
   

اجلي�ش اليمني يق�صف تعزيزات حوثية يف �صعدة

غروندبرغ ي�شعى لو�شع اإطار لت�شوية �شاملة يف اليمن

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 40 صفحة- الثمن درهمان

الإمارات تدعو اأمام جمل�س الأمن اإىل اإنهاء 
مهادنة ميلي�شيا احلوثي الإرهابية يف اليمن

•• نيويورك - وام:

�إنهاء  �إىل  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت  دع���ت 
م��ه��ادن��ة م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �حل���وث���ي �لإره���اب���ي���ة يف 
�لأمن  ملجل�س  �إح���اط���ة  خ���ال  وذل���ك  �ل��ي��م��ن 

ب�شاأن �لو�شع يف �ليمن.
هان�س  من  كل  �إح��اط��ة  �إىل  �ملجل�س  ��شتمع  و 
�ملتحدة  ل��اأمم  �ملبعوث �خل��ا���س  غ��ر�ن��دب��رغ، 
�لأمني  وك��ي��ل  غريفيث  وم��ارت��ن  �ليمن  �إىل 
�لإن�شانية  ل��ل�����ش��وؤون  �مل��ت��ح��دة  ل����اأمم  �ل���ع���ام 
وم���ن�������ش���ق �لإغ������اث������ة يف ح�������الت �ل�����ط�����و�رئ، 
�ملتقاعد مايكل بريي، رئي�س بعثة  و�جلرن�ل 
�لأمم �ملتحدة لدعم �تفاق �حلديدة )�أومنها( 
و�لذين  �لنت�شار  �إع��ادة  تن�شيق  ورئي�س جلنة 

تناولو� �لتطور�ت �لأخرية يف �ليمن.
م�شاعدة  ن�شيبة،  �ل�شفرية لنا  وقالت معايل 
لل�شوؤون  �ل���دويل  �لتعاون  و  �خلارجية  وزي��ر 
�لإمار�ت  لدولة  �لد�ئمة  �ملندوبة  �ل�شيا�شية 
ك��ن��ا قد  ن��ي��وي��ورك:  �مل��ت��ح��دة يف  ل���دى �لأمم 
�إحاطات  �إىل  �ملا�شية  �لأ�شهر  خال  ��شتمعنا 
ع��دي��دة مب��ا يف م��د�خ��ل��ة غ��ر�ن��دب��رغ تدعونا 
لإتاحة �لفر�شة �أمام جهوده لإعادة �حلوثيني 
�أن تعر�شت  �ملفاو�شات لكن وبعد  �إىل طاولة 
�مل��ن�����ش��اآت �مل��دن��ي��ة ب��دول��ة �لإم������ار�ت لهجمات 
ل  �أب���ري���اء،  م��دن��ي��ون  �شحيتها  ر�ح  �إره��اب��ي��ة 
مهادنة  �شتنتهي  متى  نت�شاءل  �أن  �إل  ي�شعنا 

هذه �جلماعة �لإرهابية؟.
)�لتفا�شيل �س3(

مو�صكو تعلن نهاية املناورات و�صحب قوات من القرم

اأوكرانيا والناتو: رو�شيا مل تن�شحب من احلدود والت�شعيد متوا�شل

اغتيال قيادي يف ميلي�شيا 
ليبيا يف  ع��ائ��ل��ت��ه  م��ع 

•• طرابل�س-وكاالت:
طر�بل�س  �لليبية  �لعا�شمة  �شهدت 
�غ��ت��ي��ال م�����ش��وؤول يف ج��ه��از �ل���ردع 
ك��ت��ي��ب��ة ثو�ر  �ل�����ش��اب��ق يف  �ل��ق��ي��ادي 
طر�بل�س �إبر�هيم زغدود �لنالوتي، 
منزله  �قتحمو�  م�شلحني  يد  على 
باأ�شلحة  �أ�شرته  �أف���ر�د  م��ع  وقتلوه 
بي�شاء. وح�شب موقع �ل�شاعة 24 
�لأول  �أم�س  �لنالوتي وزوجته  قتل 

�لثاثاء، يف منزله. 
م�شلحني  �أن  م�����ش��ادر  و�أو����ش���ح���ت 
�إبر�هيم  م��ن��زل  �قتحمو�  ملثمني 
ثم  قتله،  على  و�أق��دم��و�  �لنالوتي، 

قتلو� زوجته وطفليه ذبحاً.
وقال نا�شر عمار، �آمر قوة �لإ�شناد 
�لغ�شب  بركان  بعملية  يعرف  مما 
�هتزت  �ل��ن��ال��وت��ي جم���زرة  ق��ت��ل  �إن 
لها �لعا�شمة و�أرهبت �أهلها، وعلق 
و�شط طر�بل�س  قائًا:�لغتيال يف 
موؤ�شر�ت  يعطي  �لنهار،  و�شح  ويف 

خطرية.

•• اليمن-وكاالت:

�ليمن هان�س غروندبرغ،  �إىل  �ملتحدة  �لأمم  �أعلن مبعوث 
�لأطر�ف  جميع  مع  م�شاور�ت  �ملقبل  �لأ�شبوع  �شيبد�أ  �أن��ه 
�شيا�شية  ت�شوية  نحو  عمل  و�إط���ار  خطة  لتطوير  �ليمنية 

�شاملة يف �لباد.
و�أبلغ غروندبرغ يف �إحاطة جديدة ملجل�س �لأمن، �أنه �شيبد�أ 
�ملتحاربة  �لأط����ر�ف  م��ع  �لثنائية  �مل�����ش��اور�ت  م��ن  �شل�شلة 
و�لأحز�ب �ل�شيا�شية و�ملجتمع �ملدين و�خلرب�ء �ل�شيا�شيني 
�أن هذه  �ل��ي��م��ن��ي��ني، م���وؤك���د�ً  و�لأم���ن���ي���ني و�لق��ت�����ش��ادي��ني 
�شلمي  طريق  لر�شم  �ليمنية  ل��اأط��ر�ف  فر�شة  �مل�شاور�ت 

ممكن �إىل �لأمام.
�لأربعاء  �ليمن  يف  �ل�شرعية  دع��م  حت��ال��ف  �أع��ل��ن  ميد�نيا 
ماأرب  يف  �مليلي�شيات  �شد  ����ش��ت��ه��د�ف  عملية   17 تنفيذه 

�آلية   15 تدمري  �إىل  �أ���ش��ار  كما  �شاعة.   24 خ��ال  وحجة 
ع�شكرية وخ�شائر ب�شرية يف �شفوف �مليلي�شيات.

�شد  ��شتهد�فاً   12 تنفيذ  �لثاثاء،  �أعلن  �لتحالف  وك��ان 
ميلي�شيا �حلوثي يف حجة خال �ل�24 �شاعة �ملا�شية.

و�أعلن تدمري 8 �آليات ع�شكرية، �إ�شافة �إىل خ�شائر ب�شرية 
يف �شفوف ميلي�شيا �حلوثي بحجة.

حترير  عن  �لأربعاء،  �أم�س  �ليمني،  �جلي�س  قو�ت  و�أعلنت 
يف  �ل�شفر�ء  مبديرية  �ل��رز�م��ات  جبهة  يف  جديدة  مو�قع 
�شمايل  �حلوثي  مليلي�شيا  �لرئي�س  �ملعقل  �شعدة،  حمافظة 

�لباد.
وقال م�شدر ع�شكري �إن قو�ت �جلي�س �لوطني متكنت من 
و�لهديبي يف عملية  �لعز�بي  وتباب  �شرقان  حترير مو�قع 
هجوم خاطفة �أ�شفرت عن مقتل وجرح �لعديد من �مليلي�شيا 

�حلوثية �لتي كانت تتمركز يف تلك �ملو�قع.

و�أو�شح �مل�شدر، بح�شب وكالة �لأنباء �ليمنية �لر�شمية، �أن 
تعزيز�ت  دقيق  ب�شكل  ��شتهدفت  �لوطني  �جلي�س  مدفعية 
من  �ل��ق��ادم��ة  �ل��ت��ح��رك��ات  وق�����ش��ف��ت  �حل��وث��ي��ة  �مليلي�شيات 

مناطق �مليلي�شيا �إىل �جلبهة ذ�تها.
�ليمني، مدعوماً من قو�ت حتالف دعم  �أن �جلي�س  يذكر 
يف  ع�شكرية  عمليات  يخو�س  �ل�شعودية،  بقيادة  �ل�شرعية 
8 حماور قتالية يف معقل �حلوثيني مبديريات  �أكرث من 

حمافظة �شعدة.
يف �شياق �آخر، �أعلن حتالف دعم �ل�شرعية يف �ليمن �ليوم 
�مليلي�شيات يف  ��شتهد�ف �شد  17 عملية  نفذ  �أنه  �لأربعاء 

ماأرب وحجة خال 24 �شاعة.
و�أ�شاف �لتحالف �أن هذه �ل�شتهد�فات �أدت �إىل تدمري 15 
ب�شرية يف  و�أوقعت خ�شائر  للحوثيني  تابعة  ع�شكرية  �آلية 

�شفوف �مليلي�شيات.

•• اخلرطوم-وكاالت:

�ل�شيادة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �أع���ل���ن 
�ل���������������ش�������ود�ين ق������ائ������د �جل���ي�������س 
عبد  �أول  �ل���ف���ري���ق  �ل���������ش����ود�ين، 
�ل��ف��ت��اح �ل���ربه���ان، �لأرب���ع���اء، �أنه 
حلكومة  �إل  �ل�شلطة  ي�شلم  ل��ن 

منتخبة �أو بالتو�فق �لوطني.
ممدودة  �أيدينا  �ل��ربه��ان:  وق��ال 
حتقيق  لأج�������ل  �مل����ك����ون����ات  ل���ك���ل 
�لو�شول  و  �ل���وط���ن���ي  �ل����وف����اق 

بالباد لانتخابات.
توجه  �أن  ي�����ش��ت��ح��ي��ل  �أن�����ه  و�أك������د 
لقتل  �شاحها  �لنظامية  �لقو�ت 

�أبناء �ل�شعب �ل�شود�ين.
وج�������اءت ت�����ش��ري��ح��ات �ل���ربه���ان 
»و�دي  م��ن��ط��ق��ة  ت���ف���ق���ده  خ�����ال 

خاطب  حيث  �لع�شكرية،  �شيدنا« 
���ش��ف وجنود  و���ش��ب��اط  ���ش��ب��اط 

�ملنطقة.

وكان يف ��شتقبال �لربهان رئي�س 
ركن  �أول  �ل��ف��ري��ق  �لأرك����ان  هيئة 
ع��ث��م��ان �حل�����ش��ني ونو�به  حم��م��د 
�ل��رئ��ي�����ش��ة وقائد  �ل���ق���و�ت  وق�����ادة 

منطقة و�دي �شيدنا �لع�شكرية.
ويف �لتفا�شيل، �أثنى �لربهان على 
و�أكد  �مل�شلحة،  �ل��ق��و�ت  عنا�شر 
�لنظامية  و�ل���ق���و�ت  �جل��ي�����س  �أن 
�لأخ��رى لن توجه �شاحها نحو 
�لقتلى  ع�����ش��ر�ت  و�شقط  �شعبها. 
�لأ�شهر  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن خ���ال  م��ن 
�لحتجاجات  �أث����ن����اء  �لأخ��������رية 
�تخذها  �ل��ت��ي  �لإج��������ر�ء�ت  ���ش��د 

�لربهان.
وق�����ال �ل���ربه���ان �إن�����ه ي�����ش��ع��ى مع 
�ل���ق���وى �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��و���ش��ول �إىل 

�نتخابات حرة ونزيهة.

مواقــيت ال�صالة
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تبون: القمة العربية بالربع 
اجلارية ال�شنة  من  الأخري 

•• اجلزائر-وكاالت:

ق����ال �ل��رئ��ي�����س �جل����ز�ئ����ري عبد 
�مل��ج��ي��د ت��ب��ون، �إن����ه ل ي��وج��د �أي 
خ���اف ب���ني �ل��ق�����ادة �ل���ع���رب من 
�لعربية  �ل���ق���م���ة  ت��ن��ظ��ي��م  �أج������ل 
�أنها  م��وؤك��د�  �جل��ز�ئ�����ر،  �ملقبلة يف 
�شتعقد يف �لربع �لأخري من �لعام 

�جلاري.
و�أث���ن���اء ل��ق��اء ج��م��ع��ه م���ع ممثلي 
�إنه  تبون  قال  �ملحلية،  �ل�شحافة 
بالعك�س،  �أي خاف بل  ل يوجد 
قبل  م��ن  �لت�شجيع  �إل  جن��د  مل 
�لأ�شقاء �لقادة �لعرب، �شو�ء من 
�خلليج �أو م�شر �ل�شقيقة وتون�س 
�نعقاد  ينتظرون  �لذين  و�ليمن 

�لقمة �لعربية باجلز�ئر.

ين�س �شتولتنربغ يتحدث خال �جتماع وزر�ء دفاع �لناتو يف بروك�شل.    )رويرتز(

بول هرني د�ميبا يوؤدي �ليمني �لد�شتورية رئي�شا لبوركينا فا�شو )رويرتز(

حاكم فلوريد� رون دي�شانتي�س مناف�س يف بيت �جلمهوريني

ن�شاء ي�شرن بجو�ر منزل مدمر وحطام �شيارة �إثر �نفجارمبقدي�شو.  )� ف ب(

عبد �لفتاح �لربهان

قائد النقالب يف بوركينا فا�شو يوؤدي اليمني رئي�شا للبالد 

الربهان: لن ن�شلم ال�شلطة اإل حلكومة 
�ش��ودانية منتخبة اأو بالتواف�ق الوطني

حمدان بن زايد يد�شن ر�شيف الرحالت البحرية 
اجلديد يف �شاطئ �شري بني يا�س لل�شفن ال�شياحية 

•• الظفرة-وام:

�لظفرة  منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  د�شن 
�ل�شياحية  لل�شفن  يا�س  بني  �شري  �شاطئ  يف  �جلديد  �لبحرية  �لرحات  ر�شيف 

�لتابع ملجموعة مو�نئ �أبوظبي.
نوعه  من  و�لوحيد  �لأول  �أبوظبي  مو�نئ  جمموعة  طورته  �ل��ذي  �ل�شاطئ  ويعد 
�ل�شياحية ويقدم جمموعة و��شعة من  �لبحرية  �ملنطقة و�ملخ�ش�س للرحات  يف 
مر�فق �لرتفيه و�ملغامر�ت �إىل رّو�ده. و�شي�شهم �لر�شيف �جلديد يف زيادة �أعد�د 
زو�ر جزيرة �شري بني يا�س وتقليل �لوقت �لازم لل�شعود على منت �ل�شفن و�لنزول 

منها وحت�شني جتربة م�شافري �لرحات �لبحرية.
ح�شر حفل �لتد�شني �شعادة �أحمد مطر �لظاهري مدير مكتب �شمو ممثل �حلاكم 
�لثقافة  د�ئ���رة  وك��ي��ل  �حلو�شني  �ل��ع��زي��ز  عبد  �شعود  و���ش��ع��ادة  �ل��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
هيئة  رئي�س  �شمو  م�شت�شار  بو�شهاب  حمد  عي�شى  و�شعادة  �أبوظبي   - و�ل�شياحة 

�لهال �لأحمر �لإمار�تي.                       )�لتفا�شيل �س7(
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روبوتات و ذكاء ا�صطناعي.. حلول تكنولوجية متقدمة 
ت�صارك يف اإبداع الواجهة الفريدة لـ “متحف امل�صتقبل”

اأخبار الإمارات

“جي�ص النواعم” يف رو�صيا واأوكرانيا.. 
ماذا يخفي خالل املعركة؟

عربي ودويل

حلبة مر�صى يا�ص حت�صم األقاب ثالثة من 
اأهم بطولت �صباقات ال�صيارات الإقليمية

الفجر الريا�صي

�أوك��ر�ن��ي��ا: نتعامل  خ��ال زي��ارة لغرب 
�أي  ن��رى  ول  لدينا  �لتي  �حلقائق  مع 

�ن�شحاب بعد.
من جهته، ك�شف �شتولتنربغ، �لأربعاء، 
�لت�شعيد  خف�س  على  �إ����ش���ار�ت  ل  �أن 
بح�شد  ت�����ش��ت��م��ر  ورو����ش���ي���ا  �لآن  ح��ت��ى 
قو�ت قرب �أوكر�نيا، رغم �إعانها �أنها 

ت�شحب جنوًد� من �حلدود.
�جتماع  م�شتهّل  يف  �شتولتنربغ،  وق��ال 
ل��وزر�ء �لدفاع يف �حللف يف بروك�شل: 
على  ل��ل��ت�����ش��ع��ي��د  خ��ف�����س  �أي  ن�����َر  مل 
رو�شيا  �أن  يبدو  �لعك�س  على  �لأر����س. 
ما  �لع�شكري  وج��وده��ا  تعزيز  تو��شل 
�أوكر�نيا  �قتحام  رو�شيا  باإمكان  ي��ز�ل 
�لإمكانات جاهزة،  �إن��ذ�ر،  �شابق  ب��دون 
�أل���ف   100 م����ن   �أك�����رث  �إىل  �إ����ش���اف���ة 

جندي.
�إ���ش��ار�ت من مو�شكو  �شمعنا  و�أ���ش��اف: 
����ش��ت��ع��د�ده��ا م��و����ش��ل��ة �جلهود  ح���ول 
م�شتعّدون  ون���ح���ن  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة، 
تقرن  �أن  رو�شيا  على  لكن  للمناق�شة. 
قو�تها  ���ش��ح��ب  ب�����الأق�����و�ل،  �لأف����ع����ال 

وتهدئة �لتوتر�ت.
و�����ش����ّرح: ن��ت��اب��ع ع���ن ك��ث��ب م���ا تفعله 
رو�شيا. لحظنا و�شول قو�ت ومعّد�ت 
ثقيلة، ثّم �ن�شحاب قو�ت، لكن �ملعد�ت 

و�لإمكانات ل تز�ل يف مكانها.

و�أ�شاف مي�شيل: يف �ليومني �ملا�شيني 
قدتكون  �أن���ه���ا  �إىل  رو���ش��ي��ا  �أ�����ش����ارت 
نحث  �لدبلوما�شية..  على  منفتحة 
ملمو�شة  خطو�ت  �تخاذ  على  رو�شيا 
وف��ع��ل��ي��ة ن��ح��و وق����ف �ل��ت�����ش��ع��ي��د لأن 
هذ� �شرط �حلو�ر �ل�شيا�شي �ل�شادق 

و�ل�شريح.
�ختيار  هو  �ليوم  �لختيار  �أن  وتابع 
�ملاأ�شاوية  و�لت�شحيات  �حل���رب  ب��ني 
�أو �شجاعة  �لناجتة عن تلك �حل��رب 

وختم بالقول: نريد �أن نرى �ن�شحاًبا 
حقيقًيا، م�شتد�ًما، لي�س فقط حتّرًكا 
م�شتعّدون  ن��ح��ن  ل��ل��ق��و�ت   � م�����ش��ت��م��ًرّ
ن�شتعّد  لكّننا  رو���ش��ي��ا،  م��ع  لنجتمع 
ل���اأ����ش���و�أ. م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال رئي�س 
�إن  مي�شيل  ���ش��ارل  �لأوروب����ي  �ملجل�س 
�حلرب  ب��ني  تختار  �أن  مو�شكو  على 
على  مو�شكو  وح��ث  و�لدبلوما�شية، 
�لت�شعيد  وق��ف  على  عزمها  �إظ��ه��ار 

بالأفعال ولي�س �لأقو�ل.

�حلو�ر �ل�شيا�شي و�شجاعة �ملفاو�شات 
�لدبلوما�شية.

ه���ذ� وق����ال �ل��رئ��ي�����س �لأم��ري��ك��ي جو 
�إن �ل��ع��ق��وب��ات �ل��غ��رب��ي��ة على  ب��اي��دن، 
على  هجوماً  �شنت  �إذ�  جاهزة  رو�شيا 

�أوكر�نيا.
�ل�شديدة  �ل���ع���ق���وب���ات  �أن  و�أو�����ش����ح 
موؤ�ش�شاتهم  ع��ل��ى  ���ش��غ��ط��اً  �شت�شكل 
�ملالية �لأكرب، و�لأكرث �أهمية، وعلى 

�شناعات رئي�شية.

•• عوا�صم-وكاالت:

�نتهاء مناور�ت  �لأربعاء  رو�شيا  �أعلنت 
ع�شكرية و�شحب جزء من قو�تها من 
يف  �شّمتها  �ل��ت��ي  �ل��ق��رم  ج��زي��رة  �شبه 
يثري  قو�ت  ح�شد  كان  حيث   ،2014

�ملخاوف من غزو �أوكر�نيا.
�لتي  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل��دف��اع  وز�رة  وق��ال��ت 
�أوردت بيانها وكالت �لأنباء �لرو�شية: 
�أنهت وحد�ت �إقليم �جلنوب �لع�شكري 
ق���و�ع���د �شبه  �ل��ت��ك��ت��ك��ي��ة يف  مت��اري��ن��ه��ا 
�ل�شكك  �ل���ق���رم، وت���ع���ود ع���رب  ج���زي���رة 

�حلديدية �إىل ثكناتها �لأ�شلية.
لوحد�ت  م�شاهد  �لتلفزيون  وع��ر���س 
ي���رب���ط �شبه  ع�����ش��ك��ري��ة ت��ع��رب ج�������ش���ر�ً 
جزيرة �لقرم �لتي �شمتها مو�شكو من 

�أوكر�نيا، برو�شيا.
فولودميري  �لأوك����ر�ين  �لرئي�س  ق��ال 
زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي، �أم�������س �لأرب����ع����اء، �إن����ه ل 
للقو�ت  �ن�شحاب  �أي  �لآن  حتى  ي��رى 
�ل���رو����ش���ي���ة م����ن م����و�ق����ع ق���ري���ب���ة من 
�لأمني  ذكر  فيما  �لأوكر�نية،  �حل��دود 
�لعام حللف �شمال �لأطل�شي )�لناتو(، 
على  �إ���ش��ار�ت  ل  �أن  �شتولتنربغ،  ين�س 

خف�س �لت�شعيد حتى �لآن.
�لربيطانية  �لإذ�ع�������ة  ه��ي��ئ��ة  ون��ق��ل��ت 
قوله  زيلين�شكي  ع��ن  )ب��ي.ب��ي.���ش��ي( 
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تنّكر لويّل نعمته وراعيه

رون دي�شانتي�س، املناف�س اجلديد لدونالد ترامب!
•• الفجر -ثيو لوبري –ترجمة خرية ال�صيباين

كان �لأكرث حظوة عند �لرئي�س �ملخلوع، وها هو يثري �ليوم 
�عجاب �جلمهوريني �لأكرث حمافظة ورجعية، وميكن �أن 
ميثل فر�شة جديدة للحزب. �إنه ي�شبه تر�مب، لكنه �أكرث 
جًد�”.  فًظا  لي�س  ولكن  غليظا،  �ن�شباًطا،  و�أك���رث  رق��ًي��ا، 
�ملنتظم يف  �إبرهارت، �ملتربع  �لقليلة من د�ن  �لكلمات  هذه 
�حلزب �جلمهوري، ل�شحيفة نيويورك تاميز، ت�شف متاًما 

حمبوب فوك�س نيوز و�ملحافظني �لأمريكيني. حاكم ولية 
فلوريد� منذ عام 2018، تزد�د �أهمية رون دي�شانتي�س يف 
�مل�شهد �ل�شيا�شي و�لإعامي �لأمريكي كل يوم، �ىل درجة 
�أن تر�مب بات يعتربه �ليوم مناف�ًشا جدّيا على �لنتخابات 
�ل�شابق  �لرئي�س  كان  ما،  وقت  2024. يف  لعام  �لرئا�شية 
معّلمه وحا�شنه، لكن رجل فلوريد� �لقوي، ميكن �أن ي�شبح 
�ل�شيد �جلديد للحزب �لكبري �لقدمي، ورمبا حتى �لرئي�س 
�لقادم للوليات �ملتحدة.                     )�لتفا�شيل �س16(

•• واجادوجو-رويرتز:

ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ش��و �ليمني  �ل��ع�����ش��ك��ري يف  �ل��ق��ائ��د  ب���ول ه���رني د�م��ي��ب��ا  �أدى 
�أ�شابيع من قيادته لنقاب  �لأربعاء بعد  �أم�س  �لد�شتورية رئي�شا للباد 
�أطاح بنظام �حلكم ووعد بالت�شدي حلالة �نعد�م �لأمن �لتي �شاعدت يف 

�لإطاحة ب�شلفه.
وتر�أ�س د�ميبا جمل�شا ع�شكريا بعد �لإطاحة بالرئي�س روك كابوري يف 24 
يناير كانون �لثاين، و�أرجع �جلي�س حتركه �إىل عجز كابوري عن �لت�شدي 
لهجمات م�شلحني �إ�شاميني �أودت بحياة �لآلف و�أجربت �أكرث من مليون 

�شخ�س على �لفر�ر من منازلهم يف �لدولة �لو�قعة يف غرب �إفريقيا.
م�شتوى  على  معروفا  يكن  مل  �ل��ذي  د�ميبا،  كولونيل  �للفتنانت  و�فتتح 
�لباد قبل ظهوره على �لتلفزيون �حلكومي �ل�شهر �ملا�شي لاإعان عن 
و�جلنود  �ملدنيني  على  ح��د�د�  �شمت  حلظة  بالوقوف  خطابه  �لن��ق��اب، 

�لذين قتلو� يف �ل�شر�ع �شد �مل�شلحني.
وقال د�ميبا �لذي ظهر بالزي �لع�شكري لكي نتفوق على �لعدو، لبد �أن 
ننه�س ونقنع �أنف�شنا باأننا كاأمة لدينا �أكرث مما يلزم لك�شب هذه �حلرب. 
�ل��رو�ب��ط بني جهاز  لتعزيز  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  تنظيم  �شيعيد  �أن��ه  و�أ���ش��اف 
�ملخابر�ت و�لعمليات �مليد�نية وجعل �لدعم �للوج�شتي �أكرث مرونة، كما 

تعهد مبحاربة �لف�شاد.
ومل يذكر د�ميبا �إىل متى �شيبقى على ر�أ�س �ل�شلطة، لكنه وعد بالعمل مع 
)�إيكو��س(،  �أفريقيا  غرب  لدول  �لقت�شادية  �ملجموعة  �لإقليمي،  �لتكتل 

من �أجل تنظيم �نتخابات دميقر�طية جمدد�.

قتلى بهجومني انتحاريني 
على مركزين للجي�س مبقدي�شو

•• مقدي�صو-وكاالت:

 6 �إىل  مقدي�شو  يف  �جلي�س  على  �ل�شباب  ح��رك��ة  ه��ج��وم  قتلى  ع��دد  �رت��ف��ع 
يف  للجي�س  مركزين  على  هجومني  نفذ�  �نتحاريني  �أن  و�أ�شاف  �أ�شخا�س. 

�أطر�ف �لعا�شمة �ل�شومالية.
يف  هجمات  �شنت  �ملتطرفة  �ل�شباب  حركة  �إن  �ل�شومالية  �حلكومة  وقالت 
�ل�شباح �لباكر من �أم�س �لأربعاء على قو�ت �ل�شرطة وعلى نقاط تفتي�س يف 

�شو�حي �لعا�شمة مقدي�شو.
ويف وقت �شابق، قال وزير �لأمن �لد�خلي �ل�شومايل �إن �إطاق نار و�نفجار�ت 
مهاجمة  م��ع  �ل�����ش��ب��اح،  م��ن  �لأوىل  �ل�����ش��اع��ات  يف  مقدي�شو  �لعا�شمة  ه��زت 

مت�شددين من حركة �ل�شباب مر�كز لل�شرطة ونقاط تفتي�س �أمنية.
وكتب �لوزير عبد �هلل نور على تويرت هاجم �لإرهابيون �شو�حي مقدي�شو 
و��شتهدفو� مر�كز �ل�شرطة ونقاط �لتفتي�س. و�أ�شاف هزم �أفر�د �أمننا �لعدو. 

ومل ترد تفا�شيل على �لفور عن �شقوط �شحايا.
لاإطاحة  ت�شعى  �ل��ت��ي  �ل��ق��اع��دة،  بتنظيم  �ملرتبطة  �ل�شباب  ح��رك��ة  وت�شن 
باحلكومة �ملركزية، هجمات من حني لآخر على �أهد�ف حكومية، مثل هجوم 
�لأ�شبوع �ملا�شي على حافلة �شغرية تقل مندوبني ي�شاركون يف �ختيار نو�ب 

�لربملان. ومل تعلق حركة �ل�شباب حتى �لآن.

حول  باري�س  يف  م�شغرة  قمة 
واإع���الن  ال�����ش��اح��ل  منطقة 
مايل  م��ن  لن�شحاب  مرتقب 

•• باري�س-اأ ف ب:

�لفرن�شي  �ل����رئ����ي���������س  ي���ج���م���ع 
�إميانويل ماكرون م�شاء �لأربعاء 
�مل�شوؤولني  م��ن  ع���دد�  ب��اري�����س  يف 
و�لأوروب�������ي�������ني، قبل  �لأف�����ارق�����ة 
�ن�شحاب  ع���ن  �مل��ن��ت��ظ��ر  �لإع�����ان 
ب���ع���د ت�شع  ف���رن�������ش���ي م����ن م�����ايل 
�شد  ع�شكري  تدخل  من  �شنو�ت 
ملحا  ب��ات  �ن�شحاب  �مل��ت��ط��رف��ني، 
مع  �مل��ت��ده��ورة  �ل��ع��اق��ات  ب�شبب 

�ملجموعة �حلاكمة يف باماكو.
ع�شية  يعقد  �لذي  �لجتماع  هذ� 
قمة �لحت��اد �لأوروب��ي - �لحتاد 
يفرت�س  بروك�شل  يف  �لف��ري��ق��ي 
�لقو�ت  �ن�شحاب  على  ي�شادق  �أن 
مايل  من  و�لأوروب��ي��ة  �لفرن�شية 
ملو��شلة  �قليمية  �نت�شار  و�إع���ادة 
ح���م���ل���ة م���ك���اف���ح���ة �لره�����������اب يف 
�لإعان  لكن  �ل�شاحل،  منطقة 
قمة  قبل  ر�شميا  يكون  �أل  ميكن 

بروك�شل �خلمي�س.
وت�شاد  �ل��ن��ي��ج��ر  ق����ادة  ���ش��ي�����ش��ارك 
وم���وري���ت���ان���ي���ا وك���ذل���ك م���ن دول 
غرب �فريقيا )�شاحل �لعاج وغانا 
وتوغو وبنني(، وهي �لتي تو�جه 
�لغائب  متز�يد�.  �رهابيا  تهديد� 
�شتكون  �لج���ت���م���اع  ع���ن  �لأك������رب 
يف  ع�شويتها  علقت  �ل��ت��ي  م���ايل 
هيئات �لحتاد �لفريقي وكذلك 

بوركينا فا�شو ب�شبب �نقاب.
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اأخبـار الإمـارات

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل وفد جمموعة ال�شداقة الربملانية الإماراتية الربيطانية يف اإك�شبو 2020
•• دبي -وام:

بن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�خلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
�إك�شبو  مقر  يف  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون 
جمموعة  من  وف��د�  دبي   2020
�لإمار�تية  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل�����ش��د�ق��ة 
ديفيد  �شعادة  برئا�شة  �لربيطانية 

جونز رئي�س �ملجموعة.
�لوفد �شبل  و�أع�شاء  وبحث �شموه 
دولة  بني  �مل�شرتك  �لتعاون  تعزيز 
�لإمار�ت و�ململكة �ملتحدة �نطاقا 
�لتاريخية  �ل�����ش��د�ق��ة  رو�ب���ط  م��ن 
و�ل��ع��اق��ات �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لتي 

جتمع بني �لبلدين.
جمموعة  ووف��د  �شموه  ناق�س  كما 
�لإمار�تية  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل�����ش��د�ق��ة 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة ت���ط���ور�ت �لأو����ش���اع 
دعائم  تر�شيخ  و���ش��ب��ل  �ملنطقة  يف 
�ل���ش��ت��ق��ر�ر ب��ه��ا وت��ب��ادل��و� وجهات 
�لق�شايا  م���ن  ع����دد  جت����اه  �ل��ن��ظ��ر 
�لهتمام  ذ�ت  و�لدولية  �لإقليمية 

�مل�شرتك.
وج���������رى خ�������ال �ل����ل����ق����اء �أي�������ش���ا 

�ملتحدة و�حلر�س على تعزيزها يف 
�مل�شالح  يحقق  مبا  كافة  �ملجالت 
باخلري  وي��ع��ود  للبلدين  �ملتبادلة 

على �شعبيهما.
دولة  تنظيم  �أن  �إىل  �شموه  و�أ���ش��ار 
�لإمار�ت لإك�شبو 2020 دبي جاء 
على  �حل��ري�����س  لنهجها  جت�شيد� 

بناء �شر�كات مثمرة وم�شتد�مة يف 
�لقطاعات كافة.

�لربملانات  دور  ����ش��ت��ع��ر���ش��و�  ك��م��ا 
يف  �ل�شعوب  تطلعات  دع��م  يف  �ملهم 
�لزده�����ار و�ل��ت��ن��م��ي��ة و�ل��ع��م��ل على 
و�لتعاي�س  �ل��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  ن�����ش��ر 

و�لأخوة �لإن�شانية.

�لربملانية  �ل�������ش���د�ق���ة  جم��م��وع��ة 
عمق  على  �لربيطانية  �لإمار�تية 
و�ل�شر�كة  �ل�������ش���د�ق���ة  ع����اق����ات 
�لإمار�ت  دولة  بني  �ل�شرت�تيجية 
م�شيدين   .. �مل���ت���ح���دة  و�مل���م���ل���ك���ة 
بالتنظيم �لناجح و�ملتميز لإك�شبو 

دبي.  2020

�لإمار�ت  دول��ة  تنظيم  ��شتعر��س 
مب�شاركة  دب���ي   2020 لإك�����ش��ب��و 
هذ�  و�أه���م���ي���ة  دول�����ة   192 ن��ح��و 
�ل����ب����ارز يف خلق  �ل������دويل  �حل�����دث 
�مل�شرتك  ل��ل��ت��ع��اون  و�ع����دة  ف��ر���س 
بني �لبلدين و��شتثمار ما يطرحه 
�أجل  من  مبتكرة  و�فكار  روئ  من 

�مل�شرتك  �لتعاون  ع��اق��ات  تعزيز 
و�ل�شد�قة مع دول �لعامل و�لعمل 
على ن�شر قيم �لت�شامح و�لتعاي�س 
و�لتقدم  �لتنمية  م�����ش��ار�ت  ودف���ع 
�أجل �زده��ار �ملجتمعات ورخاء  من 

�ل�شعوب.
م���ن ج��ان��ب��ه��م �أك�����د �أع�������ش���اء وفد 

ورح�������ب ����ش���م���و �ل�������ش���ي���خ ع���ب���د�هلل 
ب���زي���ارة وفد  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�لربملانية  �ل�������ش���د�ق���ة  جم��م��وع��ة 
�ل����ربي����ط����ان����ي����ة ..  �لإم�������ار�ت�������ي�������ة 
�لتاريخية  �لعاقات  على  م��وؤك��د� 
�ل��ر����ش��خ��ة �لتي  و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
جتمع بني دولة �لإم��ار�ت و�ململكة 

بنت  رمي  م��ع��ايل   .. �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
�إب���ر�ه���ي���م �ل��ه��ا���ش��م��ي وزي�����رة دولة 
�ل�����دويل �ملدير  �ل��ت��ع��اون  ل�����ش��وؤون 
دبي" و   2020 "�إك�شبو  ل���  �ل��ع��ام 
ع���ب���د�هلل خلفان  م��ن�����ش��ور  ���ش��ع��ادة 
بالهول �شفري �لدولة لدى �ململكة 

�ملتحدة.

ال�شحة تعلن تقدمي 30،165 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خالل ال��شاعات ال�24 املا�شية

•• اأبوظبي- وام:

"كوفيد19-"  لقاح  من  جرعة   30،165 تقدمي  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
خال �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات �لتي مت تقدميها حتى �م�س 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   242.02 �للقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   23،937،141
�إىل  �لو�شول  �إىل  و�شعيا  كوفيد19-  لقاح  لتوفري  �ل���وز�رة  خطة  مع  متا�شيا  ذل��ك  ياأتي 
�ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة 

على �لفريو�س.

ال�شحة جتري 365،306 فحو�س ك�شفت عن 957 اإ�شابة جديدة 
بفريو�س كورونا و2،538 حالة �شفاء 

•• اأبوظبي - وام: 

وزيادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  خطة  مع    متا�شيا 
ح�شر  و  �ملبكر  �لك��ت�����ش��اف  ب��ه��دف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات  ن��ط��اق 
 "19  - "كوفيد  �مل�����ش��ت��ج��د  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س  �مل�����ش��اب��ة  �حل����الت 
و�مل��خ��ال��ط��ني ل��ه��م وع��زل��ه��م �أع��ل��ن��ت �ل�����وز�رة �إج����ر�ء 365،306 
فحو�س جديدة خال �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية على فئات خمتلفة 

يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.

نطاق  وت��و���ش��ي��ع  و�ل��ف��ح�����س  �لتق�شي  �إج������ر�ء�ت  تكثيف     و�شاهم 
�لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 957 حالة �إ�شابة 
جديدة بفريو�س كورونا �مل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها 
حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية �ل�شحية �لازمة، وبذلك يبلغ 

جمموع �حلالت �مل�شجلة 871،315 حالة.
  كما �أع��ل��ن��ت �ل�����وز�رة ع��ن وف���اة ح��ال��ة و�ح����دة ب��ت��د�ع��ي��ات �لإ�شابة 
�لدولة  يف  �لوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  �مل�شتجد،  كورونا  بفريو�س 
عن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  ح��ال��ة.    و�أعربت   2،289

ومتنياتها  �ملتوفني،  ل��ذوي  ومو��شاتها  تعازيها  وخال�س  �أ�شفها 
بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون 
بالتباعد  و�لل��ت��ز�م  بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�شحية  �جل��ه��ات  م��ع 

�لجتماعي �شماناً ل�شحة و�شامة �جلميع.
مل�شابني  ج��دي��دة  ح��ال��ة   2،538 �شفاء  ع��ن  �ل����وز�رة  �أعلنت  فيما 
تلقيها  بعد  �ملر�س  �أع��ر����س  من  �لتام  وتعافيها  كورونا  بفريو�س 
يكون  وبذلك  �مل�شت�شفى،  دخولها  منذ  �لازمة  �ل�شحية  �لرعاية 

جمموع حالت �ل�شفاء 808،824 حالة.

عبداهلل بن زايد ي�شهد التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون الثقايف وال�شحي بني الإمارات وكوبا

الإمارات للخدمات ال�شحية ت�شتعر�س باقة من الربامج التدريبية خالل �شهر الإمارات لالبتكار

•• دبي-وام:

و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
�لدويل �لتوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون �لثقايف و�لتعاون �ل�شحي 

بني دولة �لإمار�ت وجمهورية كوبا وذلك يف مقر �إك�شبو 2020 دبي.
�لكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  معايل   ، �لثقايف  للتعاون  �لتفاهم  مذكرة  وقع 
وزي����رة �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ش��ب��اب وم��ع��ايل رودري���غ���و م��امل��ي��ريك��ا وزي����ر �لتجارة 

�خلارجية و�ل�شتثمار �لأجنبي يف جمهورية كوبا.

�لدكتور  �شعادة   ، �ل�شحي  �ملجال  يف  للتعاون  �لتفاهم  مذكرة  وق��ع  فيما 
حممد �شليم �لعلماء وكيل وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع و�شعادة لوي�س 

فرناندو نافارو مارتينيز نائب وزير �ل�شحة �لعامة بجمهورية كوبا.
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  ، عقد  �لتفاهم  توقيع مذكرتي  وعقب 
معايل  م��ع  م�شرتكا  �جتماعا  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان 
رودري��غ��و مامليريكا وزي���ر �ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة و�ل���ش��ت��ث��م��ار �لأج��ن��ب��ي يف 

جمهورية كوبا.
جرى خال �لجتماع بحث �شبل تعزيز �آفاق �لتعاون �مل�شرتك بني دولة 

�لإم��ار�ت وجمهورية كوبا ل�شيما يف �ملجالت �ل�شتثمارية و�لقت�شادية 
و�لتجارية.

دولة  تنظمه  �ل���ذي  دب��ي   2020 �إك�شبو  دور  �جل��ان��ب��ان  ��شتعر�س  كما 
�لإم��ار�ت يف خلق فر�س و�ع��دة للتعاون �مل�شرتك ت�شهم يف بناء �شر�كات 

مثمرة وم�شتد�مة بني �لبلدين �ل�شديقني.
رودريغو  ب��زي��ارة معايل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ورح��ب 
�لكوبية  �لإمار�تية  �ملتميزة  �لثنائية  �لعاقات  على  موؤكد�   .. مامليريكا 
و�حلر�س على تعزيز م�شتويات �لتعاون �مل�شرتك بني �لبلدين باملجالت 

كافة.
من جانبه �أكد معايل رودريغو مامليريكا على دور �إك�شبو 2020 دبي �ملهم 
يف فتح �آفاق و�عدة للتعاون بني دولة �لإمار�ت وجمهورية كوبا ل�شيما يف 
�ملجالت �ل�شتثمارية و�لقت�شادية و�لتجارية .. م�شيد� باملكانة �لر�ئدة 

�لتي حتظى بها دولة �لإمار�ت على �ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل.
ح�شر �لجتماع .. معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون 
2020 دبي" ومعايل نورة بنت  "�إك�شبو  ل�  �لعام  �ملدير  �ل��دويل  �لتعاون 

حممد �لكعبي وزيرة �لثقافة و�ل�شباب.

•• دبي -وام:

يف  م�شاركتها  �شمن  �ل�شحية  ل��ل��خ��دم��ات  �لإم�����ار�ت  موؤ�ش�شة  ��شتعر�شت 
" حتت   2020 �لإم��ار�ت لاإبتكار" مبعر�س" �إك�شبو دبي  "�شهر  فعاليات 
�شعار "نبتكر للريادة �ل�شحية" باقة من �لرب�مج �لتدريبية �لطبية �لنوعية 
خال " فيديو �لتعليم �لطبي" بهدف ت�شليط �ل�شوء على �أحد �أهم �مل�شاريع 
�لتدريبية �ملتخ�ش�شة يف تاأهيل �لطلبة و�ملن�شوية حتت مظلة مركز �لتدريب 

و�لتطوير �لتابع للموؤ�ش�شة.
و�إطاعه  �لطبي  �ملجتمع  توعية  �إىل  �لفيديو  خال  من  �ملوؤ�ش�شة  ت�شعى  و 
على خدمة �لتدريب للكو�در �لطبية �لتي تت�شمن برنامج �لمتياز وبر�مج 
وتعزيز  �ملوؤ�ش�شة  ر�شالة  ن�شر  بهدف  �لإكلينيكية  �لزمالة  وبر�مج  �لإق��ام��ة 
ريادتها يف بناء �لكفاء�ت �ل�شحية وتوفري خدمات �لرعاية �ل�شحية بكفاءة 

وجودة ملختلف �أفر�د �ملجتمع وفق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية.
وتقود �ملوؤ�ش�شة حملة لتعزيز قدر�ت خريجي �لتخ�ش�شات �لطبية وتاأهيلهم 
�لكو�در  تطوير  �إىل  تقود  �لتي  �لتدريبية  �ل��رب�م��ج  م��ن  حزمة  خ��ال  م��ن 
�ل�شحية باإعتبارها ركيزة رئي�شية يف بناء �لنظام �ل�شحي �لفعال حيث تقدم 
�لأطباء  ل��دى  �لإكلينيكية  �مل��ه��ار�ت  ل�شقل  كاأ�شا�س  �لطبي  �لتعليم  بر�مج 
و�مل�شاهمة يف تخريج كفاء�ت متميزة من �لكو�در �لطبية �لقادرة على تقدمي 

�أف�شل �أ�شاليب �لرعاية �ل�شحية �ملبتكرة.
�لتعليم  ومهار�ت  بر�مج  بت�شمنه  �ملوؤ�ش�شة  تقدمه  �ل��ذي  �لفيديو  يتميز  و 
�لطبية  �حل��الت  وتنوع  �لإكلينيكي  �لتدريب  يف  و�لتميز  �ملحاكاة  باأ�شلوب 
�لإكلينيكية  و�لكفاء�ت  و�مل��ه��ار�ت  �ملتميزة  �لأكادميية  �ل��ك��و�در  وي�شتعر�س 
و�لتعلم  و�ملتقدمة  �لدقيقة  و�لتخ�ش�شات  و�لأب��ح��اث  �لإبتكار  �إىل  �إ�شافة 

متعدد �لتخ�ش�شات.

و�لتطوير  �ل��ت��دري��ب  م��رك��ز  م��دي��رة  �لبلو�شي  كلثوم  �ل��دك��ت��ورة  و�أو���ش��ح��ت 
�أن  �ل�شحية  للخدمات  �لم���ار�ت  موؤ�ش�شة  يف  لابتكار  �لتنفيذية  �لرئي�شة 
�ملوؤ�ش�شة ت�شري وفق خطة ممنهجة تهدف �إىل رفد �لقطاع �ل�شحي بنخبة 
من �لكفاء�ت �لطبية �ملتميزة عرب باقة من �لرب�مج �لتدريبية �لنوعية �لتي 
ت�شتهدف خريجي �لتخ�ش�شات �لطبية �ملختلفة مبا ي�شهم يف حتقيق �جلودة 

وتوفري �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية يف قطاع �لرعاية �ل�شحية يف �لدولة.
جمتمع  تعريف  �إىل  �لفيديو  ه��ذ�  خ��ال  م��ن  �ملوؤ�ش�شة  �شعي  �إىل  لفتت  و 
و�طاعهم  تقدمها  �لتي  �لنوعية  بالرب�مج  �لطبية  �لتخ�ش�شات  خريجي 
على �ملر�حل �لتدريبية �لتي �شت�شهم يف زيادة ر�شيدهم �لطبي بالعديد من 
�ملهار�ت و�لقدر�ت �لتي توؤهلهم للم�شاركة ب�شورة فاعلة وموؤثرة يف جمالت 
�لطبية  م�شريتهم  مو��شلة  فر�شة  لهم  وتتيح  �ملختلفة  �ل�شحية  �لرعاية 

و�لإرتقاء بها.

