلاري.
قال  ال�سفقة اجلديدة،  على  وتعليقاً 
ي��وك�����س��ان م���ات���ي ف���رن���ان���دي���ز، مدير 

اأنه  ج��وي��ل  "اأثبت  االإم������ارات:  ف��ري��ق 
دعمه  ت���ق���دمي  مي��ك��ن��ه  م��ت��م��ي��ز  دراج 
اأه�����م  ال���رئ���ي�������س���ي���ي يف  ل����ل����دراج����ي 
فريدة  ب��ق��وة  يتمتع  فهو  ال�سباقات، 

ف�ساًل  امل�ستوية،  الطرق  �سباقات  يف 
ع����ن ال�������س���ب���اق���ات ����س���د ال����زم����ن، كما 
اأظهر اأداء قوياً يف ال�سباقات اجلبلية 
امل��ت��و���س��ط��ة. ب��رغ��م ان ج��وي��ل م��ا زال 

 23 العمر  م��ن  يبلغ  اإذ  ���س��اب��اً  دراج����اً 
مهمة  ب��خ��ربة  يتمتع  اأن���ه  اإال  ع���ام���اً، 
االحرتافية،  ال���دراج���ات  �سباقات  يف 
اأدائ�����ه وتطويره  ت��ع��زي��ز  ومت��ك��ن م��ن 
لينا�سب �سباقات اجلولة العاملية التي 
يخو�سها فريق االإم��ارات، لذا نرحب 

به معنا يف �سفوف الفريق".
م�����ن ج����ان����ب����ه، ق������ال ج����وي����ل زوت������ر: 
فريق  اإىل  االن����ت����ق����ال  "ي�سعدين 
االإمارات خلو�ض ال�سباقات معه العام 
املقبل ..وكثريا ما كانت هذه اخلطوة 
حلماً بالن�سبة يل، ومتكنت اأخرياً من 
حتقيقه، واأنا على اأمت اال�ستعداد لبدء 
م�سريتي  م��ن  اجل��دي��د  الف�سل  ه���ذا 
..�ساأتوا�سل  االحرتافية  الريا�سية 
االأ���س��ب��وع امل��ق��ب��ل م��ع ال��ف��ري��ق بف�سل 
امل�ساركة يف اأول املع�سكرات التدريبية 
معه، واأنا اأتطلع اإىل ذلك واإىل حتقيق 

اأف�سل النتائج مع الفريق".

•• اأبوظبي-وام:

مازال فريو�ض كورونا يوا�سل هجومه على جنوم واأ�ساطري الكرة العاملية، يف 
ظل انت�سار املتحورة " اأوميكرون" عاملياً. وكان اأبرز املن�سمي لقائمة ال�سحايا 
غيابه  يف  ت�سبب  مما   ، رون��ال��دو  بالظاهرة  املعروف  ال�سابق  الربازيلي  النجم 
عن احتفاالت الفريق الذي �سهد انطالقته الكروية "كروزيرو" وذلك �سمن 
اأ�سدره  ر�سمي  بيان  يف  النادي  اأورد  ما  بح�سب  تاأ�سي�سه،  على   101 الذكرى 
م�ساء اأم�ض االأول. و�سهدت الفرتة االأخرية االإعالن عن اإ�سابات باجلملة بي 
�سفوف العبي اأبرز الفرق يف خمتلف االأندية والدوريات العاملية، ليتم تاأجيل 
العديد من املباريات يف العديد من الدوريات اأبرزها الدوري االإجنليزي حيث 
مت تاأجيل اأكث من 17 مباراة. واأعلن باري�ض �سان جريمان الفرن�سي االأحد 
العزل  يف  يتواجد  وال��ذي  مي�سي،  ليونيول  النجم  االرجنتيني  العبه  اإ�سابة 

حالياً، بجانب 3 العبي اآخرين مل يك�سف النادي عن هويتهم.
من  والع�سرين  احل��ادي��ة  املرحلة  �سمن  وليفربول  ت�سيل�سي  م��ب��اراة  و�سهدت 
الدوري االجنليزي لكرة القدم غياب مدرب ليفربول االأملاين يورجن كلوب عن 

قيادة الفريق بعد ظهور نتيجة ايجابية حلالته.
كما �سهدت مباراة مايوركا وبر�سلونة االأخرية يف الدوري اال�سباين غياب 10 
العبي من فريق بر�سلونة، الذي ا�ستطاع اأن يحقق الفوز يف اللقاء بهدف دون 
رد �سجله لوك دي يوجن. وغاب عن بر�سلونة كل من عثمان دميبلي، و�سامويل 
الزلزويل، وكوتينيو، و�سريجينو دي�ست، فيما  ال�سمد  اأومتيتي، وجايف، وعبد 
النتيجة  بعد ظهور  األبا  الفي�ض، وخ��وردي  ا�ستعادة كل من داين  النادي  اأعلن 
من   4 اإ���س��اب��ة  االأمل���اين  ميونخ  ب��اي��رن  ن��ادي  اأع��ل��ن  كما  لفحو�ساتهما.  �سلبية 
اإىل  اإ�سافة  ك��ورون��ا،  بفريو�ض  نوير  مانويل  الفريق  قائد  بينهم  من  العبي 

كينغ�سلي كومان، وكورنتان تولي�سو وعمر ريت�ساردز.

 بارتي يف حاجة لل�شرب 
بعد غياب 4 اأ�شهر 

عليها  يتعينّ  ب��اأن��ه  ب��ارت��ي  اآ���س��ل��ي  االأ���س��رتال��ي��ة  عامليا  اأوىل  امل�سننّفة  ����دت  اأكنّ
عن  ا�سهر  اأرب��ع��ة  غياب  بعد  املالعب  اإىل  تعود  عندما  بال�سرب  تتحلى  اأن 
ميدوز  فال�سينغ  بطولة  يف  االأخ��رية  م�ساركتها  منذ  وحتديدا  املناف�سات، 

االأمريكية.
املحرتفات  لالعبات  العاملي  الت�سنيف  �سدارة  يف  ببقائها  بارتي  وحتتفل 
البطولة  الثالث يف  ال��دور  توالياً، لكن بعد �سقوطها يف  ال�102  لالأ�سبوع 
اأيلول- الغراند �سالم يف  االأرب��ع الكربى �سمن  البطوالت  اآخر  االأمريكية 
رت اإنهاء مو�سمها ب�سبب جائحة كوفيد والعودة اإىل اأ�سرتاليا. �سبتمرب، قرنّ

وقتاً  اأم�ست  باأنها  م�سريتها  يف  كبريين  بلقبي  الفائزة  ب��ارت��ي  وك�سفت 
طوياًل مع عائلتها يف االأ�سهر االأخرية وعملت على تطوير اأدائها يف �سعيها 

للظفر ببطولة اأ�سرتاليا التي تنطلق يف 17 من ال�سهر احلايل.
ال�سدد  ه��ذا  يف  وقالت  االأ�سبوع  ه��ذا  اأدي��الي��د  دورة  غمار  بارتي  وتخو�ض 
اأتطلنّع قدماً لتقدمي اأف�سل  اأنا  اآخر.  اإىل  "اأع�سق تطوير م�ستواي من يوم 
االأ�سبوعي  يف  بال�سرب  التحلنّي  علي  يتعينّ  ذات��ه  الوقت  يف  لكن  ل��دي،  ما 

املقبلي".
واأ�سافت "مل اأخ�ض اأية مباراة تناف�سية منذ فرتة طويلة لكني اأ�سعر باأين 

بحالة جيدة وجاهزة".
وجنحت بارتي يف اأن ت�سبح اأول اأ�سرتالية حترز بطولة وميبلدون االإنكليزية 

ال�سيف املا�سي، منذ مواطنتها ايفون غوالغونغ كاويل عام 1980.

بالكامريون الأفريقية  الأمم  كاأ�س  يف  الإماراتية  للكرة  �شفراء   4

»الإمارات للدراجات« يتعاقد مع 
ال�شوي�شري ال�شاب جويل زوتر

»كورونا« توا�شل هجومها على 
جنوم واأ�شاطري الكرة العاملية

فاطمة بنت هزاع تفوز بجائزة املراأة العربية للم�شوؤولية املجتمعية للريادة والتميز الريا�شي يف الوطن العربي

را�شد بن حمدان ي�شدر قرارا 
بت�شكيل جمل�س اإدارة نادي الن�شر

•• دبي-وام:

ن��ادي الن�سر  اآل مكتوم رئي�ض  ب��ن را���س��د  ب��ن ح��م��دان  اأ���س��در ال�سيخ را���س��د 
الثقايف الريا�سي القرار رقم 1 ل�سنة 2022 بت�سكيل جمل�ض اإدارة جديد 

يتوىل اإدارة العمل يف النادي ملدة ثالث �سنوات.
ون�ض القرار على اأن يتوىل مروان اأحمد بن غليطة رئا�سة جمل�ض االإدارة 
واالأع�ساء  للرئي�ض،  نائبا  ال��ف��ردان  ح�سي  اإب��راه��ي��م  اأي�����س��ا  ي�سم  ال���ذي 
الرزاق  وعبد  الفال�سي،  رحمة  ومن�سور  ال�سوارب،  اأبو  عبيد  عبدالرحمن 

ال�سيد الها�سمي، وحممد اأحمد املري، وجمال عبداهلل لوتاه.

•• اأبوظبي-وام:

على  ديابي  عبداهلل  االإم��ارات��ي  اجلزيرة  ن��ادي  مهاجم  يناف�ض 
اأورد االحتاد  ملا  اآ�سيا، وفقا  دوري��ات غرب  ال�سهر يف  لقب جنم 
مو�سع  تقرير  يف  الر�سمي  موقعه  على  القدم  لكرة  االآ�سيوي 
الالعب على �سوء  ال��ق��اري برت�سيح  االحت��اد  ق��ام  ام�ض، حيث 
دي�سمرب،  �سهر  يف  اللقب  ه��ذا  على  للمناف�سة  املميز  عطائه 
�سهر  خ��الل  اه���داف   3 ديابيه  الفرن�سي  ال��الع��ب  �سجل  حيث 
���س��ب��اك خ��ورف��ك��ان، واآخر  ب��واق��ع ه��دف��ي يف  امل��ا���س��ي،  دي�سمرب 
 20 النقطة  اإىل  فريقه  تقدم  يف  لي�ساهم  ال��وح��دة  مرمى  يف 
الوحدة  عن  ويبتعد  وال�سارقة  االأهلي  �سباب  مع  بها  يت�ساوى 
اللقب  املتناف�سي على  الو�سيف بنقطة واحدة. وت�سم قائمة 

هارون كامارا /االحتاد ال�سعودي/، ونوليدج مو�سونا /الطائي 
ويا�سي  االإم��ارات��ي/،  /اجل��زي��رة  ديابي  وع��ب��داهلل  ال�سعودي/، 
/ال�سيب  املقبايل  وعبدالعزيز  القطري/،  �سالل  /اأم  البخيت 
العماين/، وحممود املوا�ض /ال�سرطة العراقي/، وتامر �سيام 
/كاظمة  اخل��ال��دي  و�سبيب  الفل�سطيني/،  اخل��ل��ي��ل  /���س��ب��اب 

الكويتي/.
اأف�سل العب  اأم��ام اجلماهري الختيار  الت�سويت  باب  ومت فتح 
من  العديد  على  بناء  ال�سهر  ذل��ك  عن  اآ�سيا  غ��رب  منطقة  يف 
من  فريقه  نتائج  على  التاأثري  يف  الالعب  دور  اأهمها  املعايري 
خالل ت�سجيل و�سناعة االأهداف، وترتيب الفريق على �سعيد 
املناف�سة، باالإ�سافة اإىل اأهمية املباريات التي خا�سها، ودوره مع 

منتخب بالده يف املباريات الدولية اإن وجدت.

ديابي اجلزيرة يناف�س على لقب جنم ال�شهر يف دوريات غرب اآ�شيا
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•• اأبوظبي- وام:

"االإمارات  االأن��دي��ة  مونديال  ال�ست�سافة  اأبوظبي  العا�سمة  مالعب  ت�ستعد 
اإىل   3 الفرتة من  خالل  اخلام�سة  للمرة  لالإمارات  يعود  وال��ذي   "2021
اأول بطولة عاملية تقام يف العام احلايل  احلدث  ويعترب   ،2022 فرباير   12

.2022
وت�سارك يف املناف�سات 7 اأندية اأبطال القارات وهي اجلزيرة االإماراتي ب�سفته 
دوري  بطل  االإجنليزي  وت�سيل�سي  امل�ست�سيف،  والبلد  املحلي  ل��ل��دوري  بطاًل 
والهالل  الكونكاف،  اأب��ط��ال  دوري  بطل  املك�سيكي  ومونتريي  اأوروب���ا،  اأب��ط��ال 
ال�سعودي بطل دوري اأبطال اآ�سيا، واالأهلي امل�سري بطل دوري اأبطال اأفريقيا، 
ا�ض بريي  ايه  ن��ادي  اإىل  باالإ�سافة  ليربتادوري�ض،  كوبا  كاأ�ض  بطل  وباملريا�ض 

بطل تاهيتي.
وت�سلط "وكالة اأنباء االإمارات" يف التقرير التايل ال�سوء على القيمة ال�سوقية 
ل��ل��ف��رق واب����رز الع��ب��ي��ه��ا امل�����س��ارك��ي يف احل���دث ال��ع��امل��ي، وذل���ك بح�سب موقع 
"تران�سفري ماركت" العاملي املتخ�س�ض يف �سفقات الالعبي والقيمة ال�سوقية 
لالأندية. وا�ستطاع فريق ت�سيل�سي اأن يعود لالألقاب والبطوالت بعد تتويجه 

يف  امل�ساركي  قائمة  ليت�سدر  املا�سية  ن�سخته  يف  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  بلقب 
مونديال االأندية "االإمارات 2021" وتعج قائمته بنخبة من النجوم، وذلك 
 66.7% 27 عاماً، فيما ي�سكل الالعبون االأجانب ما ن�سبته  اأعمار  مبعدل 
للفريق  ال�سوقية  القيمة  تبلغ  حي  يف  العبا،   18 بواقع  الفريق  قائمة  من 

يورو. مليون   878.50
ويت�سدر البلجيكي روميلو لوكاكو القائمة ب�100 مليون يورو، يليه االجنليزي 

ما�سون ماونت بقيمة تبلغ 75 مليون يورو.
وي�سم نادي باملريا�ض الربازيلي وامل�سارك يف كاأ�ض العامل لالأندية بعد تتويجه 
بكاأ�ض كوبا ليربتادوري�ض نخبة من الالعبي، مبعدل اأعمار 25.5 عاماً، فيما 
 4 بواقع  الفريق،  قائمة  % من   11.1 ن�سبته  ما  االأجانب  الالعبي  ي�سكل 
العبي، وتبلغ القيمة ال�سوقية للفريق 186.30 مليون يورو، فيما يت�سدر 
الربازيلي دانيلو قائمة الالعبي االأغلى بقيمة 18 مليون يورو، يليه مواطنه 

باتريك دوبوال بقيمة تبلغ 16 ماليي يورو.
ويعج فريق مونتريي املك�سيكي بالعديد من الالعبي البارزين، مبعدل اأعمال 
الفريق  من   39،1% ن�سبته  ما  االجانب  الالعبي  ي�سكل  فيما  عاماً،   26
80.90 مليون يورو، فيما  9 العبي، وتبلغ القيمة ال�سوقية للفريق  بواقع 

املك�سيكي كارلو�ض رودريج�ض  الفريق من الالعبي  االأغلى يف  يت�سدر قائمة 
ميز  ماك�سيمليناو  االأرجنتيني  يليه  ي��ورو،  ماليي   10 تبلغ  �سوقية  بقيمة 

بقيمة �سوقية تبلغ 8 ماليي يورو.
ويربز ا�سم الهالل ال�سعودي كاأحد اأكرب االأندية االآ�سيوية ح�سداً للبطوالت، 
مبا ي�سمه من العبي ذات م�ستويات فنية عالية، مبعدل اأعمار 27.9 عاماً، 
 7 بواقع  الفريق  قائمة  من   23.3% ن�سبته  ما  االأجانب  الالعبي  وي�سكل 
ويت�سدر  ي���ورو،  مليون   61،15 للفريق  ال�سوقية  القيمة  وتبلغ  الع��ب��ي، 
الربازيلي ماتيو�ض برييرا قائمة اأغلى الالعبي يف الفريق بواقع 15 مليون 

يورو، يليه الفرن�سي مو�سى ماريغا بقيمة �سوقية تبلغ 10 مليون يورو.
ويعترب النادي االأهلي امل�سري اأبرز االأندية العربية ح�سداً للبطوالت واالألقاب 
واالأجانب،  املحليي  الالعبي  من  نخبة  ولديه  والقارية،  والعربية  املحلية 
ما  االأج��ان��ب  الالعبي  وي�سكل  ع��ام   26.9 العبيه  اأع��م��ار  معدل  يبلغ  حيث 
ن�سبته %18.2 من الفريق، بواقع 6 العبي، وتبلغ القيمة ال�سوقية للفريق 
األيو دياجن بقيمة �سوقية تبلغ  املايل  ي��ورو، ويت�سدر كل من  مليون   31،93
تبلغ 3  بقيمة  القائمة  ال�سناوي  حممد  الفريق  وحار�ض  يورو،  مليون   3.5

ماليي يورو.

واالأجانب  االإماراتيي  الالعبي  من  نخبة  االإم��ارات��ي  اجلزيرة  فريق  وي�سم 
اأعمار العبيه  امل�ساركة يف البطولة، ويبلغ معدل  ابرز الفرق  ما ي�سعه �سمن 
25.5 عام، وي�سكل الالعبون االأجانب ما ن�سبته %30.4 من الفريق بواقع 
للفريق  ال�سوقية  القيمة  وتبلغ  املقيمي،  وفئة  االأج��ان��ب  بي  ما  العبي   7
مبخوت  علي  يت�سدر  فيما  ي��ورو،  مليون   19،02 ماركت  تران�سفري  بح�سب 
يورو،  مليون   3،5 تبلغ  �سوقية  بقيمة  الالعبي  اأغلى  قائمة  الفريق  ه��داف 
بعقد  االأمل���اين،  فولف�سبورغ  من  القادم  فيكتور  ج��واو  الربازيلي  املهاجم  يليه 

ميتد حتى 2023، حيث تبلغ قيمته ال�سوقية 2.5 مليون يورو.
اأوكالند  فريق  ب��داًل من  البطولة  تاهيتي يف  ا�ض بريي" بطل  "ايه  وي�سارك 
تداعيات  ب�سبب  البطولة  م��ن  ان�سحابه  اأك��د  ال��ذي  بعد  النيوزيلندي  �سيتي 
فريو�ض كورونا وعدم قدرته على العودة ال�سريعة اإىل البالد ب�سبب اإجراءات 

احلجر ال�سحي.
ت��وج بلقب الدوري  اب��رز االأن��دي��ة يف تاهيتي حيث  ب��ريي  ا���ض  اي��ه  ويعد فريق 
املحلي 9 مرات، كان اآخرها يف 2019-2020 ونال الكاأ�ض املحلية 9 مرات 
اأي�ساً، ومل ي�سبق له امل�ساركة يف كاأ�ض العامل لالأندية وال تظهر بيانات العبيه 

االأجانب بح�سب موقع تران�سفري ماركت اأو الفيمة ال�سوقية للفريق.

•• دبي-الفجر: 

عزز �سيبا�ستيان لوب اأم�ض حتديه لتحقيق فوزه االأول بلقب رايل داكار، باإحراز 
اململكة  اإك�سرتمي يف  البحرين ريد  الثالث لفريق  اليوم  فوز تاريخي مبرحلة 

العربية ال�سعودية.
وقاد بطل العامل للراليات ت�سع مرات مع م�ساعده فابيان لوركي واحدة من 
�سيارات فريق البحرين ريد اإك�سرتمي الثالث )برودرايف هانرت( وكان االأ�سرع 
يف مرحلة اليوم الثالث من رايل داكار الرابع واالربعي والبالغ م�سافتها 338 
كيلومرت والتي امتدت من حائل اإىل االأرطاوية متقدماً على مت�سدر الرايل 

القطري نا�سر العطية بفارق 3 دقائق و 28 ثانية.
وبهذه النتيجة قل�ض �سيبا�ستيان لوب �سدارة العطية ومالحه ماتيو باوميل 
انطالق  قبل  ثانية   16 و  دق��ائ��ق   9 اإىل  هايلوك�ض  ت��وي��وت��ا  ب�سيارة  ل��ل��رايل 

اإىل  255 كيلومرت من االأرطاوية  التي تبلغ م�سافتها  الغد اخلا�سة  مرحلة 
القي�سومة.

اإك�سرتمي يف رايل داكار بعد  اأول مرحلة لفريق البحرين ريد  وجاء الفوز يف 
عرب اجلزء ال�سمايل من اململكة  ال�ساقة  القيادة  من  دقيقة   25 و  �ساعات   3

العربية ال�سعودية.
ويعترب فوز �سيبا�ستيان يف مرحلة من مراحل رايل داكار اأول فوز يف التاريخ 
يتحقق بوا�سطة �سيارة ت�ستخدم الوقود امل�ستدام، حيث ت�ستخدم �سيارة هانرت 
وقود برودرايف اإيكو باور امل�سنوع من النفايات الزراعية التي تقلل انبعاثات 

ثاين اأك�سيد الكربون بن�سبة 80%.
كما عزز �سائق الفريق يف �سيارة هانرت الثانية ناين روما تقدمه وحل يف املركز 
اخلام�ض يف املرحلة التي جرت فعالياتها بي الكثبان الرملية ال�سخمة وجاء 
�سمن املراكز الع�سرة االأوائل يف اأكرب حدث ريا�سي لل�سيارات واأكثها تطلباً يف 

العامل، والذي يغطي 8375 كيلومرت وي�ستمرعلى مدار اأ�سبوعي.
واأحرز اأورالندو تريانوفا مع داين اأوليفريا�ض يف �سيارة الفريق الثالثة املركز 

الثالث ع�سر.
نا�سر  ك��ان  حيث  حقيقية  معركة  كانت  "لقد  املرحلة  انتهاء  بعد  ل��وب  وق��ال 
يدفع بقوة فوق الرمال بينما كان يفتتح الطريق يف ال�سدارة وب�سرعة كبرية. 
 340 لقد �سغطنا بقوة كما لو كنا يف �سباق  بطولة العامل للراليات مل�سافة 
يف  رائعة  نتيجة  حققنا  لكن  حقاً،  و�سعباً  مثرياً  االأم��ر  ك��ان  لذلك  كيلومرت، 

النهاية".
واأ�ساف "قرب نهاية املرحلة، كنت اأقود اأنا ونا�سر معاً عرب الكثبان الرملية، 
اأمتكن  حتى  القيادة  حاولت  احلجارة.  من  الكثري  هناك  كان  ذلك  بعد  ولكن 
من اختيار امل�سار وحماولة جتنب حدوث ثقب حتى نتمكن من اإنهاء املرحلة 

ب�سالم، لكن تعر�ست �سيارتي لثقبي باالإطارات كما حدث باالأم�ض االأول".