وي�شتعر�س فيديو برنامج �لتعليم �لطبي "�لتدريب �لإكلينيكي �ل�شريري" 
"�لإمتياز  تدريب  من  �نطاقا  �لتدريب  بر�مج  ح��ول  �ملعلومات  من  باقة 
لاأطباء" كاأحد �أبرز �لرب�مج �لنوعية �لتي ت�شتهدف �لأطباء بعد �لتخرج 

من كلية �لطب.
طبيا  تعليما  يوفر  �إذ  �لتخ�ش�شات  لكل  عاما  يعترب  �لربنامج  �أن  وذك���رت 
�لتح�شري  �أو  �ختيار  لت�شهيل  �مل�شممة  �ل�شريرية  �لتخ�ش�شات  يف  متقدما 
لتخ�ش�س معني لتلبية �لحتياجات �لتعليمية خلريجي �جلامعات �لطبية 

حيث يلتزم �ملتدرب بربنامج خم�ش�س له خال فرتة �لتدريب.
و يف �ل�شياق ذ�ته يقدم �لفيديو نبذة مف�شلة حول برنامج �لزمالة باعتباره 
�أحد �لرب�مج �لتدريبية �لتخ�ش�شية �لدقيقة للح�شول على �شهادة ��شت�شاري 
يف �لتخ�ش�س �لذي يخو�س �لطبيب تدريبه وي�شهم يف تزويد �لأطباء عقب 

�شنة �لمتياز بعدد من �ملهار�ت �لنوعية و�لقدر�ت �لطبية �ملتخ�ش�شة.

الحتادية لل�شرائب تطلق مبادرات متنوعة خالل الإمارات تبتكر 2022
•• دبي-وام:

�ملبادر�ت  من  جمموعة  لل�شر�ئب"  �لحتادية  "�لهيئة  �أطلقت 
تبتكر  "�لإمار�ت  �شهر  فعاليات  يف  م�شاركتها  �شمن  �ملتنوعة 
وتعزيز  �حلكومي،  �لبتكار  ثقافة  تر�شيخ  بهدف   "2022
�مل�شاركة �ملجتمعية يف �بتكار جتارب ومبادر�ت م�شتقبلية تدعم 
خطط �لدولة ل�شت�شر�ف �مل�شتقبل، وت�شجيع �لأفر�د و�جلهات 
حتديات  �أي  ومو�جهة  �أف�شل  م�شتقبل  بناء  يف  �مل�شاهمة  على 
�لهيئة  �لب�شتاين مدير عام  �شعادة خالد علي  و�أكد  م�شتقبلية. 
"�لإمار�ت  فعاليات  يف  �مل�شاركة  على  �شنوياً  حتر�س  �لهيئة  �أن 
�إطار خططها لت�شجيع �لبتكار، و�لتميز للم�شاهمة  تبتكر" يف 
لابتكار  �لوطنية  و�ل�شرت�تيجية  �لرقمي  �لتحول  م�شرية  يف 
�لتي تهدف �إىل جعل دولة �لإمار�ت �شمن �لدول �لأكرث �بتكار�ً 

على م�شتوى �لعامل.
روؤية  "بف�شل  �لهيئة:  �أ�شدرته  �شحفي  بيان  يف  �شعادته  وق��ال 
�لقيادة �لر�شيدة ل�شت�شر�ف �مل�شتقبل با�شرت�تيجيات ومبادر�ت 
�لعمل �حلكومي لرفع جودة  �مل�شتمر ملنظومة  تهدف للتطوير 

�حلياة يف بيئة م�شتد�مة، وتطوير �خلدمات �حلكومية لإ�شعاد 
�ملجتمع و�لرتقاء مب�شتوى رفاهية �أفر�ده فقد جنحت �لإمار�ت 
على  ت��ط��ور�ً  �لأك���رث  تعد  رقمية  حتتية  بنية  دع��ائ��م  تر�شيخ  يف 
و�لتميز من  بالإبد�ع  �ملتز�يد  �لهتمام  ويعد  �لعاملي..  �مل�شتوى 
ودفع  �ملجتمع،  ل�شعادة  �لرقمي  للتحول  �لأ�شا�شية  �مل��ق��وم��ات 
يلبي  �أ�شرع مبا  بوترية  �لرقمي  و�أ�شلوب �حلياة  �لبتكار  عجلة 
بالكفاءة  �لرت���ق���اء  و����ش��ت��م��ر�ري��ة  �لأن��ظ��م��ة،  ت��ك��ام��ل  متطلبات 

�ملوؤ�ش�شية و�ملرونة يف �لأد�ء.
خال  م��ن  ت��ه��دف  �لهيئة  �أن  �لب�شتاين  خ��ال��د  �شعادة  �أو���ش��ح  و 
�إىل  �حليوي  �لقطاع  ه��ذ�  يف  �لوطنية  �لفعاليات  يف  م�شاركتها 
تر�شيخ نهج �لبتكار يف �أنظمتها �لت�شغيلية ولدى فريق عملها 
مبزيد  �ملقدمة  �خل��دم��ات  م�شتوى  على  �إي��ج��اب��ي��اً  ينعك�س  مم��ا 
على  �لهيئة  حر�شت  حيث  �ملتعاملني،  ل�شعادة  �لت�شهيات  من 
توفري بنية رقمية متطورة، وتقدمي جميع خدماتها عرب نظام 
�إلكرتوين متكامل لارتقاء �مل�شتمر بتجربة عمائها، وتعزيز 
�شر�كاتها �ل�شرت�تيجية مع �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س، مبا 
�ملقبلة، ومع  يتو�كب مع مبادئ دولة �لإم��ار�ت للخم�شني عاماً 

حمدد�ت �ملنهجية �جلديدة للعمل �حلكومي. و يف �إطار فعاليات 
�شهر �لبتكار "�لإمار�ت تبتكر 2022" �شاركت �لهيئة �لحتادية 
لل�شر�ئب يف معر�س �لبتكار يف "حديقة �ملهرجان" يف "�إك�شبو 
2020 دبي" و�شلط فريقها �ل�شوء على �أنظمة �لهيئة �لرقمية 
بهذه  �لعامل  �أنحاء  جميع  من  �ملعر�س  زّو�ر  وتعريف  �ملبتكرة، 
�لقيمة  �شريبة  ل��رد  �لإل��ك��رتوين  �لنظام  بينها  وم��ن  �لأنظمة، 
�ل�شرتد�د،  طلبات  �إجن��از  ب�شرعة  ِز  يَتَميُّ �لذي  لل�شياح  �مل�شافة 
�لوجه  �لنظام  يعك�س  حيث  وو�شوحها،  �لإج�����ر�ء�ت،  و�شهولة 
للدولة  �لر�ئدة  �ل�شياحية  �ملكانة  يدعم  مبا  �لر�قي  �حل�شاري 
كوجهة رئي�شية على خارطة �ل�شياحة �لعاملية. وقد حظي �لنظام 
باإعجاب زو�ر "�إك�شبو 2020 دبي" وي�شتمل على �آليات متكاملة 
مع  وبرياً  وبحرياً  جوياً  13 منفذ�ً  بني  �ملبا�شر  �لذكي  للربط 
�أكرث من 13 �ألفا و800 متجر م�شجل لدى �لهيئة و�جلهات 
�ملعنية للتحقق من �أهلية �ل�شائح لا�شرتد�د، مبا يتيح لل�شياح 
تقدمي طلبات ��شرتد�د �ل�شريبة على م�شرتياتهم عرب �لنظام 
"�أجهزة  وذل��ك عرب  ورقية  �أي��ة معامات  على  يعتمد  �ل��ذي ل 
�لو�شائل  �مل��زودة بكافة  �ل�شريبة لل�شياح  �لذ�تية" لرد  �خلدمة 

�لتقنية �لازمة لإمتام �إجر�ء�ت رد �ل�شريبة ب�شكل �آيل بالكامل 
خال مال يتجاوز دقيقتني. و من بني �ملبادر�ت �لرئي�شية خال 
�أحمد �حلمريي  2022"" م�شاركة  تبتكر  "�لإمار�ت  فعاليات 
يف  لل�شر�ئب  �لحتادية  �لهيئة  يف  لابتكار  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�حللقة �لنقا�شية "رحلة �لبتكار يف �لقطاع �حلكومي" بتنظيم 
من  ع��دد  بح�شور  �حلكومي  لابتكار  ر����ش��د  ب��ن  حممد  مركز 
و�لتحول  �لبتكار  رحلة  لعر�س  لابتكار  �لتنفيذيني  �لروؤ�شاء 

�جلذري �لذي �أحدثه يف �لقطاعات �حلكومية.
حو�رية  جل�شات  �شل�شلة  تنظيم  �لهيئة  م��ب��ادر�ت  ت�شمل  كما 
مع  بالتعاون  ُبعد-  عن  �ملرئي  �لت�شال  تقنيات  -عرب  متكاملة 
�لعديد من �جلهات �لوطنية بهدف تعزيز ون�شر ثقافة �لبتكار، 
�إد�رة  يف  "�لبتكار  ح��ول  و�ملتخ�ش�شني  �خل��رب�ء  من  ملتحدثني 
�ل�شريبي،  �ملجال  يف  �لإبد�عية  �لإجن���از�ت  و�أب���رز  �ل�شر�ئب"، 
و�لبتكار  و�لعملية"،  �لأك���ادمي���ي���ة  �لب��ت��ك��اري��ة  و"�لتجارب 
و"  �لبتكار"،  وجت����ارب  و"تطبيقات  �مل�شتقبل"،  و����ش��ت�����ش��ر�ف 
�لقطاع  د�خ��ل  �ملبتكرين  "مهار�ت  لابتكار  �ل��ن��ووي  �حلم�س 

�حلكومي".
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات تدعو اأمام جمل�س الأمن اإىل اإنهاء مهادنة ميلي�شيا احلوثي الإرهابية يف اليمن

•• نيويورك - وام:

�حلوثي  ميلي�شيات  مهادنة  �إن��ه��اء  �إىل  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دع��ت 
�لإرهابية يف �ليمن وذلك خال �إحاطة ملجل�س �لأمن ب�شاأن �لو�شع يف 

�ليمن.
و ��شتمع �ملجل�س �إىل �إحاطة كل من هان�س غر�ندبرغ، �ملبعوث �خلا�س 
�لعام لاأمم  �لأم��ني  �ليمن ومارتن غريفيث وكيل  �إىل  �ملتحدة  لاأمم 
�ملتحدة لل�شوؤون �لإن�شانية ومن�شق �لإغاثة يف حالت �لطو�رئ، و�جلرن�ل 
�ملتقاعد مايكل بريي، رئي�س بعثة �لأمم �ملتحدة لدعم �تفاق �حلديدة 
)�أومنها( ورئي�س جلنة تن�شيق �إعادة �لنت�شار و�لذين تناولو� �لتطور�ت 

�لأخرية يف �ليمن.
وقالت معايل �ل�شفرية لنا ن�شيبة، م�شاعدة وزير �خلارجية و �لتعاون 

�لدويل لل�شوؤون �ل�شيا�شية �ملندوبة �لد�ئمة لدولة �لإمار�ت لدى �لأمم 
�إىل  �ملا�شية  �لأ���ش��ه��ر  خ��ال  ��شتمعنا  ق��د  " كنا  ن��ي��وي��ورك:  يف  �ملتحدة 
�إحاطات عديدة مبا يف مد�خلة غر�ندبرغ تدعونا لإتاحة �لفر�شة �أمام 
تعر�شت  �أن  وبعد  لكن  �ملفاو�شات  �إىل طاولة  لإع��ادة �حلوثيني  جهوده 
�ملن�شاآت �ملدنية بدولة �لإمار�ت لهجمات �إرهابية ر�ح �شحيتها مدنيون 
�جلماعة  ه��ذه  مهادنة  �شتنتهي  متى  نت�شاءل  �أن  �إل  ي�شعنا  ل  �أب��ري��اء، 

�لإرهابية؟".
و�أك��دت معاليها حق دولة �لإم��ار�ت �ل�شيادي يف �تخاذ �لإج��ر�ء�ت كافة 
حلماية �أمن و��شتقر�ر �أر��شيها، و�شامة مو�طنيها و�ملقيمني فيها من 
�أية �عتد�ء�ت �إرهابية، وفق �لتز�ماتها مبوجب �لقانون �لدويل و�شددت 
على �أن هذه �لهجمات �لإرهابية للحوثيني تعد �نتهاكا �شارخا جلميع 
�لأعر�ف و�لقو�نني �لدولية و�لتي ��شتمرت رغم �إد�نتها من قبل جمل�س 

�لأمن و�أكرث من 120 دولة ومنظمة دولية.
مليلي�شيات  �لعدو�ين  �ل�شلوك  �إيقاف  �شرورة  على  معاليها  �شددت  كما 
�تخاذ خطو�ت  �ل��دويل  �ملجتمع  �لذي يتطلب من  و  �لإرهابية  �حلوثي 
هذه  على  �شديد  �شغط  ممار�شة  عليه  يتوجب  حيث  وحا�شمة  جدية 
لفر�س  وحماولتها  �نتهاكاتها  جميع  لوقف  يدعمها  ومن  �مليلي�شيات 
�ل�شغط  هذ�  �أن  �إىل  م�شرية  �ليمنية..  �لأر��شي  على  بالقوة  �ل�شيطرة 
منابع متويلها ف�شا عن  عليها وجتفيف  �لعقوبات  ت�شديد  يبد�أ عرب 
تطبيق حظر �لأ�شلحة �ملفرو�س على �ليمن مبوجب قر�ر جمل�س �لأمن 

�إنفاذه. وتعزيز  بحري  حظر  فر�س  مع   ،2216
ورد� على ع�شكرة ميلي�شيات �حلوثي �لإرهابية مليناء �حلديدة لتخزين 
�لأ�شلحة دعت معايل ن�شيبة �إىل تو�جد �لأمم �ملتحدة يف ميناء �حلديدة، 
ملر�قبته ومنع ��شتغاله لأغر��س ع�شكرية، و�شن �لهجمات لتهديد �أمن 

�ملاحة ودول �ملنطقة. وقالت معاليها يف هذ� �ل�شدد :"مبا �أن �حلوثيني 
و�أ�شارت  �إرهابية"  منظمة  ت�شنيفهم  فيجب  �إره��اب��ي��ة،  �أع��م��ال  �رتكبو� 
وتكر�ر�  م��ر�ر�  رف�س �حلوثيون  و��شحة،  دولية  بدون �شغوط  �أنه  �إىل 
�للتز�م باأية �تفاقيات �أو �لتم�شك بوعودهم كما يت�شح ذلك من خال 
منع فريق �أممي من تقييم حالة ناقلة �لنفط �شافر. و�أك��دت معاليها 
يعك�س  �شيا�شي  م�شار  دعم  يف  �لثابت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  موقف 
�لو�قع �ليمني ويت�شدى لتحدياته.. ودعم �لدولة ��شتئناف �ملفاو�شات 

�ل�شيا�شية بني �لأطر�ف �ليمنية.
و يف �خلتام، �شددت معاليها على �أن �حلل �ل�شيا�شي هو �ملطلب �لوحيد 
لإنهاء �لأزمة �ليمنية، موؤكدة �أهمية مو��شلة �جلهود �لأممية و�لدولية 
�لر�مية لتحقيق ذلك.. ودعت جمل�س �لأمن �إىل وقف عبث �مليلي�شيات 

�حلوثية ليتمكن �ليمن من �لتعايف وبناء م�شتقبل �آمن وم�شتقر.

زكي ن�شيبة يرتاأ�س الجتماع الثالث ملجل�س جامعة الإمارات يف العام اجلامعي 2022-2021

�لقانون  ع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  و�ط����ل����ع 
�لحتادي �جلديد و�أحكام �حلوكمة 
�خلا�شة بجامعة �لإمار�ت �لعربية 
�لحتادية  و�جل���ام���ع���ات  �مل��ت��ح��دة 
�ل�������ش���ي���اق،  ه������ذ�  ويف  �لأخ������������رى. 
�لتي  �لأح��ك��ام  �ملجل�س  ��شتعر�س 
عمل  باأ�شلوب  خا�شة  �أه��م��ي��ة  لها 

جامعة  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  مل����و�ءم����ة 
�لإم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة مع 
مّت  �لتي  �لع�شرة  �لوطنية  �ملبادئ 
و�شعها لتوجيه �لتنمية �ل�شيا�شية 
و�لقت�شادية و�لجتماعية لدولة 
�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة على 

مدى �خلم�شني عاماً �لقادمة.

�جلامعة.
�لقيادة  �ملجل�س بتقرير  كما رحب 
�لتنفيذية حول �لرتتيبات �ملعمول 
�لعليا  للجنة  �ملرتقبة  للزيارة  بها 
�لأمريكية  و�جل��ام��ع��ات  للكليات 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  ج��ام��ع��ة  �إىل 
�لزيارة  ه��ذه  ُت��ع��ّد  �مل��ت��ح��دة. حيث 

•• العني-الفجر: 

ع��ق��د جم��ل�����س ج��ام��ع��ة �لإم�������ار�ت 
�جتماعه  �م�����س  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
�أنور  زك��ي  معايل  برئا�شة  �لثالث 
ل�شاحب  �لثقايف  �مل�شت�شار  ن�شيبة، 
�لرئي�س  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م��و 
�لعربية  �لأعلى جلامعة �لإم��ار�ت 

�ملتحدة.
�لجتماع  �لأعلى  �لرئي�س  ��شتهل 
�لبناي  ف��ي�����ش��ل  ����ش���ع���ادة  ب��ت��ه��ن��ئ��ة 
ملجموعة  تنفيذياً  رئي�شاً  لتعيينه 
بد�ية  يف  معاليه  �أك���د  كما  �إي����دج. 
�لجتماع  �أع��م��ال  ج���دول  نقا�شات 
ع��ل��ى �أن ج��ن��اح ج��ام��ع��ة �لإم�����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة يف �إك�شبو 2020 
دبي ما ز�ل يحظى باهتمام كبري.

ومت����ا�����ش����ي����اً م�����ع م�������ش���وؤول���ي���ت���ه يف 
�لإ�شر�ف على تنفيذ ��شرت�تيجية 
�جلامعة، ��شتعر�س �ملجل�س تقرير�ً 
عن �أد�ء �جلامعة مقابل �ملوؤ�شر�ت 
�لرئي�شية. كما �طلع على �لعمليات 
�لتنفيذية  �لقيادة  بها  تقوم  �لتي 

��شتمر�ر  م����ن  ي���ت���ج���ز�أ  ل  ج�������زء�ً 
للكليات  �لغربية  �لر�بطة  �عتماد 
�لعربية  �لإم�����������ار�ت  ج���ام���ع���ة  يف 

�ملتحدة.
�لدكتور  معايل  �أط��ل��ع  جانبه  م��ن 
جلنة  رئ���ي�������س  �ل����ك����رم،  �هلل  ع���ب���د 
و�لطابية  �لأك��ادمي��ي��ة  �ل�����ش��وؤون 
�لعمل  نتائج برنامج  �ملجل�س على 
تو�شيات  ع��ل��ى  وب����ن����اًء  �جل�������اري. 
�مل��ج��ل�����س تعديل  �ع��ت��م��د  �ل��ل��ج��ن��ة، 
�ملحا�شبة  ب��ك��ال��وري��و���س  ب��رن��ام��ج 
معايري  ت���ع���دي���ات  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�لقبول 2023/2022 لربنامج 
و�لعلوم  �ل���ط���ب  ك��ل��ي��ة  يف  �ل���ط���ب 

�ل�شحية.
ومت���ا����ش���ي���اً م���ع م�����ش��وؤول��ي��ات��ه عن 
جلامعة  �لئ���ت���م���ان���ي���ة  �ل����رق����اب����ة 
�عتمد  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�مل����ايل  �لأد�ء  ت���ق���ري���ر  �مل���ج���ل�������س 
وحماور   2021 ل��ع��ام  للجامعة 
كما   .2022 ل���ع���ام  م��ي��ز�ن��ي��ت��ه��ا 
�طلع �ملجل�س على عر�س تف�شيلي 

لنموذج �لتمويل �جلديد.

فيديو األف  و54  �صورة  األف  و280  تفاعل  األف  و681  متداول  مو�صوع  مليون   1.5

2021 خالل  العامل  حول  »وام«  ملحتوي  و�شول  مليار   470
•• اأبوظبي- وام:

�شجل معدل و�شول �ملحتوى �لإعامي ل� وكالة �أنباء �لإم��ار�ت "و�م" حول 
�لعامل خال �لعام 2021 نحو 470.3 مليار و�شول كمحتوى م�شتخدم 
و�ملو�قع  و�لتليفزيونية  �لإذ�ع��ي��ة  و�ل��ق��ن��و�ت  و�ل�شحف  �لأن��ب��اء  وك���الت  يف 
�لإل��ك��رتون��ي��ة وو���ش��ائ��ل �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي وذل���ك وف��ق��اً لتقرير �شركة 

��شرت�تيجيكو �ملتخ�ش�شة يف �لر�شد �لإعامي.
وجاءت "�آ�شيا" يف مقدمة قار�ت �لعامل مبعدل و�شول بلغ 393.3 مليار، 
و�لأمريكيتان ب� 53.3 مليار ومن ثم �أفريقيا ب� 14.6 مليار و�أخري� �أوروبا 

ب� 9.2 مليار.
�لعامل  ق��ار�ت  �إىل  �لو�شول  يف  "و�م" جنحت  �أن  �لتقرير  بيانات  �أظهرت  و 
 1.5 ب��اإج��م��ايل  �لتفاعات  م��اي��ني  و  ع��دي��دة  بلغات   2021 �ل��ع��ام  خ��ال 
مليون للمو��شيع �ملتد�ولة و680.9 �ألف تفاعل و280 �ألف �شورة و54 
�لإعامي  �لر�شد  يف  " �ملتخ�ش�شة  " ��شرت�تيجيكو  و�أرجعت  فيديو.  �أل��ف 

�رتفاع معدلت ��شتقبال �جلمهور ل�" و�م " خال �لعام 2021 �إىل توجه 
�لوكالة لبث حمتو�ها �لإعامي بنحو 19 لغة وهو عدد رمبا ل جنده يف 
و  دولياً.  و  �إقليميا  �لدولة  متثله  �لذي  للثقل  �أي�شا  و  م�شابهة..  موؤ�ش�شات 
�أفادت �لبيانات باأن �إجمايل �لنت�شار ل�"و�م" خال �لعام 2021 بلغ 1300 
ح�شاب موثق يف تويرت، و79 �ألف كاتب، و8500 موقع �إلكرتوين، و362 

�ألف مقال حملي، و318 �ألف مقال عاملي و87 لغة. معدل �لتد�ول.
و غريها.. وجاءت  �ملحلية  �لأخ��ب��ار  بني  تبايناً  �ل��ت��د�ول  �شجل معدل  بينما 
�لعربية  ت��د�ول و�ململكة  �أل��ف   362 بلغ  �ملرتبة �لأوىل مبعدل  �لإم���ار�ت يف 
�ل�شعودية ب� 86.3 �ألف تد�ول .. و �لوليات �ملتحدة �لأمريكية ب� 71 �ألف 
تد�ول وم�شر ب� 67.6 �ألف تد�ول، و�ململكة �ملغربية ب� 19.3 �ألف تد�ول و 
�ليمن ب� 16.4 �ألف تد�ول، و�لهند ب� 5.15 �ألف تد�ول، وتركيا ب� 5 �آلف 

تد�ول، وباك�شتان ب� 4.5 �ألف تد�ول، و�أ�شرت�ليا ب� 4.4 �ألف تد�ول.
و�شجل  �ل��ت��د�ول،  حيث  م��ن  �لأوىل  �ملرتبة  و�لتطبيقات  �ملن�شات  �حتلت  و 
�لإلكرتونية  و�ملو�قع  تد�ول،  �ألف   345.3 بحجم  �لأوىل  "تويرت" �ملرتبة 

�ل�شحفية  و�لبيانات  ت���د�ول،  �أل��ف   59.9 و�مل��دون��ات  ت���د�ول،  �أل��ف   217
�ألف   4.3 و�ملطبوعات  تد�ول،  �ألف   4.5 و�لفي�شبوك  تد�ول،  �ألف   40.6
ت��د�ول، و�ل�شحف 3.2 �ألف ت��د�ول، و�ليوتيوب 1.9 �ألف ت��د�ول، و�لإذ�عة 

و�لتليفزيون 1.2 �ألف تد�ول، و�ملجات 680 تد�ول. �إح�شاء�ت �لقار�ت.
و ب�شاأن �إح�شاء�ت �لتد�ول عرب �لقار�ت فقد �شجلت �آ�شيا 1.3 مليون تفاعل 
و518.1 �ألف مين�شن، و3.6 �ألف موقع و57.2 �ألف كاتب، وحو�يل 67 

لغة و990 موؤثر�ً.
و59.9  تفاعل  �أل��ف   24.3 �لتفاعل  عمليات  �إج��م��ايل  بلغ  �أفريقيا،  يف  و 
�أل��ف كاتب و23 لغة و250 موؤثر�ً. و  و4.9  �أل��ف مين�شن، و686 موقعاً 
و79.4  تفاعل  �أل��ف   126 �لتفاعل  عمليات  �إجمايل  بلغ  �لأمريكيتني،  يف 

مين�شن، و2.7 �ألف موقع و12 �ألف كاتب و52 لغة و145 موؤثر�ً.
و يف �أوربا، �شجلت عمليات �لتفاعل 59.7 �ألف تفاعل و18.9 �ألف مين�شن، 

و1500 موقع و4.9 �ألف كاتب و49 لغة و114 موؤثر�ً.
�حل�شابات �ملوثقة.

و �أظ��ه��ر ب��رن��ام��ج �ل��ر���ش��د �أن ع���دد �حل�����ش��اب��ات �مل��وث��ق��ة يف " ت��وي��رت " �لتي 
��شتخدمت "و�م" كم�شدر �إخباري بلغت 1.3 �ألف ح�شاب، و79 �ألف كاتب 
و8500 موقع �إلكرتوين و362 �ألف مقال حملي و318 �ألف مقال عاملي 

و87 لغة حول �لعامل. �لفرتة �لزمنية.
�لأول  �ملركز  يف  نوفمرب  �شهر  ج��اء  �لزمنية،  �لفرتة  ر�شد  موؤ�شر  ح�شب  و 
و  �أل��ف   70.5 بنحو  دي�شمرب  ت��اه  ت���د�ول  �أل��ف   78.7 بلغ  ت���د�ول  بحجم 
�أل���ف، ومايو   57.4 �أل���ف، وم��ار���س   62.9 �أل���ف، وف��رب�ي��ر   69.8 �أك��ت��وب��ر 
54.6 �ألف، و�أغ�شط�س 54.2 �ألف، و�شبتمرب 53.5 �ألف، و�أبريل 53.2 
�ألف، ويونيو 48 �ألفا، ويوليو 45.4 �ألف، ويناير يف �ملركز �لأخري بتد�ول 

بلغ 24.3 �ألف.
�لنت�شار �ملتز�يد.

خال  "و�م" حققت  �لإم����ار�ت  �أن��ب��اء  وك��ال��ة  �أن  �لتقرير  بيانات  �أو�شحت  و 
�لبث  عرب  �لعامل،  ح��ول  �لإع��ام  و�شائل  يف  متز�يد�ً  �نت�شار�ً   2021 �لعام 

�لتليفزيوين ل�217 منتجاً �إعامياً نقلتها 24 قناة يف �أمريكا �لاتينية.

اإنقاذ حياة اإماراتية عمرها 80 عاًما �شقط ج�شم غريب بق�شبتها الهوائية

املحيا�س:  »�شمان« ت�شت�شرف امل�شتقبل 
با�شرتاتيجيات تركز على التحول الرقمي

•• اأبوظبي-الفجر: 

�إمار�تية  �إنقاذ حياة م�شّنة   جنح فريق طبي بالعني يف 
تبلغ من �لعمر 80 عاما باإز�لة ج�شم غريب طوله 10 

�شم من �ل�شعب �لهو�ئية.
وت��ب��ني ل��اأط��ب��اء �أن �جل�����ش��م �ل��غ��ري��ب ع��ب��ارة ع��ن جزء 
مك�شور من عود قطني، �شقط بدون ق�شد يف ق�شبتها 
�لعود  ووق���ع  �ل��ه��و�ئ��ي��ة،  �ل�شعب  �إىل  و�نتقل  �ل��ه��و�ئ��ي��ة، 
خال تنظيف م�شاعدة �لرعاية �ملنزلية �لتي تعتني بها 

�جلزء �خلارجي لأنبوب ق�شبتها �لهو�ئية.
وعانت �ملري�شة من �شعوبة يف �لتنف�س، وبد�أت م�شتويات 
ت�شّبع �لأك�شجني لديها يف �لنخفا�س، ما ��شطر �أ�شرتها 

�إىل نقلها �إىل م�شت�شفى برجيل يف �لعني.
وخ�شعت �مل�شّنة �لتي كانت طريحة �لفر��س منذ �شنو�ت، 
لعملية َثقب �لق�شبة �لهو�ئية، وتتنف�س مب�شاعدة جهاز 

�ل�شغط �مل�شتمر يف جمرى �لتنف�س .
وق��ال �لدكتور �أمي��ن ه��ال، ج���ّر�ح ط��ّب �لأن���ف و�لأذن 
على  �مل�شرف  �لعني،  يف  برجيل  مب�شت�شفى  و�حلنجرة، 
للم�شت�شفى،  �مل�شنة  "و�شلت  للعملية:  �لطبي  �لفريق 
منخف�شة  لديها  �لأك�شجني  ت�شّبع  م�شتويات  وك��ان��ت 

ب�شورة حرجة".
�أّن  وتبني  للمري�شة،  باطني  تنظري  �إج���ر�ء  مت  وت��اب��ع: 
�ليمنى،  �لهو�ئية  �شعبتها  يف  م�شتقٌر  �لقطني  �ل��ع��ود 
وت�شبب يف ظهور �إف��ر�ز�ت �ل�ُشعب �لهو�ئية �لتي ماأت 

بنزيف  لإ�شابتها  و�أدى  ب��ال��رئ��ت��ني،  �ملحيطة  �ملنطقة 
ب�شيط يف �لرئتني. ويف �لوقت نف�شه، تر�جعت م�شتويات 
�لت�شّبع بالأك�شجني لديها ب�شكل حاد، ما �أدى �إىل تدهور 

حالتها �ل�شحية.
بالأك�شجني  �لت�شّبع  م�شتويات  على  "حافظنا  و�أك��م��ل: 
ل��دي��ه��ا، ومت��ك��ن��ا م��ن �إز�ل����ة �جل�����ش��م �ل��غ��ري��ب وق�شطرة 

�لق�شبة �لهو�ئية".
�إىل  �لهو�ئية  �لق�شبة  �أدخ��ل ق�شطرة  �نه مت  و�أ�شار �ىل 
����ش��ت��ق��ر�ر حالة  �أخ����رى، و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى  مكانها م���رة 
�مل��ري�����ش��ة، ك��م��ا مت �ل��ت��اأك��د م���ن ع���دم �إ���ش��اب��ة �لرئتني 
حتت  �ملري�شة  وظّلت  �لنزيف.  من  وخلّوها  باللتهاب 
�ليوم  �مل�شت�شفى يف  م��ن  ي���وم، وخ��رج��ت  مل��دة  �مل��اح��ظ��ة 

�لتايل.
و�أو�شح هال �أّن �أي تاأخري يف �إز�لة �جل�شم �لغريب كان 
�لهو�ئية،  �لق�شبة  يف  حاد  بت�شّنج  �إ�شابتها  �إىل  �شيوؤدي 
و�لتهاب رئوي، و�شيق يف �لتنف�س، وهو ما كان �شيهدد 

حياة �ملري�شة.
وقال: ي�شّكل تنظيف �أنبوب �لق�شبة �لهو�ئية با�شتخد�م 
ق�شطرة  با�شتخد�م  ونن�شح  خ��ط��رًي�،  �أم���ًر�  قطني  ع��ود 
ل�شفط �لإفر�ز�ت منه، كما يجب �إخر�ج �أنبوب �لق�شبة 
�أخ��رى بعد عملية  �إدخ��ال��ه م��رة  ث��ّم  �لهو�ئية لتنظيفه، 

�لتنظيف. 
�شريطة  �شهرين،  ك��ل  و�ح���دة  م��رة  �لعملية  ه��ذه  وت��ت��م 

حتّري �أق�شى درجات �حلذر و�حليطة خالها.

•• اأبوظبي - وام:

لل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملحيا�س  �أكد حمد عبد�هلل 
�ل�شركة  �أن  "�شمان"   – �ل�شحي  لل�شمان  �لوطنية 
�لتاأمني  قطاع  م�شتوى  على  ريادتها  تعزيز  يف  جنحت 
�مل�شتمرة  م�شاعيها  �إط��ار  يف  وذل��ك  �ل�شحية  و�لرعاية 
�ل�شحي  �لتاأمني  قطاع  بخدمات  و�لرت��ق��اء  للتطوير 
منذ �نطاقتها وهو ما تكلل يف عملياتها �لتي و�شلت 
جائحة  وبعد  خال  �لتميز  من  جديدة  م�شتويات  �إىل 
"كوفيد19-" نتيجة نظرتها �ل�شت�شر�فية �لتي ركزت 

على �شبل وحلول �لتحول �لرقمي.
جاء ذلك خال �لكلمة �لفتتاحية �لتي �ألقاها �ملحيا�س 
دبي  يف  عقد  �ل���ذي  �ل��ت��اأم��ني  م�شتقبل  قمة  م��وؤمت��ر  يف 
من  �ملتحدثني  من  و��شعة  م�شاركة  و�شهد  �م�س  �شباح 
�شركات �لتاأمني �لر�ئدة على م�شتوى �لدولة و�ملنطقة 
ب��الإ���ش��اف��ة �إىل ح�����ش��ور جم��م��وع��ة م��ن �أب����رز �خل���رب�ء 
و�ملتخ�ش�شني يف �لقطاع ملناق�شة عدة مو��شيع تركزت 
قطاع  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��دي��ات  �مل�شتجد�ت  �آخ���ر  على 
يف  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  يف  �ل�شحي  �لتاأمني 

ظل توجهات �لتحول �لرقمي.

�لرقمي  للتحول  �ملكثفة  �جل��ه��ود  �إن  �مل��ح��ي��ا���س  ق���ال  و 
و�ل�شتثمار يف �لهياكل �لأ�شا�شية لتكنولوجيا �ملعلومات 
�شاهمت يف متكني �لبتكار بالأعمال �شمن قطاع �لتاأمني 
�أول فروعها  �أطلقت  �أن �ل�شركة  �إىل  �ل�شحي .. م�شري� 
�لرقمية �لذكية "حياكم" و �لذي يعد �لأول من نوعه 
تلبية  �ملنطقة  م�شتوى  على  �ل�شحي  �لتاأمني  قطاع  يف 
من  �لرقمية  �لتعامات  على  �ملتز�يدة  �لطلب  ملعدلت 
�لتاأمني  خدمات  جلميع  للو�شول  وفر�شة  م�شرتكيها 

�ل�شحي �لتي ُتقدمها �ل�شركة �فرت��شياً .
�لتنفيذي لل�شركة �لوطنية لل�شمان  �أ�شاف �لرئي�س  و 
�ل�شحي �أن �ل�شركة �أطلقت بالتعاون مع د�ئرة �ل�شحة 
عندك" و�لتي  "لني  �ملتنقل  �ل��ف��رع  خ��دم��ة  �أب��وظ��ب��ي   -
من  مل�شرتكيها  �لفر�شة  �إتاحة  �إىل  خالها  من  ت�شعى 
كبار �ملو�طنني و�أ�شحاب �لهمم للح�شول على خدماتها 
من  و�لف��رت����ش��ي��ة  �لفعلية  ف��روع��ه��ا  يف  تقدمها  �ل��ت��ي 
خ���ال م��رك��ب��ة متنقلة ت����زور ه���ذه �ل��ف��ئ��ات لإجن����از ما 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  منازلهم  يف  م��ع��ام��ات  م��ن  يحتاجونه 
لهيكل  �لتحتية  �لبنية  يف  �لروبوتية  �لتكنولوجيا  دمج 
تكنولوجيا �ملعلومات �لتي تعتمده �إىل جانب مبادر�تها 

وذلك بهدف حت�شني خدماتها �لرقمية �لتي توفرها.

اأ�شغال الفجرية تنجز املرحلة اخلام�شة 
لطرق داخلية بطول 86.79 كم

•• الفجرية-وام:

ع�شو  �ل�شرقي  حممد  بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيًذ� 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية ، ومتابعة �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن 
حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية ، �أجنزت د�ئرة �لأ�شغال �لعامة و�لزر�عة 
يف حكومة �لفجرية �ملرحلة �خلام�شة من �شبكة �لطرق �لد�خلية يف عدد 
�لطرق  �شبكة  وت��وزع��ت  كيلومرًت�.   86.79 بطول  �لإم����ارة  مناطق  م��ن 
�إم��ارة �لفجرية هي �لبدية، �لبليدة، �لعقة،  27 منطقة يف  �لد�خلية على 
�حفرة،  م��ي،  و�دي  م�شايف،  �لبثنة،  �لغزميري،  غ��وب،  �لعكامية،  دب��ا  زك��ت، 
�وحلة، �لطويني، و�دي �لعبادلة، �ل�شرم، �حلاة، وم، يعا ، �لردة، ظاهر 
�جلروف،  �لرحيب،  �جلريف،  �ملحرتقة،  �شكمكم،  �حلنة،  وعيب  �ل�شفوة، 
و�لريامة، وقد مت تنفيذ �مل�شروع مبا يلبي �حتياجات �أهايل �ملناطق وت�شهيل 
تنقلهم وفق �أف�شل معايري �لأمن و�ل�شامة. وياأتي م�شروع �شبكة �لطرق 
�لبنية  �شبكة  تطوير  بهدف  �لفجرية  حكومة  عليه  تعمل  �ل��ذي  �لد�خلية 
و�أم��ن �لطرقات وفق معايري  �لتنقل  �لإم��ارة وتقدمي خدمات  �لتحتية يف 
عاملية تو�كب م�شرية �لتنمية يف �لقطاع �لقت�شادي و�خلَدمي و�ل�شياحي 

يف �لفجرية وتدعم روؤية دولة �لإمار�ت يف �ملجالت كافة.

فريق طوارئ واأزمات راأ�س اخليمة يقرر الرفع التدريجي 
لقيود الطاقة ال�شتيعابية لالأن�شطة والفعاليات يف الإمارة

•• راأ�س اخليمة-وام:

�أكد �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن 
�لطو�رئ  ف��ري��ق  رئ��ي�����س  �لنعيمي 
قائد  �ملحلي  و�ل��ك��و�رث  و�لأزم����ات 
�أهمية  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة  ع��ام 
ت�شافر جهود فرق �لعمل �مليد�نية 
جلميع �جلهات �ملخت�شة يف �لإمارة 
و �حلفاظ على �لنتائج �مللمو�شة و 
�لإيجابية فيما يتعلق بالنخفا�س 
و   19 �إ�شابات كوفيد  �مللحوظ يف 
�لتعايف مع �لت�شديد  زي��ادة ح��الت 
ع��ل��ى ���ش��ام��ة �أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع ما 
ي�����ش��ه��م يف حت��ف��ي��ز �جل���ه���ود ودعم 
�لنهاية  ح���ت���ى  �ل���ت���ع���ايف  م���رح���ل���ة 
وتوفري �لطماأنينة ملختلف �شر�ئح 

وقطاعات �ملجتمع يف �لإمارة.
و ث��م��ن رئ��ي�����س ف��ري��ق �ل���ط���و�رئ و 
�ملحلي بر�أ�س  �ل��ك��و�رث  و  �لأزم���ات 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة �جلهود  ب��ه��ذه  �خل��ي��م��ة 
�لفريق  ع��ل��ى  للقائمني  �حل��ث��ي��ث��ة 
وتفانيهم  �إخ���ا����ش���ه���م  م�����دى  و 
م��ن �أج���ل �ل��و���ش��ول �إىل �لأه���د�ف 
�لعام  �لو�شع  على  وبناء  �ملن�شودة 
لاإجر�ء�ت �لإحرت�زية و�لتد�بري 
�مل���ت���ب���ع���ة يف �لإم���������ارة،  �ل���وق���ائ���ي���ة 
�ملخت�شة  �جل�����ه�����ات  وت���ع���ل���ي���م���ات 
�لتدريجي  �ل���رف���ع  ت��ن��ف��ي��ذ  ت���ق���رر 
�لإ�شتيعابية  �ل����ط����اق����ة  ل���ق���ي���ود 
ل��ك��اف��ة �لأن�����ش��ط��ة و�ل��ف��ع��ال��ي��ات يف 
ر�أ������س �خل��ي��م��ة يف خمتلف  �إم������ارة 
و�ل�شياحية  �لإق��ت�����ش��ادي��ة  �مل��ر�ف��ق 
�لت�شوق  وم����ر�ك����ز  و�ل���رتف���ي���ه���ي���ة 
�لإ�شتيعابية  �لطاقة  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�أق�شاها  �إىل  �ل���ن���ق���ل  ل���و����ش���ائ���ل 

�لهيئة  ق���ر�ر�ت  م��ع  تو�فقا  وذل���ك 
�لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات 

و�لكو�رث �ملتخذة يف �لدولة .
�لطاقة  �ملحلي رفع  �لفريق  �أق��ر  و 
للمنا�شبات  �لق�شوى  �لإ�شتيعابية 
بحفات  �مل��ت��م��ث��ل��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لأعر��س و�لعز�ء.. و �عتمد تقليل 
مرت  �إىل  �لآم��ن��ة  �لتباعد  م�شافة 
�لعبادة  ودور  �مل�����ش��اج��د  يف  و�ح����د 
�لو�شع  م���ر�ق���ب���ة  �����ش���ت���م���ر�ر  م����ع 
�ل��وب��ائ��ي �ل��ع��ام وو���ش��ع �لإج����ر�ء�ت 
�لإح���������رت�زي���������ة �مل���ن���ا����ش���ب���ة وف���ق���ا 

للموؤ�شر�ت �ملر�شودة.

و�أ�شاد رئي�س �لفريق �ملحلي لإد�رة 
�ل����ط����و�رئ و�لأزم���������ات و�ل����ك����و�رث 
باإمارة ر�أ�س �خليمة بتجاوب �أفر�د 
�ملجتمع مع �لتعليمات و�لإجر�ء�ت 
�لإلتز�م  ���ش��رورة  �أك���د  و  �لوقائية 
�لأخ���������ش����ر على  �مل���������رور  ب���ن���ظ���ام 
و�أه�����اب بجميع  ت��ط��ب��ي��ق �حل�����ش��ن 
�تخاذ  م��و����ش��ل��ة  �مل��ج��ت��م��ع  �أف������ر�د 
و�لوقائية  �لإحرت�زية  �لإج��ر�ء�ت 
�لتطعيمات  و�أخ��ذ  �لكمامة  بلب�س 
�حلياة  لعودة  �لد�عمة  و�جلرعات 
معايري  �أع����ل����ى  وف�����ق  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

�ل�شامة.
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اأخبـار الإمـارات
طفرة يف ا�شتخدام التطبيقات الذكية لطلب مركبات اأجرة عجمان

•• عجمان-الفجر:

�أعلنت موؤ�ش�شة �خلدمات �لتجارية - هيئة �لنقل - عجمان عن حتقيق 
�ج��م��ايل  جمموع  م��ن  �لج���رة  ع��دد طلبات مركبات  م��ن   15% ن�شبة 
عرب  عجمان  – �ج���رة  �لنقل  لهيئة  �لتابعة  �لج���رة  م��رك��ب��ات  رح���ات 
�لتطبيق  و   ) كرمي   ( �ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  مع  �لذكية  �لتطبيقات 
مبا    2021 ع���ام  خ���ال   )  Route( �ل��ن��ق��ل  بهيئة  �خل��ا���س  �ل��ذك��ي 
جمموعه )200،528( رحلة .  و�أ�شار �حمد �شقر �ملطرو�شي - �ملدير 
��شتخد�م  على  �لق��ب��ال  �ن  �ىل  �لتجارية  �خل��دم��ات  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
�لتطبيقات �لذكية لطلب مركبات �لجرة �شهد طفرة يف عام . 2021 
وذلك متا�شيا مع �لجتاه �ملحلي و�لعاملي يف ��شتخد�م �لتطبيقات �لذكيه 
من قبل �لركاب للتنقل كحل ي�شهل للركاب �حل�شول على و�شيلة �لنقل 

ح�شب �حتياجاتهم.   مت �طاق �لتنقل عرب �لتطبيقات �لذكية يف �ماره 
عجمان يف عام 2018 مع �ل�شريك �ل�شرت�تيجي )كرمي( لت�شهيل عملية 
كاملركبات  �لخ��رى  �لنوعية  و�خلدمات  �لج��رة  مركبات  على  �حل�شول 
�لن�شائية  ، م��رك��ب��ات �لج���رة حت��ت �لطلب وم��رك��ب��ات �لج���رة  �ل��ف��اره��ة 
  Route مهره( . كما �طلقت هيئة �لنقل – عجمان تطبيق مب�شمى(
لتعزيز قنو�ت �لت�شال بني �لهيئة و�مل�شتخدمني من خال �لتطبيق .  
ويحث �ملطرو�شي �شكان وز�ئري �لمارة لاأ�شتخد�م �لتطبيقات �لذكية 
حيث �ن متو�شط زمن �ل�شتجابة لطلب مركبة �لجرة يف �مارة عجمان 
)3 دقائق ( وهي فرتة توفر مل�شتخدمي مركبات �لجرة �لوقت و�جلهد.  
تقدمي  يف  م�شتمرة  �لنقل  هيئة  ف���اإن  �لذكية  �لتطبيقات  �ط���اق  وم��ع 
�خلدمات عرب �لت�شال �ملبا�شر باخلط �ل�شاخن 600599997 حيث 

تعمل جميع �خلدمات على مد�ر �ل�شاعة طيلة �يام �ل�شبوع .  