"واختتم قائاًل "مل تكن هناك �سعوبة مالحية كبرية اليوم حيث كان امل�سار 
وا�سحاً حقاً بالن�سبة مل�ساعدي فابيان. اإنها نتيجة رائعة لفريق البحرين ريد 
اإك�سرتمي ودليل على فوائد الوقود امل�ستدام ملثل هذه االأحداث الطويلة املدى. 
وبعد قدر هائل من العمل الذي قام به العديد من اخلرباء والفنيي على مدار 

عدة اأ�سهر، نحن فخورون بالفوز باأول مرحلة للفريق ".
من جانبه قال جو�ض بيتيلي، مدير فريق البحرين ريد اإك�سرتمي "لقد كان 
يوما رائعا بالفوز باأول مرحلة للفريق بف�سل �سيبا�ستيان وفابيان اللذان متتعا 

بهذه الوترية الرائعة على طول امل�سار ال�سعب على امتداد 340 كيلومرًت".
هذه  مثل  يف  العطية  نا�سر  على  التغلب  للغاية  كبرية  مهمة  "اإنها  واأ���س��اف 
الت�ساري�ض من الكثبان الرملية. ونحن �سعداء جداً لعدم وجود م�ساكل كبرية 
ب�سياراتنا وهذا هو االأمر الرئي�سي، لكننا ندرك جيداً اأنه ال يزال اأمامنا 11 

يوماً من التحديات".

مليار و257 مليون يورو القيمة ال�شوقية لالأندية امل�شاركة يف مونديال الأندية »الإمارات 2021«

فريق �لبحرين ريد �إك�سرتمي يحقق �أول فوز مبرحلة با�ستخد�م �لوقود �مل�ستد�م يف �أ�سعب ر�يل يف �لعامل 

�شيبا�شتيان لوب يفوز مبرحلة اليوم الثالث ويعزز تطلعات فريق البحرين ريد اإك�شرتمي لنتزاع لقب رايل داكار 

•• اأبوظبي-وام:

االع��������رتاف ب�����س��ع��وب��ة امل��ن��اف�����س��ة مع 
 " ل��ق��ب  ع��ل��ى   " �سيتي  مان�س�سرت   "
خمرجات  اأبرز  كان  الربمييري ليج" 
النارية  ليفربول  م��ع  ت�سيل�سي  قمة 
م�ساء اأم�ض االأول على ملعب �ستانفورد 
بريدج، التي انتهت بالتعادل االإيجابي 
"2 - 2"، يف مواجهة حفلت بالفر�ض 

وال�سرعة واملهارة واالإثارة والتحدي.
ب��ع��د ت��ل��ك ال��ق��م��ة و���س��ل ال���ف���ارق بي 
�سيتي"  "مان  ل����  امل��ن��اف�����س��ي  اأق������رب 
لت�سيل�سي  بالن�سبة  ن��ق��اط   10 اإىل 
بالن�سبة  ن��ق��ط��ة  و11  ال���و����س���ي���ف، 
لليفربول �ساحب املركز الثالث الذي 
الثاين  ميلك فر�سة ال�سعود للمركز 
له مع  املوؤجلة  باملباراة  ف��وزه  ح��ال  يف 

ليدز يونايتد.
وع�����ن ����س���ع���وب���ة امل���ن���اف�������س���ة م����ع امل����ان 
املدير  توخيل  توما�ض  ق��ال   .. �سيتي 
" يجب   : ت�����س��ي��ل�����س��ي  ل��ف��ري��ق  ال��ف��ن��ي 
اللحاق  اإمكانية  بالواقعية يف  التحلي 
مبان�س�سرت �سيتي، مت�سدر الربمييري 
ليج، ومما ال �سك فيه اأن تراجع االأداء 
والنتائج بالن�سبة لفريقي تاأثر ب�سبب 

امل��الع��ب، وتعر�ض ع��دد من  اإ���س��اب��ات 
الالعبي املهمي لالإ�سابة يف الوقت 

نف�سه بفريو�ض كوفيد 19".
واأ�ساف : "اأن �سيتي ماكينة انت�سارات، 
بامتالك  ف���ق���ط  االأم�������ر  ي��ت��ع��ل��ق  وال 
اأف�سلية، بل هو ي�سنع تلك االأف�سلية، 

اإنه فريق متكامل".
ج�����وردان هندر�سون  ق���ال  ج��ه��ت��ه  م��ن 
 " ليفربول:  وقائد  و�سط  خط  العب 

يف  ي�سب  وت�سيل�سي  ليفربول  ت��ع��ادل 
م�سلحة ال� "مان �سيتي"، فهي نتيجة 
وكان  لنا،  ل��الآم��ال  وخميبة  له  جيدة 
يجب  لكن  الفوز،  نحقق  اأن  باالإمكان 
بال�سكل  ن��ل��ع��ب  مل  ب��اأن��ن��ا  االع������رتاف 
الذي نتمناه، خ�سو�سا عند ا�ستقبالنا 
بال�سوط  دق��ائ��ق   5 اآخ���ر  ل��ه��دف��ي يف 
االأح��ي��ان ه��ذا يحدث  االأول، يف بع�ض 

يف كرة القدم".

م�����ن ج����ان����ب����ه اع���������رتف ال���ه���ول���ن���دي 
ليفربول  م��داف��ع  ف��ان��داي��ك  فريجيل 
 " وال����  ليفربول  ب��ي  الفجوة  بات�ساع 
جاء  ف��ري��ق��ه  اأن  اإىل  م�����س��ريا  �سيتي"، 
على  للح�سول  بريدج  �ستانفورد  اإىل 
يح�سل  مل  ل��ك��ن��ه  ال���ث���الث،  ال��ن��ق��اط 
ت�����س��ي��ل�����س��ي ف���ري���ق رائ����ع،  ع��ل��ي��ه��ا، الأن 
اأن ف�����ارق ال���ن���ق���اط ك��ب��ري يف  وب���رغ���م 
ال�سدارة ل�سالح ال� "�سيتي"، اإال اأن كل 

ليج  الربمييري  يف  واردة  االحتماالت 
بح�سب راأيه. وقال:" البد اأن يتم�سك 
���س��يء ميكن  اأي  الأن  ب��االأم��ل  ف��ري��ق��ي 
االإجنليزي،  ال������دوري  يف  ي��ح��دث  اأن 
بداية  يف  ال��ل��ق��ب  ع��ل��ى  مناف�سي  ك��ن��ا 
لذلك  ال�سدارة،  عن  وتنازلنا  املو�سم، 
اأن يحدث يف ال�سراع  كل �سيء ممكن 

على اللقب".
ون�سر املوقع الر�سمى لنادى مان�س�سرت 
اأرقام واإح�سائيات الفريق  اأبرز  �سيتى 
2021، وجاءت كالتاىل  العام  خالل 

..
 44 113 هدفا يف  اأح��رز م��ان �سيتي 
االإجنليزي  ال��دوري  من  فقط  مباراة 
اآخر،  اأي فريق  اأك��ث من   ،2021 يف 
وه����و اأف�����س��ل ع����دد م���ن االأه�������داف يف 
تاريخ الربميريليج منذ عام 1960، 
املباراة  يف  ه��دف   2.5 متو�سطه  وبلغ 

الواحدة على مدار العام باأكمله.
الفرتة  يف  ه���دف���ا   62 ت�����س��ج��ي��ل  مت 
م��ن ي��ن��اي��ر ح��ت��ى م��اي��و م��ن ب��ي تلك 
االأهداف يف الن�سف الثانى من مو�سم 
الفريق  �سجل  بينما   ،21-2020
51 هدفا اآخر حتى اجلولة 20 هذا 
قائمة  جوندوجان  ويت�سدر  املو�سم. 

ال���ه���داف���ي ب��ت�����س��ج��ي��ل 15 ه���دف���ا يف 
ال���دوري االإجن��ل��ي��زي يف ع��ام 2021، 
هدفا،   /13/ �سرتلينج  رحيم  ويليه 
وف��ي��ل ف��ودي��ن /12/ وري��ا���ض حمرز 
اآخر  الع��ب��ا   18 �سجل  بينما   ،/10/

باقي االأهداف.
انت�سارا   36 �سيتى  مان�س�سرت  وحقق 
 2021 ع��ام  م��ب��اراة فقط يف   44 يف 

وه����ي االأك������رب ل���ع���ام ت��ق��ومي��ي واح����د، 
متجاوزا الرقم القيا�سي ال�سابق الذي 
�سجله ليفربول يف عام 1982 بثالثة 

انت�سارات اأقل.
36 يف  ال�  االنت�سارات  تلك  ومن بي 
انت�سارا منهم   19 2021، جاء  عام 
خارج ملعب ال�سيتى، وهو رقم قيا�سي 

اآخر.

وح����ق����ق م���ان�������س�������س���رت ����س���ي���ت���ى اأط������ول 
ال����دوري  يف  ل��الإن��ت�����س��ارات  �سل�سلتي 
 ،2021 امل��م��ت��از خ���الل  االإجن���ل���ي���زي 
منها ال�سل�سلة االأويل املكونة من 13 
مباراة خالل الفرتة من 3 يناير اإىل 
7 مار�ض وال�سل�سلة الثانية املكونة من 
11 مباراة، والتي بداأت يف 6 نوفمرب 

االآن. حتى  وامل�ستمرة   2021

بعد ات�شاع فارق النقاط .. ت�شيل�شي وليفربول يعرتفان 
ب�شعوبة املناف�شة مع »مان �شيتي« يف »الربمييريليج«

ح�سدت غانا لقبي توالياً يف كاأ�ض اأمم اأفريقيا لكرة القدم وبلغت النهائي 
امل�ساركي  ارتفع عدد  املا�سي، عندما  القرن  �ستينيات  اأرب��ع مرات خالل 
ل تنظيم البطولة اإىل االأعوام الزوجية حتى 2012. ب�سكل الفت وحتونّ

فتونّجت  االألقاب،  خط  على  غانا  دخلت  غيامفي،  ت�سارلز  امل��درب  بقيادة 
�ستة  مب�ساركة  وكوما�سي،  اأك���را  يف  اأر�سها  على   63 ع��ام  االأوىل  للمرة 

منتخبات للمرة االأوىل.
فاز منتخب "النجوم ال�سوداء" يف النهائي على ال�سودان -3�سفر، فيما 

حلنّت م�سر ثالثة بتغلبها على اثيوبيا -3�سفر.
غانا،  خطفت  القدم،  لكرة  العا�سق  نكروماه  كوامي  رئي�سها  من  بالهام 
عام  التون�سية  االأرا���س��ي  على  ت��وال��ي��اً  ثانياً  لقباً  اال���س��ت��ق��الل،  احلديثة 

.1965
بقيادة جنمها اأو�سي كويف وحمتفظة بالعَبي فقط من ت�سكيلة 1963، 

عادلت غانا اجناز م�سر بلقب ثان.
بعد مباراة نهائية مثرية جمعتها مع تون�ض انتهى وقتها االأ�سلي 2-2، 

لت غانا هدف الفوز يف الوقت االإ�سايف )3-2(، وحلنّت �ساحل العاج  �سجنّ
ثالثة بفوزها على ال�سنغال -1�سفر.

منتخبات   8 فيها  �ساركت  اإذ  مميزاً،  طابعاً   68 اإثيوبيا  ن�سخة  اتخذت 
ال�سنة،  الت�سفيات. وب��دءاً من هذه  22 خا�ست  اأ�سل  للمرة االأوىل من 

ة كل �سنتي يف االأعوام الزوجية حتى 2012. اأقيمت البطولة مرنّ
من  دتها  جرنّ كين�سا�سا  الكونغو  لكن  توالياً،  الثالث  النهائي  غانا  بلغت 
ا املركز الثالث فكان من ن�سيب �ساحل العاج  لقبها بهدف بيار كاالال، اأمنّ

بفوزها على اإثيوبيا -1�سفر.
�سي  ل نهائيات ُتنقل عرب التلفزيون، ا�ست�ساف ال�سودان، اأحد موؤ�سنّ اأونّ يف 
عام  الثانية  للمرة  النهائيات  َم��َديِن  وَوْد  ال��ق��اري، يف اخلرطوم  االحت��اد 
"�سقور اجلديان" الفر�سة وفازوا يف  ت  1970، لكن هذه املرة مل يفونّ

املباراة النهائية بدعم جماهريي كبري على غانا -1�سفر بهدف ح�سبو 
ال�سغري، بعد بلوغ االأخرية النهائي الرابع توالياً.

ل  �سهدت ال��دورة ب��روز ه��داف خطري هو العاجي ل��وران بوكو ال��ذي �سجنّ
ل �ستة اأهداف يف الدورة ال�سابقة، منها  ثمانية اهداف. و�سبق لبوكو اأن �سجنّ

خم�سة يف مباراة واحدة �سد اإثيوبيا، ما منحه لقب "رجل اأ�سمرة".
الرت�سانة  جن��م  بثالثية  ال��ع��اج  �ساحل  على  بفوزها  ثالثة  م�سر  وح��لنّ��ت 

ح�سن ال�ساذيل 1-3.
روى قلب الدفاع ال�سوداين ال�سابق جنم الدين ح�سن جمريات البطولة 
ل�سحيفة البيان االإماراتية "اأقام املنتخب ال�سوداين مع�سكره االعدادي 
الكلية  يف  ل��الإق��ام��ة  ذل��ك  بعد  انتقلنا  ث��م  امل��دار���ض  اإح���دى  يف  للبطولة 
واجلماهريية.  االإعالمية  ال�سغوط  عن  بعيداً  يوماً   15 ملدة  احلربية 

الدولة  راأ���ض  اإىل  ميتد  بال�سودان  امل�سوؤولي  جانب  من  االهتمام  وك��ان 
ذاتها ممثلة يف رئي�سها جعفر منريي".

الدين عبا�ض  "غاغارين" ون�سر  اأف��راد جيل �سم حيدر علي  اأح��د  تابع 
"جك�سا" ومنح ال�سودان لقبه القاري الوحيد حتى االآن: "اأ�سعب املواقف 
اللقاء  كانت خالل  البطولة  تلك  ال�سودان خالل  منتخب  واجهت  التي 
مع م�سر يف الدور قبل النهائي. اأ�سيب ثالثة مدافعي اأ�سا�سيي خالل 
والعب  مبهاجم  اال�ستعانة  اإىل  امل��درب  فا�سطر  االأول،  ال�ساعة  الن�سف 

خط و�سط ل�سد النق�ض يف عدد املدافعي".
200 جنيه  مكافاأة مقدارها  على  البطل  املنتخب  اآن��ذاك العبو  ح�سل 
اأمريكية، بح�سب ح�سن،  3 دوالرات  �سوداين، عندما كان اجلنيه يعادل 
الذي اأ�ساف اأن "مبلغ املكافاأة كبري )مقارنة( باأ�سعار هذا الزمن لدرجة 
ان بع�ض الالعبي ا�سرتوا منازل باملبلغ والبع�ض االآخر قام ببناء منزل 
لكل  ال�سوداين  الرئي�ض  اأهداها  التي  االأر���ض  قطعة  على  املكافاأة  بقيمة 

العب بالفريق".

كاأ�س اأمم اأفريقيا.. هيمنة غانّية يف ال�شتينيات واأعوام زوجية 
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الفجر الريا�ضي

مانيه  و�ساديو  �سالح  حممد  القدم  لكرة  االإنكليزي  ال��دوري  ثالثي  ُيَعدنّ 
وريا�ض حمرز من اأبرز الوجوه املنتظرة يف كاأ�ض اأمم اإفريقيا لكرة القدم 
"ا�ستثنائية"  تكون  ب��اأن  تعد  والتي  الكامريون  يف  املقبل  االأح��د  من  ب��دءاً 

بح�سب رئي�ض االحتاد القاري بعد تكهنات بتاأجيلها واإلغائها.
التا�سع  يف  املجموعات  دور  يف  ال�36  امل��ب��اري��ات  تنطلق 

اأوليمبي  الثاين-يناير اجلاري على ملعب  من كانون 
اجلديد يف ياوندي وُي�سدل ال�ستار على املناف�سات يف 
ال�ساد�ض من �سباط/فرباير املقبل على امللعب عينه 

ج. الذي يت�سع ل�ستي األف متفرنّ
م اجلزائر، حاملة اللقب، 24 منتخباً يبحثون  تتقدنّ
م�سابقة  م��ن  وال��ث��الث��ي  الثالثة  الن�سخة  لقب  ع��ن 

انطلقت عام 1957 يف ال�سودان.
باللقب  امل��ت��وج��ي  الئ��ح��ة  ت�����س��منّ  اجل���زائ���ر،  واإىل 

منتخبات  راه�������ن�������اً  وامل�����������س�����ارك�����ي 
غانا،  اإثيوبيا،  م�سر،  الكامريون، 

نيجرييا،  امل��غ��رب،  ال��ع��اج،  �ساحل 
وفيما  وت����ون���������ض.  ال���������س����ودان 
اللقب  ح��ام��ل��ة  م�����س��ر،  ت����ربز 
قيا�سي(،  )رق����م  م����رات  ���س��ب��ع 

اخلام�سة  القيا�سية  مب�ساركتها 
من  ك��لنّ  �ستخترب  والع�سرين، 
البطولة  القمر  وجزر  غامبيا 

القارية للمرة االأوىل.
مر�سحة  اجل����زائ����ر  وت���ب���دو 
لقبها،  على  للحفاظ  قوية 
اإذ جنح العبو املدرب جمال 

بلما�سي بخو�ض 33 مباراة 
العام  نهاية  منذ  خ�سارة  دون 

.2018
قد  ال�سحراء"  "حماربي  ل��ك��ن 

الكامريون  اأمثال  من  مناف�سة  يواجهون 
نيجرييا،  املغرب،  العاج،  �ساحل  م�سر،  امل�سيفة، 

ال�سنغال وتون�ض، فيما حتاول بوركينا فا�سو، غانا 
ومايل لعب دور احل�سان االأ�سود.

يف  الع�سكري  املجل�ض  ق��ائ��د  اأب��ل��غ  امل��ق��اب��ل،  يف 
غ��ي��ن��ي��ا م���ام���ادي دوم��ب��وي��ا م��ن��ت��خ��ب بالده 

ال��ل��ق��ب واإال  اإىل ك��ون��اك��ري م��ع  ب��ال��ع��ودة 
االإعداد  تكاليف  �سداد  عليهم  �سيتعي 

لة من الدولة. املمونّ
ورافق االإعداد لهذه البطولة اأخبار 

ثم  ال��ك��ام��ريون  جاهزية  لعدم  تاأجيلها  اأو  الغائها  اإمكانية  ع��ن  م�ستمرة 
رات جديدة لفريو�ض كورونا. لظهور متحونّ

علماً   ،1972 بعد  النهائيات  ال��ك��ام��ريون  ت�ست�سيف  الثانية  امل��رة  وه��ذه 
ال�ست�سافة  املواعيد  تلبية  يف  اأخفقت  ال��ق��ارة  و�سط  الواقعة  ال��دول��ة  ب��اأن 

جنوم ن�سخة 2019 التي راحت مل�سر. لكن مع م�ساركة 
ليفربول االإنكليزي امل�سري حممد �سالح 

�ساديو مانيه ومان�س�سرت  وال�سنغايل 
ليغ"  ال�"برميري  ب���ط���ل  ���س��ي��ت��ي 
اجل����زائ����ري ري���ا����ض حم�����رز، بدا 
ال���ق���اري اجلنوب  رئ��ي�����ض االحت����اد 
واثقاً  موت�سيبي  باتري�ض  اإفريقي 

من جناح البطولة. وقال موت�سيبي 
ياوندي  اإىل  زي������ارة  خ����الل 

ال���������س����ه����ر امل����ا�����س����ي 

�ستكون اأجنح كاأ�ض  ا�ستثنائية.  بطولة  الكامريون  �سعب  مع  "�سن�ست�سيف 
الأمم اإفريقيا".

وتابع امللياردير اجلنوب اإفريقي "�سي�سهد العامل على اأف�سل كرة و�سيافة 
يف  بطولة  اأي  مثل  ��دة  ج��ينّ ق��دم  ك��رة  بطولة  ا�ست�سافة  ميكننا  اإف��ري��ق��ي��ة. 

اأوروبا". واأبدى الرئي�ض اجلديد لالحتاد الكامريوين- النجم ال�سابق 
�سامويل اإيتو غ�سبه حيال اأخبار تكهنت بتاأجيل البطولة 

ب�سبب اجلائحة.
بلو�ض"  "كانال  ق���ن���اة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  اإي���ت���و  وق�����ال 
ال�سنة  هذه  اأقيمت  اأوروب��ا  كاأ�ض  كانت  "اإذا  الفرن�سية 
كامل  بح�سور جماهريي  اجلائحة  و�سط   )2021(
اإفريقيا يف  اإقامة كاأ�ض  امل��دن، ملاذا ال ميكن  يف بع�ض 

الكامريون؟".
ان  "اأم  ال�سابق  االإ�سباين  بر�سلونة  ه��داف  وتابع 

النا�ض يحاولون القول، كما هو احلال دوماً، 
ان االأفارقة ال ي�ستحقون �سيئاً 

مع  ن��ت��اأق��ل��م  اأن  وي��ج��ب 

ذلك؟".
وفيما �سعى املنظمون النهاء االأعمال يف املالعب ال�ستة امل�سيفة للنهائيات، 
من دواال على املحيط االأطل�سي و�سواًل اإىل غاروا يف �سمال-غرب البالد، 

اأ�سعل يورغن كلوب مدرب ليفربول عا�سفة كالمية.
ة كل �سنتي بانها  وو�سف االأملاين البطولة القارية املقامة مرنّ
اأن  قبل  ���س��ح��ايف،  م��وؤمت��ر  خ��الل  �سغرية"  "بطولة 

ي�سحب كالمه الحقاً.
وعربنّ مدرب ال�سنغال األيو �سي�سيه عن غ�سبه و�ساأل 

نف�سه؟". كلوب  يعترب  "من 
لي�ض  لكن  ليفربول  "اأحرتم  ال�سابق  النجم  وق���ال 
كلوب الذي يقلنّل من مكانة الكرة االإفريقية. و�سل 
�سالح،  مثل  اأف��ارق��ة  العبي  بف�سل  املكانة  ه��ذه  اإىل 
جويل(  و)ال��ك��ام��ريوين  كيتا  ن��اب��ي(  )الغيني  مانيه، 

ماتيب".
ول��ط��امل��ا ي������وؤدنّي ت���رك ال��الع��ب��ي االأف���ارق���ة 
املو�سم  منت�سف  االأوروب����ي����ة  اأن��دي��ت��ه��م 
مة،  املقدنّ اأن��دي��ة  مدربي  مع  �سراع  اإىل 
ف���و����س���ف م������درب ن����اب����ويل االإي����ط����ايل 
باأنها  ال��ب��ط��ول��ة  ���س��ب��ال��ي��ت��ي  ل��وت�����س��ان��و 

مرئي". غري  "وح�ض 
عندما اأطلق �سباليتي هذا الت�سريح، 
ت�سكيلته،  ن���واة  ف��ق��دان  يخ�سى  ك��ان 
ونا�ض،  اآدم  اجل���زائ���ري  غ���رار  ع��ل��ى 
زامبو  اأندري-فرانك  الكامريوين 
اأو�سيمهن  فيكتور  النيجريي  اأنغي�سا، 
وال�سنغايل خاليدو كوليبايل ملدة �ستة 
من  الفرن�سي  يرى  ب��دوره،  اأ�سابيع. 
جذور �سنغالية باتريك فيريا مدرب 
ك��ري�����س��ت��ال ب���اال����ض االإن��ك��ل��ي��زي انه 
اأكث،  االأمم  كاأ�ض  اح��رتام  "يجب 
اأوروبا".  كاأ�ض  بقدر  مهمة  الأنها 
�سيتاأثرون  ال��ذي��ن  امل��درب��ي  وم��ن 
كثرياً ب�سبب كاأ�ض االأمم، اجلنوب 
اإذ  مو�سيماين،  بيت�سو  اإف��ري��ق��ي 
امل�سري  االأه��ل��ي  ن��ادي��ه  �سيدفع 
مواعيد  لت�سارب  باهظاً  ثمناً 
االأندية  مونديال  مع  البطولة 
القاهرة  ال����ن����ادي  مي��ث��ل  ح��ي��ث 
بي  االإم���ارات  يف  االإفريقية  القارة 
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التا�سع  يف  املجموعات  دور  يف  ال�36  امل��ب��اري��ات  تنطلق 