جلنة �شوؤون التقنية والطاقة بالوطني تعتمد خطتها 
ملناق�شة مو�شوع ا�شتدامة خدمات الكهرباء واملاء

•• دبي - وام:

�لوطني  �ملجل�س  يف  �ملعدنية  و�ل��رثوة  و�لطاقة  �لتقنية  �شوؤون  جلنة  �عتمدت 
�لعامة  �لأمانة  �لأربعاء مبقر  �أم�س  عقدته  �ل��ذي  �جتماعها  �لحت��ادي خال 
رئي�شة  �لطنيجي  حممد  ن�شال  �ل��دك��ت��ورة  �شعادة  برئا�شة  دب��ي  يف  للمجل�س 
�للجنة، خطة عملها ملناق�شة مو�شوع �شيا�شة �حلكومة يف �شاأن ��شتد�مة خدمات 
�لكهرباء و�ملاء. �شارك يف �لجتماع �أع�شاء �للجنة �شعادة كل من عفر�ء بخيت 
�لعليلي مقررة �للجنة، وجميلة �أحمد �ملهريي، وحممد عي�شى �لك�شف، ويو�شف 
�جلهات  م��ع  �جتماعات  عقد  �للجنة  عمل  خطة  تت�شمن  �ل��ب��ط��ر�ن.  ع��ب��د�هلل 

�ملخت�شة و�ملعنية باملو�شوع، وحلقات نقا�شية، و�لقيام بزيار�ت ميد�نية.

مقومات الواجهة اأّهلت املبنى لدخول قائمة اأجمل متاحف العامل قبل افتتاحه الر�صمي

روبوتات و ذكاء ا�شطناعي و اأذرع اآلية.. حلول تكنولوجية متقدمة ت�شارك يف اإبداع الواجهة الفريدة ل�»متحف امل�شتقبل«
الواجهة لتكوين  اآلية  اأذرع  اأنتجتها  الفوالذ  من  هند�صية  لوحة   1,024 •

ال�صوء بدخول  وت�صمح  ال�صم�ش  اأ�صعة  حرارة  تعك�ش  بّراقة  وواجهة  ان�صيابي  • ت�صميم 

مت  مرت�بطة  عملية  خطوة   16
وبعمليات  عالية  بحرفية  �إجنازها 
معادلت  توظف  بالكامل  موؤمتتة 
ت�������ش���م���ي���م دق����ي����ق����ة وحت����ق����ق دق����ة 
جنباً  �لأل����و�ح  جت���اور  يف  متناهية 
�إىل جنب دون فر�غات �أو فروقات 
يف �ل�����ش��م��اك��ة و�ل��ك��ث��اف��ة، م���ا جعل 
م��ب��ن��ى م��ت��ح��ف �مل�����ش��ت��ق��ب��ل حتفة 

عمر�نية ملهمة.
�ل�1،024  �ل��ق��ط��ع  ت��رك��ي��ب  ومت 
�شهر�ً،   18 م���دى  ع��ل��ى  ل��ل��و�ج��ه��ة 

 1،024 من  للمتحف  �لأيقونية 
معاً  جت���ت���م���ع  ه���ن���د����ش���ي���ة  ق���ط���ع���ة 
لتمنح  عماقة  جمالية  كمكونات 
�لن�شيابي  ���ش��ك��ل��ه  �مل��ت��ح��ف  ه��ي��ك��ل 
�لعمر�ين  �لأفق  �خلارجي، ويزين 
متميز،  �أيقوين  مبعلم  دبي  ملدينة 
بو�بة  �لإم����ار�ت  دول��ة  م��ن  وي�شّكل 
�أف�شل  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ل����ش���ت�������ش���ر�ف 
و�لعقود  ل��ل�����ش��ن��و�ت  ل��اإن�����ش��ان��ي��ة 
�لو�جهة  ت�����ش��م��ي��م  مت  و  �مل��ق��ب��ل��ة. 
�ل���ف���ولذ و جرى  �خل���ارج���ي���ة م���ن 

�شمن  يجعله  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي  وه��ي��ك��ل 
�مل����ب����اين �لأك�������رث �ن�����ش��ي��اب��ي��ة على 

م�شتوى �لعامل.
جائزة  �مل�شتقبل  متحف  وح�����ش��د 
باعتباره  ل��ل��ب��ن��اء  �ل��ع��امل��ي��ة  ت��ي��ك��ا 
نوعه  من  فريد�ً  عمر�نياً  منوذجاً 
و�أي���ق���ون���ة م��ع��م��اري��ة ل م��ث��ي��ل لها 
ح���ول �ل���ع���امل، ح��ي��ث ل ي��وج��د �أي 
بناًء  ت�شييده  مت  �ل��ع��امل  يف  مبنى 
على تقنيات م�شابهة و�عتمد على 
�شائر  ع��ن  م��ي��زت��ه  خ��ا���ش��ة  تقنيات 

�خلارجي للمتحف و�شكلت �لبد�ية 
ل��ل��م��رح��ل��ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة م���ن �إجن����از 
�ل�شرح �مل�شتقبلي �لذي يج�شد من 
م��ن م�شتوى  ب��ه  يتمتع  م��ا  خ���ال 
ريادة  �إبد�ع هند�شي وعلمي رفيع، 
دول��ة �لإم���ار�ت يف �إب���د�ع وت�شميم 
هند�شية  �إجن������������از�ت  و����ش���ن���اع���ة 
وب����ات معلماً  ف���ري���دة،  وم��ع��م��اري��ة 
�لعمر�نية  للمعامل  ي�شاف  ب���ارز�ً 

�ملتميزة لإمارة دبي.
�خلارجية  �ل����و�ج����ه����ة  ت���ت���األ���ف  و 

�لإجمالية  م�شاحتها  �متد�د  على 
مربع،  م���رت   17،600 �ل��ب��ال��غ��ة 
لتجعل  �ل���ق���ط���ع  ت����رت������س  ف��ي��م��ا 
مبثابة  �ملتحف  و�ج��ه��ة  �شطح  م��ن 

جوهرة م�شقولة عماقة.
�لفريد  �خلارجي  �لهيكل  ويعك�س 
متيزه  �مل�شتقبل  ملتحف  نوعه  من 
�لعمر�نية  �مل�����ش��اري��ع  �أك���رث  ك��اأح��د 
و�مل��ب��ت��ك��رة ت���ط���ور�ً وط��م��وح��اً على 
م�����ش��ت��وى �ل��ع��امل مب��ا ي��ق��دم��ه من 
له،  م��ث��ي��ل  �إب�����د�ع�����ي ل  ت�����ش��م��ي��م 

�آلية  �أذرع  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �إن��ت��اج��ه��ا 
موؤمتتة تعتمد خو�رزميات دقيقة 
وو�جهة  و�ن�شيابي،  قوي  لت�شميم 
�أ�شعة  ح������ر�رة  ت��ع��ك�����س  م�����ش��ق��ول��ة 
وت�شمح بدخول  �ل�شم�س من جهة 
�ل�شوء يف �لنهار لتعزيز �إنارة �ملكان 

عرب ت�شميم �إبد�عي م�شتد�م.
و يتاألف كل لوح من �أل��و�ح و�جهة 
متحف �مل�شتقبل من 4 طبقات من 
فيما  و�ملتانة،  �لكفاءة  عالية  �مل��و�د 
ت�شمنت عملية �نتاج �للوح �لو�حد 

•• دبي -وام:

متحف  �فتتاح  موعد  �ق���رت�ب  م��ع 
22 فرب�ير  ي��وم  دب��ي  �مل�شتقبل يف 
�ملبنى  �إىل  �لأن��ظ��ار  تتجه  �جل���اري 
�لفنون  �إىل حتفة يف  �ل��ذي حت��ول 
�مل��ع��م��اري��ة و�ل��ت�����ش��م��ي��م و�لإب������د�ع 
�ملنطقة  م�شتوى  ع��ل��ى  �لهند�شي 

و�لعامل.
�لفريدة  �ملبنى  و�جهة  تكون  وق��د 
لفتت  �لتي  �لأوىل  معامله  بني  من 
قائمة  ع���ل���ى  وو����ش���ع���ت���ه  �لن���ت���ب���اه 
لأجمل  ج��ي��وغ��ر�ف��ي��ك  ن��ا���ش��ي��ون��ال 
�فتتاحه  �لعامل حتى قبل  متاحف 
�لفريد  ت�شميمها  ب�����ش��ب��ب  ل��ي�����س 
من  تك�شفه  مل��ا  �أي�����ش��اً  ب��ل  فح�شب 
�ب���ت���ك���ار �إب�����د�ع�����ي �أظ����ه����ر ق�����در�ت 
�لذكاء  وت��ط��ب��ي��ق��ات  ل���ل���روب���وت���ات 
م�شاريع  �إجن�����از  يف  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وف����ق م��ق��اي��ي�����س فنية 

وجمالية مده�شة.
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  كان �شاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
"رعاه �هلل" ق��د ح�شر  دب��ي  حاكم 
�لقطعة  و�شع   2020 �أكتوبر  يف 
"متحف  و�ج�����ه�����ة  يف  �لأخ�����������رية 
�مل�شتقبل"، و�لتي �أكملت �لت�شميم 

�ملباين.. وقد �شمم �ملبنى �ملهند�س 
جتربة  ل��ل��زو�ر  ليقدم  كيا  ���ش��ون 

تفاعلية هي �لأوىل من نوعها.
�لعاملية  �أت��ودي�����ش��ك  ���ش��رك��ة  ك��ان��ت 
�أ�شارت  ق��د  �لت�شميم  لربجميات 
�أحد  ه��و  �مل�شتقبل  متحف  �أن  �إىل 
�لعامل  يف  ت��ع��ق��ي��د�ً  �مل���ب���اين  �أك�����رث 
ودقة  �لت�شميم  ب��ر�ع��ة  حيث  م��ن 

�لتنفيذ.
�مل�شتقبل  متحف  مبنى  يج�شد  و 
ق����������درة �ل����ب���������ش����ر وط���م���وح���ات���ه���م 
م�شتقبل  ب��ت��اأ���ش��ي�����س  و�ل���ت���ز�م���ه���م 
�ألو�ح  با�شتخد�م  بناوؤه  ومت  �أف�شل 
بعبار�ت  مزخرفة  فريدة  فولذية 
م���ن �خل���ط �ل��ع��رب��ي �ل����ذي يعترب 
لاأنظار  �لأكرث جذباً  �ملعامل  �أحد 
منها  يجعل  مما  �ملبنى،  و�جهة  يف 
حت��ف��ة م��ع��م��اري��ة ف��ري��دة يف دبي.. 

مدينة �مل�شتقبل.
�ملخطوطة  �ل��ن�����ش��و���س  حت��م��ل  و 
باللغة �لعربية �قتبا�شات من �أقو�ل 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل����������وزر�ء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
جمال  ليتكامل  �هلل"  "رعاه  دب��ي 
وخ�����ش��و���ش��ي��ة �مل���ع���ن���ى، م���ع ف����ر�دة 
�ملبنى �لذي ُوظفت لإجنازه �أحدث 

�حللول �لتكنولوجية �ملتقدمة.

جلنة الحتفال باليوبيل الذهبي للدولة تطلق مبادرة خطوة اأوىل
•• اأبوظبي -وام:

يف �إطار �حتفالت عام �خلم�شني، �أعلنت جلنة �لحتفال 
باليوبيل �لذهبي لدولة �لإمار�ت عن �أحدث مبادر�تها 

وحتمل عنو�ن خطوة �أوىل.
وتدعو �ملبادرة كل من يعترب �لإم��ار�ت وطنا له لكتابة 
�لتي  و�أه��د�ف��ه  �أح��ام��ه  حتقيق  نحو  �لأوىل  خطو�ته 

ياأمل بتحقيقها يف �خلم�شني عاما �ملقبلة.
�لنموذج  ع���رب  �أوىل"  "خطوة  يف  �مل�������ش���ارك���ة  ومي���ك���ن 
�ملخ�ش�س �ملتاح على �ملوقع �لإلكرتوين لعام �خلم�شني.

وت�شجع �ملبادرة �جلديدة �حلاملني وكل من يعترب دولة 
نحو  �لأوىل  له على حتديد خطو�تهم  �لإم���ار�ت وطنا 

حتقيق �أهد�فهم وحتويل �أحامهم �إىل حقيقة.
فرد  ك��ل  يت�شور  �لأوىل،  �خل��ط��و�ت  كتابة  خ��ال  وم��ن 
�شرح  يف  جديدة  لبنات  بناء  يف  رئي�شيا  م�شاهما  نف�شه 

عاما  و�خلم�شني  �لقريب  �مل�شتقبل  خال  �لوطن  هذ� 
�ملقبلة.

�مل�شاهمة  �إىل  �ل��دول��ة  �أن��ح��اء  �للجنة �جلميع يف  ودع��ت 
www. �لإل���ك���رتوين  �مل��وق��ع  يف  �لأوىل  ب��خ��ط��و�ت��ه��م 

عرب  لح��ق��ا  �شتن�شر  و�ل��ت��ي   UAEYearOf.ae
�لإنرتنت لتكون جزء� من معامل طريق دولة �لإمار�ت 

�إىل �مل�شتقبل.
وتعد "خطوة �أوىل" �أحدث مبادرة من جلنة �لحتفال 
باليوبيل �لذهبي لدولة �لإمار�ت ، و�لتي تقود �ملبادر�ت 
�ل��ع��ام، يف  �ل��ك��ربى على م��د�ر  و�لأن�شطة و�لح��ت��ف��الت 

زخم �حتفايل ي�شتمر حتى مار�س 2022.
�إىل  "ر�شائل  م���ب���ادرة  �أوىل"  "خطوة  م���ب���ادرة  وت��ع��ق��ب 
لأنف�شهم  ر�شائل  لكتابة  �جلميع  دعت  �لتي  �مل�شتقبل"، 
يف �مل�شتقبل ور�شم �أحامهم وت�شور م�شتقبلهم يف دولة 

�لإمار�ت.

الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي ت�شارك يف الجتماع التاأ�شي�شي للمجل�س الدويل للتمور بالأح�شاء
�ل��ع��ام��ة جلائزة  ���ش��ارك��ت �لأم���ان���ة 
�لتمر  ل��ن��خ��ي��ل  �ل���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
�لجتماع  يف  �ل���زر�ع���ي  و�لب��ت��ك��ار 
�ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ل��ل��م��ج��ل�����س �ل�����دويل 
�لأح�شاء  يف  ع��ق��د  �ل����ذي  ل��ل��ت��م��ور 
 16 –  15 �أي������ام  �مل��م��ل��ك��ة  ����ش���رق 
عدد  ب��ح�����ش��ور   ،2022 ف���رب�ي���ر 
 14 �ل���زر�ع���ة ومم��ث��ل��ي  م��ن وزر�ء 
م��ن �ل����دول �مل��ن��ت��ج��ة ل��ل��ت��م��ور على 
م�شتوى �لعامل، �إىل جانب منظمة 
�ملتحدة  ل��اأمم  و�لزر�عة  �لأغذية 
)�لفاو(، و�ملنظمة �لعربية للتنمية 
�لزر�عية، و�ملركز �لعربي لدر��شات 
�ملناطق �جلافة و�لأر��شي �لقاحلة 
للنخيل  �لوطني  و�ملركز  )�أك�شاد(، 
�ع��ت��م��د �لجتماع  و�ل��ت��م��ور، ح��ي��ث 
�ملجل�س  ت��اأ���ش��ي�����س  �إع�����ان  �ل��ف��ن��ي 
�ململكة  وم���ق���ره  ل��ل��ت��م��ور،  �ل�����دويل 
�ل�شعودية، و�نتخاب وزير  �لعربية 
�ل��ب��ي��ئ��ة و�مل���ي���اه و�ل����زر�ع����ة معايل 
�لف�شلي  �مل��ح�����ش��ن  ع��ب��د  �مل��ه��ن��د���س 
رئ��ي�����ش��ا ل��ل��م��ج��ل�����س، �إ����ش���اف���ة �إىل 
�إ�شرت�تيجية �ملجل�س  �ملو�فقة على 

وخطة �لعمل.
�أك����د ذل���ك �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �لوهاب 
ز�يد �أمني عام �جلائزة م�شري�ً �إىل 
يف  خ��ط��وة  يعترب  �ملجل�س  ه���ذ�  �أن 
�لجتاه �ل�شحيح �شوف ي�شاهم يف 

وتطوير  لتنمية  �لنبيلة  �أه��د�ف��ه 
قطاع زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور 

على �مل�شتوى �لعربي و�لدويل.
ك��م��ا �أ���ش��اد ���ش��ع��ادة �مل��ه��ن��د���س �شيف 
�ل�����ش��رع، �ل��وك��ي��ل �مل�����ش��اع��د ب����وز�رة 
و�ل��ب��ي��ئ��ة لقطاع  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري 
كلمته  �مل�����ش��ت��د�م��ة، يف  �مل��ج��ت��م��ع��ات 
�لعربية  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  ب��ا���ش��م 
�لعربية  �ململكة  بجهود  �مل��ت��ح��دة، 
قطاع  وتطوير  دع��م  يف  �ل�شعودية 

�ملنتجة  �ل��دول  �لتعاون بني  تعزيز 
و�مل�شنعة و�مل�شدرة للتمور بالنظر 
�ل��ق��ط��اع من  �إىل م���ا مي��ث��ل��ه ه����ذ� 
و�لقت�شاد  �لغذ�ئي  لاأمن  قيمة 
�ل���وط���ن���ي ل����ل����دول. و�أ�����ش����ار خال 
�فتتاح  يف  �أل���ق���اه���ا  �ل���ت���ي  �ل��ك��ل��م��ة 
�لأمانة  �ل���ت���ز�م  �مل��ج��ل�����س،  �أع���م���ال 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��ج��ائ��زة ب���ال���وق���وف �ىل 
يف  تاألو جهد�ً  ول��ن  �ملجل�س  جانب 
لتحقيق  �لعمل  عجلة  ودف��ع  دع��م 

�لتمور،  و�إن����ت����اج  �ل��ن��خ��ي��ل  زر�ع�����ة 
بني  �لطيبة  �لثنائية  وبالعاقات 

�لبلدين �ل�شقيقني.
ع����ام �جلائزة  �أم����ني  دع����ا  ح���ني  يف 
�مل�شاركني  �ل��وزر�ء  �ملعايل  �أ�شحاب 
ب��امل��ج��ل�����س، حل�����ش��ور ح��ف��ل تكرمي 
�لدولية  خليفة  بجائزة  �لفائزين 
�لزر�عي  و�لب��ت��ك��ار  �لتمر  لنخيل 
وجل�شات  ع�شرة،  �لر�بعة  بدورتها 
�ل�����ش��اب��ع لنخيل  �ل�����دويل  �مل���وؤمت���ر 

�ل���ت���م���ر �ل�������ذي ت��ن��ظ��م��ه �لأم����ان����ة 
�ل���ع���ام���ة ل��ل��ج��ائ��زة ب���ال���ت���ع���اون مع 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  جامعة 
ع��ل��ى م���دى �أرب����ع وع�����ش��ري��ن عاماً 
�شاحب  �شيدي  برعاية  متو��شلة 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان، رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، 
�أبوظبي  �ل��ع��ا���ش��م��ة  وت�شت�شيفه 
– 16 مار�س   14 �ل��ف��رتة  خ��ال 

.2022

�شلطنة عمان تنظم منتدي مكعب ال�شباب املبتكر يف اإك�شبو 2020 دبي
•• دبي-وام:

باإك�شبو  �ل���ع���م���اين  �جل���ن���اح  ن��ظ��م 
"مكعب  م��ن��ت��دى  دب����ي   2020
عمان  م�����ن  �ملبتكر"  �ل�������ش���ب���اب 
"�لندماج  ���ش��ع��ار  حت���ت  ل��ل��ع��امل 
�لتقنيات  و  و�ل��رت�ث  �لثقافة  بني 
�حلديثة للحفاظ عليها لاأجيال 
فعاليات  ه��ام�����س  ع��ل��ى  �لقادمة" 
�لعاملي  �حل�������دث  يف  �ل�������ش���ل���ط���ن���ة 
�لنقل  وز�رة  ب��ني  بالتعاون  وذل��ك 
�ملعلومات  وت��ق��ن��ي��ة  و�لت�������ش���الت 
�ل���ع���م���ان���ي���ة، و�ل���ت���ع���ل���ي���م �ل���ع���ايل 
و�لبحث �لعلمي و�لبتكار ، ووز�رة 
و�لريا�شة  و�ل�������ش���ب���اب  �ل��ث��ق��اف��ة 

�جلديدة  بالتقنيات  �ل��وع��ي  ن�شر 
�ملفيدة  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا  و 
م��ن ج��و�ن��ب �حلياة..  �ل��ع��دي��د  يف 
عمان  �شلطنو  �أن  �إىل  م�����ش��ريي��ن 
من  �ل�����ش��رك��ات  ل���ش��ت��ق��ب��ال  مهيئة 
جميع �أنحاء �لعامل لبدء �أعمالهم 
�لتجارية و�ل�شتثمارية، وهذ� كله 
�إك�شبو  م��ع روؤي����ة  ي��اأت��ي م��ت��و�ف��ق��اً 
عقول  وتفاعل  تو��شل  ب�شاأن  دبي 
�لعامل  دول  خمتلف  م��ن  �ل�شباب 
����ش���م���ن م�������ش���ارك���ة �ل�����ش��ل��ط��ن��ة يف 
�ملعر�س �لعاملي.  و عر�س منتدى 
عمان  م��ن  �ملبتكر  �ل�شباب  مكعب 
�لرقمي  ل��ل��ف��ن  م��ق��اط��ع  ل��ل��ع��امل 
وك��ي��ف��ي��ة �ن���دم���اج���ه م����ع �مل���و�ق���ع 

م����ن خ�����ال ح�����دث ع���ام���ل���ي مثل 
خال  و  دب�����ي.   2020 �إك�����ش��ب��و 
خرب�ء  عر�س  �لنقا�شية  �جلل�شات 
منهم  م��ب��ت��ك��رون  و  متخ�ش�شون 
�شناع  ع���ام  م��دي��ر  �ل�شبلي  ه���ال 
�لرئي�س  �ل�����ش��امل��ي  وه��ي��ث��م  ع��م��ان 
م�شقط  ل���ب���ور����ش���ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
و�لدكتور خالد �لطحان و�لدكتور 
�شامل  و�لدكتور  �لدغي�شي  حمود 
ومنري  �لزعابي  وحيدر  �ل�شعيلي 
خولة  و�ل�����دك�����ت�����ورة  �ل�������ش���ل���ي���م���ي 
�حل���ارث���ي وم��ه��ا �حل��ب�����ش��ي وخالد 
�ل�����ش��ايف �حل��ري��ب��ي روؤي��ت��ه��م حول 
و�لبلوكت�شني  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ح��ول 
عر�شاً  وق�����دم�����و�  �ل�����ش��ل��ط��ن��ة  يف 

�لعمانية، وبور�شة م�شقط ، �شركة 
للنطاق  عمان  و�شركة  �َومنف�شت، 
�لعري�س، و من�شة عمان �لتجارية 
�مل�شوؤولني  م���ن  ع����دٍد  ب��ح�����ش��ور  و 
�لفاعلة  و�ل�شخ�شيات  �لعمانيني 
ك�شف  �لرقمي.  �لتحول  يف جمال 
�ملنتدى �ل��ذي عقد يف م��درج تري� 
عن  �إك�شبو،  يف  �ل�شتد�مة  بجناح 
لل�شباب  ممتعة  معرفية  جت��رب��ة 
�لعامل مت��زج بني �حل�شارة  ح��ول 
وتر�ثها  ع��م��ان  لثقافة  �ل��ق��دمي��ة 
مع تقنيات و�لبتكار�ت �مل�شتقبلية 
وذلك   ، عليها  �ملحافظة  وكيفية 
لاأجيال  عليها  �حل��ف��اظ  ب��ه��دف 
للعامل  وت���ع���ري���ف���ه���ا  �ل�����ق�����ادم�����ة 

�لع�شر  م��و���ش��وع��ات  ح���ول  و�ف���ي���اً 
�لرت�ث  وتخليد  و�متد�د  �لرقمي 
و�ل��ث��ق��اف��ات يف �ل���ع���امل �ل��رق��م��ي ، 
وتطبيقاته  �لف��رت����ش��ي  و�ل��ع��امل 
يف خمتلف �لقطاعات ، ف�شًا عن 
�شل�شلة �لكتل و تقنية دفرت �لأ�شتاذ 
�لبلوكت�شني،  وت��ق��ن��ي��ة  �ل���رق���م���ي 
�ملتحدثون  �أكد  و  �لرقمي.  و�لفن 
للمنتدي  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �ل���ه���دف  �أن 
�حل����ل����ول  و  �ل���ت���ق���ن���ي���ات  ع�����ر������س 
�لرقمية �لعمانية، و�إلهام �ل�شباب 
مهار�تهم  ل�شتخد�م  �لعامل  حول 
�لرت�ث  على  للحفاظ  �لإب��د�ع��ي��ة 
بيئة  تهيئة  خ��ال  ، من  و�لثقافة 
�إي��ج��اب��ي��ة وحم���ف���زة ، ف�����ش��ًا عن 

�مل���وق���ع �لإل����ك����رتوين �إ���ش��اف��ة �إىل 
�لفرت��شية  �ل��ع��رو���س  م��ن  ع���دد 
�لرقمية  �حل��ل��ول  و  ل��اب��ت��ك��ار�ت 
�لعمانيني  و�ملبتكرين  لل�شركات 

�ل�شلطنة  يف  و�لرت�ثية  �ل�شياحية 
�مل��ن��ت��دى �إىل  مت بثها ب��ني ف��ق��ر�ت 
�لبتكار�ت  جانب عر�س عدد من 
خ������ال �ل�����ف�����رتة �ل����ق����ادم����ة عرب 

�لكهربائية  م��ي�����س  ����ش���ي���ارة  م��ث��ل 
�لتي ت�شل  �لكهربائية  و�لبطارية 
 1000 مل�شافة  ��شتخد�مها  م��ده 

كيلومرت.
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اأخبـار الإمـارات
ارتقاء �شعارًا مللتقى ال�شارقة للخط يف اأكتوبر املقبل

•• ال�صارقة - الفجر: 

"�رتقاء"  للخط  �ل�شارقة  مللتقى  �لتح�شريية  �للجنة  ح��ددت 
�شعار�ً للدورة �لعا�شرة �لتي �شتنطلق فعالياتها يف �شهر ت�شرين 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  رع��اي��ة  حت��ت  �مل��ق��ب��ل،  )�أك��ت��وب��ر(  �لأول 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور 
يف  �لثقافية  �ل�شوؤون  �إد�رة  وتنظمها  �ل�شارقة،  حاكم  لاحتاد 

د�ئرة �لثقافة يف �ل�شارقة على مدى �شهرين.
جاء ذلك، خال �جتماع ُعِقَد يف �لد�ئرة، وتر�أ�شه �ل�شتاذ حممد 
�مللتقى،  مدير  �لثقافية،  �ل�شوؤون  �إد�رة  مدير  �لق�شري  �إبر�هيم 
�ل�شر  وت��اج  �ل�شاعي،  وخالد  �جل��اف،  خالد  �لأع�شاء  بح�شور 
ح�شن، وعائ�شة �ل�شقطري، وفاطمة �لزرعوين، ونورة �لبقي�س.

�إن �مللتقى ينعقد يف حلة جديدة  وقال �ل�شتاذ حممد �لق�شري 
من  له  ملا  �لعربي  �خل��ط  فن  تعزيز  يف  �لنبيلة  ر�شالته  لتاأكيد 
�أهمية تاريخية ومتّثات تر�ثية، موؤكد�ً �أن �لدعم �لكبري �لذي 
من �شاحب  �إمي��ان��اً  ياأتي  �ل�شارقة  �لعربي يف  �خل��ط  به  يحظى 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة يف �لهتمام يف �خلط �لعربي باعتباره فناً 

عربياً �أ�شيًا، ومن �لأركان �لأ�شا�شية مل�شروع �ل�شارقة �لثقايف.
�أن  �لتح�شريية  �للجنة  "�ختارت  ق��ائ��ًا:  �لق�شري،  و�أ���ش��اف 
�لو�شفية  �ملفردة  "�رتقاء"، وهذه  �شعار  �لعا�شرة  �ل��دورة  حتمل 
�ل��ع��رب��ي ه��و �لفن  ف��اخل��ط  ���ش��ام��ي��ة،  ذ�ت دللٍت حت��م��ل م��ع��اٍن 
�لذي يرتقي �إىل مكاٍن ومكانة مميزة بخ�شو�شيته و�شخ�شيته 
ميّثل  �مللتقى  يف  م�شارك  �إبد�عي  عمل  وكل  �ملنفردة،  �لإبد�عية 

روؤية جمالية؛ هو �إ�شارة من �إ�شار�ت �لرتقاء".      
و�شتقوم �للجنة �ملنظمة للملتقى، خال �ل�شهر �حلايل، باإر�شال 
��شتقبال  و�ع����ان  �ل��ع��امل،  دول  خمتلف  م��ن  لفنانني  دع����و�ت 
�مل�شاركات عن طريق موقع �لد�ئرة �لر�شمي و مو�قع �لتو��شل 
�لجتماعي، على �أن يكون نهاية مايو �ملقبل �آخر موعد ل�شتام 
�ل�شتمار�ت �لإلكرتونية مو�شحة فيه بيانات �لفنانني و�لعمال 

�مل�شاركة مع �ل�شرية �لذ�تية للفنان و �شور �لأعمال �مل�شاركة.
 2004 �ل��ع��ام  يف  �نطلق  للخط  �ل�شارقة  ملتقى  �أن  �إىل  ي�شار 
بتوجيه ورعاية من ح�شرة �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة رعاه 
�لعربي  وه��و ح��دث فني دويل متخ�ش�س يف فنون �خل��ط  �هلل، 
و�لفنون �لعاملية �ملعا�شرة �لتي تعتمد �حلرف كمفردة ب�شرية، 

ويعك�س �مللتقى حيوية �خلط �لعربي و�آفاق �حلروف �لفنية.

الإمارات اخلريية براأ�س اخليمة تنفذ 
مبادرتي دفء و ك�شوة ال�شتاء

•• راأ�س اخليمة-وام: 

و�للتني  �ل�شتاء"  "ك�شوة  و  "دفء"  مبادرتي  �خليمة  ب��ر�أ���س  �خل��ريي��ة  �لإم����ار�ت  جمعية  نفذت 
��شتهدفتا �لأ�شر �ملتعففة و�لأيتام و�أ�شحاب �لهمم و �لعمال و�مل�شتخدمني يف �لدو�ئر �حلكومية 
بر�أ�س �خليمة و�شملت ك�شوة ت�شمنت جميع �مل�شتلزمات �ل�شتوية. وقال عبد�هلل �شعيد �لطنيجي 
�لتي  �خلريية  و�مل�شاريع  �ملبادر�ت  �شمن  تاأتي  �ل�شتاء  ك�شوة  مبادر�ت  �إن  للجمعية  �لعام  �لأم��ني 
تنفذها �جلمعية مو�شحا �أن �ملبادرة �نطلقت بد�ية ف�شل �ل�شتاء م�شتهدفة �لفقر�ء و�ملحتاجني 
و�لأيتام و�أ�شحاب �لهمم و�أ�شار �إىل �أنه مت توزيع 100 طرد على �لأ�شر �ملتعففة و 300 بطانية 
على �لعمال و �مل�شتخدمني يف �لدو�ئر �حلكومية و�ملوؤ�ش�شات. و �أكد �لطنيجي حر�س �جلمعية على 

�لتو��شل و�لتعاون مع �جلهات �حلكومية بهدف �ي�شال �لفائدة �ىل �شريحة �أكرب من �ملجتمع .

حاكم عجمان: املتاحف وجدت لتوثيق الكنوز الرتاثية والأحداث التاريخية واحلياة الجتماعية

و�شيد  �للوؤلوؤ  ق�شم  �شموه  وتفقد 
�ل�شعبي  و�ل���������ش����وق  �لأ������ش�����م�����اك 
و�جلناح �خلا�س بال�شيخ ر��شد بن 
حميد �لنعيمي �لذي ي�شم غرفته 
�ل�شخ�شية  مقتنياته  و  �خل��ا���ش��ة 
وخ����ن����ج����ره  �لأور�ق  وب�����ع�����������س 
وه��د�ي��اه �لتذكارية وغ��ري ذل��ك و 
�لتد�وي  و  �ل�شعبي  �ل��ط��ب  ق�شم 
و�ملخطوطات  و�لآث����ار  ب��الأع�����ش��اب 
و�لزر�عة  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  و�لأ���ش��ل��ح��ة 
�مل��ع��ي�����ش��ة و�مل��ط��ب��خ وق�شم  وغ��رف��ة 
�ل�����ش��ور �ل��ت��اري��خ��ي��ة و�ل�����ذي �شم 

حتريفها  �أو  بها  �لعبث  ميكن  ل 
و�لعاملني  للباحثني  ت��ق��دم  فهي 
يف جمالت �لدر��شات ما يغني عن 
ع�شر�ت �لكتب من خال �للقى و 
�ملكت�شفات �لرت�ثية و�لأدو�ت �لتي 

كانت ت�شتخدم يف �ملا�شي.
و����ش��ت��م��ع ���ش��م��وه وم���ر�ف���ق���وه من 
�مل��ت��ح��ف يف بد�ية  �ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى 
عن  ن��ب��ذة  �إىل  �لتفقدية  �ل���زي���ارة 
�لتاريخ  ق��ب��ل  م���ا  ع��ج��م��ان  ت���اري���خ 
وتاريخ  �لو�شطى  بالع�شور  مرور� 
�حل�شن وتاأ�شي�س حكم �آل �لنعيمي 

�لأق�شام  يف  و�مل��ق��ت��ن��ي��ات  ل��ل��ع��ر���س 
كافة .. لفتا �إىل �أنها متثل قيمة 
ك��ب��رية وت�����وؤرخ حل��ق��ب م��ه��م��ة من 
�ل��ذي ينبغي  �إم��ارة عجمان  تاريخ 
على كل مو�طن ومقيم �أن يعرفه 
ل��ي��ق��در ح��ج��م �ل��ب��ن��اء �ل���ذي مت يف 
و�شدد   .. عجمان  و�إم����ارة  �ل��دول��ة 
�لطاب  حت��ف��ي��ز  �����ش����رورة  ع���ل���ى 
لاطاع  م���ر�ح���ل���ه���م  مب��خ��ت��ل��ف 
�أجل تعزيز  على هذ� �لتوثيق من 
���ش��ل��ت��ه��م م���ع �ل�����رت�ث �لإم����ار�ت����ي 

وتاريخ وقيم �لدولة.

و�لتي  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �مل��ت��ح��ف  �أق�������ش���ام 
بالتقنية  ك���ام���ل���ة  حت���دي���ث���ه���ا  مت 
و�لأجهزة  �حلديثة  و�لتكنولوجيا 
�لذكية لتقريب �ملا�شي �إىل عقول 

وقلوب �لزو�ر.
�ملقتنيات  ت��ل��ك  �إن  ���ش��م��وه  وق�����ال 
ت�شطلع  ل��ك��ي  وج����دت  �ل�����ش��ور  و 
�لأج���ي���ال ع��ل��ى م���ا ق���ام ب���ه �لأب����اء 
و�لأج��د�د من �أدو�ر لر�شد �حلياة 
��شرت�تيجيتها  ور�شم  �لجتماعية 
�ملتاحف  تلك  �أهمية  �أن  موؤكد�   ..
�أن���ه���ا ج���زء م���ن مرحلة  ت��ك��م��ن يف 

لأ�شحاب  �ل�����ش��ور  م��ن  جم��م��وع��ة 
قيام  عند  �لإم����ار�ت  حكام  �ل�شمو 
�لحتاد و �لإجتماعات �لتي �شبقته 
وزي��ارة �ملغفور له �ل�شيح ز�ي��د بن 
" ط��ي��ب �هلل  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
�إ�شافة  �إم���ارة عجمان  " �إىل  ث��ر�ه 
ومعامل  تاريخية  ملو�قع  �شور  �إىل 
وغريها  قدمية  و�أ���ش��و�ق  �شياحية 
م���ن �لأق�������ش���ام وم����ا حت��ت��وي��ه من 

مقتنيات و�أدو�ت.
�ل�����ش��م��و حاكم  ����ش���اح���ب  و�أب��������دى 
�ملختارة  بال�شور  �إعجابه  عجمان، 

مرور�  �لأول  ر����ش��د  �ل�����ش��ي��خ  م��ن��ذ 
�لثالث  ر�����ش���د  و�ل�����ش��ي��خ  ب��احل��ك��ام 
عيد  بن  حميد  بن  ر��شد  و�ل�شيخ 
�لعزيز �لنعيمي وهو �أحد موؤ�ش�شي 

دولة �لمار�ت.
���ش��م��وه ع��ل��ى م��ا يحتويه  وت��ع��رف 
�شور  و  تر�ثية  �أدو�ت  من  �ملتحف 
�للوؤلوؤ  �شيد  وم���ع���د�ت  ت��اري��خ��ي��ة 
�لقدمية  و�لأدو�ت  و�لأ����ش���م���اك 
و�ملق�شر  �ملنجد  منها  �مل�شتخدمة 
�لب�شوت  و����ش���ن���اع���ة  و�خل�����ي�����اط 

و�حلرف �ملهنية مبجملها .

•• عجمان- وام:

حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن 
�أهمية  ع���ج���م���ان  ح���اك���م  �لأع����ل����ى 
�مل���ت���اح���ف يف �لإم�����������ار�ت ع���ام���ة و 
ع��ج��م��ان يف ظ���ل م���ا ت�����ش��م��ه بني 
جدر�نها من كنوز تر�ثية و �شور 
ت��ع��رب ع��ن خم��ت��ل��ف ج��و�ن��ب حياة 
�ملجتمع بطابعها �لرت�ثي �لقدمي 
و توثق يف �لوقت نف�شه لاأحد�ث 
�لجتماعية  و�حل��ي��اة  �لتاريخية 
�لقياد�ت  و�ج��ت��م��اع��ات  و�ل��ل��ق��اء�ت 

و�ل�شخ�شيات لها.
ج���اء ذل���ك خ���ال ج��ول��ة تفقدية 
ل�����ش��م��وه مب��ت��ح��ف ع��ج��م��ان ر�فقه 
بن حميد  �ل�شيخ عمار  �شمو  فيها 
رئي�س  �لنعيمي ويل عهد عجمان 
�ل�شيخ  و  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �مل���ج���ل�������س 
�لنعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
و  �ل�شياحة  �لتنمية  د�ئ���رة  رئي�س 
�لنعيمي  ع��م��ار  ب��ن  حميد  �ل�شيخ 
و�ل�شيخ عبد�هلل بن ماجد �لنعيمي 
مدير عام مكتب �شوؤون �ملو�طنيني 
�لنعيمي  ي��و���ش��ف حم��م��د  و���ش��ع��ادة 
و�ل�شيافة  �لت�شريفات  عام  مدير 

وعدد من كبار �مل�شوؤولني .
حمتويات  ع���ل���ى  ����ش���م���وه  و�ط����ل����ع 

ب��اله��ت��م��ام �لكبري  ���ش��م��وه  و�أ����ش���اد 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  ت��ول��ي��ه  �ل�����ذي 
بالرت�ث و�لآثار و�لهوية �لوطنية 
�أنو�ع  كل  على حمتوى  و�حل��ف��اظ 
و �أل��و�ن �ل��رت�ث من خ��ال �إن�شاء 
�مل���ت���اح���ف وت���ن���ظ���ي���م �ل���ك���ث���ري من 
�لإم���ار�ت  يف  �ل��رت�ث��ي��ة  �لفعاليات 
�لتي  و  خ��ا���ش��ة  وع���ج���م���ان  ع���ام���ة 
تاريخية  م��ن��ار�ت  ت�شكل  ب��دوره��ا 

وثقافية.
حاكم  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ح���ي���ا  و 
�لتي  �لتطويرية  �جلهود  عجمان 
تبذلها �جلهات �ملخت�شة بالرت�ث 
وباملنطقة  ع��ح��م��ان  �إم�����ارة  مب���دن 
ب�شكل  �مل���دي���ن���ة  و����ش���ط  �ل���رت�ث���ي���ة 
يف  �ملبذولة  جهودها  مثمنا  خا�س 
خا�شة  م�شروعات  ع��دة  تنفيذها 
ب��ال��ت��ط��وي��ر �حل�����ش��ري م���ا يجعل 
عجمان وجهة �شياحية عاملية وفق 

روؤية و��شرت�تيجية حكومتها..
فريق  �إىل  بال�شكر  �شموه  وت��وج��ه 
�لعمل �ل��ذي ق��ام ب��الإ���ش��ر�ف على 
تنفيذ و حتديث �ملتحف من حيث 
�لتي  �ل��ق��اع��ات  ت�شميم  و  تنظيم 
ت�شم �ملقتنيات و�ل�شور �إىل جانب 
�لبحث  يف  �مل���ب���ذول���ة  جم���ه���ود�ت���ه 
جمهود�  تطلب  �ل���ذي  و�ل��ت��وث��ي��ق 

كبري� ووقتا كبري� .

�شامل بن عبد الرحمن القا�شمي يد�شن عبداهلل بن �شامل القا�شمي يفتتح معر�س اإلهام وروائع: البندقية وفنون الإ�شالم
جائزة اأكادميية العلوم ال�شرطية لالبتكار

•• ال�صارقة -وام:

�شمو �حلاكم،  �لقا�شمي رئي�س مكتب  �لرحمن  �شامل بن عبد  �ل�شيخ  د�شن 
ظهر �أم�س جائزة �أكادميية �لعلوم �ل�شرطية لابتكار، وذلك �شمن فعاليات 
�شهر �لإم��ار�ت لابتكار يف �إمارة �ل�شارقة و�ملقام يف كليات �لبنني بجامعة 
�ل�شارقة. ويف بد�ية �حلفل، �لذي ح�شره �للو�ء �شيف �لزري �ل�شام�شي قائد 
عام �شرطة �ل�شارقة و عدد من كبار �شباط �لقيادة �ألقى �لعميد �لدكتور 
تقدم  كلمة  �ل�شرطية  �لعلوم  �أكادميية  عام  �لعثمني مدير  حممد خمي�س 
�إىل رئي�س مكتب �شمو �حلاكم على ت�شريفه حفل  بال�شكر و�لتقدير  فيها 
لتوفري  تاأتي  �جلائزة  �أن  كلمته  خال  �لعثمني  و�أو�شح  �جلائزة.  �إط��اق 
و�شيلة �آمنة لا�شتثمار يف �لطاقات �لب�شرية، وتعزيز �لقدر�ت �لتناف�شية، 
يف  ود�ع��م��ة  فعالة  موؤ�ش�شية  وث��ق��اف��ة  عمل  �إىل  �لب��ت��ك��ار  مفهوم  وحت��وي��ل 
�أن �جلائزة تتناول ثاثة جمالت  �إىل  �أكادميية �لعلوم �ل�شرطية، م�شري�ً 
�لبكالوريو�س  درجة  طلبة  وت�شمل  و�لتدريبية،  و�لتعليمية  �لإد�ري��ة  هي: 
و�لدر��شات �لعليا و�ملوظفني و�لهيئة �لتدري�شية و تت�شمن فئات ومعايري 
حمددة تخدم فكرة �جلائزة �لتي تدور حول و�شع حلول للتحديات �لتي 

تو�جه �لأكادميية يف تلك �ملجالت وتطوير �خلدمات.

•• ال�صارقة-وام:

�فتتح �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل بن �شلطان �لقا�شمي 
ن��ائ��ب ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة ���ش��ب��اح �أم�����س �لأرب���ع���اء، معر�س 
"�إلهام ورو�ئع: �لبندقية وفنون �لإ�شام"، �لذي تنظمه 
للح�شارة  �ل�شارقة  متحف  يف  للمتاحف  �ل�شارقة  هيئة 

�لإ�شامية.
 5 �شي�شتمر  �ل����ذي  �مل��ع��ر���س  �أروق�����ة  ���ش��م��وه يف  وجت����ول 
�حل�شارة  ت��اأث��ري  �م��ت��د�د  على  �ل�شوء  م�شلطاً   .. �أ�شهر 
م��ن خ��ال جم��م��وع��ات فنية تعر�س لأول  �لإ���ش��ام��ي��ة 
�ل�شارقة  للتعاون بني هيئة  �ملعر�س نتيجًة  مرة، وياأتي 

للمتاحف وموؤ�ش�شة �لبندقية للمتاحف �ملدنية.
ما  ي�شم  �ل��ذي  �ملعر�س  حمتويات  على  �شموه  وت��ع��رف 
و�لوثائق  �لفنية  �لأع���م���ال  مقتنيات  م��ن   72 ي��ق��ارب 
�ملحفوظة يف موؤ�ش�شة �لبندقية للمتاحف �ملدنية و�لتي 
�ل��رثي بني  �لتبادل  وتوثق حجم  �لأوىل  للمرة  تعر�س 
ر�بطاً  �شّكل  �ل��ذي  �لبندقية  ومدينة  �لإ�شامي  �لعامل 
قوًيا بينهما يف �لفرتة ما بني �لع�شور �لو�شطى و�لع�شر 
�حلديث، �لأمر �لذي �أ�شفى متيز�ً فنياً و�ألهم �لفنانني 

يف كا �جلانبني.
ويرتكز �ملعر�س على ثاثة حماور تتمثل يف: "لقاء�ت" 
و"حو�ر�ت" و"�إلهام"، يت�شمن كل منها باقة من وثائق 
وخمتار�ت �لفن �لإ�شامي و�لفن �لفيني�شي تهدف �إىل 

تعريف �لز�ئرين بتاأثري �حل�شارة �لإ�شامية على �شتى 
�لقطاعات و�ملجالت و�أبرزها �لفنون على تنوعها.