اأوليمبي  الثاين-يناير اجلاري على ملعب  من كانون 
اجلديد يف ياوندي وُي�سدل ال�ستار على املناف�سات يف 
ال�ساد�ض من �سباط/فرباير املقبل على امللعب عينه 

ج. الذي يت�سع ل�ستي األف متفرنّ
م اجلزائر، حاملة اللقب، 24 منتخباً يبحثون  تتقدنّ
م�سابقة  م��ن  وال��ث��الث��ي  الثالثة  الن�سخة  لقب  ع��ن 

انطلقت عام 1957 يف ال�سودان.
باللقب  امل��ت��وج��ي  الئ��ح��ة  ت�����س��منّ  اجل���زائ���ر،  واإىل 

منتخبات  راه�������ن�������اً  وامل�����������س�����ارك�����ي 
غانا،  اإثيوبيا،  م�سر،  الكامريون، 

نيجرييا،  امل��غ��رب،  ال��ع��اج،  �ساحل 
وفيما  وت����ون���������ض.  ال���������س����ودان 
اللقب  ح��ام��ل��ة  م�����س��ر،  ت����ربز 
قيا�سي(،  )رق����م  م����رات  ���س��ب��ع 

اخلام�سة  القيا�سية  مب�ساركتها 
من  ك��لنّ  �ستخترب  والع�سرين، 
البطولة  القمر  وجزر  غامبيا 

القارية للمرة االأوىل.
مر�سحة  اجل����زائ����ر  وت���ب���دو 
لقبها،  على  للحفاظ  قوية 
اإذ جنح العبو املدرب جمال 

بلما�سي بخو�ض 33 مباراة 
العام  نهاية  منذ  خ�سارة  دون 

.2018
قد  ال�سحراء"  "حماربي  ل��ك��ن 

الكامريون  اأمثال  من  مناف�سة  يواجهون 
نيجرييا،  املغرب،  العاج،  �ساحل  م�سر،  امل�سيفة، 

ال�سنغال وتون�ض، فيما حتاول بوركينا فا�سو، غانا 
ومايل لعب دور احل�سان االأ�سود.

يف  الع�سكري  املجل�ض  ق��ائ��د  اأب��ل��غ  امل��ق��اب��ل،  يف 
غ��ي��ن��ي��ا م���ام���ادي دوم��ب��وي��ا م��ن��ت��خ��ب بالده 

ال��ل��ق��ب واإال  اإىل ك��ون��اك��ري م��ع  ب��ال��ع��ودة 
االإعداد  تكاليف  �سداد  عليهم  �سيتعي 

لة من الدولة. املمونّ
ورافق االإعداد لهذه البطولة اأخبار 

ثم  ال��ك��ام��ريون  جاهزية  لعدم  تاأجيلها  اأو  الغائها  اإمكانية  ع��ن  م�ستمرة 
رات جديدة لفريو�ض كورونا. لظهور متحونّ

علماً   ،1972 بعد  النهائيات  ال��ك��ام��ريون  ت�ست�سيف  الثانية  امل��رة  وه��ذه 
ال�ست�سافة  املواعيد  تلبية  يف  اأخفقت  ال��ق��ارة  و�سط  الواقعة  ال��دول��ة  ب��اأن 

جنوم ن�سخة 2019 التي راحت مل�سر. لكن مع م�ساركة 
ليفربول االإنكليزي امل�سري حممد �سالح 

�ساديو مانيه ومان�س�سرت  وال�سنغايل 
ليغ"  ال�"برميري  ب���ط���ل  ���س��ي��ت��ي 
اجل����زائ����ري ري���ا����ض حم�����رز، بدا 
ال���ق���اري اجلنوب  رئ��ي�����ض االحت����اد 
واثقاً  موت�سيبي  باتري�ض  اإفريقي 

من جناح البطولة. وقال موت�سيبي 
ياوندي  اإىل  زي������ارة  خ����الل 

ال���������س����ه����ر امل����ا�����س����ي 

�ستكون اأجنح كاأ�ض  ا�ستثنائية.  بطولة  الكامريون  �سعب  مع  "�سن�ست�سيف 
الأمم اإفريقيا".

وتابع امللياردير اجلنوب اإفريقي "�سي�سهد العامل على اأف�سل كرة و�سيافة 
يف  بطولة  اأي  مثل  ��دة  ج��ينّ ق��دم  ك��رة  بطولة  ا�ست�سافة  ميكننا  اإف��ري��ق��ي��ة. 

اأوروبا". واأبدى الرئي�ض اجلديد لالحتاد الكامريوين- النجم ال�سابق 
�سامويل اإيتو غ�سبه حيال اأخبار تكهنت بتاأجيل البطولة 

ب�سبب اجلائحة.
بلو�ض"  "كانال  ق���ن���اة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  اإي���ت���و  وق�����ال 
ال�سنة  هذه  اأقيمت  اأوروب��ا  كاأ�ض  كانت  "اإذا  الفرن�سية 
كامل  بح�سور جماهريي  اجلائحة  و�سط   )2021(
اإفريقيا يف  اإقامة كاأ�ض  امل��دن، ملاذا ال ميكن  يف بع�ض 

الكامريون؟".
ان  "اأم  ال�سابق  االإ�سباين  بر�سلونة  ه��داف  وتابع 

النا�ض يحاولون القول، كما هو احلال دوماً، 
ان االأفارقة ال ي�ستحقون �سيئاً 

مع  ن��ت��اأق��ل��م  اأن  وي��ج��ب 

ذلك؟".
وفيما �سعى املنظمون النهاء االأعمال يف املالعب ال�ستة امل�سيفة للنهائيات، 
من دواال على املحيط االأطل�سي و�سواًل اإىل غاروا يف �سمال-غرب البالد، 

اأ�سعل يورغن كلوب مدرب ليفربول عا�سفة كالمية.
ة كل �سنتي بانها  وو�سف االأملاين البطولة القارية املقامة مرنّ
اأن  قبل  ���س��ح��ايف،  م��وؤمت��ر  خ��الل  �سغرية"  "بطولة 

ي�سحب كالمه الحقاً.
وعربنّ مدرب ال�سنغال األيو �سي�سيه عن غ�سبه و�ساأل 

نف�سه؟". كلوب  يعترب  "من 
لي�ض  لكن  ليفربول  "اأحرتم  ال�سابق  النجم  وق���ال 
كلوب الذي يقلنّل من مكانة الكرة االإفريقية. و�سل 
�سالح،  مثل  اأف��ارق��ة  العبي  بف�سل  املكانة  ه��ذه  اإىل 
جويل(  و)ال��ك��ام��ريوين  كيتا  ن��اب��ي(  )الغيني  مانيه، 

ماتيب".
ول��ط��امل��ا ي������وؤدنّي ت���رك ال��الع��ب��ي االأف���ارق���ة 
املو�سم  منت�سف  االأوروب����ي����ة  اأن��دي��ت��ه��م 
مة،  املقدنّ اأن��دي��ة  مدربي  مع  �سراع  اإىل 
ف���و����س���ف م������درب ن����اب����ويل االإي����ط����ايل 
باأنها  ال��ب��ط��ول��ة  ���س��ب��ال��ي��ت��ي  ل��وت�����س��ان��و 

مرئي". غري  "وح�ض 
عندما اأطلق �سباليتي هذا الت�سريح، 
ت�سكيلته،  ن���واة  ف��ق��دان  يخ�سى  ك��ان 
ونا�ض،  اآدم  اجل���زائ���ري  غ���رار  ع��ل��ى 
زامبو  اأندري-فرانك  الكامريوين 
اأو�سيمهن  فيكتور  النيجريي  اأنغي�سا، 
وال�سنغايل خاليدو كوليبايل ملدة �ستة 
من  الفرن�سي  يرى  ب��دوره،  اأ�سابيع. 
جذور �سنغالية باتريك فيريا مدرب 
ك��ري�����س��ت��ال ب���اال����ض االإن��ك��ل��ي��زي انه 
اأكث،  االأمم  كاأ�ض  اح��رتام  "يجب 
اأوروبا".  كاأ�ض  بقدر  مهمة  الأنها 
�سيتاأثرون  ال��ذي��ن  امل��درب��ي  وم��ن 
كثرياً ب�سبب كاأ�ض االأمم، اجلنوب 
اإذ  مو�سيماين،  بيت�سو  اإف��ري��ق��ي 
امل�سري  االأه��ل��ي  ن��ادي��ه  �سيدفع 
مواعيد  لت�سارب  باهظاً  ثمناً 
االأندية  مونديال  مع  البطولة 
القاهرة  ال����ن����ادي  مي��ث��ل  ح��ي��ث 
بي  االإم���ارات  يف  االإفريقية  القارة 
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جمموعتها  ���س��دارة  ل�سمان  مهاجميها  خ��ربة  على  امل�سيفة  الكامريون  ل  تعونّ
االأوىل يف كاأ�ض اأمم اإفريقيا لكرة القدم التي تنطلق االأحد، مبناف�سة �سهلة على 

الورق اأمام بوركينا فا�سو، الراأ�ض االأخ�سر واإثيوبيا.
�سة" فن�سان اأبو بكر )29 عاماً( العب  وي�سمنّ هجوم منتخب "االأ�سود غري املرونّ
الن�سر ال�سعودي، اإريك مك�سيم ت�سوبو-موتينغ )32 عاماً( العب بايرن ميونيخ 

االأملاين وكارل توكو اإيكامبي )29 عاماً( العب ليون الفرن�سي.
ل بوبكر  ويف لقبها اخلام�ض االأخري الذي اأحرزته عام 2017 يف الغابون، �سجنّ
اأمام الفراعنة  هدف الفوز للكامريون قبل دقيقتي من نهاية الوقت االأ�سلي 

.)1-2(
املحليون،  ال��الع��ب��ون  كون�سي�ساو  ت��وين  ال��ربت��غ��ايل  امل���درب  ت�سكيلة  ع��ن  ويغيب 

فا�ستدعى ت�سكيلة معظمها يحرتف يف الدوري الفرن�سي.
حيث  االأوىل،  املجموعة  يف  االأرب��ع��ة  املنتخبات  على  نظرة  فران�ض  وك��ال��ة  تلقي 
يتاأهل مت�سدر وبطل كل جمموعة واأف�سل اأربعة منتخبات حتتل املركز الثالث 

يف املجموعات ال�ست اإىل دور ال�16.
لعب عامل االأر�ض دوراً هاماً يف الن�سخ االأوىل من الكاأ�ض القارية، فتونّجت ثالثة 
منتخبات على اأر�سها من اأ�سل الن�سخ االأربع االأوىل، لكن املعادلة تبدلت الحقاً 

ع دائرة امل�ساركة. مع تو�سنّ
ج اأي منتخب على اأر�سه منذ م�سر عام 2006، وما فر�ض هذا الواقع  مل ُيتونّ
ا�ست�سافة النهائيات من دول متوا�سعة فنياً على غرار اأنغوال والغابون وغينيا 

اال�ستوائية.
الثانية يف تاريخها، بعد حلولها ثالثة  النهائيات للمرة  الكامريون  وت�ست�سيف 

عام 1972 وراء الكونغو برازافيل ومايل مب�ساركة ثمانية منتخبات.
وعلنّق �سامويل اإيتو، اأ�سطورة الكامريون املنتخب اأخرياً رئي�ساً الحتادها الكروي، 

ر املجموعة "ميكنهم الفوز بها". على حظوظ بالده بت�سدنّ
تي مع  ة بعد تعادلهم مرنّ يخو�ض "اخليول" نهائيات اأمم اإفريقيا مبعنويات جيدنّ

اجلزائر بطلة القارة يف ت�سفيات كاأ�ض العامل 2022.
 16 يف  البليدة  يف  ال�سحراء"  "حماربي  م��ع  حا�سمة  االأخ���رية  املواجهة  كانت 
اجل��زائ��ر هزميتي مذلتي  احل��ق��ت  وح��ي��ث  امل��ا���س��ي.  ال��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�سرين 
بجيبوتي )-8�سفر( والنيجر )6-1(، عانت لتحقق نقطة التعادل املوؤهلة اإىل 

تعادل  دايو هدف  اإي�سوفو  القائد  الدور احلا�سم )2-2(، يف مباراة �سجل فيها 
متاأخر لبوركينا فا�سو من نقطة اجلزاء )84(.