�لأوىل  �للقاء�ت  على  "لقاء�ت" �ل�شوء  حمور  وي�شلط 
بالتهادي  �إم��ا  �لطرفني  ب��ني  �لتبادل  �إىل  �أف�شت  �لتي 
كالهد�يا  �مل��ق��ت��ن��ي��ات  ب��ع�����س  خ����ال  م���ن  �مل��ق��اي�����ش��ة  �أو 
�لتي  و�لأ�شلحة  و�ل�شجاد  �لقما�س  مثل  �لدبلوما�شية 
ق��دم��ه��ا ح��اك��م ب���اد ف��ار���س �ل�����ش��اه ع��ب��ا���س �لأك����رب عام 
�إىل  �لبندقية،  جمهورية  رئي�س  دوج��ي  �إىل  1603م 

ج��ان��ب ق��ط��ع �أث���ري���ة م��ث��ل م��ن�����ش��وج��ات �حل���ري���ر �لغني 
و�ملخمل من �لأ�شرة �ل�شفوية، ولوحات زيتية وخر�ئط 

ور�شومات وخمططات بحرية.
�مل�شالح  تاأثري  " �آلية  "حو�ر�ت  �لثاين  �ملحور  ويتناول 
�لق��ت�����ش��ادي��ة و�ل��ت��ج��اري��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة �مل�����ش��رتك��ة على 
من  و�لفيني�شيني  �ل�شرق  من  �مل�شلمني  بني  �لتبادلت 
�لغرب حيث يعر�س �ملحور حزمة من �لعمات �لذهبية 
يف  و�لعربية  �لبيزنطية  �لذهبية  �لعمات  مثل  �لنادرة 

�لبندقية عام 1000 بعد �ملياد �لتي حتولت لدوكات 
يف  �لأ�شا�شية  �لعملة  لتكون  لحقا  �لفيني�شية  �ل��ذه��ب 
و�مليد�ليات،  �لتعريفية،  �لكتيبات  �إىل  �إ�شافة  �ل�شرق، 
وبو�شلة �لقبلة، ون�شخاً من �لقر�آن �لكرمي �لتي قر�أها 
لاأ�شخا�س  �أف�����ش��ل  فهم  على  للح�شول  �لفيني�شيون 
�لذين يتاجرون معهم، عاوة على تعلم �للغة �لعربية 

للتو��شل معهم.
ويف �ملحور �لثالث و�لأخري "�إلهام" .. فيتناول �مل�شغولت 
�جللد  من  �لبندقية  من  فنانون  �شنعها  �لتي  �ليدوية 
و�لتي  �ل��زج��اج  من  �أو  و�ملينا،  و�ل�شري�ميك،  �مل��ع��دن،  �أو 
هذه  وتعر�س  �لإ�شامية،  �حل��رف  من  م�شتوحاة  كانت 
�إعادة  مت  �أن  بعد  �أو  �لأ���ش��ل��ي��ة  هيئتها  على  �مل�����ش��غ��ولت 

�شنعها باأ�شلوب �بتكاري.
�لتي  �لتعليمية  �لرب�مج  من  حزمة  �ملعر�س  وي�شاحب 
�شاأنها تو�شيع مد�رك �لز�ئرين و�ملهتمني بال�شاأن �لثقايف 
حول تاأثري �حل�شارة �لإ�شامية و�متد�دها على مدينة 

�لبندقية.
عبد�لرحمن  بن  �شامل  �ل�شيخ   .. �ملعر�س  �فتتاح  ح�شر 
�لقا�شمي رئي�س مكتب �شمو �حلاكم، ومنال عطايا مدير 
فينو�شيارو  وج��وزي��ب��ي  للمتاحف،  �ل�����ش��ارق��ة  هيئة  ع��ام 
زيليو  �إي��د�  و�لربوفي�شورة  دب��ي،  يف  �لي��ط��ايل  �لقن�شل 
غ��ر�ن��دي م��دي��رة �ملعهد �ل��ث��ق��ايف �لإي���ط���ايل، وع���دد من 

�مل�شوؤولني و�ملهتمني بال�شاأن �لثقايف و�لفني.

زمي�����و   / �مل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
�ثيوبيا   ، كيبيدى  ح�شني 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )3744949EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0503338688

فقدان جواز �شفر
كونويغا   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
ج�����ي�����ب�����وي�����ن ه��������ي��������ارى ، 
�جلن�شية  �ل�����ك�����ام�����ريون   
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)1173794( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0566132325

فقدان جواز �شفر

�مل���دع���و /ن��ا���ش��ر �حمد  ف��ق��د 
باك�شتان   ، �ن���������ور  حم����م����د 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)yv1151602( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة �لباك�شتانية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
�حمد  ح��ن��ي��ف   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
ل�شكر  ح�����ش��ني  ز�ك������ر  ل����ش���ك���ار 
ج������و�ز �جل����ن���������ش����ي����ة  �ل����ه����ن����د   ، 
)S3244611( رق��م   �شفره 

يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه 
�ق���رب  �و  �ل��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:71/2022/20 جتاري كلي
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �حلادية ع�شر رقم: 854

و�لر�شوم  �لتجاريه  �لرخ�شة  م��ن  �مل��دع��ي  ��شم  ب��از�ل��ه  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة   : �ل��دع��وى  مو�شوع 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة . 

�ملدعي:�شور�جان �شويكاندى فانانكاندى
عنو�نه:�مارة دبي - ديرة �لقرهود - بناية بوهليبه �لطابق �لثاين مكتب 201 - مكاين رقم:3175895264 - 

�مييل:h.aljaberiadvocates@gmail.com - هاتف:0508550450 
 بوكالة �ملحاميه/ح�شة �جلابري

�ملطلوب �إعانه :  1- �لريامي للطباعة و�لن�شر �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه
�ملدعي  ��شم  باز�له  �ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  :  قد  �لإع��ان  مو�شوع 
�ملو�فق   �لثاثاء   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة-  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتجاريه  �لرخ�شة  من 
2022/2/22  �ل�شاعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اعالن بالن�شر 
 5790/2021/207 تنفيذ جتاري 

�إعان وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �لإعان بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  �لحتاد �ل�شرقي لنقل �ملو�د بال�شاحنات �س.ذ.م.م
جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/قرقا�س لل�شيار�ت و�لتجارة �لعامة �س.ذ.م.م 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)40167.25( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70021 العدد 12471 بتاريخ 2022/2/17   
اعالن قرار بالتنفيذ        

                  يف  الدعوى رقم:299/2020/250 بيع عقار مرهون 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�شوع �لدعوى : �إ�شد�ر �لقر�ر بتذييل ��شل عقد رهن �لعقار �ملذكور �عاه بال�شيغة �لتنفيذية و�لمر بايقاع �حلجز �لتنفيذي 
على رهن �لعقار رقم 414 بالطابق رقم 4 مببنى �لرتا 2 رقم 2 �لبالغ م�شاحته )743.03( قدم مربع و�ملو�قف رقم:122 على قطعة 
�لر�س رقم 4 مبنطقة �لثنية �لثالثة بامارة دبي �ملرهون للبنك �لطالب و�ململوك للمطلوب �شده وتثمينه وبيعه باملز�د �لعنلى 
لتح�شيل حقوق �لطالب قبل �ملطلوب �شده �ملقدره مببلغ )777.538.27( درهم �شبعمائة و�شبعة و�شبعني �لف وخم�شمائة وثمانية 
وثاثني درهم و�شبعة وع�شرين فل�شا - من ح�شيلة �لبيع وما ي�شتجد عليها من فو�ئد قانونية حتى تاريخ �لبيع �لنهائي طبقا 

لحكام �لقانون و�ملادتني 25 و 26 وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي . 
طالب �لتنفيذ:بنك �مل�شرق �س.م.ع

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بور�شعيد - ديره - بناية عبد�هلل حممد �مل�شعود - مكتب رقم 802 & 804
وميثله:حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي

�ملطلوب �إعانه :  1- �شيدى حممد �شامل وطفه  -  �شفته : منفذ �شده 
مو�شوع �لإعان :  قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2022/2/14 �خطاركم با�شتام �ملنقولت يف مدة �أق�شاها خم�شة ع�شر 
يوم من تاريخ �لعان يف �لعقار �ملبني �و�شافه �دناه نوع �لعقار �شقة �شكنية - �ملنطقة �لثنية �لثالثة - رقم �لر�س - 4 - رقم 
�ملبنى 2 - ��شم �ملبنى �لرتا 2 - رقم �لعقار 414 - رقم �لطابق 4 - �مل�شاحة 69.03 مرت مربع و�ل �شيتم �يد�ع مبلغ �لتقييم من 

قبل �ملز�يد و��شتام �لعقار.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية -وام:

�ملجل�س  �ل�شرقي ع�شو  �ل�شيخ حمد بن حممد  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
�لأعلى حاكم �لفجرية، يف ق�شر �لرميلة، �لدكتور حممد ر��شد �حلفيتي، 
حل�شوله على درجة �لدكتور�ة يف علم �لجتماع �لتطبيقي من جامعة 

حممد �خلام�س باململكة �ملغربية �ل�شقيقة.
و ��شتمع �شاحب �ل�شمو حاكم �لفجرية من �لدكتور حممد �حلفيتي �إىل 
�شرح مف�شل عن حمتوى ر�شالة �لدكتور�ة �لتي حملت عنو�ن "�لهوية 
�لوطنية يف ظل تعدد �لثقافات يف �ملجتمع �لإمار�تي" مباركا �شموه له 

هذ� �لإجناز �لعلمي ومتمنيا له �لتوفيق و�لنجاح.
من جانبه وجه �لدكتور حممد �حلفيتي �ل�شكر ل�شاحب �ل�شمو حاكم 
�لفجرية على �ل�شتقبال ودعم �شموه �لد�ئم لأبناء �لفجرية من حملة 

�ل�شهاد�ت �لعليا وتوجيههم مبو��شلة م�شرية �لعلم و�ملعرفة.
�لأمريي  �لديو�ن  مدير  �ل�شنحاين  �شعيد  حممد  �شعادة  �للقاء  ح�شر 

بالفجرية.

•• العني - الفجر

�لدكتورة  �ل�شيخة  م��ن  بتوجيهات 
�شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان 
رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شات �ل�شيخ 
�آل نهيان �لثقافية  حممد بن خالد 
مكتبة  م��ن  ك��ل  ���ش��ارك��ت  �لتعليمية 
�ملكتبة  يف  ممثلة  �مل�شتقبل  �أج��ي��ال 
�لقهوة  وم��در���ش��ة  �ل��ذك��ي��ة  �ملتنقلة 
�شمن  �مل��ب��زرة  مهرجان  يف  و�ل�شنع 

فعاليات �شتاء �لإمار�ت .
وتاأتي �مل�شاركة �شمن جهود �ل�شيخة 
�لدكتورة �شما بنت حممد بن خالد 
�مل�شاركة  �ىل  �ل���ر�م���ي���ة  ن��ه��ي��ان  �آل 
بفاعلية يف �إجناح حملة "�أجمل �شتاء 
�ملوؤ�ش�شات  دور  وت��ع��زي��ز  �لعامل"  يف 
�لعودة  يف  �مل�����ش��اه��م��ة  يف  �ملجتمعية 

للحياة فيما بعد كوفيد 19.

وق�������د ����ش���م���ل ب����رن����ام����ج �مل�������ش���ارك���ة 
وتعليمية  ثقافية  مم��ي��زة  فعاليات 
�ملتنقلة  �ملكتبة  قدمتها  وترفيهية 

�إ�شادة  كانت حمل  لاأطفال  �لذكية 
�جلميع.

 هذ� وقد ز�ر �ملكتبة �ملتنقلة �لذكية 

�ل�شام�شي  ف��ا���ش��ل  �ل��ع��ق��ي��د  م��ن  ك��ل 
، و�شعادة  ز�خ��ر  مدير مركز �شرطة 
ر��شد �ملنعي �ملدير �لتنفيذي للبنية 

و�شعادة  �ل���ع���ني،  ل��ب��ل��دي��ة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
�لتنمية  د�ئرة  وكيل  �لبلو�شي  ر��شد 
�لق���ت�������ش���ادي���ة �ل���ذي���ن وق���ف���و� على 

�إعجابهم  �أب�����دو�  و  �مل��ك��ت��ب��ة  �أن�����ش��ط��ة 
بالدور �ملميز �لذي تلعبه موؤ�ش�شات 
نهيان  �آل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 

�لعني  ملدينة  �لثقافية  �خل��ارط��ة  يف 
ب�شكل خا�س ودولة �لإم��ار�ت ب�شكل 

عام .

كما و�شاركت مدر�شة �لقهوة و�ل�شنع 
يف �لركن �ملخ�ش�س للرت�ث بعر�س 
لعدد من �ملقتنيات �لرت�ثية وعر�س 
�إعد�د �لقهوة �لعربية  حي لطقو�س 
. و�جلدير بالذكر �أن �إد�رة �ملهرجان 
قد تقدمت بال�شكر و�لتقدير ل�شمو 
حممد  بنت  �شما  �لدكتورة  �ل�شيخة 
تقدمي  ع���رب  ن��ه��ي��ان  �آل  خ���ال���د  ب���ن 
حممد  �ل�شيخ  مل��رك��ز  �لأول  درع���ني 
بن خالد �آل نهيان �لثقايف،  و�لثاين 
ملكتبة �أجيال �مل�شتقبل وذلك تقدير� 
دور  ع��ل��ى  �لإد�رة  جم��ل�����س  ل��رئ��ي�����س 

موؤ�ش�شاتها �لفعال خال �ملهرجان.
مكتبة  م�������ش���ارك���ة  وت���ت���و�����ش���ل  ه�����ذ� 
�أجيال �مل�شتقبل و مدر�شة �لقهوة و 
�لثقافية  �لفعاليات  بتقدمي  �ل�شنع 
متفرقة  ف�����رت�ت  ع��ل��ى  و�ل���رت�ث���ي���ة 

طو�ل فرتة �ملهرجان .

•• ابوظبي-الفجر:

للبحوث  ت����ري����ن����دز  "مركز  ��������ع  وقَّ
مع  ت��ع��اون  م��ذك��رة  و�ل�شت�شار�ت"، 
�شقر  ب���ن  ���ش��ع��ود  �ل�����ش��ي��خ  "موؤ�ش�شة 
�لعامة"،  �ل�شيا�شة  لبحوث  �لقا�شمي 
�لتعاون  �آف�����اق  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  وذل����ك 
و�لعلمية،  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  �مل����ج����الت  يف 
وت��ب��ادل �خل���رب�ت يف جم��ال �لتدريب 

و�لتطوير.
ع �ملذكرة من جانب "تريندز"  وقد وقَّ
�لعلي،  ع����ب����د�هلل  حم���م���د  �ل����دك����ت����ور 
"تريندز"،  ملركز  �لتنفيذي  �لرئي�س 
ومن جانب "�شعود �لقا�شمي لبحوث 
نتا�شا  �ل��دك��ت��ورة  �لعامة"،  �ل�شيا�شة 
للموؤ�ش�شة.  �لتنفيذية  �ملديرة  ري��دج، 
�لتعاون  تعزيز  �إىل  �مل��ذك��رة  ت�شعى  �إذ 
�جلانبني  ب��ني  وتفعيلهما  و�لتن�شيق 
�ملبتكرة  �ل���ب���ح���وث  دع�����م  جم�����ال  يف 
�لتعليم  جم�����الت  ع��ل��ى  ت���رك���ز  �ل���ت���ي 

�أج����ل دع���م �شّناع  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات، م���ن 
�ل�شيا�شات و�أ�شحاب �لقر�ر.

منوذج عاملي موؤثر
�لعلي،  �لدكتور حممد عبد�هلل  وقال 
تريندز  "مركز  ل�  �لتنفيذي  �لرئي�س 
توقيع  �إن  و�ل�شت�شار�ت"  للبحوث 
مذكرة �لتعاون و�لتفاهم مع موؤ�ش�شة 
�لقا�شمي  ���ش��ق��ر  ب���ن  ���ش��ع��ود  �ل�����ش��ي��خ 

تاأتي  �ل���ع���ام���ة،  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  ل���ب���ح���وث 
على  "تريندز"  ح��ر���س  منطلق  م��ن 
�لنفتاح على خمتلف �ملر�كز �لبحثية 
و�ل��ف��ك��ري��ة �لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة، ما 
ي���ع���زز م�����ش��اع��ي �مل���رك���ز �ل���ه���ادف���ة �إىل 
و�إعد�د  �لر�شني  �لعلمي  �لبحث  دعم 
�ل��ب��اح��ث��ني �ل�شباب  ج��ي��ل ج��دي��د م��ن 
يف  بفعالية  �مل�����ش��ارك��ة  على  �ل��ق��ادري��ن 

�شناعة �مل�شتقبل.

مذكرة  "ت�شتمد  �ل���ع���ل���ي:  و�أ�����ش����اف 
�ل��ت��ع��اون �أه��م��ي��ت��ه��ا م��ن ك��ون��ه��ا تدعم 
خال  من  و�لبحثي  �لعلمي  �لتعاون 
�ل�شركاء  �لعاقات مع  �شبكات  تقوية 
وجهات  وتبادل  و�لدوليني،  �ملحليني 
�لق�شايا  ب�������ش���اأن  و�لأف�����ك�����ار  �ل��ن��ظ��ر 
و�ل���ت���ط���ور�ت �ل��ت��ي ت��ت��ن��اول��ه��ا ك��ل من 
دورهما  عن  ف�شًا  و�ملركز،  �ملوؤ�ش�شة 
�جلانبني  ر���ش��ال��ة  حتقيق  يف  �ل��ف��ع��ال 

�ل��ه��ادف��ة جل��ع��ل �مل��ج��ت��م��ع �لإم���ار�ت���ي 
موؤثر�ً  عاملياً  و�أمنوذجاً  علميًة  منارًة 
مبدعة  بعقلية  �ل��ع��امل��ي،  �ل��ت��وج��ه  يف 
�أن  م���وؤك���د�ً  نبيلة"،  �إن�����ش��ان��ي��ة  وق��ي��م 
توجهات "تريندز" و"�شعود �لقا�شمي 
تت�شقان  �لعامة"  �ل�شيا�شة  لبحوث 
�أجيال جديدة  وتاأ�شي�س  بناء  �إطار  يف 
على  �لقادرين  �ل�شباب  �لباحثني  من 
�لآنية،  و�لتطور�ت  �ملتغري�ت  مو�كبة 
�لتي  و�مل���ه���ار�ت  �ل���ق���در�ت  ويتملكون 
�مل�شتقبل  ����ش��ت�����ش��ر�ف  م���ن  مت��ّك��ن��ه��م 

بالعلوم و�ملعارف �لبحثية.
وتعترب موؤ�ش�شة �ل�شيخ �شعود بن �شقر 
�لعامة  �ل�شيا�شة  لبحوث  �لقا�شمي 
عام  تاأ�ش�شت  رب��ح��ي��ة،  غ��ري  موؤ�ش�شة 
2009 من �أجل �مل�شاعدة يف �لتنمية 
و�لقت�شادية  و�لثقافية  �لجتماعية 
�لتحول  تن�شد  كما  �لإم����ار�ت،  بدولة 
على  تركز  للبحوث  عاملية  هيئة  �إىل 
خمتلف  يف  �ملحلية  �ل��ق��در�ت  تطوير 

�لقطاعات.

ومذكرة تعاون اتفاقية   130
للبحوث  ت��ري��ن��دز  "مركز  �أن  ي��ذك��ر 
�تفاقيات  �������ع  وقَّ و�ل�شت�شار�ت" 
ت�����ع�����اون مم���اث���ل���ة م�����ع �ل����ع����دي����د من 

و�لإقليمية  �ملحلية  و�لهيئات  �ملر�كز 
 130 ن��ح��و  �إىل  و���ش��ل��ت  و�ل���دول���ي���ة 
�ت��ف��اق��ي��ة وم���ذك���رة ت���ع���اون، وذل����ك يف 
معرفياً  ج�����ش��ر�ً  ل��ي��ك��ون  �شعيه  �إط����ار 
�لتي  �ل�شاملة  �لثقافة  ين�شر  ع��امل��ي��اً 
�لر�شني،  �لعلمي  �لبحث  �إىل  ت�شتند 

و�لت�شامح  �خلري  تن�شد  �لتي  و�لقيم 
ّناع �لقر�ر  و�حلو�ر �لإن�شاين، ورفد �شُ
�لعلمي،  �ملجتمع  ل�شيما  و�ملجتمع، 
و�شع  يف  �مل�شاعدة  �شاأنه  م��ن  م��ا  بكل 
و�شنع  �مل�شتجد�ت  ومو�جهة  �حللول 

�مل�شتقبل.

•• دبي-وام:

�لثقافة  ن���دوة  يف  �لعلمي  �لإم�����ار�ت  ن���ادي  ي�شت�شيف 
و�لعلوم وبالتعاون مع �ملكتب �لآ�شيوي �لتابع للمنظمة 
و�لتكنولوجيا  بالعلوم  �لفر�غ  �أوقات  ل�شتثمار  �لعاملية 
�ل�شاد�س  �لآ���ش��ي��وي  �ل��ع��ل��م��ي  �مل��ل��ت��ق��ى   MILSET
2022 �لذي يعقد يف �لفرتة من 20 �إىل 26 فرب�ير 

�جلاري يف مقر �لندوة.
ويركز يف �مللتقى - �لذي ي�شارك فيه نخبة من �لعلماء 
�آ�شيا، وكافة دول �لعامل، - ب�شكل ح�شري  �ل�شباب من 
على �لإبد�ع �لعلمي للعلماء �ل�شباب �لطاحمني من كل 

�أنحاء �لعامل.
وي�شارك يف �مللتقى 41 وفد�ً من 30 دولة منهم 16 
�أمريكا  من  دول  و4  �أوروب��ي��ة،  دول  و7  �آ�شيوية،  دول��ة 
 450 جمموعه  مبا  �أفريقيا،  من  دول  و3  �لاتينية، 
يعر�شون  �ل��ع��ل��وم  وم��ر�ك��ز  �أن��دي��ة  �شباب  م��ن  م�شاركا 
�ل��ع��ل��م��ي��ة. و�مللتقى  و�إب��د�ع��ات��ه��م  �ب��ت��ك��ار�ت��ه��م  خ��ال��ه 

�لعلمي �لآ�شيوي هو مبادرة من �ملكتب �لآ�شيوي �لتابع 
بالعلوم  �ل��ف��ر�غ  �أوق����ات  ل�شتثمار  �ل��ع��امل��ي��ة  للمنظمة 
و�لتكنولوجيا MILSET ، وهي منظمة �شبابية غري 
�إىل  تهدف  �شيا�شياً،  وم�شتقلة  ربحية  وغ��ري  حكومية 
تطوير �لثقافة �لعلمية بني �ل�شباب من خال تنظيم 
بر�مج �لعلوم و�لتكنولوجيا. وقال بال �لبدور رئي�س 
يف  �مللتقى  ��شت�شافة  �إن  و�لعلوم  �لثقافة  ندوة  جمل�س 
ب�شهر  �لدولة  �حتفال  مع  �ن�شجاماً  تاأتي  �لفرتة  هذه 
�لبتكار يف فرب�ير من كل عام، ويهدف �مللتقى �إىل خلق 
م�شاحة لت�شليط �ل�شوء على جهود �ل�شباب، �ملعلمني، 
�ل��ق��ادة و�له��ت��م��ام ب��الب��ت��ك��ار يف جم��ال �ل��ع��ل��وم و�لعلم 
�مل�شاهمة  و�لتكنولوجيا من خال تعزيز حافزهم مع 
يف تنميتهم �ل�شخ�شية، وتاأ�شي�س عاقات مع �ملوؤ�ش�شات 
تطوير  خ��ال  م��ن  �ملت�شابهة  �لأه����د�ف  ذ�ت  �لأخ����رى 
�لأفكار  ت��ب��ادل  �أج���ل  م��ن  و�لتقنية  �لعلمية،  �مل�����ش��اري��ع 
�لعامل �حلالية، ل�شالح  وخلق حلول وفقا لحتياجات 

�ل�شناعة، �لقطاع �لتعليمي و�ملجتمع ككل.

بتوجيهات �صما بتت حممد بن خالد اآل نهيان

مكتبة اأجيال امل�شتقبل ومدر�شة القهوة وال�شنع ي�شاركان يف مهرجان املبزرة �شمن فعاليات �شتاء الإمارات

ندوة الثقافة والعلوم ت�شت�شيف امللتقى العلمي الآ�شيوي ال�شاد�س يف 20 فرباير

•• دبي-الفجر:

�أن�شطتها �لإن�شانية و�ملجتمعية، قام  "بيت �خلري" لتعزيز  �شمن ن�شاط 
ملوؤ�ش�شة حممد بن  ب��زي��ارة  �ل��ع��ام،  �مل��دي��ر  نائب  �مل��زروع��ي،  م��ب��ارك  �شعيد 
حيث  �حل���الت،  بع�س  ومناق�شة  �لتعاون،  �شبل  لبحث  لاإ�شكان،  ر��شد 
بو�شهاب،  حمد  عمر  للموؤ�ش�شة،  �لتنفيذي  �ملدير  مبهام  بالقائم  �لتقى 
�لذي رحب بوفد �جلمعية �لذي �شّم �أي�شاً موزة �ل�شام�شي، رئي�س ق�شم 
�لعاقات �لعامة و�إ�شعاد �ملتعاملني، وذكرى �أحمد، رئي�س ق�شم �لتن�شيق 
و�مل�شاريع، و�شريين عبد �هلل من�شقة ق�شم �لإعام، وعمر �لفاح من�شق 

�لعاقات �لعامة.

�أب���د�ه �شعادة  �ل��ذي  �مل��زروع��ي على ح��ف��اوة �ل�شتقبال و�له��ت��م��ام  و�أث��ن��ى 
بو�شهاب وفريق عمله باملو�شوعات �لتي طرحها، حيث بحث معه متطلبات 
بع�س �لأ�شر �ملو�طنة �لتي ت�شهم �جلمعية يف م�شاعدتها، وناق�س ب�شكل 
�لذي  �لنا�شئة  و�لأ�شر  �ل�شباب  �أ�شر  مل�شروع  �ملوؤ�ش�شة  �إمكانية دعم  خا�س 
تعكف "بيت �خلري" على تنفيذه �شمن خطتها �ل�شرت�تيجية �جلديدة، 
لرعاية �أ�شر �ل�شباب حديثي �لزو�ج �أو �ملقدمني على �لزو�ج، حتى يتمكنو� 

من �ل�شتقر�ر وبناء �أ�شر �شعيدة.
مبهام  �لقائم  بو�شهاب،  حمد  عمر  �شعادة  بلقاء  �ملزروعي" �شعدت  وق��ال 
�ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لاإ�شكان، وقدمت له نبذة عن 
م�شروع "بيت �خلري" لدعم �إ�شكان �ل�شباب �ملتزوجني حديثاً �أو �ملقدمني 

على �لزو�ج، حيث قدمنا لهم خال عام 2021 مبلغ 6،9 مليون درهم، 
منها  دره��م  مليون   2،3 �جلمعية   فاأنفقت  �أ�شرة،   498 منها  ��شتفادت 
كر�شوم �إيجار، و 1،1 مليون درهم م�شاريف ��شتكمال بناء، و1،5 مليون 
درهم ل�شر�ء �أثاث، و603 �ألف درهم للم�شتلزمات �ملنزلية، و475 �ألفاً 
للماء و�لكهرباء، و370 �ألفاً لاأجهزة �لإلكرتونية، و128 �ألفاً لاأجهزة 

�لكهربائية، و289 �ألفاً لل�شيانة، و35 �ألفاً لل�شرف �ل�شحي".
و�أكد �ملزروعي �أن �جلمعية ت�شعى �إىل دعم �لأ�شر �مل�شتحقة بعقد تفاهمات 
و�شر�كات تعاون مع �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية ذ�ت �لعاقة، و�أ�شاف: 
"نثمن جهود موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لاإ�شكان، ملا تقوم به من دور فاعل 
يف  �مل�شاهمة  على  نركز  �إذ  ونحن  �ل�شباب،  �إ�شكان  دعم  �أج��ل  من  وحيوي 

م�شاعدتهم يف تاأ�شي�س �أ�شرهم �ل�شغرية و�لو�عدة، فاإننا يف "بيت �خلري" 
ملتزمون بتوجيهات جمل�س �لإد�رة �ملوقر �لذي نبهنا �إىل �ل�شتمر�ر يف 
م�شاندة �لأ�شر �ملو�طنة �لتي تكفلها �جلمعية، ويتابع مدير عام �جلمعية، 
وب�شكل حثيث، فهو يرى  هذ� �جلانب  �لعو�شي �شخ�شياً  عابدين طاهر 
"�أمان"،  ل��ربن��ام��ج  ج��دي��دة  �إ���ش��اف��ة  ه��ي  �إمن���ا  �ل�شباب  �أ���ش��ر  م�شاعدة  �أن 
لاأ�شر  �شهري  ب�شكل  وغذ�ئية  نقدية  م�شاعد�ت  تقدمي  ي�شهم يف  �ل��ذي 
�أنفقت �جلمعية على م�شاريع �لأ�شر يف  �لأق��ل دخ��ًا و�أك��رث حاجة، وقد 
�أ�شر �لأيتام و�أ�شر  2،6 مليون درهم، مبا فيها  �شهر يناير �لفائت فقط 
�أ�شحاب �لهمم و�أ�شر �ل�شباب، وذلك بهدف تعزيز ��شتقر�ر �لأ�شر �ملتعففة 

و�إ�شعادها".

»بيت اخلري« تعزز تعاونها مع موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لالإ�شكان

حاكم الفجرية ي�شتقبل مواطنا مبنا�شبة ح�شوله على درجة الدكتوراه بعلم الجتماع التطبيقي

مركز تريندز و�شعود القا�شمي لبحوث ال�شيا�شة العامة يوّقعان مذكرة تعاون يف املجالت البحثية

تعزيزًا للمظهر اجلمايل ومواكبة للنه�صة العمرانية التي ت�صهدها اأبوظبي

بلدية مدينة اأبوظبي تزرع 3 ماليني و710 اآلف زهرة �شتوية يف جزيرة اأبوظبي والرب الرئي�شي
•• اأبوظبي –الفجر:

تعزيز�ً للمظهر �جلمايل �لذي تتمتع به �أبوظبي، ومو�كبة للنه�شة �لعمر�نية 
لد�ئرة  �لتابعة  �أب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  �أجن���زت  ت�شهدها،  �ل��ت��ي  و�حل�����ش��اري��ة 
�لبلديات و�لنقل، زر�عة 3 مايني 710 �آلف و795 زهرة �شتوية على جو�نب 
�لعديد من �لطرق ويف �جلزر �لو�شطية و�لدو�ر�ت و�جل�شور و�ملما�شي و�ملمر�ت 
يف مناطق متفرقة �شمن �لنطاق �جلغر�يف للبلدية ومر�كزها �لفرعية، بهدف 

مرتاديها  قلوب  على  و�ل�شعادة  �لبهجة  و�إدخ��ال  طبيعي،  جتميل  مل�شات  �إ�شفاء 
من �أفر�د �ملجتمع. وعمل مركز بلدية �ملدينة على زر�عة 2،064،616 زهرة 
�أبوظبي من  �شارع كورني�س  �أبوظبي، من بينها  �ملناطق بجزيرة  �لعديد من  يف 
نفق �مليناء وحتى تقاطع �شارع �مللك �شلمان بن عبد �لعزيز، و�شارع �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان، و�شارع �خلليج �لعربي، بالإ�شافة �إىل �لعديد من �ل�شو�رع و�ملناطق 
بلدية  مركز  عمل  كما  �أبوظبي.  جزيرة  د�خ��ل  و�ملنتزهات  و�حل��د�ئ��ق  �لأخ���رى 
�لدويل،  �أبوظبي  مطار  منطقة  عند  زه��رة   415،261 زر�ع��ة  على  �ل�شهامة 

�لباهية  منطقة  يف  �ل�شو�رع  من  �لعديد  جانبي  وعلى  و�ملنتزهات  �حلد�ئق  ويف 
زر�عة  على  �لوثبة  بلدية  مركز  عمل  بينما  يا�س،  وجزيرة  و�ل�شمحة  و�لرحبة 
�جلزيرة �لو�شطية للطريق �ملوؤدي �إىل منطقة مهرجان  يف  زهرة   305،959
�لأحياء  بع�س  يف  وكذلك  �لهجن،  ل�شباق  �لرئي�شية  �ملن�شة  وعند  ز�ي��د،  �ل�شيخ 
�ل�شكنية و�ملنتزهات �لو�قعة �شمن �لنطاق �جلغر�يف للمركز. بينما عمل مركز 
�لأحياء  م��د�خ��ل  عند  زه��رة  �أل��ف   811،607 زر�ع���ة  على  ز�ي��د  مدينة  بلدية 
بلدية  مركز  عمل  حني  يف  �ل�شكنية،  �لأح��ي��اء  يف  و�حل��د�ئ��ق  �لرئي�شية  �ل�شكنية 

م�شفح على زر�عة 113،352 زهرة مو�شمية �شتوية يف �ل�شارع �لعام ومنطقة 
�ليكاد ومناطق �شناعية �أخرى. وقد حر�شت بلدية مدينة �أبوظبي على �أن تكون 
�لزهور متنا�شقة يف �لأ�شكال و�لألو�ن، حيث متت زر�عة زهور �لبيتونيا متعددة 
�لألو�ن مثل �لأبي�س و�لأحمر و�لبنف�شجي و�لوردي وبلو د�دي و�ل�شاملون، وزهور 
"�لأقحو�ن"  كانديول  وكذلك  و�ل��ربت��ق��ايل،  �لأ�شفر  باللونني  جولد  �مل��اري 
باللون �لربتقايل، و�أجاريتم باللونني �لبنف�شجي و�لأبي�س، وبري�شكا "ملفوف 

�أي�شاً. و�لأبي�س  �لبنف�شجي  �لزينة" باللونني 



اخلميس   17  فبراير    2022  م   -    العـدد   13471  
Thursday   17  February   2022   -  Issue No   13471

07

اأخبـار الإمـارات

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

�شخر جناح �لكويت يف �أك�شبو 2020 �مكانياته يف جمال �لتكنولوجيا ليظهر 
و�حلا�شر،  �ملا�شي  بني  �ندماج  �خلارجي  �لت�شميم  جاء  حيث  منفرد،  ب�شكل 
ويعك�س روؤية �لكويت �مل�شتقبلية، فالت�شميم عبارة عن �شا�شة عمالقة تعر�س 
�حلا�شر  عر�س  مع  �ملا�شي،  يف  �حلياة  على  �ل��د�ل��ة  و�لأب���ل  �لرملية  �لكثبان 
ركيزتني  ع��ل��ى   ي��رت��ك��ز  �ل���ذي  �مل��ب��ن��ى  ت�شميم  فل�شفة  خ���ال  م��ن  و�مل�شتقبل 
�أ�شا�شيتني هما �لطاقة �ل�شم�شية و�حلفاط على �ملاء، ومبا يتما�شى مع �شعاره، 
�مل�شتقبل،  �إىل  طموحة  وبو�بة  لا�شتد�مة  جديدة  فر�س  �جلديدة  �لكويت 
�ل�شم�س  ب�شوء  تتاألأ  لفافة  �أن��ه  على  �خل��ارج  �ملبنى من  ف�شا عن جت�شيد 
معربة عن �لطبيعة، ويف �لليل وجهة �ملبني تتحول �إىل بانور�ما تعر�س نف�س 
�أكرث تاأثري�ً وجماًل، وذلك لعر�س ثقافتها وعاد�تها  �ملقتطفات ولكن ب�شكل 

وتاريخها �لعريق.
عبور  ومبجرد  م�شرفني  با�شتقبال  �لكويت  جناح  د�خ��ل  رحلته  �ل��ز�ئ��ر  يبد�أ 
�لذي يتو�شط  �ملياه  �أمام حماكاة لربج   �لز�ئر نف�شه  �لرئي�شية يجد  �لبو�بة 
مبنى �جلناح، وك�اأن �مل�شمم �أر�د �أن يجعل �جلمهور يركز على �لهذ� �لنموذج 
�لكويت  �ل��ت��ز�م  ث��م يعر�س  وم��ن  �ل��د�خ��ل،  م��ن  �ملبنى  �شقف  �إىل  �ل��ذي ي�شل 

بالتنمية �مل�شتد�مة لتاأمني م�شتقبل �آمن ومزدهر لقت�شادها وبيئتها ومدنها 
و�شعبها، و�لتقنيات �حلديثة حا�شرة بقوة يف �جلناح �لكويتي، حيث مت توظيف 
وثقافة  �لفكر  لإي�شال  وذل��ك  �جل��ن��اح  �أرك���ان  ك��ل  يف  �لتفاعلية  �لتكنولوجيا 
وم�شتقبل �لكويت وحا�شرها وما�شيها، وهذ� و��شح جد�ً يف �ملمر �لذي يتخذه 
�لز�ئر كج�شر مير منه �إىل �لطابق �لعلوي، و�أثناء �ملرور ت�شكل �جلد�ر �حلياة 
�ل�شا�شة  بجو�ر  م��روره  مع  متميزة  جتربة  �لز�ئر  ويخو�س  باملياه،  �ملرتبطة 
�لتى مبثابة حمطات دورها نقل �جلمهور �إىل بد�يات دولة �لكويت، وت�شلط 
و�شيد  �لبحرية  جتارتها  و�ب��ر�ز  وثقافتها،  وح�شارتها  تاريخها  على  �ل�شوء 
�للوؤلوؤ، ونقلتها �لكبرية بعد �كت�شاف �لنفط لتحدث �لنقلة �لنوعية، وحتولها 
�إىل دولة حديثة متقدمة، ويف لوحة ��شتثنائية مع نهاية �ملمر ت�شري �إىل ق�شة 
ت�شمية �لكويت، �لذي �ت�شح �أنه م�شتق من �لكلمة �لعربية »�أكو�ت«، وهي جمع 
»كوت«، مبعنى �حل�شن �لذي ي�شيد بالقرب من �خلليج، ومن مهامه �حلر��شة 
و�لدفاع عن �لدولة، ويف نف�س �لوقت جم�شد�ً لروؤية �لدولة و��شرت�تيجيتها 

�لتي ترتكز على �لطاقة �ملتجددة، لتحقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة.
كما يدعو جناح �لكويت �جلمهور �إىل �كت�شاف �لبيئة و�لطبيعة وتنوع �حلياة 
بدوره  قام  �لذي  “�حلديقة”  �لربية، من خال ركن مت تخ�شي�شه بعنو�ن 
�حلياة  على  �ل�شوء  ت�شليط  م��ع  �ملحنطة  �حل��ي��و�ن��ات  م��ن  جمموعة  بعر�س 

وعر�س  �ملختلفة  �ل�شر�عية  �ل�شفن  و�شناعة  �لكويتي  �لبوم  حيث  �لبحرية، 
�لغو�س على �للوؤلوؤ و�شيد �ل�شمك، و�ل�شناعات �ملكملة كاجلر�جري و�ل�شباك 
�لتى  �ملحلية  �حليو�نات  �ب��ر�ز  �إىل  بالإ�شافة  �ليدوية،  �حل��رف  من  وغريها 
لقت ��شتح�شاناً من �لز�ئرين وخا�شة �لأطفال �لذين حر�شو� على �لتقاط 

�شور�ً تذكارية من �حلديقة.
ومع �نتقال �لز�ئر وجتوله يف �لطابق �لعلوي �شيكت�شف �أن �للوحات �لإر�شادية 
معلقة بال�شقف ل�شهولة �ملرور و�لتجول بني �أروقة �جلناح بكل ي�شر، وكل لوحة 
من تلك �للوحات بها معلومات عن �ملوقع �ل�شرت�تيجي، �لغو�س و��شتخر�ج 
�للوؤلوؤ، �أ�شياء يتم نقلها عرب �جلمال، كل هذه �ل�شا�شات ت�شتعر�س �حلياة بكل 
�لنفط،  �كت�شاف  بعد  �لب�شر  و�لتحول �جلوهري يف حياة  �لدقيقة  تفا�شيلها 
و�لتوجه نحو �لتجارة و�ل�شناعة، ويف لوحة عنو�نها �لتاريخ و�لرت�ث ت�شري 
�إىل �أن تاريخ �لكويت يعود �إىل �ألف �ل�شنني وعلى �متد�د هذه �لفرتة �لزمنية 
كانت �لكويت ملتقى ثقافياًوح�شارياً، و�أنها كانت حا�شرة بقوة يف ملتقى بني 

دول �ل�شرق و�لغرب، وملتقى يف ذ�تها بني ثقافة �لبادية وثقافة �لبحر.
بقطاع  ي��ع��رف  فيما  �ملنطقة،  يف  و�أهميته  �لكويت  م�شرية  �ل��ز�ئ��ر  ويكت�شف 
يف  �جلديدة  �لكويت  روؤي��ة  مع  يتما�شى  ومب��ا  و�ل�شناعة  و�لقت�شاد  �لإع��ام 
�مل�شمم بركن مت تخ�شي�شه للمقتنيات �لأثرية و�ملهمة  �أهتم  حيث   ،  2035

يف �شناديق زجاجية لعر�س �لأثار و�ملقتنيات �لثمينة مبا يعك�س حرفية �لفنان 
بالفنون  �أي�شا  �جل��ن��اح  و�أه��ت��م  �مل��ع��ادن،  م��ن  �لدقيقة  �ل�شناعات  يف  �لكويتي 
جملة  على  �لعربية  �ل��دول  �أط��ف��ال  تربي  كانت  �لتى  �ملجات  فمن  و�لأد�ب، 
�لعربية،  �ملجات  �مل�شرف يف  �لنموذج  �لتى �شربت  و�لعربي  �ل�شغري  �لعربي 
كما يكت�شف �لز�ئر مكانة �ملر�أة ومتكينها يف �ملجتمع وزيها �لتقليدي، و�ل�شعود 
�أك�شبو يف منظر خاب  �ملتميزة لأر���س  �ملبنى وم�شاهدة �لطالة  �إىل �شطح 
�أك�شبو  �أهم �أهد�ف م�شاركة �لكويت يف  �أن  للكثري من �لأجنحة �ملجاورة، كما 
�مل�شتقبلية و�شنع  خطتها  و�ب��ر�ز  �مل�شاركة  �لدول  مع  �لتو��شل  هو   2020

�مل�شتقبل لاأجيال �لقادمة. 

جناح الكويت بانوراما متزج املا�شي باحلا�شر ويعر�س برج املاء وحيوانات حمنطة وم�شغولت معدنية يف اإك�شبو 2020 

•• دبي - وام:

�لثقافة  �ل��ك��ع��ب��ي وزي����رة  ب��ن��ت حم��م��د  ن���ورة  ز�رت م��ع��ايل 
دبي،   2020 �إك�شبو  معر�س  يف  كمبوديا  جناح  و�ل�شباب 
ت�شم  تاريخية  و�جهة  من  ويتاألف  �ل�شتد�مة  مبنطقة 
وهو  �لعامل  �لأث��ري��ة يف  �لعبادة  دور  �أك��رب  لأح��د  جم�شماً 
�إىل مناذج من حر��س  �إ�شافة  و�ت،  �أنغكور  معابد  جممع 
�مل��ع��اب��د �ل��ت��اري��خ��ي��ني ب��احل��ج��م �ل��ط��ب��ي��ع��ي، م��ع ن��ب��ذة عن 

حياتهم �لأ�شطورية.
و ��شتعر�س �لقائمون على �جلناح مكونات جناح كمبوديا 
ثرية  جتربة  �ل���زو�ر  تعطي  �أق�شام  ثاثة  يت�شمن  �ل��ذي 

باأحد  تبد�أ بجولة تاريخية يف معابد كمبوديا، ثم يعرف 
�لتي  �لأم����و�ج  بهدير  م��دع��وم��اً  كمبوديا،  �شو�طئ  �أ�شهر 
�لطبيعة �خلابة  وباأ�شو�ت حتاكي  �لز�ئر  �أق��د�م  ت�شرب 
يف هذه �لأماكن، م�شتهدفة بذلك ��شتغال "�إك�شبو دبي" 
بالطبيعة،  �ل�شتمتاع  يف  �ل��ر�غ��ب��ني  �ل�شياح  ل�شتقطاب 

وق�شاء رحلة من �ل�شتجمام و�لتاأمل.
فيما ي�شم �لق�شم �لثالث قاعة حتوي �لرت�ث �لكمبودي، 
ورد�ء  و�لطهي،  �ل��زر�ع��ة  يف  م�شتخدمة  �أدو�ت  وتت�شمن 
د�خل  حمفوظاً  و�ل��ذه��ب،  �حلرير  خيوط  من  م�شنوعاً 
ل��ل��م��ل��وك وزوجاتهم  ك����ان خم�����ش�����ش��اً  زج���اج���ي  ���ش��ن��دوق 
�آلف   10 �إىل  قيمته  وت�شل  ي��دوي��اً،  ي�شنع  و�لأث���ري���اء، 

دولر.
كما ز�رت معايل نورة بنت حممد �لكعبي جناح جمهورية 
و�شف  �إىل  و��شتمعت  �ل�شتد�مة  منطقة  يف  �ملُ��ق��ام  كوبا 
�لكوبية  �ل�شو�رع  �لتجول يف  �أثناء جتربة  �لكوبي  للجناح 

�لناب�شة باحلياة و�ملفعمة بالألو�ن .
ي�شتعر�س  �ل���ذي  �جل��ن��اح  �أق�����ش��ام  على  معاليها  �طلعت  و 
�لعاد�ت و�لتقاليد و�لرت�ث و�لفنون �لفولكلورية �لكوبية، 
وكذلك  �لتقليدية،  �ل�شناعات  م��ن  م��ام��ح  ع��ن  ف�شًا 
بها  ت�شتهر  �لتي  �ل��زر�ع��ي��ة  و�ملحا�شيل  �لفطرية  �حل��ي��اة 
�خلام  �مل��ادة  ي�شكل  �ل��ذي  �ل�شكر،  �أهمها ق�شب  كوبا ومن 

للعديد من �ل�شناعات هناك.