وتنف�ست بوركينا فا�سو ال�سعداء، بتعايف مهاجم اأ�ستون فيال االإنكليزي برتران 
يف  املتاألق  البلجيكي  لياج  �ستاندار  مهاجم  تاب�سوبا  في�سال  وع��ب��دول  ت��راوري��ه 

ت�سفيات كاأ�ض العامل.
وكانت بوركينا فا�سو ا�ست�سافت ن�سخة 1998 وحلنّت رابعة، ثم حلنّت و�سيفة يف 
ن�سخة جنوب اإفريقيا 2013 وثالثة يف الغابون 2017، يف اأبرز نتائج الدولة 

التي كانت تلعب �سابقاً حتت ا�سم فولتا العليا.
مع  وت��ع��ادل��ه��م  ف��وزه��م  ب��ع��د  الزرقاء"  "القرو�ض  منتخب  ا���س��ت��ب��ع��اد  ي��ج��ب  ال 
الكامريون يف ت�سفيات اأمم اإفريقيا وتعادلهم يف اأر�ض نيجرييا �سمن ت�سفيات 
املونديال. االأرخبيل ال�سغري املوؤلف من ع�سر جزر بركانية والواقع يف املحيط 
االأطل�سي غربي القارة بعدد �سكان يبلغ نحو ن�سف مليون ن�سمة، ي�سارك للمرة 
الثالثة بعد بلوغه ربع النهائي يف م�ساركته االأوىل عام 2013 ثم خروجه بفارق 
االأهداف من دور املجموعات يف 2015. غابت الدولة الناطقة بالربتغالية عن 
الن�سختي االأخريتي، لكن ت�سكيلة املدرب بيدرو "بوبي�ستا" بريتو تبدو عنيدة، 
مع قائدها ومهاجمها راين مندي�ض )31 عاماً( العب الن�سر االإماراتي امل�سارك 

مرتي يف النهائيات.
العبان فقط من الت�سكيلة التي ا�ستدعاها املدرب ووبيتو اأباتي يحرتفان خارج 
امل�سري واملهاجم جميب  الو�سط �سيميلي�ض بيكيلي مع اجلونة  اإثيوبيا: العب 

قا�سم مع �سبيبة القبائل اجلزائري.
ظهرت اإثيوبيا، اأحد اأربعة موؤ�س�سي لالحتاد االإفريقي لكرة القدم يف 1956 
وبطلة القارة يف 1962، �سبع مرات توالياً منذ انطالق النهائيات القارية حتى 
منذ  واالأوىل  الوقت  م��ذذاك  فقط  الرابعة  م�ساركتها  هذه  لكن   ،1970 العام 

املجموعات. دور  ودنّعت  عندما   2013
اللعب  بقيادة املهاجم املخ�سرم غيتاين كيبيدي وهو يحبنّذ  اأباتي منتخباً  ر  طونّ
من اللم�سة االأوىل، فخ�سر ب�سعوبة على اأر�ض غانا وجنوب اإفريقيا يف ت�سفيات 

كاأ�ض العامل.
ل الوا�سلي اإىل الكامريون، وعلى  كان ثاين منتخب اأقل ت�سنيفاً يف النهائيات اأونّ

الورق قد يكون اأول املودنّعي.

•• دبي-الفجر:

العامة  االإدارة  مدير  ال�سعدي  اأحمد  الدكتور  العقيد  ت��وج 
بطولة  بكاأ�ض  املحاكم)1(  فريق  بالوكالة،  املجتمع  الإ�سعاد 
كرة القدم ال�ساطئية ل��الإدارات العامة ومراكز ال�سرطة يف 
التي نظمتها  الدوائر احلكومية واخلا�سة،  دبي وعدد من 
16 فريقاً يف الكايت  االإيجابية"، مب�ساركة  الروح  "مبادرة 
ح�سن  ال��دك��ت��ور  العقيد  بح�سور  االأوىل  �سقيم  ب���اأم  بيت�ض 

�سهيل ثابت مدير مركز �سرطة املوانئ.

الثاين  املركز  كما مت تكرمي فريق اجلمارك احلا�سل على 
واأف�سل  الثالث  املركز  التحريات)2( احلا�سل على  وفريق 

العب واأف�سل حار�ض وهداف البطولة 
وكما فاز فريق جمل�ض اأ�سحاب الهمم بجائزة اأف�سل فريق 
الروح الريا�سية ، كما مت تكرمي حكام كرة القدم ال�ساطئية 
الراعية  اجلهات  اىل  وا�سافة  الفرق  ومديري  واملتطوعي 
وهما م�ست�سفى فقيه اجلامعي و�سركة رويل بوب االإمارات. 
وث��م��ن ال��ع��ق��ي��د ال��دك��ت��ور ال�����س��ع��دي امل�����س��ارك��ة ال��ك��ب��رية من 
بهذه  واخل��ا���س��ة،  احلكومية  ال��دوائ��ر  ومنت�سبي  موظفي 

تناف�سية  اأج���واء  �سهدت  اأن��ه��ا  وخا�سة  الريا�سية،  امل��ب��ادرة 
موؤكدا  الروتينية،  الوظيفية  االأج���واء  ع��ن  بعيدة  �سريفة 
واالإيجابي  الكامل  بدورها  القيام  على  دبي  �سرطة  حر�ض 
يف  واملوؤ�س�سات  واالإدارات  ب��ال��دوائ��ر  العاملي  جميع  جت��اه 

اإمارة دبي .
البطولة  مب�ستوى  �سهيل  ح�سن  الدكتور  العقيد  اأثنى  كما 
ال��رائ��ع��ة واأك���د ع��ل ا���س��ت��م��راري��ة مثل ه��ذه ال��ب��ط��والت التي 
واأفراد  دب�ي  �سرطة  بي  االجتماعي  التوا�سل  يف  �ساهمت 

املجتمع، معرباً عن �سعادته بنجاح البطولة .

ختام رائع لبطولة كرة القدم ال�شاطئية يف �شرطة دبي

جنوم ال� »برميريليغ« ي�شتعدون لبطولة اإفريقية جدلية جنوم ال� »برميريليغ« ي�شتعدون لبطولة اإفريقية جدلية 

مهاجمو الكامريون يرجحون كفتها يف اأمم اإفريقيا



يحرق نف�شه احتجاجا على قيود كورونا
القيود  على  احتجاجا  بنف�سه،  ال��ن��ار  اإ�سعال  على  اأ���س��رتايل  اأق���دم 
بفريو�ض  االإ�سابات  ارتفاع  تنامي  من  للحدنّ  ب��الده،  يف  املفرو�سة 
كورونا. واأ�سيب الرجل الذي مل يك�سف عن ا�سمه بحروق خطرية، 
بعدما اأ�سعل النار بنف�سه وب�سيارته اأمام اأحد املطاعم يف ريت�سموند 

باأ�سرتاليا.
اأطلق  فقد  الربيطانية،  �ستار"  "ديلي  �سحيفة  ذك��رت  وح�سبما 
الرجل قبل اإ�سعال النار بنف�سه، هتافات تندد باالإغالقات والقيود 

ال�سارمة املفرو�سة يف اأ�سرتاليا واخلا�سة بوباء كوفيد19-.
الذين  ال�سرطة  رج��ال  ح��اول  فقد  الربيطانية  ال�سحيفة  ووف��ق 
اأ�سخا�ض  �ساعدهم  كما  الرجل،  اإنقاذ  املكان  يف  متواجدين  كانوا 

كانوا قريبي منه.
اأ�سرتاليا يوم  وتراجعت حاالت االإ�سابة اجلديدة بكوفيد19- يف 
لكنها  االأ�سبوع،  نهاية  االختبارات خالل عطلة  تباطوؤ  مع  االأح��د 
اإىل  ال��دخ��ول  األ���ف ح��ال��ة فيما زادت ح���االت   30 اأع��ل��ى م��ن  ظلت 
امل�ست�سفيات يف والية نيو �ساوث ويلز و�سط تنامي املخاوف ب�ساأن 

ال�سغوط املحتملة على منظومة ال�سحة العامة.
واأظهرت اأرقام وزارة ال�سحة اأن احلاالت التي مت ت�سخي�سها حديثا 
يف نيو �ساوث ويلز، الوالية االأكث اكتظاظا بال�سكان، انخف�ست اإىل 
18278 من 22577 يف اليوم ال�سابق مع تراجع عدد االختبارات 

التي اأجريت يف يوم راأ�ض ال�سنة مبقدار الربع.

مزارع يفاجئ حماره بهدية غري متوقعة 
اأهداه  حيث  يتوقعها،  مل  بهدية  ح��م��اره  ب��ري��ط��اين  م���زارع  ف��اج��اأ 
ظل  اأن  بعد  جم��ددا،  امل�سي  بف�سلها  ا�ستطاع  ا�سطناعية  اأط��راف��ا 

مقعدا ل�سنوات ب�سبب ت�سوه يف اأحد اأطرافه.
وقال املزارع الربيطاين لوكالة ال� BBC: "كان تومي يعاين من 
ت�سوه خلقي يف �ساقه االأمامية اليمني، لذلك ظل طوال حياته ال 
على هدية  موؤخرا  ال�سغري ح�سل  ولكن احلمار  ال�سري  ي�ستطيع 

رائعة وهو االآن يحب احلياة متاما ب�سببها".
كمحب  اهتمامي  اأث��ار  ولقد  احلمار،  مالك  بي  "ات�سل  واأ���س��اف: 
ب��اإم��ك��اين �سنع طرف  اإذا ك���ان  ���س��األ��ن��ي ع��م��ا  ل��ل��ح��ي��وان��ات، ع��ن��دم��ا 

ا�سطناعية لهذا احلمار با�ستخدام املعدات التي لدى للب�سر".
اأن انتهينا من الت�سميم، تركناه يرتديها لفرتة من  "بعد  واأكد: 

الوقت حتى يعتاد عليها واأ�سبح يرتديها معظم اليوم االآن".