نورة الكعبي تزور جناحي كمبوديا وكوبا يف اإك�شبو 2020 دبي

حمدان بن زايد يد�شن ر�شيف الرحالت البحرية اجلديد يف �شاطئ �شري بني يا�س لل�شفن ال�شياحية
•• الظفرة-وام:

ز�يد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  د�شن 
منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل 
�لبحرية  �لرحات  �لظفرة ر�شيف 
يا�س  بني  �شري  �شاطئ  يف  �جل��دي��د 
ملجموعة  �لتابع  �ل�شياحية  لل�شفن 

مو�نئ �أبوظبي.
وي����ع����د �ل�������ش���اط���ئ �ل��������ذي ط���ورت���ه 
�لأول  �أب��وظ��ب��ي  جم��م��وع��ة م���و�ن���ئ 
�ملنطقة  يف  ن���وع���ه  م���ن  و�ل���وح���ي���د 
�لبحرية  ل���ل���رح���ات  و�مل��خ�����ش�����س 
و��شعة  جمموعة  ويقدم  �ل�شياحية 
من مر�فق �لرتفيه و�ملغامر�ت �إىل 

رّو�ده.
و���ش��ي�����ش��ه��م �ل��ر���ش��ي��ف �جل���دي���د يف 
زي��ادة �أع��د�د زو�ر جزيرة �شري بني 
يا�س وتقليل �لوقت �لازم لل�شعود 
ع��ل��ى م���نت �ل�����ش��ف��ن و�ل���ن���زول منها 
وحت�شني جتربة م�شافري �لرحات 

�لبحرية.
�أحمد  �شعادة  �لتد�شني  حفل  ح�شر 
�شمو  مكتب  مدير  �لظاهري  مطر 
�لظفرة  منطقة  يف  �حل��اك��م  مم��ث��ل 
و�شعادة �شعود عبد �لعزيز �حلو�شني 
و�ل�شياحة  �ل��ث��ق��اف��ة  د�ئ�����رة  وك��ي��ل 
�أب���وظ���ب���ي و����ش���ع���ادة ع��ي�����ش��ى حمد   -
بو�شهاب م�شت�شار �شمو رئي�س هيئة 
و�شعادة  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهال 
نا�شر حممد مطر �ملن�شوري وكيل 
منطقة  يف  �حل���اك���م  مم��ث��ل  دي������و�ن 
و�ل��ك��اب��نت حممد  ب��الإن��اب��ة  �لظفرة 
�ملنتدب  �لع�شو  �ل�شام�شي  جمعة 
و�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة مو�نئ 
�أب��وظ��ب��ي ون�����وره �ل��ظ��اه��ري مدير 
�ل��رح��ات �لبحرية يف  �أع��م��ال  ع��ام 
جمموعة مو�نئ �أبوظبي وعدد من 

كبار �مل�شوؤولني.
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  و����ش��ت��م��ع 
�لحتفال  ب��د�ي��ة  يف  نهيان  �آل  ز�ي��د 

نعرب  �أن  ون���ود  �ل�شياحية  لل�شفن 
�شموه  ل��دع��م  �لكبري  �متناننا  ع��ن 
�مل��ت��و����ش��ل و�إ���ش��ه��ام��ات��ه �ل��ك��ب��رية يف 

عمليات تطوير منطقة �لظفرة ".
و�أ����ش���اف �أن �ل��ق��ط��اع �ل�����ش��ي��اح��ي - 
و�ل���رح���ات �ل�����ش��ي��اح��ي��ة ع��ل��ى وجه 
يف  �أ�شا�شياً  رك��ن��اً  ي�شكل  �لتحديد- 
عملية �لتنويع �لقت�شادي وم�شرية 
�آثار  م��ن  ل��ه  مل��ا  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
�لقت�شاد�ت  على  وملمو�شة  كبرية 
�أن  ���ش��ك  "ول  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة  �ملحلية 
�ملر�فق  هذه  مثل  وتطوير  تاأ�شي�س 
��شتقبال  م���ن  �شيمكننا  �مل��ت��ط��ورة 
�ل����زو�ر يف �شاطئ �شري  �مل��زي��د م��ن 
بني يا�س لل�شفن �ل�شياحية وتقدمي 
جت��رب��ة ف��ري��دة وم��ت��م��ي��زة ل�شيوف 
ت�����ش��ه��م يف تعريف  �أب��وظ��ب��ي  �إم�����ارة 
�ملختلفة  �ل���ع���امل  دول  م���ن  �ل�����زو�ر 
و�إننا  �ل��ظ��ف��رة  ومبنطقة  ب���الإم���ارة 
ن�����ش��ه��د �ل���ي���وم خ���ط���وة ك���ب���رية على 
ط��ري��ق حت��ق��ي��ق ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ن��ا يف 
تر�شيخ مكانة �لإمارة كمركز عاملي 

ر�ئد للرحات �ل�شياحية".

�لعربي  �خلليج  يف  بها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 
�ط����ل����ع خ���ال���ه���ا ع���ل���ى �خل����دم����ات 

و�ملر�فق �ملتاحة للم�شافرين.
ز�يد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  و�أك��د 
�لظفرة  م��ن��ط��ق��ة  �أن   " ن��ه��ي��ان  �آل 
مكانتها  تعزيز  نحو  �لعمل  تو��شل 
م�شتوى  على  �ل�شياحي  �لقطاع  يف 
�ل��دول��ة وذل���ك ب��دع��م م��ن م�شاريع 
�لتي  و�ل�شياحية  �لتحتية  �لبنية 
�لتطور  متطلبات  تلبية  �إىل  ت�شعى 
�لقائم يف منظومة �لعمل �ل�شياحي 
يف �مل��ن��ط��ق��ة م���ا ي�����ش��ه��م ب��ال��ت��ايل يف 
و�لرتفيه  �ل�شياحة  قطاعي  حتفيز 
". ونوه �شموه باأهمية هذه �مل�شاريع 
�لقطاعات  خمتلف  على  و�نعكا�شها 
وخ���ا����ش���ة �ل���ق���ط���اع �خل���ا����س �ل���ذي 
دعم  ك���ب���رية يف  ب���اأه���م���ي���ة  ي��ح��ظ��ى 
و�لتطويرية  �لإن�شائية  �لعمليات 
على م�شتوى منطقة �لظفرة وبناء 

�لفر�س �جلديدة يف هذ� �لإطار.
تد�شني  ي�����ش��ك��ل   " ����ش���م���وه  وق�������ال 
�لر�شيف �جلديد يف �شري بني يا�س 
�خلطط  طريق  على  كبري�  �إجن���از� 

�أب��وظ��ب��ي يف  ل�شمان ���ش��د�رة �إم���ارة 
هذ� �لقطاع".

�لرحات  م��و���ش��م  ����ش��ت��ئ��ن��اف  وب��ع��د 
فتحت   2022/2021 �لبحرية 
�إم�������ارة �أب���وظ���ب���ي �أب���و�ب���ه���ا ل���ل���زو�ر 
�أنحاء  خم��ت��ل��ف  م���ن  و�مل�����ش��اف��ري��ن 
�لعديد  با�شتقبال  وب�����د�أت  �ل��ع��امل 
�شركات  �لتابعة لكربى  �ل�شفن  من 
�لبحرية  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة  �ل����رح����ات 
لل�شفن  �أبوظبي  حمطة  يف  �لعاملية 
�آي  "تييو  ���ش��رك��ة  م��ث��ل  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
كروز" �لأملانية �لتي كانت �شفينتها 
د�شن  م��ن  �أول   "6 �شيف  "ماين 
مو�شم �لرحات �لبحرية �ل�شياحية 

يف �لإمارة.
ر�شيف  �ف��ت��ت��اح  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
�����ش����اط����ئ �����ش����ري ب����ن����ي ي�����ا������س ق����ال 
رئي�س  ف����اج����و  ب��ريف��ر�ن�����ش��ي�����ش��ك��و 
– �أعمال  جمل�س �لإد�رة �لتنفيذي 
��س.  �أم.  �شركة  �لبحرية  �لرحات 
بافتتاح  م�������ش���رورون  "نحن  ����ش���ي. 
�شري  �شاطئ  يف  �جل��دي��د  �لر�شيف 
و�لذي  �ل�شياحية  لل�شفن  يا�س  بني 

جمعة  حم�����م�����د  �ل������ك������اب������نت  م�������ن 
�ل�����ش��ام�����ش��ي ون�����وره �ل���ظ���اه���ري �ىل 
يقدمها  �لتي  �خلدمات  حول  �شرح 
�ل������ذي ي�شم  �جل����دي����د  �ل���ر����ش���ي���ف 
ومعد�ت  ل��ل��ر���ش��و  م���ر�ب���ط  ث��م��ان��ي��ة 
�إط�����ف�����اء ح����ر�ئ����ق و�أن����ظ����م����ة �إن�������ارة 
�إمكانية  �ل�شم�شية  بالطاقة  تعمل 
��شتقبال �شفينتني يف وقت و�حد ما 
ميّكن �أكرث من 5000 م�شافر من 
�إمتام �إجر�ء�ت �ل�شعود �إىل �ل�شفن 
و�شا�شة  ب�����ش��رع��ة  م��ن��ه��ا  و�ل���ن���زول 
ب��ع��د �أن ك��ان��ت �ل�����ش��ف��ن ت��ر���ش��و على 
ب��ع��د ك��ي��ل��وم��رت و�ح����د م���ن جزيرة 
�لركاب  نقل  ليتم  ي��ا���س  بني  �شري 
و�إىل  م����ن  �ل�������ش���غ���رية  ب���ال���ع���ّب���ار�ت 

�ل�شاطئ.
ق����ام ب��ع��ده��ا ���ش��م��وه ب��ق��رع �جلر�س 
�إيذ�نا بالتد�شني �لر�شمي للر�شيف 

.
�شي  "�أم  �ل�شفينة  �شموه  تفقد  كما 
�شاطئ  �أ�س فريتوو�شا" �لر��شية يف 
�ل�شياحية  لل�شفن  يا�س  بني  �شري 
�شمن رحاتها �ل�شياحية �ملنتظمة 

ب���دوره ق��ال �ل��ك��اب��نت حممد جمعة 
�ل�شام�شي �لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س 
�أبوظبي  �لتنفيذي ملجموعة مو�نئ 
�إن جمموعة مو�نئ �أبوظبي حتر�س 
على مو��شلة دعم م�شاريع �لتطوير 
�لبحرية و�للوج�شتية و�ل�شياحية يف 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وعلى 
من  �نطاقاً  �ملنطقة وذلك  �متد�د 
�ل�شتثمار�ت  ه��ذه  لأهمية  �إدر�ك��ن��ا 
لاقت�شاد  بالن�شبة  �ل�شرت�تيجية 
�شري  �شاطئ  تطوير  و�إن  و�ملجتمع 
بني يا�س لل�شفن �ل�شياحية كوجهة 
جهودنا  ي��ع��زز  م�شتد�مة  �شياحية 

لدعم روؤية �لقيادة �لر�شيدة".
و�أ�شاف "بلغ حجم قطاع �لرحات 
تف�شي  ق���ب���ل  �ل���ع���امل���ي  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
عام  يف  /كوفيد19-/  ج���ائ���ح���ة 
دولر  مليار   150 نحو   2019
�أمريكي على هيئة عائد�ت مبا�شرة 
وغري مبا�شرة ونحن على يقني من 
للتعايف  �ل��ق��وي  �مل�شار  وبف�شل  �أن���ه 
�لق���ت�������ش���ادي ���ش��ي��ك��ون ق�������ادر�ً على 
جتاوز تلك �لعتبة و�إننا نعمل بد�أب 

�لطموحة لتطوير منطقة �لظفرة 
مبا يتما�شى مع �لروؤية �لقت�شادية 
�لظفرة  وخ��ط��ة  �أب���وظ���ب���ي  لإم������ارة 
�لتنويع  جهود  يعزز  كما   2030
�ملكونات  �لذي يعد من  �لقت�شادي 
طويلة  �لطريق  خلارطة  �لأ�شا�شية 

�ملدى لتطوير �لإمارة".
جمموعة  جهود  على  �شموه  و�أثنى 
مو�نئ �أبوظبي يف تطوير بنى حتتية 
�مل�شتوى  عاملية  وترفيهية  �شياحية 
للقطاع  مهماً  ر�ف���د�ً  ت�شكل  و�ل��ت��ي 
جمل�س  دول  منطقة  يف  �ل�شياحي 
�لتعاون �خلليجي كما تر�شخ مكانة 
يف  وت�شعها  �ملتميزة  �أبوظبي  �إم��ارة 
م�شاف �لوجهات �ل�شياحية �لعاملية 

�لر�ئدة".
من جانبه قال معايل فاح حممد 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  �لأح����ب����اب����ي 
"نحن  �أب��وظ��ب��ي:  م��و�ن��ئ  جمموعة 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب��ت�����ش��ري��ف  ف���خ���ورون 
مر��شم  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن 
�ل�شياحية  �ل�شفن  ر���ش��ي��ف  �ف��ت��ت��اح 
يا�س  بني  �شري  �شاطئ  يف  �جل��دي��د 

يعترب م�شروعاً مهماً ي�شاعد يف رفع 
�لوجهة  ه���ذه  �ل��ع��م��ل��ي��ات يف  ك��ف��اءة 
ب�شعبية  حت��ظ��ى  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
كبرية لرحاتنا يف منطقة �خلليج 

."
�ل��ت��ز�م جمموعة  " ي�شهم  و�أ���ش��اف 
ب��اإن�����ش��اء مر�فق  �أب���وظ���ب���ي  م���و�ن���ئ 
�أن�شطة  دع��م  يف  م��ت��ط��ورة  �شياحية 
�ل���رح���ات �ل��ب��ح��ري��ة ودف����ع عجلة 
منو قطاعنا على نحو بارز وتتطلع 
تعزيز  �إىل  �أ�س"  ���ش��ي  "�أم  ���ش��رك��ة 
منطقة  يف  �لإق���ل���ي���م���ي  ح�����ش��وره��ا 
مكانتها  وتر�شيخ  �ل��ع��رب��ي  �خلليج 
�أح�����دث �ل�شفن  ت��وف��ري  م���ن خ���ال 
�لذي  �ل�����ش��وق  ه����ذ�  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة يف 
�شمن  ��شرت�تيجية  باأهمية  يتمتع 
خ��ط��ط �ل��ت��و���ش��ع و�ل���ن���م���و �ل����دويل 

لل�شركة ".
���ش��اط��ئ �شري  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
�لو�قع  �ل�شياحية  لل�شفن  يا�س  بني 
�أبوظبي  باإمارة  �لظفرة  منطقة  يف 
من  و�ح���������دة  �إىل  ب�����و�ب�����ة  ي���ع���ت���رب 
�ملتاحة  �لطبيعية  �ملحميات  �أج��م��ل 
بني  ���ش��ري  ج��زي��رة  وه���ي  للجمهور 
�لرت�ثية  ب���امل���و�ق���ع  �ل��غ��ن��ي��ة  ي���ا����س 
�لطبيعية  و�ل��ع��ج��ائ��ب  �لإم���ار�ت���ي���ة 

�خلابة.
فريدة  جت���رب���ة  �جل����زي����رة  وت����ق����دم 
على  كانت  فقد  ولذلك  �ل���زو�ر  �إىل 
�ه���ت���م���ام جمموعة  �ل�������دو�م حم���ط 
حر�شت  �ل���ت���ي  �أب����وظ����ب����ي  م����و�ن����ئ 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ره��ا ك��ج��زء م���ن جهود 
و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لتنمية 
ذلك  �ل���ظ���ف���رة مب���ا يف  م��ن��ط��ق��ة  يف 
تطوير عدد من �ملو�نئ �لتي توؤدي 
ودع����م  خ���دم���ة  يف  ج���وه���ري���اً  دور�ً 
جمتمعات �ل�شيادين وتوفر فر�س 
جانب  �إىل  �ملحلي  للمجتمع  �لعمل 
�لتطوير  م�شاريع  تي�شري  دوره��ا يف 

يف �جلزر �ملحيطة.
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العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �شهر �لليايل

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3926686 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �شليم �ل�شغري نا�شر �لدرعي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �شبحا �شليم عبد�هلل �لدرعي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�فكو ماك للنقليات

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2779571 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة عبد�هلل حمد �شامل يزرب �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �شالح �لعنيدى �شامل حمد �لعامري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
�شليم  بن  �ل�ش�����ادة/خمبز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ليدوي رخ�شة رقم:1064817 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �شاديه �شبحي حممد رم�شان %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �شالح م�شبح �شليم �ملنهايل
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نيو فامري لت�شليح 

�لطار�ت وميكانيكي �ل�شيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3005387 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �لعنود علي �شامل �لزحمي �لكعبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف همام حممد عبد�هلل �حمد �شعيد

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم جنوب �لهند 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �مللكي رخ�شة رقم:1174815 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة حممد �بر�هيم نور حممد ��شحاق حممد ��شحاق %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 على �حمد عبد�هلل مر�شد �لرميثى من مالك �إىل وكيل خدمات
 تعديل ن�شب �ل�شركاء 

 على �حمد عبد�هلل مر�شد �لرميثى من 100 % �إىل %0
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
وكافيه  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �شكاليني رخ�شة رقم:1133488 
تعديل �إ�شم جتاري من/ مطعم وكافيه �شكاليني

SCALINI RESTAURANT & CAFE

�إىل/ مطعم مايا
  MAIA RESTAURANT 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم جنوب �لهند 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1060207 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة حممد �بر�هيم نور حممد ��شحاق حممد ��شحاق %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف نور حممد ��شاكو
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
لنقل  ريفر  �ل�ش�����ادة/�شيفني  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لركاب باحلافات �ملوؤجرة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2984040 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة عبد�هلل حمد �شامل يزرب �لعامري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شالح �لعنيدي �شامل حمد �لعامري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/��شلي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

وي للنقليات و�ملقاولت �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2445981 

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/خامر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للطيب و�لعطور
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2971225 

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/فتهب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للو�شاطة �لتجارية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2835838 

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ون�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كليدينغ �ملقاولت �ملعدنية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2499848 

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�لطاقة �خل�شر�ء ملعد�ت حماية �لبيئة ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:وحدة �ملالك/عبد�لعزيز عبد�هلل �شليمان �شيف و�خرين F4 م 

مبنى  - �ل�شناعية  م�شفح   -  F  - مكتب   -  1 ط   -  10 ق   -  44
CN 1185894 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

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

لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، �حل�شابات  لتدقيق  دلتا  �ل�شادة/مكتب  تعيني   -  2
�لعمومية غري  بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية  بتاريخ:2022/2/15 وذلك 

�لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2250004465 
 تاريخ �لتعديل:2022/2/15

�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:كلت�س خلدمات �لت�شميم �حلا�شب �لآيل ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:جزيرة �بوظبي - �شرق 0.2 مبنى �ل�شيد علي عبا�س عبد�هلل

CN 2680690 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

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

�أبوظبي  فرع   - قانونيون  حما�شبون  �أ�س  �آر  بي  �ل�شادة/كودو�س  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/2/14  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ،  1
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�شر  قر�ر 

 22D2C0F5388187D2200:بالرقم
 تاريخ �لتعديل:2022/2/16

�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:مركز وي كري للرعاية �ل�شحية �ملنزلية ذ.م.م
�لظنه  �شلطان  ز�يد بن  �شارع   137 �ل�شوق  �ملدينة حي  �ل�شركة:و�شط  عنو�ن 

�لقاب�شة ذ.م.م
CN 1199938 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

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

�ل�شريبية  و�ل�شت�شار�ت  �لقانونية  للمحا�شبة  �ل�شادة/�كيورت  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/1/24  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، ذ.م.م 
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�شر  قر�ر 

تاريخ �لتعديل:2022/2/16   - بالرقم:2205003159  
�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�شم �لتجاري:ذ� لينك للت�شويق �لرقمي - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:رخ�شة فورية

CN 3955048 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

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

لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، �حل�شابات  لتدقيق  دلتا  �ل�شادة/مكتب  تعيني   -  2
غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�شر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/2/8 

�لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205006626 
 تاريخ �لتعديل:2022/2/15

�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون فاتي هري �شتايل

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2703875 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شهري جميل منون %100

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة نا�شر �شامل عو�س عبد�هلل �ملنهاىل
تعديل وكيل خدمات / حذف حمده �شيف خليفه �لقبي�شى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه �لعمرى
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شالون فاتي هري �شتايل

FATI HAIR STYLE SALON
�إىل/ �شالون فاتي هري �شتايل

  FATI HAIR STYLE SALON 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 

عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافيترييا ومقهى �مل�شطبة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1114483 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممود عادل عبد�لباقى حممد %100

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة حممد على مانع مفرح �لحبابى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف كحيل �بو �لفتح فتح �هلل

تعديل وكيل خدمات / حذف نا�شر حممد �شامل �لكعبى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كلوكز بوتيك- �شركة 

�ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1767348 

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 100000
تعديل �شكل قانوين 

 من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/عود  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

مببي
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2760892 

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• القاهرة -وام: 

�لرحومي  �أح��م��د  حمد  �شعادة  ت��ر�أ���س 
�ملجل�س  ل���رئ���ي�������س  �لأول  �ل����ن����ائ����ب 
معايل  عن  نيابة  �لحت���ادي،  �لوطني 
�لوطني  �ملجل�س  رئي�س  غبا�س  �شقر 
�لربملاين  رئ��ي�����س �لحت����اد  �لحت�����ادي 
�لتميز  جائزة  جلنة  �جتماع  �لعربي، 
�أم�س يف  �لذي عقد  �لعربي  �لربملاين 
�ملوؤمتر  �أعمال  �شمن  وذلك  �لقاهرة، 
�لربملاين  لاحتاد  و�لثاثني  �لثاين 

�لعربي.
�ل��ذي ح�شره  ج��رى خ��ال �لجتماع 
�ملكونة من  و  �جل��ائ��زة  �أع�����ش��اء جلنة 
�لتنفيذية  �للجنة  من  �أع�شاء  �أربعة 
لاحتاد �لربملاين وهم ممثلو كل من 
�ل�شعودية، و�شلطنة عمان، و�جلز�ئر، 
و�ل�������ش���وم���ال، وث���اث���ة �أع�������ش���اء من 
جمعية  ورئي�س  �لربملانيني،  �خل��رب�ء 
�لعامني للربملانات و�ملجال�س  �لأمناء 
�لعام  �لأم���ني  �ل�شر  و�أم���ني  �لعربية، 
�ملر�شحني  على  �لت�شويت  ل��احت��اد.. 
�لربملان  ع�شو  فئة  ج��ائ��زة  لع�شوية 
ح��ي��ث ف����از ب��ال��ت��زك��ي��ة م��ر���ش��ح��ان من 
و�شلطنة  �لبحرين،  مملكة  ب��رمل��ان��ات 

عمان.

ك���ان ���ش��ع��ادة ح��م��د �ل��رح��وم��ي �لنائب 
�لوطني  �مل���ج���ل�������س  ل���رئ���ي�������س  �لأول 
�لحتادي، قد نقل يف بد�ية �لجتماع 
حت��ي��ات م��ع��ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���س رئي�س 
رئي�س  �ل���ع���رب���ي  �ل����ربمل����اين  �لحت������اد 
ومتنياته  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س 
�لتقدم  م����ن  مب����زي����د  ل���ل���م�������ش���ارك���ني 
�لرتقاء  ي��دع��م  م���ا  ك���ل  و�ل��ن��ج��اح يف 
مبنظومة �لعمل �لربملاين يف �ملجال�س 
و�لربملانات �لعربية نحو �آفاق �أرحب.

�أهمية ه��ذه �جل��ائ��زة و �للجنة  �أك��د  و 
�ل���ت���ي جت���م���ع ���ش��خ�����ش��ي��ات م����ن ذوي 

�خلربة و�لتجارب �لطويلة و�لكفاء�ت 
باعتبارها  بها،  نفتخر  �لتي  �لعربية 
حتفيز  يف  �لأه���م���ي���ة  ب���ال���غ���ة  م��ن�����ش��ة 
�ل��ع��م��ل �ل��ربمل��اين �ل��ع��رب��ي م��ن خال 
�ل��ت��ح��دي و�مل��ن��اف�����ش��ة بني  �إذك�����اء روح 
�لأفكار  وت�شجيع  �لعربية،  �لربملانات 
�مل��ب��ت��ك��رة و�مل��ب��دع��ة، وت��ث��م��ني وتكرمي 
مل�شاهماتها  �لعربية  �لربملانات  جهود 
�لربملاين  �لعمل  جم��الت  خمتلف  يف 
�ل���ع���رب���ي، مب���ا ي��ن��ع��ك�����س �إي���ج���اب���ا على 
�مل�شرتك،  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة 
بالعمل  �لرت������ق������اء  ي�������ش���م���ن  ومب������ا 

�لربملاين �لعربي.
وق��ال : " ك��ان �حل��و�ر �لتفاعلي فيما 
�ملرت�شحني  ملفات  در����ش��ة  عند  بيننا 
�ملختلفة،  ف��ئ��ات��ه��ا  ���ش��م��ن  ل��ل��ج��ائ��زة 
�لتي  �مل��رج��وة  �لأه���د�ف  ويحقق  بن�ّاء 
�ل���ل���ج���ن���ة مب����ا يحقق  ق���ام���ت ع��ل��ي��ه��ا 
�مل���زي���د م���ن �ل��ت��ط��ور و�ل��ن��م��اء للعمل 
وهناأ  �مل�شرتك" ..  �لعربي  �ل��ربمل��اين 
�ملر�شحني  ج��م��ي��ع  ن��ف�����ش��ه  �ل���وق���ت  يف 
�لفائزين �لذين نالو� �شرف �لتكرمي 
للجنة  متمنيا  �ل�شابقة  �ل����دور�ت  يف 

�لنجاح يف �إجناز مهمتها.

•• القاهرة -وام:

له  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س  غبا�س  �شقر  معايل  ز�ر 
�حلالية  زيارتهم  هام�س  على  ذلك  و  �مل�شرية  للح�شارة  �لقومي  �ملتحف  �أم�س 
ف��رب�ي��ر �جلاري   19 �إىل   16 �ل��ف��رتة م��ن  �ل��ع��رب��ي��ة خ���ال  جل��م��ه��وري��ة م�شر 
للم�شاركة يف �أعمال �ملوؤمتر �لر�بع للربملان �لعربي وروؤ�شاء �ملجال�س و�لربملانات 
�لعربية. �شم وفد �ملجل�س �ملر�فق ملعاليه �شعادة كل من نا�شر �ليماحي وناعمة 
�ملن�شوري وعائ�شة �ليتيم و�أحمد �ل�شحي وعبيد �ل�شامي و�شعادة �لدكتور عمر 

�لنعيمي �لأمني �لعام للمجل�س.
وكان يف ��شتقبال معاليه و �لوفد �ملر�فق �لدكتور �أحمد غنيم �لرئي�س �لتنفيذى 

لهيئة �ملتحف �لذي رحب بالوفد يف جمهورية م�شر �لعربية وزيارته للمتحف 
وقدم نبذة عن �ملوقع �لفريد للمتحف �لذى يقع فى مدينة �لف�شطاط �لتي تعد 
�أول عا�شمة �إ�شامية و �لكنوز �ملعرو�شة به و�لتي حتكي ق�شة �حل�شارة �مل�شرية 

عرب �لع�شور �لتاريخية �ملختلفة .
�ملر�فق له  �لوطني �لحت��ادي و�لوفد  �ملجل�س  و قام معايل �شقر غبا�س رئي�س 
بجولة ��شطحبهم خالها با�شم رووؤف �أمني �ملتحف و �لذي قدم �شرحا و�فيا 
عن �ملتحف و قاعة �لعر�س �لرئي�شية وما بها من �آثار تروي تاريخ م�شر عرب 
�أ�شبحت  �لتي  �مللكية  �ملومياو�ت  قاعة  �إيل  �إ�شافة  �ملختلفة  �لتاريخية  �لع�شور 

حمط �أنظار �لعامل وم�شدر جذب للز�ئرين.
وقال معاليه :" �أعرب عن �شعادتي بتو�جدي �ليوم يف معلم بارز و�شرح �شامخ 

ي�شهد على تاريخ و ح�شارة م�شر �لقدمية تلك �حل�شارة �لتي �أغنت �لب�شرية 
�أول ح�شارة عرفت  بفكرها وعلومها و كانت م�شدر� لاإ�شعاع �لثقايف بو�شفها 
�لكتابة. و�أكد معاليه �أن هذ� �ملتحف �لذي ي�شم بني جنباته كنوز �لتاريخ يعد 

جت�شيد� حقيقيا لتفرد م�شر دون �أمم �لعامل بكونها �أم �حل�شار�ت �لإن�شانية.
�أثريا �متزجت فيه ح�شار�ت متعاقبة  �ملتحف يعد كنز  �أن هذ�  و�أ�شاف معاليه 
ب�شمات  د�ئ��م��ا  يحمل  ووج��د�ن��ه  عقله  جعل  م��ا  �مل�شري  �لن�����ش��ان  معها  تفاعل 
وجذور هذه �حل�شار�ت.. وهذ� ما يوؤكده بجاء و��شح �للتقاء �لنموذجي بني 
و�مل�شتقبل ما هياأ مل�شر  �ملا�شي  �لتاريخ و �حلا�شر و بني  و  و�ملعا�شرة  �لأ�شالة 
دورها �لريادي بني �أ�شقائها �لعرب و جعلها منوذجا للتنمية و �لرقى و �لتقدم 

على م�شالك �حلد�ثة .

•• دبي -وام: 

 ، وتر�ثها  ح�شارتها  دب��ي،   2020 باإك�شبو  جناحها  يف  منغوليا  تعر�س 
�لع�شرين  �إىل  تعود  �لتي  �لقدمية  و�لتحف  �ملخطوطات  من  و�لعديد 
يحت�شن  كما  �مليادي،  ع�شر  �لتا�شع  �لقرن  حتى  و�لربونزي  �حلجري 
�ل�شنني،  �آلف  ���ش��اد يف منغوليا منذ  �ل���ذي  �ل��ّرح��ل  ح��ي��اة  �جل��ن��اح من��ط 

و�شوًل �إىل �لتعامل مع منط �حلياة �حل�شرية �لر�هن و�ملتنامي.
��شتثمارية جديدة،  �آ�شيا، عن فر�س  �شرق  �لقابعة يف  وتبحث منغوليا؛ 
تطلعاتها  حتقيق  على  ت�شاعدها  �قت�شادية،  مقّومات  لديها  �أن  وت��رى 
يعرف  �جلناح  �أن  كما  �لتحتية،  و�لبنية  �ل�شياحة،  جمايَل  يف  �لتنموية، 

زو�ره مبجموعة متنوعة من منتجات �ملاب�س �جللدية و�لك�شمريية.
ويعر�س �جلناح جزء�ً م�شغر�ً لبع�س كنوز منغوليا ، ليجد �لزو�ر �لتاج 
�لتي  �لأو�ين  تلك  �مليادي، ومن  �ل�شابع  �لقرن  لبلج خان من  �لذهبي 
�إىل  بالإ�شافة  برونزي" ،  "مرجل  �حل��دي��دي،  �لع�شر  �أو�ئ���ل  �إىل  تعود 
�أطباق و�أو�ين ذهبية تعود �إىل �لقرن �ل�شابع �مليادي ، ف�شًا عن �لنقود 
�لورقية �ملعروفة با�شم "ت�شاو" من �أ�شرة يو�ن ، وعمات برونزية جلنكيز 

خان �شنعت يف �شمرقند، وعمات من باد فار�س، وبع�س �ملخطوطات 
�لأثرية �أبرزها ر�شالة خان �أرجون �إيل فيليب ملك فرن�شا.

و���ش��ل��ط��ت م��ن��غ��ول��ي��ا �ل�����ش��وء ع��ل��ى ب��ع�����س م��ن��اط��ق��ه��ا �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة؛ كجبل 
با�شم  �ملعروفة  نور  ناميان  وكور�شني  �لغزلن،  ون�شب  �جلليدي  بوتان 
�أعلي جبل يف  �شاريباغ  هوريد�ل  قمة  �إىل  �إ�شافة  �لثمان" ،  "�لبحري�ت 
مقاطعة ديلغرخان، وبع�س �ل�شور �لتو�شيحية �لتي تربز جمال غروب 

�ل�شم�س يف مناطق خريمان ت�شاف .
وي�شتك�شف زو�ر �إك�شبو د�خل جناح منغوليا �لذي يقع يف منطقة �لتنقل، 
م�شاهد متنوعة من �لريا�شات �لتي جت�شد �أحد عاد�ت وتقاليد �ل�شعب 
�لتاريخ وجت�شد  �لتي حتكي  �ل�شور  �ملنغويل، عرب جمموعة كبرية من 
تعد  " بوك" �لتي  �ملنغولية  �مل�شارعة  �للقطات  تلك  ب��ني  م��ن  �ل��و�ق��ع، 
�للعبة �ل�شعبية �لأوىل �لتي يتجمع حولها �جلمهور، وتعد �مل�شارعة �أهم 
ت�شمل  و�لتي  �ملنغولية؛  للثقافة  �لتاريخية  �لثاث،  �لرجولية  �ملهار�ت 

ا �لفرو�شية و�لقو�س و�لرمي بال�شهام. �أي�شً
حيث  ن��اد�م؛  مهرجان  �أهمها:  �لتقليدية  باملهرجانات  منغوليا  وتتميز 
�لأكرث  و�لثقايف  �لريا�شي  �حل��دث  وه��و  باحل�شاد،  �لنا�س  فيها  يحتفل 

�أهمية يف �لتقومي �ملنغويل، ويف عام 2010 مت �إدر�جه يف قائمة �لرت�ث 
و�لثقافة،  و�لعلوم  للرتبية  �ملتحدة  �لأمم  ملنظمة  �مل���ادي  غ��ري  �لثقايف 

ويتجمع ع�شر�ت �لآلف من �ملنغوليني حول حلبات �مل�شارعة.
ريا�شة �شباق �خليل، ومنغوليا �لدولة �لوحيدة يف �لعامل �لتي يزيد فيها 
عدد �خليول عن عدد �لب�شر، ول تقت�شر ريا�شة �خليول على �ل�شباقات 
�لتي  �لأدو�ت  �أح���د  ك��ون��ه��ا  �ل�شياحي  �ل��رتوي��ج  يف  ت�شتخدم  ب��ل  ف��ق��ط، 
�أحد  �ل�شهام«  »رم��ي  وريا�شة  �جلبال،  عرب  �ل�شائحني  نقل  يف  ت�شتخدم 
�لربية  بالن�شور  �ل�شيد  عن  ف�شًا   ، و�لتاريخية،  �لرت�ثية  �لريا�شات 
ويعترب من �ملمار�شات �لقدمية، ، و مت �إدر�ج تلك �لريا�شة �شمن قائمة 

منظمة �ليوني�شكو للرت�ث �لثقايف �لإن�شاين �ملعنوي.
�أبرزها يف  وخال جولتك د�خل جناح منغوليا جتد منحوتات خ�شبية، 
و�لف�شي  �لذهبي  باللونني  رقعة �شطرجنية مبهرة  جانب مميز توجد 
ويختلف  و�خليول،  �لن�شور  �أ�شكال  �لرقعة  على  �ملوجودة  �لقطع  ومتثل 
يف قو�عده عن �للعبة يف �أوروب��ا وتعد لعبة �لأذكياء و�حدة من �لألعاب 
�شيعي�س  �ل�شخ�س  �أن  �ل�شعبية  �لأ�شاطري  وتعتقد  �ملنغولية،  �ل�شعبية 

لفرتة طويلة وب�شحة جيدة �إذ� كان يلعب لعبة �ل�شطرجن �ملنغولية.

�شقر غبا�س: تاريخ م�شر وح�شارتها العريقة املمتدة لآلف ال�شنني اأغنت الب�شرية بثقافتها وعلومها

منغوليا .. تعر�س اإرثها القدمي وكنوزها من املخطوطات يف اإك�شبو 2020 

�شرطة الفجرية تكرم 
منت�شبيها املتميزين يف 

احلفل ال�شنوي
 

•• الفجرية -الفجر:

يف  �ملتميزين  موظفيها  بتكرمي  �لفجرية  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �حتفلت 
حفل �لتكرمي و�لتحفيز �لثامن، �لذي عقد عن بعد عرب تقنية �لت�شال 
�ملرئي يف ظل �لظروف �ل�شتثنائية ملو�جهة فريو�س كورونا، وذلك بهدف 
�ل�شرطي  بالعمل  �لرت��ق��اء  يف  �شاهمو�  �لذين  �ملوظفني  وحتفيز  ت�شجيع 
وخدمة �لعمل �لأمني، مما يعك�س جهود �لقيادة يف ت�شجيع منت�شبيها على 

�لإبد�ع و�لبتكار وتعزيز �لتميز �لوظيفي.
وكرم �لعميد د. �شليمان �شعيد عبيد �ملر�شدي مدير عام �ملو�رد و�خلدمات 

�مل�شاندة �ل�شباط و�شف �ل�شباط و�لأفر�د �ملدنيني و�لعن�شر �لن�شائي.
مهامهم  �أد�ء  يف  و�إخا�شهم  �ملتميزة،  بجهودهم  �ملر�شدي  �لعميد  و�أ���ش��اد 
و�إ���ش��ه��ام��ه��م يف ت��ط��وي��ر �ل��ع��م��ل و�لرت���ق���اء ب���ه، و�أك����د �أن ت��ك��رمي �ملوظفني 
�لعامة  و�ل��ق��ي��ادة  �لد�خلية  وز�رة  لإ�شرت�تيجية  تنفيذ�  ي��اأت��ي  �ملتميزين 
�ملحور  كونه  �لب�شري  بالعن�شر  �لكبري   و�هتمامهما  �لفجرية،  ل�شرطة 

�لأ�شا�شي يف عمليات �لتنمية �مل�شتد�مة.
�آلية �لتحفيز و�لتكرمي  و�أو�شح مدير عام �ملو�رد، �أن �لتكرمي ياأتي �شمن 
�لعمل،  يف  و�لتطوير  �لإب���د�ع  على  �ملوظفني  لت�شجيع  �ملعتمد،  �لوظيفي 
تعزيز� لهتمام وز�رة �لد�خلية بالعن�شر �لب�شري من خال �شقل مهار�ت 
�ملوظفني، وتزويدهم باملعارف و�خلرب�ت �لتي متكنهم من �كت�شاب �ملزيد 

من �ملهار�ت من �أجل �لإبد�ع.

•• اأبوظبي-وام:

وّقعت �شرطة �أبوظبي مذكرة تفاهم مع �ملركز �لوطني للتاأهيل 
ب�شاأن تقدمي �خلدمات �لعاجية و�لتاأهيلية لاأحد�ث �جلانحني 
من �لتعاطي وذلك يف �إطار �لتعاون و�ل�شر�كة مع �ملركز لتحقيق 
�شرطة  ��شرت�تيجية  تطبيق  �إىل  و�لر�مية  �مل�شرتكة  �لأه���د�ف 
و�آثاره  �لإدم���ان  وم�شاكل  �مل��خ��در�ت  مكافحة  جم��ال  يف  �أبوظبي 
ب�شورة  �ل�شباب  فئة  ول��دى  عامة  ب�شورة  �ملجتمع  يف  �ل�شلبية 

خا�شة.
�أحمد  �لعميد  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  عن  �ملذكرة  وّقع 
�أبوظبي،  �شرطة  �ملجتمع يف  �أم��ن  �ملزروعي مدير قطاع  م�شعود 
�ل��دك��ت��ور ح��م��د عبد�هلل  ���ش��ع��ادة  للتاأهيل  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  وع���ن 

�لغافري مدير عام �ملركز.
�إطار  تاأتي يف  �مل��ذك��رة  �إن  �مل��زروع��ي  م�شعود  �أحمد  �لعميد  وق��ال 
�ل�����ش��ر�ك��ة ب��ني �جل��ان��ب��ني، وي��ت��م مب��وج��ب��ه��ا �ل��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 
�لت�شدي  خ���ال  م��ن  �ملجتمع  ���ش��ام��ة  ت�شمن  �ل��ت��ي  �لأه�����د�ف 
للم�شاكل �ملرتبطة بهذه �لآفة منذ بد�ية ظهورها قبل �أن تتفاقم 
�آثارها �ل�شلبية مع من ل يز�لون يف مقتبل �لعمر، و �لتعاون مع 
كافة �جلهات �ملعنية مبكافحة �لإدمان ومعاجلته و�لوقاية منه، 

و �إطاق �ملبادر�ت �مل�شرتكة و�لرب�مج �ملتكاملة.
�لتعاون  �لغافري  �لدكتور حمد عبد�هلل  �شعادة  ثّمن  من جانبه 
�أن  �إىل  لف��ت��اً   .. �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  م��ع  �مل�شرتك 
�لإ�شرت�تيجية  �مل��رك��ز  خ��ط��ة  ي��اأت��ي �شمن  �مل��ذك��رة  ه���ذه  ت��وق��ي��ع 
لتوفري خدمات �لعاج من مر�س �لإدمان جلميع فئات �ملجتمع 

�مل�شتوى  على  �شركائنا  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  �ملر�هقني  وخا�شة 
�ملحلي و�لحتادي.

�لر�شيدة  قيادتنا  م��ن  �لكبري  �ل��دع��م  وبف�شل  �مل��رك��ز  �أن  وذك���ر 
على  عديدة  �إجن���از�ت  حتقيق  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خ��ال  ��شتطاع 
�ل�شعيد �ملحلي و�لإقليمي و�لعاملي و��شتطاع �لو�شول �إىل ن�شب 
تعاف عالية بني مر�شى �لإدمان.. م�شري� �إىل �أن �لإدمان يعترب 
�ل��ع��امل وهناك  دول  ت��و�ج��ه جميع  �ل��ت��ي  �مل�شاكل �خل��ط��رية  م��ن 
حتديات عديدة تو�جهها �لدول يف هذ� �ملجال منها تطّور تقنيات 

تهريب �ملو�د �ملخدرة وظهور مو�د خمدرة جديدة .
للتاأهيل مت  �لوطني  �ملركز  �ملوجود يف  �ملخترب  �أن  �شعادته  و�أّك��د 
�ختياره كمخترب مرجعي يف  �مل��و�د ومت  ه��ذه  جتهيزه لكت�شاف 

منطقة �ل�شرق �لأو�شط يف هذ� �ملجال.

مذكرة تفاهم بني �شرطة اأبوظبي والوطني للتاأهيل ب�شاأن رعاية الأحداث 

املوانئ واجلمارك يف 
دبي ت�شدر مليوين 

ت�شريح اأمني يف2021
•• دبي-وام: 

ك�شفت �إد�رة �لأمن - �لذر�ع �لأمنية ملوؤ�ش�شة �ملو�نئ و�جلمارك و�ملنطقة 
�حلرة- عن �إ�شد�رها نحو مليوين ت�شريح �أمني لاأفر�د و�ل�شركات 
لدخول �ملو�نئ و�ملناطق �حلرة �لتي ت�شرف عليها �ملوؤ�ش�شة يف �إمارة دبي 
باملعايري  و�إعماًل  �ملعتمدة  لل�شو�بط  وفقاً  وذلك   2021 عام  خال 
�ملحلية و�لدولية من �أجل �شمان �لأمن و�ل�شامة و�ل�شتقر�ر يف هذه 

�ملناطق. تلك  مركبة  مليون  �ملناطق يف ظل دخل حو�يل 17 
و�أو�شح �شعادة �شلطان �أحمد بن �شليم رئي�س موؤ�ش�شة �ملو�نئ و�جلمارك 
و�ملنطقة �حلرة �أن �إد�رة �لأمن باملوؤ�ش�شة حتر�س على تطبيق منظومة 
�أم��ن��ي��ة ���ش��ام��ل��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة ت��ت��و�ف��ق م��ع �أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات و�ملعايري 
للطو�رئ  �ل�شريعة  �ل�شتجابة  تعزيز  ع��رب  وذل���ك  �ملعتمدة  �لعاملية 
�أن  �إىل  م�شري�ً  �ملعنية..  �ل�شلطات  مع  و�لتن�شيق  �لتو��شل  ومتابعة 
و�لأنظمة  للو�ئح  �ل�شارم  �لمتثال  �شمان  ت�شتهدف  �لإج��ر�ء�ت  تلك 
وتوفري �أق�شى درجات �لأمن و�ل�شامة يف �ملناطق �لتي ت�شرف عليها 

�ملوؤ�ش�شة.
و �أكد �بن �شلّيم �أن نظام "ت�شريح" �لإلكرتوين ل�شتخر�ج �لت�شاريح 
�إد�رة  تقدمها  �لتي  �خلدمات  قائمة  يف  �لأوىل  �ملرتبة  �حتل  �لأمنية 
�لأمن على مد�ر �ل�شاعة و �لتي ت�شم 28 خدمة وو�شل عدد �لت�شاريح 
�لأمنية �لتي مت �إ�شد�رها من خال �ملوقع �لإلكرتوين نحو مليوين 
ت�شريح ثم تاأتي يف �ملرتبة �لثانية خدمة طلب �خلدمات �ل�شت�شارية 
�ل�شفن  لأم��ن  �لدولية  �مل��دون��ة  يف  �مل��درج��ة  �لأمنية  �ملعايري  وتطبيق 
�لبو�بات  ع��رب  �ل��دخ��ول  �شبط  خ��دم��ات  يتبعها   /ISPS/ و�مل��و�ن��ئ 
يعقبها خدمات �لتدريب �لأمني ثم خدمات �ملر�فقة �لأمنية للوفود 

وكبار �ل�شخ�شيات و�ل�شحنات عالية �لقيمة.

حمد الرحومي يرتاأ�س اجتماع جلنة جائزة التميز الربملاين العربي بالقاهرة

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

اإعالن بالن�شر باللغة العربية اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
�ىل �خل�شم �ملدخل : �شركة �شتايل هوم لا�شتثمار �لعقاري.

نعلمكم بان �ملدعي عليه/ حممد عبد�هلل حممد �لعلى رفع �لدعوى رقم 7103/2021. 
�أوًل: يف �لدعوى �لأ�شلية:

�أ�شلياً: عدم قبول �لدعوى لرفعها قبل �لأو�ن. 
و�إحتياطياً: رف�س �لدعوى لعدم �ل�شحة و�لثبوت.

ويف جميع �لأحو�ل باإلز�م �ملدعي �أ�شلياً �مل�شاريف و�لر�شوم ومقابل �أتعاب �ملحاماة.
ثانياً: يف �لدعوى �ملتقابلة:

�ش�م �ل�دع�وى �ملتقابلة مع �ل�دع�وى �لأ�شلية ويتم�شك �ملدعي تقابًا مبا قدمه من مذكر�ت وحافظة م�شتند�ت 
يف  �حلكم  بطلب  ومتم�شكاً   23/11/2021 بجل�شة  كلي  جتاري   )7103/2021( رقم  �لأ�شلية  �لدعوى  يف 

�لدعوى �ملتقابلة بقبولها �شكًا ويف �ملو�شوع بالآتي:
�ملدخلني �لثانية و�لثالث مع �لت�شريح ب�شد�د �لر�شم �مل�شتحق عن ذلك  �خل�شمني  �إدخال  طلب  قبول   .1

�ملباع�ة  �لوحد�ت  ت�شجيل  و�إ�شتكمال  ت�اور(  ب�زن��س  )ب�رج  �مل�شروع  ف�رز  بتنفي�ذ  ت�ق�ابًا  علي�ه  �ملدعى  �إلز�م   .2
للم�شرتين و�شد�د كافة �لر�شوم �مل�شتحقة وذلك ح�شب �لتعليمات �ل�شادرة عن �جلهات �ملخت�شة مع حتمله كافة ما 

ينتج عن ذلك من عو�قب �أو م�شئوليات.
�إلز�م �ملدعى علي�ه تقابًا ب�ش�د�د �ل�ر�ش�وم �مل�شتحقة لبنك دبي �لإ�شامي فيما يتعلق بالكفالة �مل�شرفية �خلا�شة   .3

درهم. �ألف  بامل�شروع و�لتي بلغت حتى تاريخه )460( 
بتقدمي ما يفيد �شد�د ما على �مل�شروع من �إلتزمات مالية قبل �ملقاولني + مع تقدمي  تقابًا  �ملدعى عليه  �إلز�م   .4

خمال�شات نهائية �شاملة.
�أحدهم هند�شي  �ملتقابلة تعيني جلنة ثاثية مكونة من عدد من �خلرب�ء  �لدعوى  من  �لتحقق  �شبيل  ويف   .5
و�أور�قه وعق�وده ومر�جعة  �مل�شروع  و�لأخر حما�شبي وخبري عقاري تكون مهمتهم �لإطاع على كافة م�شتند�ت 
ح�شابات �مل�شروع للوقوف على �لتكلفة �لفعلية للم�شروع وحتديد نتيجة �لعائد من �لإ�شتثمار يف هذ� �مل�شروع بناء 
على ما �شبق ذكره مع حتديد �أ�شباب تعرث �مل�شروع وتاأخر �إجنازه ومر�جعة ح�شيلة �إير�د�ت بيع �لوحد�ت �لعقارية 
وكذ�  �مل�شروع  تقابًا من  �ملدعي  �أرباح  و�إحت�شاب  �مل�شرتين  ما هو متبقي منها مطلوب حت�شيله من  مع حتديد 
�لإنتقال �إىل بنك دبي �لإ�شامي لاإطاع على �حل�شاب �مل�شرتك �ملتفق عليه باإتفاقية �لإ�شتثمار ملعرفة �ملبالغ �لتي 
باإيد�عها يف هذ� �حل�شاب، وكذ� فح�س �شجات وملفات موؤ�ش�شة �شتايل هوم لاإ�شتثمار  قام �ملدعى عليه تقابًا 
�لعقارية )�خل�شم �ملدخل �لثاين( و�شركة �شتايل هوم لاإ�شتثمار �لعقاري )�خل�شم �ملدخل �لأول( �لتابعة و�ململوكة 
�أخرى  بنكية  و�ية ح�شابات  للوحد�ت  باإ�شمها  �لبيع  �لبنكية كونها طرفا قد مت  تقابًا وك�شوفاتها  للمدعى عليه 
جر�ء  تقابًا  باملدعي  �أملت  �لتي  �لأ�شر�ر  كافة  وتقدير  بحث  وكذ�  فيها  �لربج  وحد�ت  بيع  متح�شات  �إيد�ع  مت 
قام  �لتي  �ملبالغ  فيها  و�حت�شابها مبا  �لأدبية  �أو  �ملادية  �لأ�شر�ر  �شو�ء  باإلتز�ماته  تقابًا  عليه  �ملدعى  �إلتز�م  عدم 
�إ�شتوىل عليها  �ملدعي تقابًا ب�شد�دها للغري جر�ء فعل �ملدعى عليه تقابًا و�إخاله وكذلك حتديد �ملبالغ �لتي 
�ملدعى عليه تقابًا وتربح منها من خال �إ�شتغاله ملوؤ�ش�شة �شتايل هوم لاإ�شتثمار �لعقارية و�شركة �شتايل هوم 
لاإ�شتثمار �لعقاري و�شركة طيف �لإمار�ت ملقاولت �لبناء �لتي عينها بديًا ل�شركة �أحد للمقاولت لتويل �إن�شاء 
�لبالغ  قيمة عقدها  تقا�شته من  ما  وبيان  للمقاولت  �أحد  �شركة  مع  �لتعاقد  ف�شخ  �أ�شباب  بيان  وكذلك  �مل�شروع 
)70،000،000( درهم وكذ� بيان ما �إذ� كانت �شركة طيف �لإمار�ت ملقاولت �لبناء �لتي قامت باإ�شتكمال �أعمال 
�ملقاول �ل�شابق قد قامت بت�شليم �لأعمال �ملنوطه بها يف �ملوعد �ملحدد من عدمه ويف حالة عدم ت�شليمها �لأعمال يف 
�ملوعد �ملحدد هل متت مطالبتها بالغر�مات �لتاأخريية �ملرتتبة عليها من عدمه مع بيان �شبب تغيري �إ�شم �شركة 
طيف �لإمار�ت ملقاولت �لبناء �إىل �شركة �إيجل ملقاولت �لبناء وكذلك حتديد �لأعباء و�لتكاليف �لتي مت حتميلها 
لتكلفة �مل�شروع نتيجة تاأخر �إجناز �مل�شروع ملا بعد �ملوعد �ملتفق عليه يف غ�شون عام 2010 ومنها �لر�شوم �ملفرو�شة 
�ملدين  �لدفاع  تعليمات  على  بناء  �ملو��شفات  تعديل  وتكلفة  �لكهربائي  �لتيار  تو�شيل  ور�شوم  �لوحد�ت  بائع  على 
و�ي�شا �لغر�مات �مل�شتحقة مل�شرتي �لوحد�ت يف �مل�شروع نتيجة تاأخري ت�شليم تلك �لوحد�ت عن �ملو�عيد �ملتفق عليها 
مبوجب �لعقود �ملربمة و كذلك �لتكاليف �لتي مت حتملها ب�شبب �لق�شايا �لتي مت رفعها من قبل م�شرتى �لوحد�ت 
وكذلك �خل�شائر �لتي ت�شبب فيها �ملدعى عليه تقابًا ب�شاأن م�شروع دبي لند نتيجة عدم ت�شليمة �لوحد�ت �ملباعة 
ل�شركة تكامل وفقا ملا يق�شي عليه عقد حو�لة �حلق ، وكذ� �حت�شاب مبلغ �لغر�مة �لتاأخريية �مل�شتحقة للمدعى 

عليه �أ�شلياً )�ملدعي تقابًا( من تاريخ 01/12/2007 ح�شب �شروط �لعقد.
تقابًا باأن يوؤدي للمدعي تقابًا مبلغ وقدره مليون و�أربعمائة �ألف درهم وهو �ملبلغ �ملتبقي  عليه  �ملدعى  �إلز�م   .6
من �إ�شرتد�د �لدفعة �ملقدمة لثمن �لأر�س بالإ�شافة �ىل مبلغ وقدره مليون درهم طبقاً للبند �ل�شاد�س من �لعقد 
ت�شتحق عند �نتهاء �مل�شروع بزيادة قدرها )1 %( عن كل �شهر حتت�شب على �أ�شا�س �ملبلغ �ملتبقي من ر��س �ملال يف تاريخ 
"01/12/2007 وقدره )13،236،899( درهم وحتى تاريخ ت�شليم �لر�شمي للم�شروع ب�ش�ورة نهائية ونظامية
ما حتت يده من م�شتند�ت بخ�شو�س م�شروع )بزن�س تاور( و�شجات  كل  بتقدمي  تقابًا  عليه  �ملدعى  �إلز�م   .7

ودفاتر حما�شبية فيما يخ�س تكاليف �إن�شاء �مل�شروع وم�شروفاته وعقود بيع وحد�ت �مل�شروع.
يكون مت فر�شه من غر�مات عن �لتاأخري يف �إ�شتام �لوحد�ت �ش�و�ء يف  قد  ما  بكافة  تقابًا  عليه  �ملدعى  �إلز�م   .8

مو�جهة م�شرتي �لوحد�ت �أو �جلهات �حلكومية.
�إلز�م �ملدعى علي�ه ت�ق�ابًا بكافة �لأعباء و�لتكاليف �لتي مت حتميلها على تكلفة �مل�شروع و�لتي ت�شبب فيها نتيجة   .9
�إخفاقه وتق�شريه يف �إجناز �مل�شروع ملا يربو عن )11( عاماً حيث مت فر�س ر�شوم حكومية م�شتحدثة خال عام 
2016 متثلت يف حتميل �لبائع للوحد�ت �لعقارية ن�شبة )1%( �أي ما يعادل مليونني وخم�شمائة �ألف درهم تقريبا 
�لدر�هم  تبلغ نح�و ع�دة مايني من  �لكهربائي للم�شروع  �لتيار  �إ�شافية لتو�شيل  �مل�شروع ر�شوم  وكذلك حتميل 
�لتي طر�أت  �ملدين  �لدفاع  ب�شبب تعديل مو��شفات  �مل�شروع  �لتي مت حتميلها لتكلفة  �لإ�شافية  �لتكاليف  وكذلك 
�لتكاليف �ملرتتبة بالغر�مات �ملفرو�شة على �ملدعي تقابًا من قبل بنك دبي �لإ�شامي  2010 و�أي�شاً  بعد عام 
و�أي�شا  تاريخه )460،000( درهم  و�لبالغة حتى  �مل�شروع  �ل�شادرة ل�شالح  �مل�شرفية  �لكفالة  ر�شوم  �شد�د  لعدم 
كافة �لتكاليف �ملتعلقة بالق�شايا �لتي مت رفعها من قبل بع�س �مل�شرتين على �ملدعي تقابًا و�لتي قام �ملدعى عليه 
تقابًا ب�شد�د �ملبالغ �ملحكوم بها من ح�شاب �مل�شروع ، وكذلك �خل�شائر �لتي ت�شبب بها �ملدعى عليه تقابًا ومتمثلة 
بخ�شارة �أر��شي م�شروع دبي لند و�لذي هو ثمرة �مل�شروع �لأمر �لذي حمل ح�شاب �مل�شروع خ�شارة جتاوزت ن�ح�و 
)42،735،953( دره�م ب�ش�ب�ب ع�دم ت�شليم �لوحد�ت �ملباعة ل�شركة تكامل لتعرث تنفيذ �مل�شروع لفرتة جتاوزت 
 �أكرث عن )11( عاماً من �لتاريخ �ملحدد للت�شليم يف عام 2010 و ذلك �إ�شتناد�ً ل�شروط و �أحكام عقد حو�لة �حلق .
�ملدعى عليه تقابًا باأن يوؤدي للمدعي تقابًا مبلغ وقدره ع�شرة مايني درهم تعوي�شا عن �لأ�شر�ر  �إلز�م   .10

�ملادية و�لأدبية و�لتي �أ�شابت �ملدعي تقابًا جر�ء عدم �إلتز�م �ملدعى عليه تقابًا بالإتفاقية.
�إلز�م �ملدعى عليه تقابًا �مل�شاريف و�لر�شوم ومقابل �أتعاب �ملحاماة.  .11

لذ� يقت�شي ح�شورك مكتب �د�رة �لدعوى 4 �لد�ئرة �ملدنية �لكلية مبحكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شياً 
مذكرة  وتقدمي   ،065024333 �ملحكمة  ��شتقبال  ورقم  �لتيمز  برنامج  طريق  عن  معتمد  وكيل  بو��شطة  �أو 
8:30 �شباحا وذلك  �ل�شاعة   ،  2022-2-23 �ملو�فق  �مل�شتند�ت، وذلك  كافة  بها  �لدعوى مرفقاً  جو�بية على 
للنظر يف �لدعوى �ملذكور �مل�شار �ليها �أعاه - بو�شفك مدعى عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم �تخاذ �لجر�ء�ت 

�لقانونية بحقك غيابيا.
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

مدير الدعوى / حمدة حممد اآل علي

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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عربي ودويل

الكرملني ي�شف رغبة بايدن 
موا�شلة املحادثات بالإيجابية« 

•• مو�صكو-اأ ف ب

و����ش���ف �ل��ك��رم��ل��ني  �أم�������س �لأرب���ع���اء 
بايدن  جو  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  رغبة 
م��و����ش��ل��ة �مل���ح���ادث���ات ب�������ش���اأن �أزم����ة 
فيما  “�إيجابية”،  ب��اأن��ه��ا  �أوك��ر�ن��ي��ا 
�أعلنت مو�شكو �أنها ت�شحب جزء� من 

قو�تها من حدود جارتها.
�لكرملني  ب���ا����ش���م  �ل���ن���اط���ق  وق�������ال 
لل�شحافيني  ب��ي�����ش��ك��وف  دم����ي����رتي 
�لرئي�س  ي�شري  �أن  �إيجابي  �أم��ر  “�إنه 
بدء  ��شتعد�ده  �إىل  ا  �أي�شً �لأم��ريك��ي 

مفاو�شات جدية«.
“�شعبة  �ملفاو�شات  ه��ذه  �أن  و�عترب 
بناء هند�شة  �إعادة  �إىل  �أن توؤدي �ملحادثات  بالن�شبة لرو�شيا، يجب  جًد�”. 

�لأمن �لأوروبي �ملنبثق عن �حلرب �لباردة.
�مل��رون��ة من  م��ن  �لكثري  �لأم���ر  يتطلب  ج���ًد�،  �شعًبا  ذل��ك  “�شيكون  وق���ال 

�جلانبني و�لإر�دة �ل�شيا�شية«.
تطالب رو�شيا باإنهاء �شيا�شية �لتو�شع �لتي ينتهجها حلف �شمال �لأطل�شي 
�لرو�شية  �لأر����ش��ي  من  مقربة  على  هجومية  �أ�شلحة  ن�شر  عدم  و�لتز�مه 

و�شحب معّد�ته من دول �أوروبا �ل�شرقية.
حول  مفاو�شات  �ملقابل  يف  وطرحت  �ملطالب  هذه  �لغربية  �ل��دول  رف�شت 
م�شائل �أخرى مثل �حلّد من �لت�شّلح و�إجر�ء زيار�ت متبادلة ملو�قع ح�شا�شة 

�أو حمادثات حول �ملخاوف �لرو�شية ب�شاأن �لأمن.
�إلكرتوين  �لكرملني عن هجوم  بي�شكوف م�شوؤولية  �شياق مت�شل، نفى  يف 
وم�شرفني  �مل�شلحة  وق��و�ت��ه��ا  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �ل��دف��اع  وز�رة  م��و�ق��ع  ��شتهدف 

حكوميني.
�أن يكون �لهجوم من جانب رو�شيا  �إىل �حتمال  �أ�شارت كييف  وقال بعدما 
ل  �شيء.  كل  م�شوؤولية  رو�شيا  حتميل  �أوكر�نيا  تو��شل  متوقع،  هو  “كما 

عاقة لرو�شيا باأي هجمات حلجب �خلدمة«.
�ملو�قع  من  �لعديد  تعّر�س  �لثاثاء  م�شاء  �لأوكر�نية  �ل�شلطات  و�أعلنت 
�لع�شكرية �لأوكر�نية �لر�شمية وم�شرف �لدخار �حلكومي “�أو�شاد بنك” 
و�أمن  �ل�شرت�تيجية  �لت�شالت  مركز  و�أ���ش��ار  “بريفات24«.  وم�شرف 
�ملعلومات �لتابع للحكومة يف بيان ن�شر على في�شبوك �إىل “�ملعتدي” وهي 

عبارة �شائعة �ل�شتخد�م لاإ�شارة �إىل رو�شيا.
 

نافذة 
م�صرعة

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

•• ريت�صارد ويريل

   ق��ب��ل �أي�����ام ق��ل��ي��ل��ة م���ن ق��م��ة �لحت�����اد �لأوروب������ي 
�ملجل�س  مع  �لعاقات  لتدهور  ون��ظ��ر�ً  و�أفريقيا، 
�لتي  �لأوروب���ي���ة  ل��ل��دول  ف���اإن  م���ايل،  �لع�شكري يف 
�إىل م�شاعدة فرن�شا على �لأر���س، كل  كانت متيل 

�لأ�شباب لترت�جع.
�لدمناركية  �ل���ق���و�ت �خل��ا���ش��ة  ت��ط��ل��ب��و� م��ن     ل 
��شتخا�س درو�س ع�شكرية من حربها يف منطقة 
يف  هبطو�  �ل��ذي��ن  �ل��ك��وم��ان��دو���س  م��ئ��ات  �ل�شاحل. 
ب��رخ��ان يف  ل��ق��وة  �ملتقدمة  �ل��ق��اع��دة  يناير يف   19
�لنيجر،  من  بالقرب  تقع  ماليه  “منطقة  ميناكا 
مركز  �لثاثة”،  “�حلدود  �ل�شهرية  �ملنطقة  يف 
�لقتال �شد �لإرهابيني” �إذ مل يكن لديهم �لوقت. 
ف��م��ا �ن مت ن�����ش��ره��م، �أع����اد �لإ���ش��ك��ن��دن��اف��ي��ون حزم 
على  ب��ن��اًء  �ل�شتاء،  �شقيع  �ىل  عائدين  حقائبهم 
باماكو،  يف  �لع�شكري  �ملجل�س  م��ن  �شريح  طلب 
�ل��غ��ا���ش��ب م���ن ت��ع��ل��ي��ق��ات غ���ري م�����ش��ت��ح��ب��ة لوزير 

�خلارجية �لدمناركي.
   بعد �أي���ام قليلة، ي��وم �لث��ن��ني، ج��اء �ل���ّدور على 
�ل�شفري �لفرن�شي لُيطلب منه �لرحيل ... بالن�شبة 
لباري�س “�إنه ف�شل على جميع �لو�جهات، �عرتف 
دب��ل��وم��ا���ش��ي �أوروب�����ي ي���وم �ل��ث��اث��اء، خ���ال نقطة 
�عامية غري ر�شمية لعدد قليل من �ل�شحفيني، 
تكون  م��ا  غالًبا  �أوروب���ا  �شمال  دول  �أن  نعلم  نحن 
�لأكرث �شعوبة يف �إقناعها عندما نتحدث معها عن 
�لتدخل يف �مل�شتنقع �لأفريقي بعيًد� عن حدودها، 

ولكن �ن يتم، �إ�شافة �إىل ذلك، طردهم...«.
   ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب����ال����ق����در�ت �ل���ع�������ش���ك���ري���ة، ف����اإن 
طبية،  مبفرزة  مدعوما  �خلم�شني،  �لكوماندو�س 
“�لتي  لتكوبا  هام�شية  م�شاهمة  ���ش��وى  ميثل  ل 
�لقو�ت  وحدة  يف لغة متا�شك”،  “�ل�شيف”  تعني 
�خلا�شة �لتي مت �إدر�جها يف عملية برخان �لتابعة 

للجي�س �لفرن�شي يف �ل�شاحل.
   ت�شعمائة جندي مدربني ب�شكل عال جد� وقادرين 
على نقلهم جًو� بعيًد� عن قو�عدهم للق�شاء على 
جماعات �إرهابية ، ي�شكلون هذه �لوحدة، �لتي كانت 
فرن�شا تنوي �ن جتعل منها رمًز� للدفاع �لأوروبي 
�لرئا�شة  خ�شم  يف  باري�س،  تريده  �ل��ذي  �مل�شتقل 

�لفرن�شية ن�شف �ل�شنوية لاحتاد �لأوروبي.
�إ���ش��ت��ون��ي��ا )90 ج��ن��دًي��ا( ورومانيا  ����ش��ت��ج��اب��ت      
)ح����و�يل خ��م�����ش��ني( و�إي��ط��ال��ي��ا )200 رج���ل و6 
 150 ن�شر  )مت  و�ل�����ش��وي��د  هليكوبرت(  ط��ائ��ر�ت 
�إىل  ي�شاف  ح��ي��اده��ا(.  رغ��م   ،2021 ع��ام  جندًيا 
تدريب  مهمة  �لأوروب���ي،  لاحتاد  بالن�شبة  ذل��ك، 
�ملايل،  للجي�س  م��ايل  يف  �لأوروب�����ي  �لحت���اد  بعثة 
جرن�ل  دي�����ش��م��رب  منت�شف  م��ن��ذ  ي��ق��وده��ا  و�ل���ت���ي 
�ل��ت��دخ��ل يف  “�أوربة”  ب���  �حل��ل��م  �أن  �إل  من�����ش��اوي. 
هما  �لنجاح  مع  يتناغم  وجعله  �ل�شاحل،  منطقة 

�شيئان متباعد�ن.
�لق�شاء  ب�شيط:  تاكوبا �خلا�شة  ق��و�ت      منطق 

ع��ل��ى �أك����رب ع���دد مم��ك��ن م��ن �لإره���اب���ي���ني. ه���وؤلء 
حماورنا،  يو��شل  دبلوما�شيني،  لي�شو�  �ل��رج��ال 
ماليون  باماكو، �شباط  �أن��ه يف  لهم  �شن�شرح  كيف 
كانو� على و�شك فقد�ن �ل�شيطرة على �لباد قبل 

ثماين �شنو�ت يريدون منهم �ملغادرة! »
تلقو�  �لفرن�شيني  �لع�شكريني  �أن  �لو��شح  من     
�إعان  منذ  �أن��ه  يعلمون  �إنهم  بال�شمت.  تعليمات 
�إميانويل ماكرون يف 10 يونيو 2021 عن نهاية 
و�شيكة لقوة برخان )دعم لوج�شتي رئي�شي لقو�ت 
جمموعة �ل�شاحل �خلم�س: بوركينا فا�شو ومايل 
دفاعهم  وز�رة  ف��اإن  وموريتانيا(،  وت�شاد  و�لنيجر 
ت�شنع كل �ل�شيناريوهات. �لن�شحاب؟ منذ �إغاق 
ت���اه و�شول  دي�����ش��م��رب،   14 ق���اع���دة مت��ب��ك��ت��و يف 
مرتزقة رو�س من جمموعة فاغرن �إىل �ملوقع، مل 
كانت  لو  �ملحرمات، حتى  �ل�شيناريو من  يعد هذ� 
�أفغان�شتان  من  �لأمريكي  �لن�شحاب  مع  �ملقارنة 
ل تطاق من �لناحية �ل�شيا�شية بالن�شبة مل�شتاأجر 

�لليزيه، يف قلب حملة رئا�شية.
حاليا  رج��ل   5100 م��ن  �لعملية  حجم  تغيري    
قوة  لعبت  �إذ�  فقط  ممكن  “هذ�  2500؟،  �ىل 
ي�شرح  �شهام”،  �إىل  يحتاج  �لقو�س  دوره��ا.  تاكوبا 
نتائج  �شابط فرن�شي ب�شورة جمازية، وهو يعلن 
ت�شلل �لقو�ت �خلا�شة يف منطقة فافا �ملالية مما 
�إىل   25 �إرهابية ليلة  مّكن من تفكيك جمموعة 
�لأوروبية  �جل��ع��ب��ة  ف����اإن  ذل����ك،  وم���ع  ي��ن��اي��ر.   26
تخاطر باإفر�غها بعد �لق�شية �لدمناركية. تنتظر 
�لربتغال و�ملجر وبولند� �لإذن من باماكو باإر�شال 
جنود. �ليونان، �لتي وعدت باري�س ب�شرب مظات 
م��ن ق��و�ت��ه��ا �خل��ا���ش��ة، ت��ت�����ش��اءل. وق���د مت برجمة 
على  ل��ل��م�����ش��األ��ة،  خم�ش�س  �ج��ت��م��اع  لعقد  م��وع��د 
هام�س قمة �لحتاد �لأوروبي و�أفريقيا يومي 17 

و18 فرب�ير يف بروك�شل.

تاآكل الثقة يف اجلي�ش املايل
منت�شرين  ج��ن��ود  م�شاألة  م��ن  �أك���رث  �مل�شكلة  �إن     
تاكوبا  كوماندو�س  لقو�ت  ميكن  هل  �شحر�ء.  يف 
�لوثوق بالوحد�ت �ملالية، �لتي ي�شعى �شباطها �لآن 
�لقتال،  ي�شتمر  باماكو؟ كيف  يف  “�لتموقع”  �إىل 
مع وجود خطر د�ئم يف كل مكان بحدوث �أ�شر�ر 
د، وم�شتعدة،  جانبية، �إذ� كانت �شلطات مايل ترت�شّ
�ل�شكان  �إث��ارة  �ىل  فادحة،  �أخطاء  �رتكاب  ح��ال  يف 
يد�فعو�  �أن  �ملفرت�س  �لأوروب���ي���ني  �شد  �ملحليني 
عنهم؟ وملاذ� يخاطرون باملوت يف �ل�شحر�ء بينما 
�لنقابيون يف �ل�شلطة م�شتعدين ب�شكل �أو باآخر 
 1.24“ �ل�شا�شع  �لبلد  ه��ذ�  �شمال  ع��ن  للتخلي 
�شوي�شر�”  �شعف   30 �أو  مربع،  كيلومرت  مليون 
�لرو�س  حلفاوؤهم  يحمي  �أن  ب�شرط  لاإرهابيني، 

�لعا�شمة؟ 
  يف رمال �ل�شاحل، بات “�ل�شيف” �لأوروب��ي �أقّل 

قدرة على �لبرت قبل ��شتخد�مه.
ترجمة خرية �ل�شيباين

ال�شاحل، جرح مفتوح للدفاع الأوروبي...!

و”�إقبال �لطفل  و “يف م�شتودعات �ملعجزة �لآ�شيوية”،  *من موؤلفاته “�أوروبا”، 
وغريها. و”ت�شونامي �حلقيقة �لإن�شانية”،  و”�شايغون �خلالدة”،  �لرقيق”، 

�ألفي  �أكرث من  وبعد �شاعات على ن�شر �ملر�شوم �لأحد �ملا�شي جتّمع 
�لوطنية  �لأع���ام  حاملني  �لتون�شية  �لعا�شمة  و�شط  يف  متظاهر 
و�أخرى تطالب بعدم  “�أنقذو� دميوقر�طيتنا”  ولفتات ُكتب عليها 
�مل�س بالق�شاء. وكان �شعّيد �أ�شدر يف 25 متوز/يوليو 2021 قر�ر�ت 
�حتكر مبوجبها �ل�شلطات �إذ عّلق عمل �لربملان و�أقال �حلكومة، وهو 
مذ�ك ميار�س �حلكم عرب �إ�شد�ر مر��شيم وتعليق �أجز�ء من د�شتور 

2014، �لذي كان قد وعد بتعديله.
ذرعا  �شاقو�  بعدما  �ّتخذها  �لتي  باخلطو�ت  كرث  تون�شيون  ورح��ب 
م�شاحلها  لتحقيق  وت�شعى  ف��ا���ش��دة  يعتربونها  �شيا�شية  ب���اأح���ز�ب 
�خلا�شة، لكن معار�شني له يّتهمونه باإعادة �لباد �إىل زمن �لنظام 

�ملت�شّلط.

•• باري�س-اأ ف ب

ل��ودري��ان عن قلقه بعد  �ي��ف  �لفرن�شي ج��ان  �أع��رب وزي��ر �خلارجية 
�أن منح �لرئي�س �لتون�شي قي�س �شعّيد نف�شه �شاحيات و��شعة على 

ح�شاب �لق�شاء يف �ملحمية �لفرن�شية �ل�شابقة.
وكان �شعّيد قد وقع �لأحد مر�شوما ل�شتحد�ث جمل�س ق�شاء موؤقت 
يحل مكان �ملجل�س �لأعلى للق�شاء، و�أعطى لنف�شه �شاحيات و��شعة 

ت�شمل عزل �لق�شاة يف حال �لإخال بو�جباتهم.
�لفرن�شي  �لربملان  يف  �خلارجية  �ل�شوؤون  جلنة  �أم��ام  ل��ودري��ان  وق��ال 
“كان هناك عدد من �لإجر�ء�ت �ملقلقة من قبل �لرئي�س قي�س �شعّيد. 

�أنا �أفكر على وجه �خل�شو�س بحل �ملجل�س �لأعلى للق�شاء«.

جمل�س  يف  �حل��زب��ني  زعيما  وقعه  �ل��ذي  �لبيان  وميثل 
نادر�  موقفا  ماكونيل  وميت�س  �شومر  ت�شاك  �ل�شيوخ 
يعرب عن �لوحدة �ل�شيا�شية يف �لكونغر�س �لذي يعاين 

من حالة ��شتقطاب �شديدة.
ف�شل  بعد  وي��اأت��ي  �لقانون  ق��وة  �ىل  يفتقر  �لبيان  لكن 
�ملجل�س �ملنق�شم بالت�شاوي بني �حلزبني يف �لتو�شل �إىل 
�تفاق ب�شاأن م�شروع قانون لفر�س عقوبات على رو�شيا 

يف حال غزوها �أوكر�نيا �ملجاورة.
�ل�شيوخ  جمل�س  �أع�����ش��اء  ك��اد  �مل��ا���ش��ي،  �ل�شهر  و�أو�خ����ر 
�لتو�شل �إىل م�شودة �تفاق ب�شاأن �لعقوبات، لكن يف وقت 
متاأخر �لثاثاء تر�جع �جلمهوريون وتقدمو� مب�شروع 

قانون خا�س بهم للنظر فيه.

 ••وا�صنطن-اأ ف ب

ب�”ر�شالة  �لأم��ريك��ي  �ل�شيوخ  جمل�س  يف  �أع�����ش��اء  بعث 
على  �أي�����ش��ا  �ح��ت��وت  �لأوك����ر�ين  �ل�شعب  �ىل  ت�شامن” 
حتذير للرئي�س �لرو�شي فادميري بوتني، على �لرغم 
من ف�شل �ملجل�س يف �لتفاق على م�شروع قانون لفر�س 

عقوبات �شد مو�شكو.
�ل�������ش���ي���وخ من  ب��������ارز� يف جم��ل�����س  ع�������ش���و�   12 وق������ال 
“يف هذه  ب���ي���ان  و�جل���م���ه���وري���ني يف  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ني 
من  وع��زم  ت�شامن  بر�شالة  نبعث  �لع�شيبة،  �للحظة 
�حلزبني �ىل �ل�شعب �لأوك��ر�ين، و�أي�شا على حد �شو�ء 

بتحذير و��شح �إىل فادميري بوتني و�لكرملني«.

اأع�شاء يف »ال�شيوخ الأمريكي« يت�شامنون مع اأوكرانيا  فرن�شا »قلقة« حيال تو�شيع الرئي�س التون�شي ل�شالحياته 

•• عوا�صم-وكاالت

م����ع �����ش���ت���م���ر�ر ت���ف���اق���م �لأزم�������ة 
�حل�شود  وق����ع  ع��ل��ى  �لأوك���ر�ن���ي���ة 
�ل���رو����ش���ي���ة �ل�������ش���خ���م���ة وت����و�ت����ر 
وبقية  و��شنطن  ح�شب  �ملوؤ�شر�ت 
�ل��ع��و����ش��م �ل��غ��رب��ي��ة و�لأوروب����ي����ة 
�لرو�شي  �لهجوم  ب��دء  ق��رب  على 
للعن�شر  يكون  قد  �أوكر�نيا،  على 
حموري،  ع�شكري  دور  �لن�شائي 
�لرو�شي  �جل��ي�����ش��ني  و�إن  خ��ا���ش��ة 
�شفوفه  يف  ي�����ش��م  و�لأوك��������ر�ين، 
ن�������ش���ب���ة مم������ت������ازة م������ن �ل���ن�������ش���اء 

�مل�شتعد�ت خلو�س �ملعركة.
وح�شب وز�رة �لدفاع �لرو�شية فاإن 
�لرو�شي  �جلي�س  يف  �لن�شاء  ع��دد 
حاليا يقارب 45 �ألفا من بينهن 
ح�شور  وه���و  ���ش��اب��ط��ة،  �آلف   4
ع���ل���ى خمتلف  ي����ت����وزع  م��ت�����ش��ع��ب 
�لقتالية  م��ن  �لع�شكرية  �ملهمات 
و�حلربية �إىل �للوج�شتية و�لفنية 

و�لهند�شية وغريها.
هذ� ويعود تاريخ م�شاركة �لن�شاء 
�مل�شلحة  �ل�����ق�����و�ت  ����ش���ف���وف  يف 
�لرو�شية ويف �حلروب �إىل �حلرب 
�لعاملية �لأوىل، حيث �شاركن و�إن 
باأعد�د قليلة ورمزية، لكن ح�شور 
�ل��رو���ش��ي��ات يف �جلي�س  �مل��ج��ن��د�ت 
�لع�شكرية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  وخم��ت��ل��ف 
�لعاملية  �حل��رب  خ��ال  وبقوة  ز�د 
يقت�شر  مل  ح�شور  وه��و  �لثانية 
�خللفية  �جل���ب���ه���ات  ع���ل���ى  ف���ق���ط 
و�مل�شاعدة  �لتمري�س  مهام  وعلى 
�لإد�رية،  �ملهام  �أو  و�إع��د�د �لطعام 
ب�����ل ك������ان ح���������ش����ور� ق���ت���ال���ي���ا ويف 

�خلطوط �لأمامية �ملبا�شرة، 
ويقدر عدد �لن�شاء من �مل�شاركات 
�لثانية  �آن��ذ�ك يف �حل��رب �لعاملية 
�أل���ف، و�لائي   800 ب��اأك��رث م��ن 
وقنا�شات  ك����ط����ي����ار�ت  ����ش���ارك���ن 
ومقاتات وغري ذلك من مهمات 
ع�����ش��ك��ري��ة و�إ�����ش����ن����ادي����ة، وك�����ن يف 
وممر�شات،  طبيبات  معظمهن 
مع ماحظة �أن هذه �لأرقام و�إن 
�لرو�شيات  من  غالبيتها  يف  كانت 
ل��ك��ن��ه��ا ت�����ش��م �أي�����ش��ا �ل��ن�����ش��اء من 
وجمهوريات  ق��وم��ي��ات  خم��ت��ل��ف 

�لحتاد �ل�شوفييتي �ل�شابق.
وم�����ع و�����ش����ع �حل�������رب �أوز�ره����������ا، 
�مل�شاركة  روي����د�  روي����د�  تقل�شت 
�مل�شلحة،  �ل����ق����و�ت  يف  �ل��ن�����ش��وي��ة 

�لباردة  �حل�����رب  م���ر�ح���ل  خ����ال 
وبعد �شقوط �لحتاد �ل�شوفييتي، 
�لقرن  مطلع  �إح�����ش��ائ��ي��ات  ووف���ق 
�حل����ادي و�ل��ع�����ش��ري��ن، ف���اإن ن�شبة 
كانت  �لرو�شية  �لقو�ت  يف  �لن�شاء 
نحو 10 باملئة بو�قع نحو 100 
�ألف �إمر�أة من �أ�شل قر�بة مليون 

جندي ن�شط.
�شيطرة  ب��ع��د  �أوك���ر�ن���ي���ا،  يف  �أم����ا 
رو�شيا على �شبه جزيرة �لقرم عام 
هناك  �لن�شاء  �إقبال  ز�د   ،2014
باجلي�س  و�للتحاق  �لتطوع  على 

�لأوكر�ين.
�ل��ن�����ش��وي يف  �أن �حل�������ش���ور  رغ����م 
ي���ع���ود لعام  �جل��ي�����س �لأوك��������ر�ين 
�لباد  ��شتقال  بعيد   ،1993
�ل�شابق،  �ل�شوفيتي  �لحت���اد  ع��ن 
�لقتالية،  �لأدو�ر  يف  ذل��ك  يف  مب��ا 
�لعامني  خ����ال  ت�����ش��اع��ف  ل��ك��ن��ه 
قيا�شا  خ�������ش���و����ش���ا،  �لأخ�����ريي�����ن 
عام  يف  �لع�شكريات  �لن�شاء  بعدد 
رو�شيا  ���ش��م��ت  ع��ن��دم��ا   ،2014
���ش��ب��ه ج���زي���رة �ل���ق���رم �ل��ت��ي كانت 

�شمن �أوكر�نيا.
وت���ن�������س �ل���ق���و�ن���ني �لأوك����ر�ن����ي����ة 
�حل��دي��ث��ة، ع��ل��ى �أن���ه مي��ك��ن ح�شد 
�أعمارهن  ت��رت�وح  �لائي  �لن�شاء 
كجنود  ع����ام����ا  و40   20 ب�����ني 
�أعمارهن  مل��ن  ومي��ك��ن  نظاميني، 
بني 20 �إىل 50 عاما �أن ي�شبحن 

للن�شاء  ����ش��ت��ث��ن��اء�ت  م��ع  �شباطا، 
�لأمهات و�لطالبات �ملتفرغات.

�جلي�س  يف  �ل����ن���������ش����اء  �أع�������������د�د 
�لأوك���ر�ين ق��درت بنحو 31 �ألف 
كان  م���ا  وه���و   ،2020 �ل���ع���ام  يف 
�إجمايل  م��ن  باملئة   15.6 ميثل 
�لأعد�د  وز�دت  �لع�شكرية،  �لقوة 
 22.5 �إىل  مت��ث��ي��ل��ه��ن  ون�����ش��ب��ة 
باملئة بحلول ربيع 2021، بينما 
�إعامية غربية يف  تقارير  �أك��دت 
�ملجند�ت  �أع���د�د  و���ش��ول   2021
�أل��ف��ا، وه��و رق��م كبري   57 لنحو 
عديد  ت��ق��دي��ر�ت  �أن  �إىل  بالنظر 
�جل��ي�����س �لأوك��������ر�ين ك��ك��ل ت�شل 

لربع مليون جندي.
من  �أك����رث  ه��ن��اك  �شمنهن  وم���ن 
منا�شب  يف  ����ش���اب���ط���ة   900
 109 ذل�������ك  يف  مب�����ا  ق�����ي�����ادي�����ة، 
كقائد�ت لف�شائل ع�شكرية، و12 
للجي�س  وفق������ا  �ش�����رية،  ق��ائ��دة 
�ألف   13 كانت  فيما  �لأوك����ر�ين، 
�مر�أة مقاتلة يعملن يف �خلطوط 

�لأمامية. 
تلعبه  �ل���������ذي  �ل�����������دور  وح���������ول 
�لتي  �مل��ج��ن��د�ت يف ه���ذه �لأزم������ة 
تكاد تتحول حربا عاملية �لطابع، 
�لتاريخية  ومقدماته  وخلفياته 
�لأكادميي  ي��ق��ول  و�لج��ت��م��اع��ي��ة، 
عزمية،  خليل  �ل�شيا�شي،  و�ملحلل 
كييف،  �لأوكر�نية  �لعا�شمة  من 

يف حديث مع �شكاي نيوز عربية: 
يف  �مل�������ش���او�ة  �أق������رو�  “�مل�شرعون 
بني  لأوك��ر�ن��ي��ا  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
�ل���ن�������ش���اء و�ل������رج������ال، ف���ف���ي ع���ام 
يف  �مل����������ر�أة  جت���ن���ي���د  مت   2018
عقد(  )مبوجب  طو�عية  �جلي�س 
و��شتدعيت للخدمة �لع�شكرية يف 
�لحتياط �لع�شكري، وكذلك باتت 
�لع�شكرية  �خلدمة  ب���اأد�ء  ملزمة 
يف �ملخزن و�تباع قو�عد �ملحا�شبة 

�لع�شكرية كما �لرجال«.
�ل��ن�����ش��اء يف  وه��ك��ذ� ت�شاعف ع���دد 
�لقو�ت �مل�شلحة �لأوكر�نية خال 
عزمية،  ي�شرح  كما  �شنو�ت،  ب�شع 
م�شيفا: “وعلى وجه �خل�شو�س، 
يف عام 2013، خدمت 16557 
�مر�أة يف �جلي�س، ويف عام 2020 
ومن   .31757 ع���دده���ن  ك����ان 
هوؤلء، يف عام 2013، كان بينهن 
1633 �شابطا، ويف عام 2020 

�رتفع �لرقم �إىل 4810«.
�ملجند�ت  �شاركت  للبيانات،  وفقا 
�لأوك���ر�ن���ي���ات يف ع��م��ل��ي��ات حفظ 
�ل�شام و�لأم���ن �ل��دول��ي��ة مل��دة 7 
����ش���ن���و�ت، ك��م��ا ي��ق��ول �لأك���ادمي���ي 
يتابع:  و�لذي  �ل�شيا�شي،  و�ملحلل 
خال  ذل������ك،  �إىل  “بالإ�شافة 
�لفرتة 2014-2022، ح�شلت 
�م������ر�أة  �أل������ف   13.5 م����ن  �أك������رث 
�لأعمال  م�����ش��ارك يف  و���ش��ع  ع��ل��ى 

مناطق  يف  للم�شاركة  �ل��ع��د�ئ��ي��ة 
�خل�شو�س،  وج��ه  على  �ل�����ش��ر�ع، 
مناطق  يف  �م����ر�أة   101 ���ش��ارك��ت 
2014، ويف عام  �ل�شر�ع يف عام 
2020 - 1643 �مر�أة. وهناك 
�أخرى يف �لقيادة.  925 �شابطة 
للن�شاء يف  �لإجمايل  �لعدد  ويبلغ 
�لقو�ت �مل�شلحة �لأوكر�نية حاليا 

.»56726
وع���ن �مل�����ش��او�ة ب��ني �جل��ن�����ش��ني يف 
عزمية:  يقول  �لع�شكري،  �ل�شلك 
حيث  م�����ش��او�ة،  بالتاأكيد  “هناك 
�لعديد من �ملنا�شب ميكن للمر�أة 
لها  وميكن  عليها،  �لتعاقد  �لآن 
�أن ت�شغل من�شبا قياديا يف وحدة 
ك�شافة  تكون  �أن  قتالية، وميكنها 
وقائد  للقنابل،  وقاذفة  وقنا�شة 
�لن�شاء  وتقاتل  �لقتالية،  �ملركبة 
على  �ل�شفر  نقطة  عند  مبا�شرة 

خط �لتما�س مع عدو«.
�لرجال  لكن كيف يعامل �جلنود 
زمياتهن، يرد عزمية: “ثقافيا، 
�شعوريا  ل  م�����ش��ت��ع��دون  �ل���رج���ال 
حلماية �لن�شاء ورعايتهن، وينظر 
�لرجال يف �جلي�س �لأوكر�ين �إىل 
�ملجتمع  يف  �شائد  هو  كما  �لن�شاء 
�إحد�هن  ك��ان��ت  ف���اإذ�  �لأوك�����ر�ين، 
�شناديق  �إح�������ش���ار  �إىل  ب��ح��اج��ة 
ي�شاعدونها  ف�شوف  مثا  ذخ��رية 

بالتاأكيد، وهكذ�«.