ارادت تدفئة الغرفة فماتت مع اأطفالها اختناًقا
توفيت اأم �سورية واأطفالها الثالثة اأثناء نومهم، اإثر ا�ستن�ساقهم 
قرية  يف  غرفتهم،  لتدفئة  الفحم  ح��رق  عن  ناجتة  �سامة  اأدخ��ن��ة 

جنوبي لبنان.
وقال امل�سوؤول بجمعية "الر�سالة لالإ�سعاف ال�سحي"، وهي منظمة 
اإغاثية، يو�سف الدر، اإنه مت نقل اجلثث لدفنها من امل�ست�سفى الذي 

اأعلن عن وفاة االأربعة، وفق ما ذكرت وكالة اأ�سو�سييتد بر�ض.
واأ�ساف اأن االأ�سرة ا�ستخدمت الفحم لتدفئة غرفتها يف ليلة باردة 
باملنزل الكائن بقرية اخلرايب، املطلة على البحر املتو�سط. وقال 
عاما   31 العمر  من  البالغة  االأم  اإن  الفقيه،  مب�ست�سفى  م�سوؤول 
كانوا قد ماتوا  اأع��وام،  8 و7 و4  اأعمارهم  تبلغ  الذين  واأطفالها، 

بالفعل لدى و�سولهم. وجرى االإعالن عن وفاتهم اختناقا.
يف  ماتوا  االأرب��ع��ة  اإن  لبنان  يف  ل��الإع��الم  الوطنية  الوكالة  وقالت 

منزلهم.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ال�شماء متطر اأ�شماكا
من  �سغرية  اأ�سماك  �سقطت  حيث  االأمريكية،  تك�سا�ض  والية  يف  تيك�ساركانا  مدينة  �سهدتها  غريبة  جوية  ظاهرة 

ال�سماء يف اآخر اأيام العام املا�سي، مع هطول االأمطار.
قائلة:  �سابق  وقت  يف  الظاهرة  هذه  تيك�ساركانا  مدينة  �سلطات  اأو�سحت  "في�سبوك"،  يف  الر�سمي  ح�سابها  وعلى 

"2021 تبتعد عن كل احليل… مبا يف ذلك متطر االأ�سماك يف تيك�ساركانا اليوم..كال..هذه لي�ست مزحة".
واأ�سافت: "املطر احليواين هو ظاهرة حتدث عندما تنجرف احليوانات املائية ال�سغرية مثل ال�سفادع و�سرطان 
امل��ي��اه..ال��ت��ي حت��دث على �سطح االأر����ض، ث��م متطر يف نف�ض وق��ت هطول  البحر واالأ���س��م��اك ال�سغرية يف جم��اري 

االأمطار".
واأكملت: "بالرغم من اأنه غري �سائع، اإال اأنه يحدث، كما يت�سح يف عدة اأماكن يف تيك�ساركانا اليوم..لذا، اأرنا �سورك 

2022 بهدوء قدر االإمكان". نبداأ  دعونا   ، اجلميع  اأجل  من  ورجاء،  "ال�سمكية"! 
الوحيدة  "الطريقة  مو�سحا:  بريي،  مايكل  اجلوية،  االأر�ساد  يف  اخلبري  قال   ،"CNN" ويف مقابلة مع �سبكة 
اأدرك بها حدوث ذلك والذي نتج عنه هذه االأ�سماك ال�سغرية التي ت�سقط من ال�سماء مع عا�سفة رعدية،  التي 
�ستكون عبارة عن زوبعة ماء �سغرية والتي متت�ض املاء واأي �سيء فيها لرتفعه اإىل قاعدة ال�سحابة"، الفتا اإىل اأنه 

حتدث". اأنها  اإال  الوقائع،  هذه  ندرة  "رغم 
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تنجح يف تربية طفلني واإدارة عدة اأعمال عرب تنظيم وقتها
اأن  دون  الوقت  نف�ض  اأعمال وتربي طفليها يف  اأربعة  اأ�سرتالية  ام��راأة  ت��زاول 

تعاين من االإرهاق اأو التعب بف�سل م�ساعدة زوجها لها وتنظيم وقتها.
عنوان  حتمل  اإن�ستغرام  على  �سفحة  ع��ام��اً(   35( �سويف  االأ�سرتالية  ب���داأت 
"بيوند ذا بامب"، والتي تعنى بدعم االأمهات، مما دفع العديد من العالمات 

التجارية لرعاية ال�سفحة، وهذا اأدى بدوره حل�سولها على اأرباح جيدة.
لها على  وال��رتوي��ج  ج��دي��دة  وج��ب��ات  فيتمثل يف جتهري  ال��ث��اين،  العمل  اأم���ا 
�سفحة "ري�سيبي كري" على اإن�ستغرام، باتفاق مع طاٍه �سهري. وح�سلت املراأة 

على عقود كثرية مع العديد من ال�سركات الإعداد وجبات لها.
كما متتلك �سويف وزوجها منزاًل قاما ب�سرائه يف 2015 بهدف ال�سكن فيه، اإال 
اأن موقعة املميز جعل منه وجهة منا�سبة لل�سياح، مما دفعهما لتحويله اإىل 
وجهة �سياحي جميلة. ويتقا�سى الزوجان 600 دوالر من ال�سياح لقاء االإقامة 
يف منزلهما لليلة واحدة. باالإ�سافة اإىل ما �سبق، متتلك �سويف �سفحة "بو�ض 
مارك" على االإنرتنت، تبيع من خاللها املالب�ض امل�ستعملة باأ�سعار منا�سبة، 
مما مكنها من حتقيق دخل �سريع. وتتناوب �سويف وزوجها "نك" على القيام 
اأو على  باالأعمال التجارية ورعاية االأطفال، بطريقة ال توؤثر على عملهما، 

تربية طفليهما، وفق ما اأوردت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

�شبايدر مان يحافظ على ال�شدارة يف �شباك التذاكر 
ر فيلم "�سبايدر مان: نو واي هوم" جمدداً �سباك التذاكر يف اأمريكا  ت�سدنّ
نهاية  عطلة  خ��الل  دوالر  مليون   52،7 نحو  بلغت  اإي���رادات  مع  ال�سمالية 
االأ�سبوع، بينما جتاوز 600 مليون دوالر حملياً بعد ثالثة اأ�سابيع من بدء 

عر�سه، وفق ما اأفادت �سركة "اإكزيبيرت ريلي�سنز" املتخ�س�سة.
واأعطت هذه النتائج القوية للجزء الثاين من فيلم بطل "�سوين" اخلارق 
عاملياً،  املا�سي عتبة مليار دوالر  االأ�سبوع  نهاية  اإيراداته يف  الذي جتاوزت 

دفعا قويا لل�سينما التي تكافح للتعايف من جائحة كوفيد19-.
ومع عودة العائالت اإىل �ساالت ال�سينما، حقق فيلم "�سينغ 2" وهو اجلزء 
اإيرادات  "يونيفر�سال"،  ل�سركة  املو�سيقية  املتحركة  الر�سوم  من  الثاين 
الفرتة  يف  اأخ���رى  م��رة  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ليحتل  دوالر،  مليون   19،6 بلغت 
املمتدة بي اجلمعة واالأحد. وي�سمنّ طاقم التمثيل ال�سوتي ال�سخم ماثيو 
ماكونهي وري�ض ويذر�سبون و�سكارليت جوهان�سون واملغني بونو قائد فرقة 
"يو تو". اأما فيلم "ذي كينغزمان" الذي احتلنّ املرتبة الثالثة هذا االأ�سبوع، 
فين�ض  رال��ف  التج�س�ض من بطولة  اأف��الم  �سل�سلة  الثالث من  اجل��زء  وه��و 
 4،5 اإىل  اإيراداته  اإيفانز وماثيو غود، فانخف�ست  اأرتريتون وري�ض  وجيما 
ماليي دوالر. ويف املرتبة الرابعة، حقق فيلم "اأمريكان اأندردوغ" وهو من 
اإنتاج �سركة "ليونزغيت" اإيرادات بلغت4،1 ماليي دوالر. ويتوىل بطولته 
ل من عامل ميالأ رفوف متاجر  زاكاري ليفاي بدور كورت وارنر الذي حتونّ

القطط ت�شعل حرائق 
بيوت يف كوريا اجلنوبية

نبه م�سوؤولون يف كوريا اجلنوبية، 
اإىل ت�سبب حيوانات األيفة باندالع 
حرائق هائلة داخل البيوت، و�سط 
دع�����وات مل���ن ي���رب���ون ال��ق��ط��ط اإىل 

توخي احليطة واحلذر.
رجحت  فيما  التحذير  ه��ذا  وج��اء 
ه���ي���ئ���ة االإط������ف������اء وال�������ك�������وارث يف 
العا�سمة �سيول، اأن تكون القطط 
ق��د ت�سببت ب��ان��دالع م��ا ي��زي��د عن 
مئة حريق خالل ال�سنوات الثالث 

املا�سية بالبلد االآ�سيوي.
وبح�سب امل�سدر، فاإن قططا كثرية 
ا�ستطاعت  اجل��ن��وب��ي��ة  ك���وري���ا  يف 
طبخ  م���واق���د  ب��ت�����س��غ��ي��ل  ت���ق���وم  اأن 
كهربائية، با�ستخدام قوائمها التي 

يعلوها الفرو.
وق�������ال ����س���ون���غ غ���ي���و �����س����ول، وه���و 
م�سوؤول يف هيئة االإطفاء والكوارث 
بالغات  "ثمة  ���س��ي��ول  بالعا�سمة 
م��ت��وال��ي��ة ه���ذه االأي����ام ع��ن حرائق 

تت�سبب بها القطط".
احليوانات  ه��ذه  يربون  من  وح��ث 
االأل��ي��ف��ة ع��ل��ى ت��وخ��ي احل����ذر، الأن 
احلرائق قد تكون مدمرة وكارثية 
�سخ�ض  اأي  وج�����ود  ع����دم  ح����ال  يف 
على  ي�سيطر  ح��ت��ى  ال��ب��ي��ت  داخ����ل 

الو�سع.
املمتدة  ال��ف��رتة  اأن  امل�����س��در  وذك���ر 
بي يناير 2019 ونوفمرب 2021، 
ا�ستعل ن�سف احلرائق بالعا�سمة، 
ع���ن���دم���ا ك�����ان ����س���ك���ان ال���ب���ي���وت، يف 

اخلارج.

وفاة علي جبار.. ال�شقيق 
الأكرب لكاظم ال�شاهر

اأعلن �سقيق الفنان العراقي كاظم 
اأم�ض  ي���وم   ج��ب��ار  ح�سي  ال�ساهر، 
االأكرب،  اأخيهما  وفاة  االأح��د  االأول 
اإث����ر اإ���س��اب��ت��ه بوعكة  ع��ل��ي ج���ب���ار، 

�سحية خالل االآونة االأخرية.
تدوينة  يف  ج���ب���ار،  ح�����س��ي  وك��ت��ب 
"�سقيقي  "في�سبوك"،  موقع  على 
االأك����������رب ع����ل����ي ج����ب����ار اإب����راه����ي����م 
ال�سامرائي يف ذمة اهلل. اإنا هلل واإنا 

اإليه راجعون".
تعزي  بتعليقات  التدوينة  وقوبلت 
العربي، يف رحيل  "قي�سر" الغناء 
�سقيقه، و�سط اإعراب عن التعاطف 
تعلقه  اأك��د  طاملا  ال��ذي  الفنان  مع 

بعائلته وبوطنه العراق.
و"ال�ساهر" هو ا�سم �سهرة للفنان 
على  الفعلي  ا�سمه  اأم���ا  ال��ع��راق��ي، 
االأوراق الر�سمية فهو كاظم جبار 

ال�سامرائي.
ال�ساهر  كاظم  الفنان  وال��د  وك��ان 
امللكي  احل���ر����ض  ج��ن��دي��ا يف  ي��ع��م��ل 
انتقلت  ت��ق��اع��ده،  واإث����ر  ب��ال��ع��راق، 
العائلة من مدينة املو�سل، �سمايل 
ال���ب���الد، اإىل م��ن��ط��ق��ة احل���ري���ة يف 
العا�سمة بغداد، و كان عمر كاظم 

وقتها 10 اأعوام.
�سعبة  ظ���روف���ا  ال�����س��اه��ر  وع���ان���ى 
بروح  حت��ل��ى  ل��ك��ن��ه  ال��ف��ق��ر،  ب�سبب 
ع�����س��ام��ي��ة، ف��ع��م��ل وه����و م���ا ي���زال 
ط��ف��ال، ���س��واء يف ب��ي��ع امل��ث��ل��ج��ات اأو 
للن�سيج  م�سنع  يف  وع��م��ل  ال��ك��ت��ب، 
حتى متكن من جمع ثمن اأول اآلة 

مو�سيقية.