»جي�س النواعم« يف رو�شيا واأوكرانيا.. ماذا يخفي خالل املعركة؟

•• �صيول-اأ ف ب

�أح����ي����ت ك����وري����ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة �ل���ذك���رى 
�لر�حل  زع��ي��م��ه��ا  ل������ولدة  �ل��ث��م��ان��ني 
ك��ي��م ج��ون��غ �إي����ل ب����دون ���ش��و�ري��خ ول 
جتّمًعا  نّظمت  �إمن��ا  ع�شكرية  عرو�س 
�ل��ه��و�ء �لطلق رغ��م درجات  ك��ب��رًي� يف 
�أفادت  �حل��ر�رة �ملتدنية ج��ًد�، وفق ما 
وكالة �لأنباء �لر�شمية. و�حتفل جنله 
�ل�شمايل �حلايل كيم  �لزعيم �لكوري 
�ل�شاطع”  “�لنجم  ب��ي��وم  �أون  ج��ون��غ 
مدينة  يف  و�ل�������ده،  م���ي���اد  ب��ع��ي��د  �أي 
�لثلوج  ت��ك�����ش��وه��ا  �ل���ت���ي  ����ش���اجم���ي���ون 
و�ل���و�ق���ع���ة ق���رب ج��ب��ل ب��اي��ك��ت��و، حيث 
�لرو�ية  بح�شب  �إي���ل  ج��ون��غ  كيم  ُول���د 
�شباط/فرب�ير   16 يف  �ل��ر���ش��م��ي��ة، 
بّثتها  م�����ش��اه��د  و�أظ����ه����رت   .1942
ح�شًد�  �شمالية  ك��وري��ة  �إع���ام  و�شائل 

جم��ت��م��ًع��ا �أم������ام مت���ث���ال ���ش��خ��م لكيم 
جونغ �إيل “لإحياء عيد �لأمة �لعظيم 
وفق ما �أفادت وكالة �لأنباء  �مليمون”، 
و�أ�شافت  �ل�شمالية.  �لكورية  �ملركزية 
بحر�رة  ���ش��ّف��ق  �حل�����ش��د  �أن  �ل��وك��ال��ة 
كان  �ل��ذي  �أون  جونغ  كيم  روؤي���ة  عند 
“�أر�س  �شاجميون،  يف  �للقاء  يح�شر 
�لثورة �ملقّد�شة«. ومّول كيم جونغ �أون 
خطط تنمية كبرية يف هذه �ملنطقة يف 
مباٍن  م�شاريع  مع  �لأخ��رية،  �ل�شنو�ت 
�شكنية وفنادق وحمّطات تزّلج. وتزخر 
بالأعياد  �ل�شمالية  �لكورية  �لرزنامة 
�مل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��اري��خ �ل��ر���ش��م��ي للباد 
�شونغ  �إي���ل  كيم  �لأّوَل�����ني  وبزعيَميها 
�لتو�يل  على  وهما  �إي���ل،  جونغ  وكيم 
�أون �ل��زع��ي��م �حلايل  ج���ّد ك��ي��م ج��ون��غ 
�جلّد  م��ي��اد  بعيد  ُيحتفى  وو�ل�����ده. 
وهو موؤ�ش�س �لنظام �لكوري �ل�شمايل 

�ل�����ش��م�����س. هذه  ي����وم  �أب����ري����ل،   15 يف 
معار�س  لإقامة  منا�شبة  هي  �لأع��ي��اد 
رق�س  وع�����رو������س  ل�����اأزه�����ار  ك����ب����رية 
و�شائل  يف  مديح  ومنتديات  جماعية 
بح�شب  خم�ش�شة،  �لر�شمية  �لإع��ام 
خرب�ء، لتعزيز �لولء لل�شلطة. وكان 
يوم عيد مياد كيم جونغ �إيل مر�قًبا 
عن كثب �إثر توتر�ت يف �شبه �جلزيرة، 
تنظيم  ي��ت��وق��ع��ون  م��ر�ق��ب��ون  ك���ان  �إذ 
باأ�شلحة  ل��ل��ت��ب��اه��ي  ع�����ش��ك��ري  ع��ر���س 
يانغ  بيونغ  و�أج��رت  �لنظام �جلديدة. 
�ل�شاروخية  �ل��ت��ج��ارب  م���ن  �شل�شلة 
ا  خ�شو�شً �إط���اق���ه���ا  م���ع  ي���ن���اي���ر،  يف 
 .2017 م���ن���ذ  �لأق��������وى  �ل���������ش����اروخ 
��ا م��ن �أن���ه قد  وح����ّذر �ل��ن��ظ��ام �أي�����شً
يرت�جع عن قر�ره جتميد جتارب 
�لعابرة  �ل��ب��ال�����ش��ت��ي��ة  �ل�������ش���و�ري���خ 

للقار�ت و�لتجارب �لنووية.
•• وا�صنطن-رويرتز

�لوليات  �إن  و�أوروب���ي���ون  �أم��ري��ك��ي��ون  م�����ش��وؤول��ون  ق���ال 
هجمات  �أي  على  ل��ل��رد  م�شتعدون  وحلفاءها  �ملتحدة 
�إلكرتونية رو�شية و�شط ت�شاعد �لتوتر ب�شاأن �أوكر�نيا، 
�لعقوبات  �أو  ���ش��ت��ت��خ��ذ  �ل��ت��ي  �لإج��������ر�ء�ت  ن��ط��اق  و�إن 

�لنتقامية �شيعتمد على حجم عمليات �لخرت�ق.
قال �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن، متحدثا بعد �شاعات 
وبنكني  �لدفاع  وز�رة  تعر�س  عن  �أوكر�نيا  �إع��ان  من 
كثب  عن  تن�شق  و��شنطن  �إن  لل�شحفيني  ل��اخ��رت�ق، 
�آخرين  و�شركاء  �لأطل�شي  �شمال  حلف  يف  �حللفاء  مع 
�لف�شاء  يف  �ل��ت��ه��دي��د�ت  مل��و�ج��ه��ة  دف��اع��ات��ه��م  لتو�شيع 

�لإلكرتوين.
وقال �مل�شوؤولون �لأمريكيون و�لأوروبيون، طالبني عدم 
ن�شر هوياتهم، �إن �لهجمات �لتي يعتقد خرب�ء �أمنيون 

غربيون �أن رو�شيا �شنتها، مل تكن متوقعة.
ومل يرد جهاز �لأمن �لحتادي �لرو�شي بعد على طلب 

من رويرتز للتعليق.
�إن��ن��ا �شرند  ق��ال  “�لرئي�س  �أن  �أم��ري��ك��ي  وذك���ر م�����ش��وؤول 

�غزو  �إىل حد  ت�شل  �لتي ل  �لرو�شية  �لإج���ر�ء�ت  على 
“لكن ما �شيتم �تخاذه من قر�ر�ت  ع�شكري«. و�أ�شاف 

يعتمد على حجم �لهجمات �لإلكرتونية«.
وقال دبلوما�شي �أوروبي �إن �لهجمات �لإلكرتونية جزء 
وقت طويل،  منذ  �لرو�شية  �ل�شرت�تيجية  �أ�شا�شي من 
�ل�شابقة  �لع�شكرية  �ملو�جهات  و��شتخدمتها مو�شكو يف 

مع جورجيا و�أوكر�نيا.
و�أ�شاف �مل�شوؤول “�إنها جزء من قو�عد �للعبة”، م�شدد� 
على ت�شميم �لغرب على �تباع �إجر�ء�ت من�شقة ملحا�شبة 

مو�شكو على �لهجمات �لإلكرتونية.
�مل�شوؤولني �لأمريكيني و�لأوروبيني  �أن  وذكرت �مل�شادر 
�لعقوبات  م���ن  م��ف�����ش��ل��ة  و���ش��ع��و� ح��زم��ة  و�ل��ك��ن��دي��ني 
ولكن  �أوكر�نيا،  قو�تها  �إذ� غزت  على مو�شكو  لفر�شها 
�ل���رد على  ل��ط��ري��ق��ة  ت��وج��د خ��ط��ة مف�شلة مم��اث��ل��ة  ل 

�لهجمات �لإلكرتونية.
�إن �ل��ع��دي��د م��ن �لرو�س  وق���ال �ث��ن��ان م��ن �مل�����ش��وؤول��ني 
�شابقة مت  �إلكرتونية  بامل�شوؤولية عن هجمات  �ملتهمني 
�إ�شافة  وميكن  للعقوبات،  �شود�ء  قو�ئم  على  �إدر�جهم 

�ملزيد.

كوريا ال�شمالية حتيي عيد ميالد كيم جون اإيل بدون �شواريخ 

اأمريكا واأوروبا: م�شتعدون للرد 
على الهجمات الإلكرتونية الرو�شية 
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�إثر  �لأرب��ع��اء  �أم�س  �شباح  �لبورمي  للجي�س  تابعة  طائرة  حتطمت   
�لع�شكري  للمجل�س  �لإع��ام��ي  �جل��ه��از  ق��ال  م��ا  على  فني”  “خلل 

�حلاكم يف بيان.
و�نطلقت عمليات بحث للعثور على �لطيار �لذي كان يقوم مبهمة 
تدريب بح�شب �ل�شلطات. و�أقلعت �لطائرة من قاعدة ت��اد�-�أو قرب 
ماند�لي يف و�شط �لباد وحتطمت يف منطقة �شاغاينغ يف �ل�شمال.

�أونغ  للباد  �ملدنية  باحلاكمة  �أط��اح  �ل��ذي  �لع�شكري  �لنقاب  منذ 
�شان �شو ت�شي يف �شباط-فرب�ير 2021، �شن �جلي�س �شربات جوية 
�ملقاومة  معاقل  �أح��د  �شاغاينغ  منطقة  يف  �شيما  ول  �لباد  يف  ع��دة 
للنظام �لع�شكري. وب�شبب نق�س يف �لتمويل، تكرث حو�دث �لطري�ن 
12 �شخ�شا يف حتطم  �ملا�شي، قتل  بورما. ففي حزير�ن-يونيو  يف 
طائرة ع�شكرية. ويف 2017 حتطمت طائرة يف بحر �ند�مان وقتل 

ركابها �ل�122 يف �أكرب حادث طري�ن يف تاريخ �لباد.
 
 

�أم�س  �مل�شتجد يف رو�شيا  �لإ�شابات بفريو�س كورونا  جتاوزت ح�شيلة 
لريتفع  �إ�شابة   197284 بت�شجيلها  �إ�شابة  �ل�14.5مليون  حاجز 
 880 و  �ألفا   659 و  14 مليونا  �إىل  �لإ�شابات  �إجمايل عدد  بذلك 
�إ�شابة. و�أعلنت غرفة �لعمليات �خلا�شة مبكافحة فريو�س كورونا يف 
رو�شيا يف تقريرها �ليومي وبح�شب وكالة “ �نرت فاك�س” لاأنباء عن 
�رتفاع يف �لوفيات بكورونا ، حيث مت ر�شد 748 لي�شل بذلك �إجمايل 
عدد �لوفيات �إىل 342 �ألفا و86 حالة وفاة ، مع متاثل 172468 
مري�شا لل�شفاء منذ �أم�س �لول، لي�شل �إجمايل عدد �ملتعافني �إىل 11 
مليونا و643 �ألفا و393 حالة �شفاء. وتعد هذه �لزيادة �مللمو�شة يف 
�لأخرية  �لفرتة  خال  رو�شيا  يف  بكورونا  �جلديدة  �لإ�شابات  موؤ�شر 
�شريع �لعدوى من �لفريو�س  “�أوميكرون”  مرتبطة بتف�شي متحور 

�لتاجي، �لذي يعد �أقل خطورة من �ل�شالت �لأخرى.

ق�شى 18 �شخ�شا  �أم�س �لأول �لثاثاء يف �نزلقات تربة وفي�شانات 
ناجمة عن �أمطار غزيرة يف مدينة بيرتوبولي�س �ل�شياحية قرب ريو 
180 من  �أك��رث من  �نت�شر  �لتي  �لغاثة  ف��رق  وقالت  دي جانريو. 
عن�شرها يف �ملنطقة �لو�قعة على بعد 68 كيلومرت� �شمال ريو دي 
تربة  �نزلقات  ب�شبب  �شخ�شا   18 مقتل  �لآن  حتى  “تاأكد  جانريو 
وفي�شانات«. ومل يعط �مل�شدر نف�شه �أي معلومات ب�شاأن عدد �جلرحى 
�لبحث  يف  متخ�ش�شة  “فرقا  �أن  و�أو���ش��ح  �ملحتملني.  �ملفقودين  �أو 
رباعية  باآليات  مدعومة  �لإغ��اث��ة  عمليات  لتعزيز  �أر�شلت  و�لن��ق��اذ 
�لدفع وزو�رق«. و�نت�شرت م�شاهد عرب �شبكات �لتو��شل �لجتماعي 
ويف و�شائل �لإعام �أظهرت م�شاكن مدمرة ب�شبب �نزلقات �أر�شية 
�جتاحت  وق��د  �لفي�شانات.  جترفها  و���ش��ي��ار�ت  �لتاتل  �شفح  على 
جارفة  �لتاريخي،  بيرتوبولي�س  و�شط  يف  �ملتاجر  من  �لكثري  �ملياه 
�ل�شلع و�لب�شائع. ويف �أقل من �شت �شاعات ت�شاقط يف �ملدينة 260 
ميليمرت� تقريبا من �لأمطار �أي �كرث مما كان متوقعا لكامل �شهر 

�شباط-فرب�ير، على ما ذكرت هيئة �لأر�شاد �جلوية “ميت�شول«.

�أن��ت��وين بلينكن ع��ن “قلقه من  �أع���رب وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لأم��ريك��ي 
�لرو�شي  �ملعار�س  �إىل  وجهت  �لتي  و�ملريبة”  �جل��دي��دة  �لتهامات 
�إطاق  �إىل  �لرو�شية  �ل�شلطات  د�ع��ي��ا  نافالني،  �أليك�شي  �مل�شجون 
ورفاقه  نافالني  �إن  تويرت  على  تغريدة  يف  بلينكن  وق��ال  �شر�حه. 
�لف�شاد  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ت�����ش��ل��ي��ط  يف  ع��م��ل��ه��م  ب�����ش��ب��ب  “م�شتهدفون 

�لر�شمي«.
و�أ�شاف “على �ل�شلطات �لرو�شية �لإفر�ج عن �أليك�شي نافالني و�إنهاء 
ماحقاتها وم�شايقاتها لأن�شاره«. وبد�أت �لثاثاء حماكمة جديدة 
�شنو�ت  لع�شر  �ل�شجن  �حتمال  فيها  يو�جه  �حتيال  بتهم  لنافالني 
�إ�شافية. ويف دعوى ثانية يو�جه نافالني عقوبة �ل�شجن ملدة ت�شل 
�إىل �شتة �أ�شهر بتهمة “�إهانة” قا�شية رو�شية خال جل�شة ��شتماع 

يف �لعام �ملا�شي. ويجري �لنظر يف �لق�شيتني �أمام �ملحكمة نف�شها.
ون�شف  عامني  بال�شجن  عاما(   45( نافالني  على  حكم  �أن  و�شبق 
م�شي�شة  �عتربها  �حتيال  ق�شية  يف   2021 �شباط/فرب�ير  يف  عام 

ومفربكة.

عوا�صم

رانغون

مو�صكو

ريو دي جانريو

وا�صنطن

 بريطانيا تعتزم اإر�شال »عدد 
�شغري« من جنودها اإىل ليتوانيا 

•• لندن-اأ ف ب

ليتو�نيا  �إىل  جنودها  من  �شغري  ع��دد  �إر���ش��ال  �عتز�مها  بريطانيا  �أعلنت 
ل��ت��ق��دمي �ل��دع��م �ىل ه���ذه �ل��دول��ة �ل��ت��ي ت��ع��اين م��ن “�شغوط ع��ل��ى طول 
وو�شط خماوف متز�يدة من غزو رو�شي حمتمل  حدودها مع بيارو�س”، 
لأوكر�نيا. وقال بيان �شادر عن وز�رة �لدفاع �لربيطانية �إن قر�ر ن�شر قو�ت 
يف �جلمهورية �ل�شوفياتية �ل�شابقة مت “بروح �لت�شامن”، م�شيفا �أن مهمة 

�جلنود دعم جهود �ل�شتخبار�ت و�ملر�قبة و�ل�شتطاع هناك.
و�أ�شاف �لبيان �أنه على �لرغم من ع�شوية ليتو�نيا يف حلف �شمال �لأطل�شي، 
�تفاق ثنائي  �إط��ار  �إر���ش��ال �جلنود لن يتم من خ��ال �حللف بل يف  �أن  �إل 
�لبيان �ىل  �ل��دف��اع �لربيطاين بن و�ل���س يف  و�أ���ش��ار وزي��ر  �لدولتني.  بني 
�لع�شكري  �حل�شد  ب�شاأن  �ملخاوف  تت�شاركان  وليتو�نيا  �ملتحدة  �ململكة  “�أن 
ليتو�نيا  ح��دود  عند  �ملهاجرين  و�أزم���ة  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �حل��دود  عند  �لرو�شي 
بن�شر عدد �شغري من  �لآن  �أعطيت توجيهات  “لقد  مع بيارو�س«. وقال 
�لأفر�د �لع�شكريني �شمن �تفاق ثنائي مع ليتو�نيا ملعاجلة �ل�شغوط عند 
حدودها«. وقامت بريطانيا ب�شل�شلة من عمليات ن�شر �لقو�ت موؤخر�، حيث 
�أزمة  خلفية  على  بولند�  �ىل  �خلمي�س  �إ�شافيا  جنديا   350 نحو  �أر�شلت 
�آخ��ري��ن مت ن�شرهم هناك يف   150 �إىل  ه���وؤلء �جل��ن��ود  �وك��ر�ن��ي��ا. و�ن�شم 

كانون �لأول-دي�شمرب �ملا�شي للم�شاعدة يف �حتو�ء �أزمة �ملهاجرين.

 اإخوان ليبيا ي�شرخون جمل�س الدولة.. وم�شري غام�س حلكومة با�شاأغا

قمة اأوروبية-اإفريقية يف بروك�شل.. و8 ملفات على الطاولة

هندورا�س تعتقل الرئي�س ال�شابق ووا�شنطن تطالب بت�شلمه 
�إنه  تويرت  على  �شوتية  ر�شالة  يف  قائا  �ملحلية،  �لق�شائية  �ل�شلطات 
�لو�شع  هذ�  “�شاأو�جه  و�أ�شاف  طوعا«.  و�حل�شور  للتعاون  “م�شتعد 
�أكد م�شوؤول هندور��شي طلب عدم ن�شر  و�أد�فع عن نف�شي«. و�لثنني 
�أن و��شنطن طلبت ت�شلم هرنانديز، فيما  ��شمه لوكالة فر�ن�س بر�س 

حا�شر مئات من عنا�شر �لقو�ت �خلا�شة منزل �لرئي�س �ل�شابق.
وهرنانديز �لذي غادر من�شبه يف 27 كانون �لثاين/يناير بعد ثماين 
يف  بال�شلوع  نيويورك  يف  مدعون  �تهمه  �لرئا�شة،  توليه  من  �شنو�ت 
�لرئي�س  ر�مرييز حمامي  تهريب خم��در�ت. وقال هريمي�س  عمليات 
�ل�شابق �إن �نت�شار �ل�شرطة يف حميط منزل هرنانديز ي�شكل “تعديا” 
على حقوقه ملنعه من �لت�شال مب�شت�شاريه. و�حتفل ع�شر�ت �لأ�شخا�س 
خارج منزل هرنانديز يف حني نزل �آخرون �إىل �ل�شو�رع يف مدن �أخرى 

لقبه  م�شتخدمني  نيويورك”،  �إىل  �شيذهب  “يو�نكو  يهتفون  وه��م 
لاإ�شارة �ليه. ويف �آذ�ر/مار�س 2021 ُحكم على توين �شقيق �لرئي�س 
�حلياة يف  بال�شجن مدى  �ل�شيوخ  �ل�شابق يف جمل�س  و�لع�شو  �ل�شابق 

�لوليات �ملتحدة بعدما دين بتهريب خمدر�ت.
�إنه  �ملا�شي  �ل�شبوع  بيان  بلينكن يف  �لمريكي  �خلارجية  وزي��ر  وق��ال 
“�نخرط يف  فاإن هرنانديز  “بح�شب عدة تقارير �إعامية موثوقة” 
�أعمال ف�شاد وتهريب خمدر�ت  �أو ت�شهيل  �أعمال ف�شاد كبرية بارتكاب 

و��شتخد�م عائد�ت �أن�شطة غري �شرعية لت�شهيل حمات �شيا�شية«.
�ليه ويعترب ذلك جزء� من  لكن هرنانديز ينفي كافة �لتهم �ملوجهة 
�أو  حكومته  �عتقلتهم  خم���در�ت  جت��ار  ج��ان��ب  م��ن  �نتقامية  م��وؤ�م��رة 

�شلمتهم للوليات �ملتحدة.

•• تيغو�صيغالبا-اأ ف ب

نف�شه  هرنانديز  �أورلن����دو  خ��و�ن  لهندور��س  �ل�شابق  �لرئي�س  �شّلم 
لل�شرطة بعد �شدور قر�ر عن �إحدى �ملحاكم باعتقاله، و�شط مطالبة 
�لوليات �ملتحدة بت�شلمه على خلفية مز�عم عن �شات له بع�شابات 
تهريب �ملخدر�ت. و�شاهد م�شور وكالة فر�ن�س بر�س عنا�شر �ل�شرطة 
وهم يقتادون �لرئي�س �ل�شابق من منزله يف �لعا�شمة تيغو�شيغالبا وهو 
�أمام  مثوله  قبل  �لر�شا�س،  من  و�قية  �شرتة  ومرتديا  �ليدين  مقيد 
قا�س. ويف وقت �شابق �لثاثاء كلفت �ملحكمة �لعليا قا�شيا مل تك�شف 

عن ��شمه لأ�شباب �أمنية للنظر يف طلب �ل�شرتد�د �لأمريكي.
وت��ع��ه��د ه��رن��ان��دي��ز ب��ع��د ���ش��دور م��ذك��رة ت��وق��ي��ف بحقه ب��ال��ت��ع��اون مع 

•• طرابل�س-وكاالت

�ملكلف  �جلديدة  �لليبية  �حلكومة  رئي�س  يو��شل  فيما 
ب��ا���ش��اأغ��ا، م�����ش��اور�ت��ه لت�شكيل  ف��ت��ح��ي  �ل����ربمل����ان،  م���ن 
د�خل جمل�س  بانق�شام حاد  �لليبيون  �حلكومة، فوجئ 

�لدولة �ل�شت�شاري ب�شاأن رئي�س �حلكومة �جلديدة.
ذي  �ملجل�س  �أع�شاء  من   54 �أ���ش��در  �لثنني  ي��وم  ففي 
 )145 �ل����  �لأع�����ش��اء  ب��ني  �ل�شفة �ل���ش��ت�����ش��اري��ة )م���ن 
و�لتعديل  جديدة،  ليبية  حكومة  ت�شكيل  يرف�س  بيانا 

�لد�شتوري �لذي ميهد لانتخابات.
لها  �ل�شيا�شي مبا  �ل�شام  �أن جمموعة  وي��رى خ��رب�ء 
تنظيم  ي��ر�أ���ش��ه ع�شو  �ل���ذي  �ملجل�س  د�خ���ل  ن��ف��وذ  م��ن 
�لإخو�ن �لإرهابي، خالد �مل�شري، ت�شببت بعر�قيل �أمام 
�لتفاهم �لأخري للمجل�س مع �لربملان، و�لذي �أيده 75 

من جمل�س �لدولة .
و�شبق �أن �أكد 75 ع�شو� من جمل�س �لدولة يف بيان �أن 
جاء  �لد�شتوري  �لتعديل  على  �لنو�ب  جمل�س  ت�شويت 
�ملجل�شني،  يف  �لطريق  خريطة  جلنتي  ب��ني  بالتو�فق 
وتز�منا مع �ختيار رئي�س حكومة جديد، وفقا ملا جاء 

يف �لتفاهمات �ملبدئية بني �ملجل�شني.
�خلرب�ء،  وف��ق  للت�شوي�س،  ع�شو�،   54 �ل���  بيان  وياأتي 
�لتعديل  �إن  ب���ي���ان  يف  ق��ائ��ل��ني  �ل���ت���و�ف���ق،  ه����ذ�  ع��ل��ى 
“غري مكتمل حلني �لت�شويت عليه  �إجر�ء  �لد�شتوري 
و�أن بنود �لتعديل تخالف  من �ملجل�س �لأعلى للدولة”، 
�ملادة 12 من �لتفاق �ل�شيا�شي و�ملادة 36 من �لإعان 
�لد�شتوري، و�لتي ن�شت على �لت�شويت بثلثي �لأع�شاء 
ولي�س �لأغلبية �ملو�شوفة. وجمل�س �لدولة ت�شكل بناء 

•• بروك�صيل-وكاالت

 50 ِم��ن  �أك��رث  وك��ب��ار م�شوؤويل حكومات  ق��ادة  يجتمع 
دولة �أع�شاء يف �لحتاَدْين �لأوروبي و�لإفريقي، يومي 
�إفريقية  �أوروب��ي��ة  قّمة  يف  �جل���اري،  فرب�ير  و18   17
وتعميق  ل��ت��ج��دي��د  ب��روك�����ش��ل،  �لبلجيكية  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة 
��شتثمار  و�إط�����اق ح��زم��ة  ب���ني �لحت���ادي���ن  �ل�����ش��ر�ك��ة 
�لعاملية  �لتحديات  وبحث  طموحة  �أوروب��ي��ة  �إفريقية 

�لر�هنة.
وتعقد �لقمة �لإفريقية-�لأوروبية �ل�شاد�شة هذ� �لعام 
حتت عنو�ن: “�إفريقيا و�أوروبا.. قارتان بروؤيٍة م�شرتكٍة 
�أُوىل دور�تها يف �لقاهرة  حيث عقدت   ،”2030 حتى 
عام 2000، و�لتي �شهدت تاأ�شي�س �آليات �ملُ�شاركة بني 

�جلانبني من خال “خطة عمل �لقاهرة«.
وت��و�َف��د �ل��ع��دي��د ِم��ن �ل��ق��ادة و�ل��زع��م��اء على بروك�شل 
حل�شور �جتماعات �لقّمة، وِمن بينهم �لرئي�س �مل�شري 
رئا�شة  با�شم  �ملُ��ت��ح��ّدث  ق��ال  �إذ  �ل�شي�شي،  �ل��ف��ت��اح  عبد 
باده، �إّنه �شيتم �لرتكيز على خُمتلف �ملو�شوعات �لتي 
ًة ما يتعّلق بتعزيز �جلهود  تهّم �لدول �لإفريقية، خا�شّ

�لدولّية لتي�شري �ندماجها يف �لقت�شاد �لعاملي.
�لحتاد  م��وق��ع  على  �ملن�شور  �لأع��م��ال  ج���دول  وح�شب 
�لأوروبي، فاإّن �لقمة تعّد فر�شًة فريدًة لإر�شاء �لأُ�ش�س 
ب���ني �لحت�����اد �لإفريقي  �ل�����ش��ر�ك��ة  ل��ت��ج��دي��د وت��ع��م��ي��ق 
و�لحتاد �لأوروبي مع �أعلى م�شاركة �شيا�شية من قادة 
وروؤ�شاء �حلكومات من �جلانبني، و�لقائمة على �لثقة 

ف�شورة �لو�شع يف طر�بل�س غام�شة “فمن جهة يوؤكد 
باأن  با�شاأغا  فتحي  �ملكلف  للحكومة  �جلديد  �لرئي�س 
�للجوء  وب���دون  م��اي��ر�م،  �أح�����ش��ن  على  �شت�شري  �لأم����ور 
�حلكومة  رئي�س  �أن  ن��رى  �أخ���رى  جهة  وم��ن  لل�شاح، 
�أع�شاء جمل�س  وبع�س  �لدبيبة،  �حلالية عبد �حلميد 
�أع�شاء  وبقية  با�شاأغا  ي���ر�ه  م��ا  عك�س  ت�شري  �ل��دول��ة، 

جمل�س �لدولة �ملوؤيدين للتو�فق مع �لربملان«.
ويرى �لهد�ر يف حديثه ملوقع “�شكاي نيوز عربية” �أن 

على �تفاق �ل�شخري�ت 2015، وي�شم �أع�شاء كانو� يف 
�لأ�شبق �لذي كان حتت �شيطرة  �لعام  �ملوؤمتر �لوطني 

تنظيم �لإخو�ن.
“�مل�شورة”  تقدمي  دوره  يكون  �أن  على  �لت��ف��اق  ون�س 
مل��و�ف��ق��ة م�شبقة  �ل��ق��و�ن��ني، دون �حل��اج��ة  ل��ل��ربمل��ان يف 
�أن مو�فقته على �لقو�نني حتت ��شم  منه، لكنه �عترب 

“�لتو�فق” �شرطا لتمريرها.
�لهد�ر،  �ملجيد  عبد  �لليبي،  �ل�شيا�شي  �ملحلل  ووف���ق 

�لقت�شاد  يف  �لإف��ري��ق��ي  �لقت�شاد  لإدم���اج  �لإفريقية 
�أوروبية لقت�شاديات  �لعاملي، مع بذل جهود وم�شاندة 
يف  م�شاعدتها  �أج��ل  م��ن  �لتنمية  خطط  ودع��م  �ل��ق��ارة 

حتقيق �أهد�ف �لتنمية �ملُ�شتد�م.
و�أو�شح �أّن ق�شايا دعم �ل�شتثمار �شتكون حا�شرًة وبقّوًة 
�إىل حتقيق ه��دٍف يتعّلق  �ل��ذي ي�شعى  �مل��وؤمت��ر  يف ه��ذ� 
با�شتثمار �أوروبي �شخم يف �لقارة �لإفريقية، بالإ�شافة 
على  �ملتبادل  و�لعتماد  �لتكنولوجيا  نقل  ق�شايا  �إىل 

�لّطاقة �ملُتجّددة.

املناخ
وحتظى قمة �ملناخ بح�شوٍر كبرٍي يف قمة �ل�شر�كة بني 
ًة يف ظّل ما تعانيه �لدول �لنامية  �أوروبا و�إفريقيا، خا�شّ
من خماطر كبرية جّر�ء �لتد�عيات �ل�شلبية للتغرّي�ت 

�ملناخّية.
�ل��ّت��اأك��ي��د على  �إىل  ق��اط��ب��ًة  �لإف��ري��ق��ي��ة  �ل����دول  وت�شعى 
�ملُتعّلقة  بالتز�ماتها  �ملُ��ت��ق��ّدم��ة  �ل����ّدول  وف���اء  ���ش��رورة 

بتمويل ق�شايا �ملناخ لدول �لقارة.
و�حدة  �ملناخ  “ق�شايا  �إن  �مل�شري  �لدبلوما�شي  ويقول 
ِم���ن �أه����ّم �لق�شايا �مل��ط��روح��ة ع��ل��ى ق��ّم��ة �ل�����ّش��ر�ك��ة يف 
�لّدول  �إح��دى  باتت  م�شر  �أن  �ملعروف  وِم��ن  بروك�شل، 
ًة �أّنها  �ملركزّية يف �لتعامل �لدويل مع ق�شايا �ملناخ خا�شّ
يف   ’27 ’كوب  �إفريقيا وت�شت�شيف قمة  تتحّدث با�شم 

نوفمرب«.
�لقمة  رئي�س  باعتباره  �مل�شري  �لرئي�س  �أّن  �إىل  و�أ�شار 

و�لَفهم �لو��شح للم�شالح �مل�شرتكة.
�لأوروبية-�لإفريقية  �لقمة  تناق�س  �أن  �ملُ��ق��ّرر  وِم���ن 
و�لنظم  �لنمو،  متويل  ر�أ�شها:  على  �مللفات؛  من  ع��دًد� 
كورونا،  جائحة  �أع��ق��اب  يف  �للقاحات  و�إن��ت��اج  ّحّية  �ل�شّ
وكذلك �لزر�عة و�لتنمية �مل�شتد�مة، و�لتعليم و�لثقافة 
و�ل��ت��دري��ب �مل��ه��ن��ي و�ل��ه��ج��رة و�ل��ت��ن��ق��ل، ودع���م �لقطاع 
�خل���ا����س و�ل��ت��ك��ام��ل �لق���ت�������ش���ادي، و�ل�����ش��ام و�لأم����ن 

و�حلكم، �نتهاًء بتغريُّ �ملناخ.

حتّدّيات جّمة
م��ن ج��ان��ب��ه، ي���رى م�����ش��اع��د وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �مل�شري 
ت�شريحات  يف  ح����ج����ازي،  حم��م��د  �ل�����ش��ف��ري  �لأ����ش���ب���ق، 
�ل�شاد�شة  �ل���دورة  �نعقاد  �أنَّ  عربية”،  نيوز  ل�”�شكاي 
و�لأوروب����ي  �لإف��ري��ق��ي  �لحت��ادي��ن  ب��ني  �مل�شاركة  لقّمة 
�لقارة  ُت��و�ِج��ه  حيث  �لأه��م��ي��ة،  �شديد  توقيت  يف  ي��اأت��ي 
�ل�شمر�ء �لعديد من �لتحديات �لتنموية و�لقت�شادية 

و�ل�شحية مع تز�ُيد خطر ق�شايا تغرّي �ملُناخ.
�لعمل  �إىل  ت�شعى  بروك�شل  قّمة  �أّن  �إىل  و�أ�شار حجازي 
�لقارة �لإفريقية و�لقارة  �ل��ّروؤى بني  �أجل توحيد  ِمن 
�لأوروبية بو�شفها �ل�ّشريك �لأهّم يف خمتلف �لق�شايا 
�ل�ّشلم  ق�شايا  ُك��ّل  يف  وكذلك  و�لقت�شادية،  �لتنموية 
ّحّية �لتي ُتو�جهها  و�لأمن و�لتحديات �لتنموية و�ل�شّ

�لقارة.
بالأ�شا�س  ت��اأت��ي  �ملُ��ن��ت��ظ��رة  �ل��ق��ّم��ة  ه��ذه  �أّن  على  و���ش��ّدد 
لبحث عدٍد ِمن �لق�شايا و�ملو�شوعات �لتي تهّم �لقارة 

�أمام  عائق  �لربملان  مع  �لدولة  جمل�س  تو�فق  م�شاألة 
با�شاأغا، كما �أن ظهور م�شلحني مو�لني لتيار �لإ�شام 
م�شاألة  �أن  توؤكد  �ملجل�س  يف  قياد�ت  ولديهم  �ل�شيا�شي 
�أن  �لت�شليم قد تعرت�شها مناو�شات م�شلحة، م�شتبعد� 
با�شاآغا  ميتلكها  �لتي  �لقوة  لأن  �لأج��ل؛  طويلة  تكون 

هي �لأكرث ت�شليحا وعدد� وتدريبا وقدرة.
وبح�شب �خلبري �لقانوين �شاح �لدين �ل�شريف، فاإنه 
رغم �لتو�فق �لكبري و�لتاأييد �لو��شع من �ل�شارع �لليبي 
ب��ت��ويل فتحي  �ل����دويل  لتغيري �حل��ك��وم��ة، و�له��ت��م��ام 
با�شاأغا رئا�شة حكومة جديدة، �إل �أنه ل ميكن جتاهل 
جمل�س  ت�شريحات  ت�شارب  ومنها  �ملحلية،  �لعر�قيل 

�لدولة بني موؤيد ومعار�س للتغيري.
و�أو�شح �ل�شريف ل�”�شكاي نيوز عربية” �أن هذه �ملطبات 
�لدولية  �ل��ق��وى  تبنت  ل��و  منها  �مل���رور  مُي��ك��ن  �ملحلية، 
و�لتي  ل��اع��رت�ف باحلكومة �جل��دي��دة،  و�ح��د�  موقفا 
��شتطاع رئي�شها �ملكلف �أن يجمع حوله �أهم �ل�شخ�شيات 

يف �حلالة �لليبية، ع�شكرية وت�شريعية و�شيا�شية.
وتفاءل باأن هناك توجها قد يوؤدي �إىل موقف موحد، 
م�شتدل بالأمم �ملتحدة �لتي مل متانع تويل با�شاأغا عرب 
بيان قالت فيه �إن “هذ� عمل �شيادي ليبي و�أنها تدعم 
�أ�شارت له م�شت�شارة  وهو نف�س ما  �لليبية”،  �خليار�ت 
�لأمني �لعام لاأمم �ملتحدة يف ليبيا �شتيفاين ويليامز. 
�لثاثاء،  “تويرت”،  على  تغريدة  يف  �شتيفاين  وقالت 
�إن��ه��ا �ل��ت��ق��ي��ت رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ل��ل��دول��ة، خالد 
�مل�شري، يف طر�بل�س، و�أكد� �شرورة ��شتمر�ر �مل�شاور�ت 
بني جميع �لفاعلني �ل�شيا�شيني للحفاظ على �لهدوء 

و�ل�شتقر�ر.

�لتحديات  عن  و��شٍح  ب�شكٍل  �شيتحّدث  للمناخ،  �ملقبلة 
�ل��ت��ي ُت��و�ج��ه��ه��ا �ل��ق��اّرة م��ن ج���ّر�ء �ل��ت��غ��رّي�ت �ملناخية، 
و�ل��ت��ي ت��دف��ع �أث��م��اًن��ا ك��ب��ريًة �أك���رث مّم���ا ت��دف��ع��ه �لدول 
م�����ش��وؤول��ة عن  ب��الأ���ش��ا���س  و�ل��ت��ي  �ملُ��ت��ق��ّدم��ة،  ناعية  �ل�شّ
ا هناك  تلّوث �ملناخ و�لنبعاثات �حلر�رية، و�شتكون �أي�شً
�أوروبا  يف  ًة  خا�شّ �ملتقّدم  �ل�شناعي  للمجتمع  مطالبة 
ًة يف قمة باري�س  بدعم �لقارة و�للتز�م بتعهد�ته خا�شّ
�لنامي  و�ل��ع��امل  �إف��ري��ق��ي��ا  م��ط��ال��ب  وُت�����ش��ّك��ل   .2017
ركًنا �أ�شا�شيًّا من �أركان �لنقا�س، مع بحث �لتز�م �أوروبا 
بتعهد�تها من �أجل روؤية م�شرتكة لق�شايا �ملناخ يف قمة 

�شرم �ل�شيخ.

جائحة كورونا
وُت�شّكل ق�شية �لتعامل مع جائحة كورونا �أولوّية على 
ًة مع تاأكيد منظمة �ل�شحة  جدول �أعمال �لقمة، خا�شّ
بالقارة  �ملر�قبة  �أنظمة  يف  م�شاكل  وج��ود  على  �لعاملية 
�ل��ذي رّجحت معه  �لأم��ر  بها،  �لفح�س  ون��درة معّد�ت 
باأن يكون �لعدد �لفعلي لاإ�شابات يف �لدول �لإفريقية 

�أعلى 7 مّر�ت ِمن �لأرقام �ملعلنة.
�لقارة  يف  �ل�شحي  �لو�شع  �إن  حجازي  �ل�شفري  ويقول 
وتوطني  و�لتكنولوجيات  �لتقنيات  ت��ب��اُدل  �إىل  يحتاج 
�لقارة  دول  بع�س  �جّتهت  وبالفعل  �للقاحات،  �شناعة 
�مل��ت��ق��ّدم��ة ل��ذل��ك �إذ ت��و�ف��ق��ت �ل��ق��اه��رة م��ع ب��ك��ني على 
ّحّية  �ل�شّ ق��در�ت��ه��ا  ل��دع��م  �لأم�����ش��ال  �شناعة  ت��وط��ني 

وم�شاندة قارتها �لإفريقية.

ال�شرطة الإ�شرائيلية توقف 17 م�شتوطنا  ••القد�س-اأ ف ب

�أم�س  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شرطة  �أعلنت 
�لأربعاء توقيف 17 �إ�شر�ئيليا بينهم 
بتنفيذهم  ل��ا���ش��ت��ب��اه  م�����ش��ت��وط��ن��ون 
قرية  �شد  تخريب  و�أع��م��ال  هجوما 
�لغربية  �ل�������ش���ف���ة  يف  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

�ملحتلة.
وقالت �ل�شرطة يف بيان �إن �ملوقوفني 
وبينهم قا�شر، توقفو� �أثناء �شفرهم 
 24 يف  “يت�شهار”  م�شتوطنة  �إىل 
حو�رة  بلدة  يف  �لثاين-يناير،  كانون 
�ل�شفة  نابل�س يف �شمال  قرب مدينة 

“جرحو�  ح���ي���ث  �مل��ح��ت��ل��ة  �ل���غ���رب���ي���ة 
باأ�شر�ر  و”ت�شببو�  فل�شطينيا” 
ج�شيمة للمحال �لتجارية و�ل�شيار�ت 

و�ملمتلكات«.
كاناو  ه������وؤلء  �أن  �ل���ب���ي���ان  يف  وج�����اء 
وحجارة”  “هر�و�ت  ي���ح���م���ل���ون 

و”�أدو�ت” �أخرى.
وي���ع���ي�������س �مل�����وق�����وف�����ون �ل�����ذي�����ن مل 
�عتقالهم  ت���اري���خ  �ل�����ش��رط��ة  حت����دد 
و�شمال  و�ل��ق��د���س  �مل�����ش��ت��وط��ن��ات  “يف 

هوؤلء  ��شتجو�ب  وي��ت��م  �إ�شر�ئيل”. 
“�عتد�ء  ب��ارت��ك��اب  حت��ق��ي��ق  �إط����ار  يف 
و�إتاف  و�مل�شاركة يف جتمع حمظور 

مو�د بد�فع عن�شري«.
وي������ق������ول �ل���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ون �إن����ه����م 
قبل  م��ن  متكررة  هجمات  يو�جهون 
يفلت  م��ا  وغالبا  �إ�شر�ئيليني،  يهود 
�مل��ه��اج��م��ون م���ن �ل��ع��ق��اب ون������ادر� ما 
�لإ�شر�ئيلية  �لأم��ن��ي��ة  �ل��ق��و�ت  تتخذ 
معاقبة  �أو  �ل��ع��ن��ف  مل��ن��ع  �إج���������ر�ء�ت 

منظمة  وق����ال����ت  ع���ن���ه.  �مل�������ش���وؤول���ني 
توثق  �لتي  �لإ�شر�ئيلية  “بت�شيلم” 
�إنها  �لغربية،  �ل�شفة  �لع��ت��د�ء�ت يف 
وث��ق��ت 451 ح��ادث��ة ع��ن��ف م��ن قبل 
منذ  �لفل�شطينيني  �شد  �مل�شتوطنني 

�أو�ئل �لعام 2020.
من  �مل���ئ���ة  يف   66 يف  �أن  و�و����ش���ح���ت 
�لقو�ت  حت�����ش��ر  مل  �حل������و�دث  ت��ل��ك 
وو�شل  �مل����ك����ان،  �إىل  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة 
و�ختارت  ح��ادث��ة   170 يف  �جل��ي�����س 

�ل���ت���دخ���ل حلماية  �إم�����ا ع����دم  ق���و�ت���ه 
مع  �مل�������ش���ارك���ة  �أو  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 

�مل�شتوطنني يف �لهجوم.
وكانت �لأمم �ملتحدة عربت يف ت�شرين 
�ل��ث��اين-ن��وف��م��رب ع��ن �ن��زع��اج��ه��ا من 
هجمات  يف  �ل���ق���ي���ا����ش���ي���ة  �ل������زي������ادة 
يف  �لفل�شطينيني  على  �مل�شتوطنني 
�إن  حينها  وق��ال��ت  �ل��غ��رب��ي��ة.  �ل�شفة 
مل  وجي�شها  �لإ�شر�ئيلية  “�حلكومة 
�لعنف  هذ�  للحد من  �لكثري  يفعلو� 

و�حتلت  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني«.  وح��م��اي��ة 
�لعام  يف  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�شفة  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
نحو  �ل��ي��وم  ف��ي��ه��ا  وي��ع��ي�����س   .1967
بالإ�شافة  ثاثة مايني فل�شطيني، 
يف  تقريبا  �إ�شر�ئيلي  �أل��ف   475 �إىل 
م�شتوطنات يعتربها �ملجتمع �لدويل 

غري قانونية.
�ملتحدة  �لأمم  م���ك���ت���ب  و�أح���������ش����ى 
“�أوت�شا”  �لإن�شانية  �ل�شوؤون  لتن�شيق 
من  �لأوىل  �ل���ع�������ش���رة  �لأ�����ش����ه����ر  يف 
من  �ع����ت����د�ء   410 �مل���ا����ش���ي  �ل����ع����ام 
فل�شطينيني،  على  �مل�شتوطنني  قبل 

مقارنة ب� 358 يف �لعام 2020.
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

هوريزون للكيك و�حللويات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3690312 

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�لغاء رخ�شة
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��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة حممد �مري �حمد �شالح %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف ز�يد علي حممد �لر�شيدي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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 �إ�شافة ز�يد حممد عبده �شعيد �لعزعزى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد خالد يو�شف علي �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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 �إ�شافة ز�يد حممد عبده �شعيد �لعزعزى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد خالد يو�شف علي �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
كت  ماي  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للرجال
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1043425 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �حمد مبارك �شيف علي �ل�شاحلي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف خالد عو�س عبد�هلل حممد �جلابري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
حللول  ��س  �م  �ل�ش�����ادة/�يه  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN تقنية �ملعلومات رخ�شة رقم:3941379 
قد تقدمو� �لينا بطلب

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة ح�شن عبد�هلل ح�شن �لعمر�ن �حلمادي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف ح�شن عبد�هلل ح�شن �لعمر�ن �حلمادي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شنيور رياك�س �شبا 

 CN للرجال رخ�شة رقم:1309693 
قد تقدمو� �لينا بطلب

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة خلفان �شعيد خلفان ح�شني �لهاملي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شعيد يعقوب ��شماعيل عبد�هلل �حلمادي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
لو�زم  لتجارة  �حلمر�ء  �ل�ش�����ادة/�لرمله  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لرحات رخ�شة رقم:1899079 
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �لرمله �حلمر�ء لتجارة لو�زم �لرحات 

AL RAMLA AL HAMRA TRAVEL ACCESSOARIES TRADING 

�إىل/�شاوي لتجارة لو�زم �لرحات - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
DHAWI TRAVEL ACCESSORIES TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/دي 44 لت�شليح ميكانيك 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:3830383 

تعديل �إ�شم جتاري من/ دي 44 لت�شليح ميكانيك �ل�شيار�ت 

D 44 AUTO MECHANIC REPAIRING GARAGE 

�إىل /كر�ج دي 44 لت�شليح ميكانيك �ل�شيار�ت 

D 44 AUTO MECHANIC REPAIR GARAGE

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون م�س فابليو�س لل�شيد�ت ذ.م.م 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2462870 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عبد�هلل حممد �شلطان حمد �لكندى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شالح بن �شهيل بن حارب �لكعبى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف مارى جري�س تاباردو �لزيت كون�شب�شون

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد عزيز �شيبه جمعه �لكعبى
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

 تعديل �إ�شم جتاري من/ �شالون م�س فابليو�س لل�شيد�ت ذ.م.م 
MISS FABULOUS LADIES SALON. L.L.C

�إىل /�شالون م�س فابليو�س لل�شيد�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م 
MISS FABULOUS LADIES SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �ملو�قع لتكنولوجيا �نظمة �لطاقه 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1669022 
 SITE TECHNOLOGY تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �شايت تكنولوجي هولدينجز ليمتد

HOLDINGS LTD من �شريك �إىل مالك
 SITE TECHNOLOGY تعديل ن�شب �ل�شركاء / �شايت تكنولوجي هولدينجز ليمتد

HOLDINGS LTD من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف تكنولوجي �نك ��س بي يف ليمتد

TECHNOLOGY INC. SPV LTD 
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شركة �ملو�قع لتكنولوجيا �نظمة �لطاقه ذ.م.م 
SITE TECHNOLOGY POWER SYSTEMS COMPANY L.L.C

�إىل/�شركة �ملو�قع لتكنولوجيا �أنظمة �لطاقة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
SITE TECHNOLOGY POWER SYSTEMS COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  فرباير 2022 العدد 13471

العدد 12471 بتاريخ 2022/2/17   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/18310

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/02/21 االثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده ام . ان . بي . �صينتفك اوفي�ش و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                      الو�صف     �صعر التقييم  

                                                  اغرا�ش مكتبيه        4,350 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم جريل �شبوت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:4164812 
تعديل لوحه �لإعان / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

 تعديل �إ�شم جتاري من/ مطعم جريل �شبوت 
GRILL SPOT RESTAURANT 

�إىل /م�شاوى بيت �شتي 
 MASHAWI BAIT SITI 

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/لزيز للك�شري- فرع 3

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1066208-3 
تعديل �إ�شم جتاري من/ لزيز للك�شري - فرع 3 

LAZEEZ COSHARI - BRANCH 3 

�إىل / لزيز ك�شري - فرع
LAZEEZ KOSHARI - BRANCH  

تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات تو�شيل �لطلبات 829901
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز �لعرو�س �جلميلة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب لل�شيد�ت رخ�شة رقم:1040740 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة نا�شر علي غلوم مو�شى �لعبيديل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف حنان عطيه حممد عامر �بو عيده
تعديل وكيل خدمات

حذف نا�شر علي غلوم مو�شى �لعبيديل
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

الغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
CN بال�شم �لتجاري فريلي�س لن�شخ  رقم:2982351 
�لو�شع  و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  �ملفاتيح 

كما كان عليه �شابقاً.
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

لإعالناتكم
يرجى االت�صال على ف����ي 

هاتف:024488300 

 فاك�ش:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

ف���ق���د �مل����دع����و /����ش���اج���د خان 
ب���اك�������ش���ت���ان   ، ع�����ب�����د�ل�����ق�����ادر 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)PA4138722(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة �لباك�شتانية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
ف���ق���د �مل����دع����و /ك���ا����ش���ف خان 
باك�شتان   ، خ����ان  ع��ل��ي  �ك����رب 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)YN4131281(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة �لباك�شتانية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
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عربي ودويل

حتليل

حّل حرب بالوكالة يف اأوروبا يلوح يف االأفق

اأوكرانيا: هل ت�شعى وا�شنطن اإىل اإ�شعال فتيل احلرب...؟
•• الفجر -اأنرب بريّا -ترجمة خرية ال�صيباين

اأوكرانيا,  التوتر يف  الوقت الذي يت�صاعد فيه     يف 
من ال�صروري العودة خطوة اإىل الوراء لفهم �صبب اأن 
اندالع �صراع يف اأوروبا ال�صرقية يبدو و�صيًكا. بعيًدا 
عن  الغربية  االإعــالم  و�صائل  يف  ال�صائد  ال�صرد  عن 

حقيقة  اإىل  العنا�صر  بع�ش  ت�صري  العدوانية,  رو�صيا 
خمتلفة متاًما.