وفاة ليكي اأحد اأبرز رموز الدفاع عن الفيلة 
البيئي  وال���ن���ا����س���ط  االأح����ف����وري����ات  ���س��ائ��د  ت����ويف 
الكاريزما  ذو  ليكي  ريت�سارد  الكيني  وال�سيا�سي 
العالية املعروف خ�سو�سا بدفاعه عن الفيلة، عن 

77 عاما، على ما اأعلن الرئي�ض الكيني االأحد.
اأ�سول  ف��ه��م  يف  حم���وري���ا  دورا  ل��ي��ك��ي  اأدى  وق����د 
�سائدي  �سد  الكفاح  تعزيز  يف  و�ساهم  الب�سرية 
اأ�سباب  ُتك�سف  الفيلة بطريقة غري قانونية. ومل 
م��رتدي��ا يف  يعاين و�سعا �سحيا  ك��ان  لكنه  وف��ات��ه 

ال�سنوات االأخرية.
بيان  يف  كينياتا  اأوه����ورو  الكيني  الرئي�ض  وق���ال 
ريت�سارد  الدكتور  وفاة  نباأ  عميق  بحزن  "تلقيت 
اإر���س��ك��ي ف��ري��ر ل��ي��ك��ي، ال��رئ��ي�����ض ال�����س��اب��ق للهيئة 

العامة يف كينيا".
وكان ريت�سارد املولود يف كينيا يف 19 كانون االأول-
ليكي،  وم����اري  ل��وي�����ض  ل��وال��دي��ه   1944 دي�سمرب 
الب�سر،  اأ�سباه  هياكل  مكت�سفي  اأ�سهر  م��ن  وهما 
منذ ال�سغر معداً الأن ي�سبح ذا �ساأن كبري يف علم 
االبتعاد  ذلك  مع  حاول  لكنه  الب�سر.  م�ستحاثات 
عن هذا امل�سري يف ريعان �سبابه من خالل العمل 

كمر�سد لرحالت ال�سفاري.

تفاخر بنقله الفريو�س  فتويف ب�شبب كوفيد- 19
تويف االإيطايل، موريزيو بوراتي، وهو ميكانيكي اكت�سب 
جمهورا بات�ساله بربنامج اإذاعي، ب�سبب فريو�ض كورونا 
22 يوما يف العناية املركزة. وكان يتفاخر بالذهاب  بعد 
ي��ع��اين من  ك���ان  اأق��ن��ع��ة بينما  ال�����س��وب��ر م��ارك��ت دون  اإىل 
احلمى. وت��ويف بوراتي، ال��ذي ادع��ى اأن��ه كان "يدافع عن 
وا�ستهر  ال��ع��ام��ة.   ال�سحة  ن�سائح  بتجاهل  الد�ستور" 
ال��رج��ل ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 61 ع��ام��ا ب��االت�����س��االت التي 
اأجراها مع الربنامج االإذاعي "ال زانزارا" على مدار عقد 
من الزمن، حيث �سارك فيه بع�ض االآراء املثرية للجدل، 
مبا يف ذلك موؤخرا حول الوباء، ونظريات املوؤامرة املعادية 
لل�سامية حول ما اأ�سماه "اللوبي اليهودي". وكان معروفا 
لزمالئه امل�ستمعي با�سم ماورو من مانتوفا، ونفى وجود 
فريو�ض كورونا، وتفاخر بكونه "نا�سرا للطاعون"، قائال 
على الهواء اإنه ذهب عمدا اإىل �سوبر ماركت دون ارتداء 
ارتفاع  م��ن  ال��رغ��م  على  بتوعك،  ي�سعر  ك��ان  بينما  قناع 
بعد ذلك  درج��ة مئوية. ورف�ض   38 اإىل  درج��ة ح��رارت��ه 
هي  امل�سحات  اأن  مدعيا  "كوفيد19-"،  ل�  اإج��راء اختبار 
التي ت�سببت بالفعل يف الفريو�ض. وحثه مقدم الربنامج 

االإذاعي على الذهاب اإىل امل�ست�سفى، لكنه عاند.

ت�شافر حول العامل وهي حتمل ابنها على ظهرها
من هاوي اإىل بايل ومنحدرات التزلج يف اأ�سرتاليا، �ساهد 
جيمي اأنرتام )26 عاماً( الكثري من املواقع ال�سياحية يف 

اأنحاء العامل، وهو حممول على ظهر والدته.
من  تبلغ  ك��اأم  نف�سها  على  قطعته  ال��ذي  بالوعد  ولتفي 
حياة  اأف�سل  املعاق  ابنها  ملنح  م��رة  الأول  عاماً   17 العمر 
ممكنة، اأم�ست نيكي اأنرتام )43 عاماً( �سنوات يف ال�سفر 
حول العامل وهي حتمل ابنها على ظهرها. وكانت نيكي 
قد خططت بالفعل ملغامرتهما التالية - رحلة اإىل كندا 
- عندما �سرب فريو�ض كورونا واأغلقت احلدود الدولية، 
تتقدم  باتت  اأن��ه��ا  م��ن  بالقلق  نيكي  ت�سعر   ،43 �سن  ويف 
بال�سن، واأن حمل جيمي على ظهرها يزداد اإرهاًقا اأثناء 
باإعاقات ج�سدية  بعد يوم. وُولد جيمي  رحالتهما يوماً 
والدته  من  ال�ساعة  م��دار  على  رعاية  ويتطلب  وعقلية، 
والعاملي الداعمي له، ولديه كر�سي متحرك بالفعل، 
را�سية  وه��ي  با�ستخدامه،  اأب���ًدا  ت�ستمتع  مل  نيكي  لكن 
ق��ادرة ج�سدًيا على ذل��ك، وت�ساعده على  عن حمله وهي 
املذهلة  ال�سور  وتظهر  مبفرده.  ق�سرية  مل�سافات  امل�سي 
التي التقطت يف جميع اأنحاء العامل جيمي وهو يت�سبث 
املطرية.  والغابات  اجلبال  عرب  يتنزهان  وهما  بوالدته، 
وتخطط نيكي مل�سار دقيق وتت�سل م�سبًقا بكل مكان تريد 

زيارته �سواء كان مطعًما اأو فندًقا اأو مغامرة جريئة.

دببة �شغرية تقتحم �شيارة وتلهو بداخلها 
االإلكرتونية  املواقع  على  كبري  ب�سكل  انت�سر  فيديو  وثق 
اأزقة  اإح��دى  يف  متوقفة  كانت  �سيارة  �سغار  دببة  اقتحام 
مدينة �سريرا مادري بوالية كاليفورنيا االأمريكية واأخذت 
تلهو بداخلها. ومتكنت الدببة من اقتحام ال�سيارة وحب�ض 
نف�سها داخلها لعدة دقائق، وبعدها بلحظات ظهرت �سيارة 
�سرطة واقرتبت من الدببة، لكنها مل تتمكن من اإبعادها. 
واأظهر الفيديو الدببة وهي ت�سعل اأ�سواء ال�سيارة وتطلق 

االأبواق، و�سط ا�ستغراب �سكان املنطقة.

بعد افتتاح �شارعه يف بغداد.. املتنبي بني اأيدي املخربني
ال�سارع  اف��ت��ت��اح  اإع����ادة  ع��ل��ى  اأي����ام قليلة  مل مت��ر 
الثقايف االأ�سهر يف العراق بعد اأ�سهر من عمليات 
الرتميم والتجديد، حتى تعر�ض ن�سب ال�ساعر 
ا�سمه  ال�سارع  يحمل  ال��ذي  املتنبي  الطيب  اأب��ي 

للتخريب.
"افتتاح زقاق  اإن  ب��ي��ان،  ب��غ��داد يف  اأم��ان��ة  وق��ال��ت 
اإعادة تاأهيله، وبحلة جديدة جعلته  املتنبي بعد 
الكبرية  �سيما احل�سود  الزائرين ال  قبلة الآالف 
املا�سيي مبنا�سبة  اليومي  ارتادته خالل  التي 
اأعياد راأ�ض ال�سنة، هذه احل�سود كان اأغلبها من 
بامل�سوؤولية  ال��ع��ايل  ال��وع��ي  واأ���س��ح��اب  املثقفي 
نفرا  االأ���س��ف  م��ع  اأن هناك  اإال  الرفيع،  وال���ذوق 
كلمات  اإح��دى  واأزال  املتنبي  بن�سب  عبث  �ساال 
بيته ال�سعري الذي نحت يف قاعدته )اأن��ا الذي 
به  واأ�سمعت كلماتي من  اأدب��ي  اإىل  االأعمى  نظر 

�سمم( وخرب جزءا منها".
مع  تتعاون  بغداد  "اأمانة  اأن  اإىل  البيان  واأ���س��ار 
الفنان �سعد الربيعي )النحات �ساحب الن�سب( 

الأخذ القيا�سات ومعاينة الن�سب الإعادة �سيانته 
من جديد".

كما دعت اأمانة بغداد "جميع املواطني للتعاون 
والن�سب  الرتاثي  امل��وروث  معها واحلفاظ على 
التي تعد قبلة ال�سياح ومعامل املدينة التي ت�سكل 
هويتها، وعدم ال�سماح ملن ت�سول له نف�سه العبث 
حال  ع��ن  القريبة  االأمنية  ال��ق��وات  واإب���الغ  بها، 

حماولة اأي �سخ�ض اإحداث اأعمال تخريب".
ا���س��ت��ن��ك��ارا وا���س��ع��ا ال �سيما يف  ول��ق��ي��ت احل���ادث���ة 
ال��ع��راق��ي��ة، وق����ال الفنان  ال��ث��ق��اف��ي��ة  االأو�����س����اط 
عربية":  ن��ي��وز  "�سكاي  مل��وق��ع  الغب�سة  �سبهان 
اأعداء الثقافة واجلمال واحل�سارة  "مع االأ�سف 
جماليات  طم�ض  عبثا،  اأخ����رى،  م��رة  ي��ح��اول��ون 
ال���ع���راق وع��م��ق��ه احل�����س��اري وال��ث��ق��ايف العريق، 
وكاأن املطلوب اأن تبقى هذه البالد �ساحة قالقل 
وح��روب واأزم��ات تغلب فيها لغة ال��دم والدمار، 
والفكرية  الثقافية  املعامل  وته�سم  فيها  وتدمر 

واجلمالية".

ر�ق�سون يوؤدون عر�سهم خالل حفل �فتتاح ملعب مورودوك تيكو �لوطني يف كمبوديا، بتمويل من منحة �سينية يف �إطار مبادرة �حلز�م و�لطريق - � ف ب

كيت ميدلتون.. ا�شرتاتيجية �شرية يف اختيار املالب�س
تعد كيت ميدلتون، زوجة االأمري ويليام، من رموز االأناقة بالعائلة املالكة الربيطانية، فهي 

دائماً ما تظهر باإطالالت مثالية ال ت�سوبها �سائبة.
ومع ذلك، فاإن دوقة كامربيدج هي اأي�ساً امراأة براجماتية وحمبة للغاية لالقت�ساد وعدم 

الهدر، و�سغفها باالأزياء املعاد تدويرها معروف.
وال يعلم الكثريون اأن كيت لديها ا�سرتاتيجية "�سرية" يف اختيار مالب�سها، فعندما جتد 
بيدج"  "فان  ملوقع  وفقاً  خمتلفي،  بلوني  ولكن  ن�سختي  منه  ت�سرتي  ينا�سبها،  ف�ستاناً 

االإيطايل.
وباملرور عرب خزانة مالب�ض واإط��الالت دوقة كامربيدج، ميكننا روؤي��ة العديد من القطع 
التي متتلك منها ن�سختي متطابقتي، العادة التي تتبعها مع جميع م�سرتياتها املف�سلة، 

من الف�ساتي اإىل املعاطف.
على  تعتمد  املف�سلة،  لت�سميماتها  مماثلة  ا�سرتاتيجية  كيت  لدى  اأن  اإىل  يرجع  وال�سبب 
على  ع��ام  بفا�سل  ترتديهما  خمتلفي،  بلوني  ولكن  نف�سه  الت�سميم  من  قطعتي  �سراء 

االأقل.