 الو�صع االقت�صادي للواليات املتحدة
الواليات  يف  املحلي  الو�صع  حتليل  ال�صروري  من     

املتحدة لفهم الدوافع االأمريكية الكامنة.
املوائمة  النقدية  ال�صيا�صة  اأدت  عديدة,  لعقود     

للواليات  القومي  الدين  رفع  اإىل  الكمي”  “التي�صري 
منها   ,2021 عام  دوالر  مليار   28400 اإىل  املتحدة 
13,950 مليار دوالر من الديون اخلا�صة, متجاوزة 
عام  دوالر  مليار   12680 البالغ  القيا�صي  الرقم 
االئتمان  املزيد  نحو  االمام  اىل  الهروب     .2008
االرتفاع  وكــذلــك  ناحية,  مــن  املت�صارع  والت�صخم 

اأخرى,  الن�صب ملعاجلة ذلك من ناحية  ال�صروري يف 
على  ال�صداد  عن  بالتخلف  كبرية  خماطرة  ي�صكالن 
االأزمة  هذه  و�صتوؤدي  املقبلة.  االأ�صهر  يف  وا�صنطن 
يدفع  ممــا  لالقت�صاد,  مفاجئ  توقف  اإىل  املالية 
القوة  عــن  ا�ــصــايف  تــراجــع  اإىل  املتحدة  الــواليــات 

ال�صينية وهو ما ال ت�صتطيع حتمله او ت�صمح به.

   وك��م��ا �أظ���ه���ر �ل��ت��اري��خ يف كثري 
م������ن �لأح���������ي���������ان، ف���������اإن حم������اور 
�لأمريكية  �خل��ارج��ي��ة  �ل�شيا�شة 
تتعلق  ح�����اج�����ات  �ن�����ح�����ر�ف  ه�����ي 
يجري  �ل���د�خ���ل���ي���ة.  ب��ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
�ل�شيا�شية  �مل�����ش��ال��ح  ب��ني  �خل��ل��ط 
وغالًبا  و�لع�شكرية،  و�لقت�شادية 
�خلارجية  �ل���ن���ز�ع���ات  ك���ان���ت  م���ا 
�ملجّمع  م�����ش��ال��ح  ف��ر���ش��ة خل��دم��ة 
�ل�شناعي �لع�شكري �لقوي للغاية 
يف �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة، م��ع خدمة 
وهيمنتها.  �ل�شيا�شية  �أغ��ر����ش��ه��ا 
وه����ك����ذ�، ف������اإن �����ش����ر�ًع����ا ج���دي���ًد� 
�إىل  �لتو�شل  �ملمكن  من  �شيجعل 
�إجماع حول �لتهديد �خلارجي، مع 
�لنتباه عن �لحتجاجات  حتويل 
�ل�شيطرة  وت�����ش��دي��د  �ل��د�خ��ل��ي��ة، 

�ل�شيا�شية على �أر��شيها.

التهديد ال�صيني
   من �لو��شح �أن هذه �ل�شكاليات 
�لتهديد  م��ع  تتعار�س  �لد�خلية 
�ل�شني،  ت�شكله  �ل���ذي  �خل��ارج��ي 
�لوحيد  “�ملناف�س  ت��ز�ل  ل  و�لتي 
ب���ني �لقوة  �ل����ق����ادر ع��ل��ى �جل���م���ع 
و�لدبلوما�شية  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
و�لع�شكرية و�لتكنولوجية لت�شكيل 
حتد طويل �ملدى”، و”�أهم �ختبار 
بح�شب  لو��شنطن،  جيو�شيا�شي” 
�لأمريكية  �لدبلوما�شية  رئي�س 

�أنتوين بلينكني.
�ل�شينية  �لهيمنة     ويف مو�جهة 
وبحر  �آ�����ش����ي����ا  �����ش����رق  ج����ن����وب  يف 
�لقت�شادي  وت��و���ش��ع��ه��ا  �ل�����ش��ني، 
و�شيطرتها  �حل��ري��ر،  ط���رق  ع��رب 
على مو�رد �إفريقيا، ترّد �لوليات 
مبنطق  �لأم����ري����ك����ي����ة،  �مل���ت���ح���دة 
تعزيز  خ������ال  م�����ن  �لح�������ت�������و�ء، 
و�لقت�شادي  �لع�شكري  وج��وده��ا 
يف �ملناطق �ل�شرت�تيجية. �أوًل، يف 
�آ�شيا، بانت�شار �لأ�شطول �لأمريكي 
يف ب��ح��ر �ل�����ش��ني وج��ن��وب �ملحيط 
�ل���ه���ادئ ح��ي��ث ُت��ظ��ه��ر دع��ًم��ا قوًيا 
�ل�شينيني.  �ن���ف  رغ���م  ل��ت��اي��و�ن، 
�لعاقات  خ��ال  من  ا  �أي�شً ولكن 
�حلليف  م��ع  �لقوية  �لقت�شادية 

على �أنها حماولت لغزو �أوكر�نيا، 
�ملعروفة،  �لتهديد�ت  �أن  ح��ني  يف 
“ميلي�شيا  �آزوف  ف������وج  م���ث���ل 
مدعومة  �أوك���ر�ن���ي���ة  �ن��ف�����ش��ال��ي��ة 
م��ن ق��ب��ل �ل��غ��رب��ي��ني ع���ام 2014 
�ل��ن��ازي��ني �جلدد”،  وم��ك��ون��ة م��ن 
�لدعم  �ل���رو����س مب�����ربر�ت  ت�����زّود 
�ل���ع�������ش���ك���ري ل�������ش���ك���ان دون���ب���ا����س 
هذ�  ب��ال��رو���ش��ي��ة. ويف  �ل��ن��اط��ق��ني 
�شركاء  ع��ن  �لبحث  ف���اإن  �حل��ال��ة، 
يدفع  �ملنطقة  يف  ��شرت�تيجيني 
�إىل  �شاك�شونية  �لأجن��ل��و  �لكتلة 
تف�شيل �شعود �حلركات �ملتطرفة 
وبالتايل  �لأح������ي������ان،  ب���ع�������س  يف 

�مل�شاهمة يف �لت�شعيد.
   عاوة على ذلك، تخلق �لوليات 
�ن رو�شيا  �ملتحدة وتدفع ب�شردّية 
ويف  �حل��������رب.  ب������دء  �إىل  ت�����ش��ع��ى 
رو�شيا  ب�����اأن  م��ز�ع��م��ه��ا  م��و�ج��ه��ة 
���ش��ت�����ش��ت��خ��دم ذري���ع���ة ك���اذب���ة لغزو 
با�شم  �ملتحدث  �أوكر�نيا، مل يقدم 
�أي  �لأم��ري��ك��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
موقع  ن�شر  ك��م��ا  و�����ش���ح.  تف�شري 
بلومبريج عن طريق �خلطاأ مقاًل 
�أوكر�نيا”  تغزو  “رو�شيا  بعنو�ن 

طيلة 30 دقيقة.
   ومن خال تغيري �لز�وية، نرى 
�أن �ل�شر�ع �لأوكر�ين يبدو حتمًيا. 
على خلفية �لتوتر�ت �لدولية بني 
�لتي  �ملتحدة،  و�ل��ولي��ات  �ل�شني 
يلوح  �لقت�شادية،  قوتها  تتباطاأ 
يف �لأف����ق ح���ّل ح���رب ب��ال��وك��ال��ة يف 
�أوروب�����ا. ل��ن ت��ك��ون ه���ذه ه��ي �ملرة 
�لوليات  فيها  تثري  �لتي  �لأوىل 
�ملتحدة �شر�ًعا بعيًد� عن �أر��شيها 
�لوطنية خلدمة م�شاحلها. وُيعّد 
�حل��ايل من  �لإع��ام��ي  �لت�شعيد 
�ق�����رت�ب ظ��ه��ور عن�شر  �أع���ر�����س 
و�إ����ش���ع���اف  ت��ق�����ش��ي��م  �إن  حم���ف���ز. 
م��ن��اف�����ش��ي��ه��ا، �����ش����و�ء �ل����رو�����س �أو 
هو  �لأوروب�����ي�����ني،  �أو  �ل�����ش��ي��ن��ي��ني 
ج����زء م���ن م��ن��ط��ق �حل���ف���اظ على 

�لإمربيالية �لأمريكية.
عر�ًقا  �أوك���ر�ن���ي���ا  �شت�شبح  ه��ل     
بدفع  �لعوملة  �أل تخاطر  جديًد�؟ 
�إىل حريق  �لإقليمي  �ل�شر�ع  هذ� 

عاملي؟
*حمللة يف الذكاء 
االقت�صادي يف اإجني

�لتقارب �لرو�شي �لأوروبي ممنوع �مريكيا

قرع طبول �حلرب يف �وروبا

هل ينفخ بايدن يف رماد �لفجيعة؟

تدريبات للجي�س �لرو�شي يف رو�شتوف

�حلرب تخدم م�شالح �لوليات �ملتحدة

�ليابان.  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف  �ل��ت��ق��ل��ي��دي 
�ل�شيني  �ل���رئ���ي�������ش���ان  وي�����دع�����م 
��ا ف��ر���ش��ي��ة رغبة  و�ل��رو���ش��ي �أي�����شً
�مل����ت����ح����دة يف زع���زع���ة  �ل������ولي������ات 
يت�شح  كما  �لإقليمي،  �ل�شتقر�ر 
�ملفاجئة  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة  �ل����ث����ورة  م���ن 
�لقت�شاد  وه���ي  ك��از�خ�����ش��ت��ان،  يف 
�لو�شطى،  �آ�شيا  يف  ك��ف��اءة  �لأك���رث 
وح��ج��ر �لأ���ش��ا���س ل��ط��رق �حلرير، 
و�ل���ت���ي ك���ان���ت ح��ت��ى ذل����ك �حلني 
ترتبط بعاقات جيدة مع رو�شيا 

و�ل�شني و�لوليات �ملتحدة.
�حل���������ش����ار  م����ن����ط����ق  يف  ث���������م،     
�ل���ط���اق���ي، مي��ك��ن �ل���ت�������ش���اوؤل عن 
ل�شمان  �لأم����ري����ك����ي����ني،  ����ش���ع���ي 
�لنفط  ع��ل��ى  ���ش��ي��ط��رت��ه��م  ت��ع��زي��ز 
�لعامل،  م��ن  خمتلفة  م��ن��اط��ق  يف 
م�شدر �لطاقة �حليوي للمناف�س 
فاإن  �ملنطق،  هذ�  ووف��ق  �ل�شيني. 
ت��ع��ري�����س �ل�����ش��ني ل��ل��خ��ط��ر على 
�إح������دى ج��ب��ه��ات��ه��ا �لأخ��������رى، �أي 
رو�شيا  م���ع  �لأور������ش����ي����ة  �جل��ب��ه��ة 
�مل�شتقلة،  �ل��دول  كومنولث  ودول 
�شوء  ويف  مهًما.  ر�شيًد�  �شيكون 
تعزيز حتالف �لطاقة بني مو�شكو 
وب��ك��ني ب��ت��وق��ي��ع ع��ق��د غ���از مدته 
باليورو،  بيعه  �شيتم  ع��اًم��ا،   30
من  رو�شيا  ��شتقر�ر  زع��زع��ة  ف��اإن 
�لطاقي  �حل�شار  يكمل  �أن  �شاأنه 
ي�����ش��ع��ه��ا يف موقع  ل��ل�����ش��ني، مم���ا 

�قت�شادي �شعب.

حّل احلرب 
بالوكالة يف اأوكرانيا

�مل�شتحيل  ث��م ي�شبح م��ن     وم��ن 
عدم حتليل �لأحد�ث �لتي جتري 
�لأوكر�نية  �لرو�شية  على �حلدود 

من منظور خمتلف متاًما.
�قت�شادية،  ن��ظ��ر  وج��ه��ة  م���ن      

�ل�شني، وقد �أقامتا حتالًفا ع�شية 
�ل�شتوية  �لأومل��ب��ي��ة  �لأل��ع��اب  دورة 
يوؤدي  �أن  �ملحتمل  وم��ن  بكني.  يف 
دعم  �إىل  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  ت�شعيد  �أي 
�لرو�س من جانب �شي جني بينغ، 
بالتاأكيد على عدم  �لذي يحر�س 
�شقوط �حلدود �لغربية لاأخرية 
حت���ت �ل��ن��ف��وذ �لأم���ري���ك���ي، �لأم���ر 
ع�شكرية  ج���ه���وًد�  ي��ت��ط��ل��ب  �ل����ذي 
و�ق���ت�������ش���ادي���ة ���ش��ي��ن��ي��ة ك���ب���رية. 
�ل�������ش���ر�ع يخدم  وب���ال���ت���ايل، ف�����اإن 
�مل�شالح �ملحلية �لأمريكية )خا�شة 
على �مل�شتوى �لقت�شادي(، ولكنه 
مناف�شي  باإ�شعاف  ا  �أي�شً �شي�شمح 

و��شنطن.
�مل�شادر تعطي  بع�س  �أن  يبدو      
ملحة عن هذ� �لو�قع �لآخر. مقال 
�ليومية،  �ملانيف�شتو  �شحيفة  يف 
تامي،  يف  حت��ق��ي��ق  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�إري��ك برن�س  ي�شهد�ن على وج��ود 
ووتر  ب��اك  موؤ�ش�س  �أوكر�نيا.  يف 
ع�����ش��ك��ري��ة خا�شة  ���ش��رك��ة  -وه�����ي 
�أعيدت ت�شميتها �لآن بالأكادميية 
�ل����ت����ي ت�������زود وك����ال����ة �مل���خ���اب���ر�ت 
ووز�رة  و�ل���ب���ن���ت���اغ���ون  �مل���رك���زي���ة 
باملرتزقة  �لأم��ري��ك��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة 
ا  خا�شً جي�ًشا  ي�شكل  �إن���ه  -وي��ق��ال 
�شركته  خ���ال  م���ن  �أوك���ر�ن���ي���ا  يف 
�إىل  �إ����ش���اف���ة  ه����ذ�   .6 لن��ك�����ش��رت 
للوليات  �لع�شكرية  �ل�شتثمار�ت 
�أوكر�نيا  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة 
 2.5 �إىل  ق��ي��م��ت��ه��ا  و���ش��ل��ت  �ل��ت��ي 
 ،2014 ع���ام  م��ن��ذ  دولر  م��ل��ي��ار 
�قت�شادية  م�شالح  على  يدل  مما 

�أمريكية و��شحة.
�أن �لتحليل  ي��ب��دو      وم���ع ذل���ك، 
�ل�����ش��ائ��د يف و���ش��ائ��ل �لإع�������ام، يف 
ب�شكل  مي������رر  �حل��������ايل،  �ل����وق����ت 
�لرو�شية  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت  منهجي 

35 باهظة �لثمن من قبل معظم 
�إيطاليا  مثل  �لأوروب���ي���ة،  �ل���دول 
ح�شاب  -ع��ل��ى  وه��ول��ن��د�  وبلجيكا 
ر�ف����ال د����ش��و، �أو ي��وروف��اي��رت من 

�يربا�س �أو �ل�شاب جربني.
    ويف ه���ذ� �ل�����ش��دد، ن��اح��ظ �أن 
من  و�أوروب����ا  رو�شيا  ب��ني  �لتقارب 
�شاأنه �أن يجعل هذه �لقارة �لهائلة 
ك��ت��ل��ة �أق�����وى م���ن �ل�����ش��ني. وهذ� 
�أن  ك��ب��رًي� مي��ك��ن  ت��ه��دي��ًد�  يعك�س 
�لأمريكية.  �لإمربيالية  يقو�س 
وب��ال��ت��ايل، ���ش��ي��ك��ون �ل��ت��ك��ت��ي��ك هو 

�شيكون �ل�شر�ع يف �أوكر�نيا مفيًد� 
�أنه  ل��ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة، م��ن حيث 
�شيعيد �شرعية و�شبب وجود حلف 
�لناتو “�لذي تهيمن عليه �مل�شالح 
كانت  منظمة  وه��ي  �لأمريكية”، 
حالة  يف  ببعيد  ل��ي�����س  وق���ت  م��ن��ذ 
و�شينفتح �شوق  “موت �شريري”. 
�ل��دف��اع �لأوروب����ي بعد ذل��ك �أكرث 
على �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، 
�لرئي�شي  �مل���زّود  ��شا  تعّد  �لتي 
للجي�س �لأوروبي، كما يت�شح من 
�ملعد�ت مع مقاتات �ف- �ختيار 

ديغول من �لقيادة �ملتكاملة حللف 
�إليه  تعد  1966 ومل  عام  �لناتو 
هذ�  ويت�شح   .”2007 ع��ام  �ل 
�لبلطيق  دول  يف  �أك������رب  ب�����ش��ك��ل 
و�أوروب�������ا �ل�����ش��رق��ي��ة، ح��ي��ث ي���رّوج 
�لطاقة  ل�شتقال  �لأم��ري��ك��ي��ون 
عن �لغاز �لرو�شي للحد من نفوذ 
م��و���ش��ك��و وت����اأم����ني م��ن��اف��ذ هناك 
�ل��غ��از �لطبيعي  ل�����ش��ادر�ت��ه��م م��ن 

�مل�شال.
   وعلى نف�س �ملنو�ل، يدفع �لغرب 
�أح�شان  �إىل  �مل��������رتددة  رو����ش���ي���ا 

تاأليب �لأول على �لثاين من �أجل 
�إ�شعاف كليهما. �إن رو�شيا �ملعزولة 
�لناتو،  ح���م���اي���ة  حت����ت  و�أوروب����������ا 
�خلارجية  �ل�شيا�شة  ع��ق��ي��دة  ه��ي 

�لأوروبية للوليات �ملتحدة.
   ل��ق��د �م��ت��د �ل���ن���ات���و، ع��ل��ى وجه 
�خل�������ش���و����س، ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري نحو 
على  �لعتماد  خ��ال  م��ن  �ل�شرق 
حيث  �لأوروب�����ي،  �لحت���اد  تو�شيع 
�لو�فدين  ح�����ش��د  �لأخ�����ري  ف�����ش��ل 
�لع�شكري  �ل��ت��ح��ال��ف  �إىل  �جل���دد 
“ناهيك عن فرن�شا، �لتي �شحبها 

هل ت�صبح اأوكرانيا عراًقا جديًدا؟ اأال تخاطر العوملة 
بدفـــع هـــذا ال�صـــراع االإقليمـي اإىل حريــــق عاملــي؟

اإن رو�صيا املعزولة واأوروبا حتت حماية الناتو هي 
عقيدة ال�صيا�صة اخلارجية االأوروبية للواليات املتحدة

ا باإ�صعاف مناف�صي وا�صنطن ال�صراع يخدم امل�صالح املحلية االأمريكية »خا�صة االقت�صادية«, ولكنه �صي�صمح اأي�صً
التقارب بني رو�شيا واأوروبا من �شاأنه اأن يجعل هذه القارة الهائلة كتلة اأقوى من ال�شني

اقت�شاديا، �شيكون ال�شراع يف اأوكرانيا مفيًدا للوليات املتحدة
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تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:  
بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملا 

بطلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية: 

بتاريخ: 2011/11/10  �ملودعة بالرقم: 164906 
بتاريخ: 2015/09/20 �مل�شجلة حتت �لرقم: 164906 

با�شم: �شركة جرن�ل موتورز �ل �ل �شي
�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،3000-48265 مي�شيغان  ولي��ة  دي��رتوي��ت،  �وف  �شيتي  �شنرت،  ريني�شانز   300 وع��ن��و�ن��ه: 

�لأمريكية
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 1 - منتجات عناية و�شيانة �ل�شيار�ت، وبالتحديد، �إ�شمنت 
ل�شق وغاز�ت �أو �شو�ئل تربيد ومو�د م�شادة للتجمد وطارد�ت �شبغات لاأقم�شة و�ل�شو�ئل �لهيدروليكية 
مبا يف ذلك زيت �لفر�مل ومائع نقل �حلركة ومائع لنظام �لتوجيه �لزيتي و�أجهزة تع�شيق �لرتو�س؛ �ملو�د 
�لكيميائية �مل�شتخدمة يف �ل�شناعة و�لعلم و�لت�شوير �لفوتوغر�يف، �إ�شافة �إىل �لزر�عة و�لأعمال �لب�شتانية 
و�لغابات؛ ر�تينجات ) مو�د �شمغية ( �شناعية غري معاجلة وبا�شتيك غري معالج؛ �أ�شمدة؛ مركبات لإطفاء 
�حلر�ئق؛ حت�شري�ت �لتعديل �حلر�ري و�للحام؛ مو�د كيميائية حلفظ �ملو�د �لغذ�ئية؛ مو�د للدباغة؛ مو�د 
ل�شقة م�شتخدمة يف �ل�شناعة؛ مو�د كيميائية ومو�د ل�شقة ت�شتخدم يف �شناعة و�شيانة �ل�شيار�ت؛ ��شمنت 
ل�شق؛ مو�د لنفخ ومنع ت�شرب �لإطار؛ ل�شوق مطاطي لإ�شاح �لإطار�ت �لهو�ئية؛ مركبات منع �لت�شرب يف 

�لإطار؛ مو�د ملنع �لت�شرب من ثقب �لإطار.
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف: 2021/11/10 

وحتى تاريخ: 2031/11/10.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  فرباير 2022 العدد 13471

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:  
بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملا 

بطلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية: 

بتاريخ: 2011/11/10  �ملودعة بالرقم: 164910 
بتاريخ: 2014/02/13 �مل�شجلة حتت �لرقم: 164910 

با�شم: �شركة جرن�ل موتورز �ل �ل �شي
وعنو�نه: 300 ريني�شانز �شنرت، �شيتي �وف ديرتويت، ولية مي�شيغان 48265-3000، �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 11 -  معد�ت تركيب مكيفات �لهو�ء و�جهزة تربيد 
و�أجهزة  وعاك�شات  وب�شيات  �لعني وم�شابيح  لإبهار  و�جهزة م�شادة  �لهو�ء  ت�شخني  و�أجهزة  �لهو�ء 
حر�رية  مبادلت  �لنو�فذ؛  عن  و�جلليد  �ل�شدمي  لإز�ل��ة  و�أج��ه��زة  للتهوية  و�أج��ه��زة  ل��اإن��ارة  ومعد�ت 
و�أغر��س  �مل��اء  توريد  ولأغ��ر����س  و�لتجفيف  و�لتجميد  و�لطهي  �لبخار  وتوليد  تدفئة  وم��ب��ادلت؛ 

�شحية؛ �أجهزة �شغط.
و�شتظل �حل��م��اي��ة ن��اف��ذة �مل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��و�ت �أخ���رى �ع��ت��ب��ار�ً م��ن ت��اري��خ �ن��ت��ه��اء �حل��م��اي��ة يف: 

2021/11/10 وحتى تاريخ: 2031/11/10.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  فرباير 2022 العدد 13471

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:  

بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملا 

بطلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية: 

بتاريخ: 2011/11/10  �ملودعة بالرقم: 164911 

بتاريخ: 2014/02/13 �مل�شجلة حتت �لرقم: 164911 

با�شم: �شركة جرن�ل موتورز �ل �ل �شي

�لوليات   ،3000-48265 مي�شيغان  ولية  ديرتويت،  �وف  �شيتي  �شنرت،  ريني�شانز   300 وعنو�نه: 

�ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 12 - �ملركبات ذ�ت �ملحركات و�أجز�ئها ؛ �أجهزة 

للتنقل عن طريق �لرب �أو �جلو �أو �ملاء.

�نتهاء �حلماية يف:  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  و�شتظل �حلماية 

2021/11/10 وحتى تاريخ: 2031/11/10.

ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  فرباير 2022 العدد 13471

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:  
بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملا 

بطلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية: 

بتاريخ: 2011/11/10  �ملودعة بالرقم: 164907 
بتاريخ: 2014/02/18 �مل�شجلة حتت �لرقم: 164907 

با�شم: �شركة جرن�ل موتورز �ل �ل �شي
�لوليات   ،3000-48265 مي�شيغان  ولية  ديرتويت،  �وف  �شيتي  �شنرت،  ريني�شانز   300 وعنو�نه: 

�ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 4 - �لزيوت �ل�شناعية وزيوت �لت�شحيم و�شحوم 
�ل��زي��وت( لا�شتخد�م يف �لبناء؛  ووق��ود و�إن���ار�ت و�ل��زي��وت �لنافذة ووك��اء �لإط��اق ) بطبيعة 
�مت�شا�س �لغبار وتركيبات للرتطيب و�لتجليد؛ وقود )مبا يف ذلك روح �ملحرك( و�إنار�ت؛ �شموع 

وفتائل لاإ�شاءة؛ منتجات رعاية و�شيانة �ل�شيار�ت .
�نتهاء �حلماية يف:  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  و�شتظل �حلماية 

2021/11/10 وحتى تاريخ: 2031/11/10.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  فرباير 2022 العدد 13471

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 165218
 باإ�شم: �لعامة للمنتجات �لبرتولية

 وعنو�نه: �ملجاز، �شارع كورني�س  �لبحرية، �س.ب. 46670، �ل�شارقة، 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ: 2012/03/25 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 165218 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :4
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2021/11/16 

وحتى تاريخ: 2031/11/16

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  فرباير 2022 العدد 13471

EAT 184150

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 165220
 باإ�شم: �لعامة للمنتجات �لبرتولية

 وعنو�نه: �ملجاز، �شارع كورني�س  �لبحرية، �س.ب. 46670، �ل�شارقة، 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ: 2012/03/25 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 165220 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :4
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2021/11/16 

وحتى تاريخ: 2031/11/16

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  فرباير 2022 العدد 13471

EAT 184151

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 165217
 باإ�شم: �لعامة للمنتجات �لبرتولية

 وعنو�نه: �ملجاز، �شارع كورني�س  �لبحرية، �س.ب. 46670، �ل�شارقة، 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ: 2012/03/20 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 165217 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :4
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2021/11/16 

وحتى تاريخ: 2031/11/16

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  فرباير 2022 العدد 13471

EAT 184152

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 165219
 باإ�شم: �لعامة للمنتجات �لبرتولية

 وعنو�نه: �ملجاز، �شارع كورني�س  �لبحرية، �س.ب. 46670، �ل�شارقة، 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ: 2012/03/25 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 165219 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :4
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2021/11/16 

وحتى تاريخ: 2031/11/16

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  فرباير 2022 العدد 13471

EAT 184153

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 165222
 باإ�شم: �لعامة للمنتجات �لبرتولية

 وعنو�نه: �ملجاز، �شارع كورني�س  �لبحرية، �س.ب. 46670، �ل�شارقة، 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ: 2012/03/25 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 165222 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :4
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2021/11/16 

وحتى تاريخ: 2031/11/16

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  فرباير 2022 العدد 13471

EAT 184154

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 165221
 باإ�شم: �لعامة للمنتجات �لبرتولية

 وعنو�نه: �ملجاز، �شارع كورني�س  �لبحرية، �س.ب. 46670، �ل�شارقة، 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ: 2012/03/25 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 165221 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :4
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2021/11/16 

وحتى تاريخ: 2031/11/16

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  فرباير 2022 العدد 13471

EAT 184155

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 165225
 باإ�شم: �لعامة للمنتجات �لبرتولية

 وعنو�نه: �ملجاز، �شارع كورني�س  �لبحرية، �س.ب. 46670، �ل�شارقة، 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ: 2012/03/25 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 165225 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :4
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2021/11/16 

وحتى تاريخ: 2031/11/16

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  فرباير 2022 العدد 13471

EAT 184156

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 165224
 باإ�شم: �لعامة للمنتجات �لبرتولية

 وعنو�نه: �ملجاز، �شارع كورني�س  �لبحرية، �س.ب. 46670، �ل�شارقة، 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ: 2012/03/25 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 165224 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :4
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2021/11/16 

وحتى تاريخ: 2031/11/16

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  فرباير 2022 العدد 13471

EAT 184157

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:  
بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملا 

بطلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية: 

بتاريخ: 2011/11/10  �ملودعة بالرقم: 164908 
بتاريخ: 2014/02/18 �مل�شجلة حتت �لرقم: 164908 

با�شم: �شركة جرن�ل موتورز �ل �ل �شي
وعنو�نه: 300 ريني�شانز �شنرت، �شيتي �وف ديرتويت، ولية مي�شيغان 48265-3000، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

)عد�  وحم��رك��ات  م��وت��ور�ت  ب����الآلت؛  �خلا�شة  و�لأدو�ت  �لآلت   -  7 بالفئة:  �ل��و�ق��ع��ة  �خل��دم��ات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل���ك 
غري  زر�عية  �أدو�ت  �لأر�شية(؛  �ملركبات  يف  �مل�شتخدمة  )عد�  �لعنا�شر  ونقل  ربط  �آلت  �لأر�شية(؛  �ملركبات  يف  �مل�شتخدمة 
قيادة  و�أح��زم��ة  وم���رذ�ذ  وم�شايف  زيتية  و�أخ��ت��ام  و�شمامات  وم�شخات  وحمامل  وتربني  بي�س  حا�شنات  ي��دوي��ا،  �مل�شغولة 
كهربائية  �لتربيد ومولد�ت  وم��ر�وح  �لد�خلي  �لح��رت�ق  �لتربيد ملحركات  وم�شعات  �لكهربائي ومنظمات  �ملولد  وفر��شي 
�إ�شعال  �إ�شعال وموقتات  و�أجهزة  �لكهربائي ومولد�ت  �ملولد  �لقيادة و�شيور  �لقيادة و�شا�شل  ��شطو�نات وعجات  وروؤو���س 
�لتي  و�ل�شنابري  �شغط  و�أجهزة  �ملحرك  �شرعة  ومنظمات  �ملحرك  ومكاب�س  م��ر�وح  و�شيور  �شوت  وكامتات  حقن  وو�شائل 
تكون جزء� من �ملحركات؛ �أجهزة �لإ�شعل ملحركات �لحرت�ق �لد�خلي؛ �أجهزة �لإ�شعال ملحركات �ل�شيار�ت و�شمعات �ل�شرر 
�شغط  و�أجهزة  ه��و�ء  �شو�غط  )�آلت(  م�شخات  تو�شيل؛  وكابات  قاب�س  وغطاء  �لتوهج  و�شمعات  �ل�شيار�ت  حمركات  يف 
�لثاجة وحمامل و�شمامات وحلقات ت�شحيم و�أحزمة قيادة وفر��شي �ملولد �لكهربائي و�لكاربوريتور ومر�وح تربيد �ملحرك 
و�ملولد�ت �لكهربائية وروؤو�س ��شطو�نات ومكاب�س حمرك وفاتر زيت �ملحركات )�ل�شيار�ت( ومر�شحات �لهو�ء )لل�شيار�ت( 
وم�شخة زيت �ملحركات )لل�شيار�ت( وتربني ومرذ�ذ )جزء من �ملوتور�ت و�ملحركات( وعجات �لقيادة )جزء من �ملوتور�ت 
و�ملحركات(؛ �شا�شل �ملحرك )جزء من �ملوتور�ت و�ملحركات(؛ �آلت و�أدو�ت خا�شة بالآلت؛ �آلت لربط ونقل �لعنا�شر )عد� 
وحمامل  تربني  زر�عية؛  �أدو�ت  ؛  پي�س  حا�شنات  يدويا؛  م�شغولة  غري  زر�عية  �أدو�ت  �لأر�شية(؛  �ملركبات  يف  �مل�شتخدمة 
وم�شخات و�شمامات و�أختام زيتية وم�شايف ومرذ�ذ و�أحزمة �لقيادة وفر��شي �ملولد �لكهربائي ومنظمات وم�شعات تربيد 

ملحركات �لحرت�ق �لد�خلي ومر�وح تربيد ومولد�ت كهربائية وروؤو�س ��شطو�نات .
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف: 2021/11/10 وحتى تاريخ: 

.2031/11/10
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  فرباير 2022 العدد 13471

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:  
بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملا 

بطلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية: 
�ملودعة بالرقم: 164909

بتاريخ: 2011/11/10 
�مل�شجلة حتت �لرقم: 164909

بتاريخ: 2014/02/18
با�شم: �شركة جرن�ل موتورز �ل �ل �شي

وعنو�نه: 300 ريني�شانز �شنرت، �شيتي �وف ديرتويت، ولية مي�شيغان 48265-3000، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
و�أجهزة  �ل��ر�دي��و  و�أج��ه��زة  ومر�كمات  كهربائية  بطاريات   -  9 بالفئة:  �لو�قعة  �خل��دم��ات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
�إن��ذ�ر �شد  و�أجهزة  �لتيار(  �شدة  و�أميرت�ت )مقايي�س  �أقر��س �شوتية  و�أ�شرطة وم�شجات وم�شغات  تليفزيونية 
�أبو�ب  وفتاحات  �ل�شرعة  وع��د�د�ت  د�ئرية  وقو�طع  و�أ�شاك  كهربائية  وكو�بل  لاإ�شاءة  تقاطع  ومربعات  �ل�شرقة 
و�أمتار  وموؤ�شر�ت  وق��ود  وع��د�د�ت  مائي  ومائع  ومفاتيح  �إلكرتونية  طرفية  ونهايات  كهربائية  ولفائف  كهربائية 
�لنحد�ر؛ حو��شيب ورقائق و�شو�بط؛ بر�مج �حلا�شوب �مل�شجلة م�شبقا للتحكم يف �ل�شيار�ت وثريمو�شتات وموقتات 
و�لتحقق  و�لإ���ش��ارة  و�لقيا�س  و�لتوزين  وب�شرية  و�شينمائية  وفوتوغر�فية  وم�شحية  وماحية  علمية  �إ�شعال؛ 
وتنظيم  و�لرت�كم  و�لتحويل  و�لتبديل  للتو�شيل  و�أدو�ت  �أجهزة  و�لنجاة؛  �لتعليم  و�أدو�ت  و�أجهزة   ) �لإ�شر�ف   (
�لبيع  �آلت  و�أقر��س ت�شجيل   بيانات مغناطي�شية  �ل�شورة؛ حامات  �أو  �ل�شوت  ن�شخ  �أو  �لكهرباء؛ نقل  �أو مر�قبة 
�لآيل و�آليات لاأجهزة �لتي تد�ر بالعملة؛ �آلت ت�شجيل �لنقد و�آلت حا�شبة و�أجهزة وحو��شيب ملعاجلة �لبيانات؛ 
و�أمتار؛ حو��شيب؛ رقائق؛ �شو�بط؛  ر�ديو وتلفزيون  و�أجهزة  �إطفاء �حلر�ئق؛ بطاريات ومر�كم كهربائية  �أجهزة 
وبطاريات  قلوية  بطاريات  لا�شتعال؛  و�أج���ز�ء  �أنظمة  �حل���ر�رة(؛  ل��درج��ات  �أوتوماتيكية  )مثبتات  ثريمو�شتات 

�لليثيوم؛ مقومات عك�شية.
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف: 2021/11/10 وحتى 

تاريخ: 2031/11/10.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  فرباير 2022 العدد 13471

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:  
بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملا 

بطلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية: 

بتاريخ: 2011/11/10  �ملودعة بالرقم: 164912 
بتاريخ: 2015/07/23 �مل�شجلة حتت �لرقم: 164912 

با�شم: �شركة جرن�ل موتورز �ل �ل �شي
�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،3000-48265 مي�شيغان  ولي��ة  دي��رتوي��ت،  �وف  �شيتي  �شنرت،  ريني�شانز   300 وع��ن��و�ن��ه: 

�لأمريكية
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 1 - منتجات عناية و�شيانة �ل�شيار�ت، وبالتحديد، �إ�شمنت 
ل�شق وغاز�ت �أو �شو�ئل تربيد ومو�د م�شادة للتجمد وطارد�ت �شبغات لاأقم�شة و�ل�شو�ئل �لهيدروليكية 
مبا يف ذلك زيت �لفر�مل ومائع نقل �حلركة ومائع لنظام �لتوجيه �لزيتي و�أجهزة تع�شيق �لرتو�س؛ �ملو�د 
�لكيميائية �مل�شتخدمة يف �ل�شناعة و�لعلم و�لت�شوير �لفوتوغر�يف، �إ�شافة �إىل �لزر�عة و�لأعمال �لب�شتانية 
و�لغابات؛ ر�تينجات ) مو�د �شمغية ( �شناعية غري معاجلة وبا�شتيك غري معالج؛ �أ�شمدة؛ مركبات لإطفاء 
�حلر�ئق؛ حت�شري�ت �لتعديل �حلر�ري و�للحام؛ مو�د كيميائية حلفظ �ملو�د �لغذ�ئية؛ مو�د للدباغة؛ مو�د 
ل�شقة م�شتخدمة يف �ل�شناعة؛ مو�د كيميائية ومو�د ل�شقة ت�شتخدم يف �شناعة و�شيانة �ل�شيار�ت؛ ��شمنت 
ل�شق؛ مو�د لنفخ ومنع ت�شرب �لإطار؛ ل�شوق مطاطي لإ�شاح �لإطار�ت �لهو�ئية؛ مركبات منع �لت�شرب يف 

�لإطار؛ مو�د ملنع �لت�شرب من ثقب �لإطار.
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف: 2021/11/10 

وحتى تاريخ: 2031/11/10.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  فرباير 2022 العدد 13471

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:   بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملا 
بطلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية: 

بتاريخ: 2011/11/10  �ملودعة بالرقم: 164914 
بتاريخ: 2015/07/23 �مل�شجلة حتت �لرقم: 164914 

با�شم: �شركة جرن�ل موتورز �ل �ل �شي
وعنو�نه: 300 ريني�شانز �شنرت، �شيتي �وف ديرتويت، ولية مي�شيغان 48265-3000، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

)عد�  وحم��رك��ات  م��وت��ور�ت  ب����الآلت؛  �خلا�شة  و�لأدو�ت  �لآلت   -  7 بالفئة:  �ل��و�ق��ع��ة  �خل��دم��ات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل���ك 
غري  زر�عية  �أدو�ت  �لأر�شية(؛  �ملركبات  يف  �مل�شتخدمة  )عد�  �لعنا�شر  ونقل  ربط  �آلت  �لأر�شية(؛  �ملركبات  يف  �مل�شتخدمة 
قيادة  و�أح��زم��ة  وم���رذ�ذ  وم�شايف  زيتية  و�أخ��ت��ام  و�شمامات  وم�شخات  وحمامل  وتربني  بي�س  حا�شنات  ي��دوي��ا،  �مل�شغولة 
كهربائية  �لتربيد ومولد�ت  وم��ر�وح  �لد�خلي  �لح��رت�ق  �لتربيد ملحركات  وم�شعات  �لكهربائي ومنظمات  �ملولد  وفر��شي 
�إ�شعال  �إ�شعال وموقتات  و�أجهزة  �لكهربائي ومولد�ت  �ملولد  �لقيادة و�شيور  �لقيادة و�شا�شل  ��شطو�نات وعجات  وروؤو���س 
�لتي  و�ل�شنابري  �شغط  و�أجهزة  �ملحرك  �شرعة  ومنظمات  �ملحرك  ومكاب�س  م��ر�وح  و�شيور  �شوت  وكامتات  حقن  وو�شائل 
تكون جزء� من �ملحركات؛ �أجهزة �لإ�شعل ملحركات �لحرت�ق �لد�خلي؛ �أجهزة �لإ�شعال ملحركات �ل�شيار�ت و�شمعات �ل�شرر 
�شغط  و�أجهزة  ه��و�ء  �شو�غط  )�آلت(  م�شخات  تو�شيل؛  وكابات  قاب�س  وغطاء  �لتوهج  و�شمعات  �ل�شيار�ت  حمركات  يف 
�لثاجة وحمامل و�شمامات وحلقات ت�شحيم و�أحزمة قيادة وفر��شي �ملولد �لكهربائي و�لكاربوريتور ومر�وح تربيد �ملحرك 
و�ملولد�ت �لكهربائية وروؤو�س ��شطو�نات ومكاب�س حمرك وفاتر زيت �ملحركات )�ل�شيار�ت( ومر�شحات �لهو�ء )لل�شيار�ت( 
وم�شخة زيت �ملحركات )لل�شيار�ت( وتربني ومرذ�ذ )جزء من �ملوتور�ت و�ملحركات( وعجات �لقيادة )جزء من �ملوتور�ت 
و�ملحركات(؛ �شا�شل �ملحرك )جزء من �ملوتور�ت و�ملحركات(؛ �آلت و�أدو�ت خا�شة بالآلت؛ �آلت لربط ونقل �لعنا�شر )عد� 
وحمامل  تربني  زر�عية؛  �أدو�ت  ؛  پي�س  حا�شنات  يدويا؛  م�شغولة  غري  زر�عية  �أدو�ت  �لأر�شية(؛  �ملركبات  يف  �مل�شتخدمة 
وم�شخات و�شمامات و�أختام زيتية وم�شايف ومرذ�ذ و�أحزمة �لقيادة وفر��شي �ملولد �لكهربائي ومنظمات وم�شعات تربيد 

ملحركات �لحرت�ق �لد�خلي ومر�وح تربيد ومولد�ت كهربائية وروؤو�س ��شطو�نات .
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف: 2021/11/10 وحتى تاريخ: 

.2031/11/10
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  فرباير 2022 العدد 13471

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:  
بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملا 

بطلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية: 

بتاريخ: 2011/11/10  �ملودعة بالرقم: 164917 
بتاريخ: 2015/07/23 �مل�شجلة حتت �لرقم: 164917 

با�شم: �شركة جرن�ل موتورز �ل �ل �شي
�لوليات   ،3000-48265 مي�شيغان  ولية  ديرتويت،  �وف  �شيتي  �شنرت،  ريني�شانز   300 وعنو�نه: 

�ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 12 - �ملركبات ذ�ت �ملحركات و�أجز�ئها ؛ �أجهزة 

للتنقل عن طريق �لرب �أو �جلو �أو �ملاء.
�نتهاء �حلماية يف:  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  و�شتظل �حلماية 

2021/11/10 وحتى تاريخ: 2031/11/10.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  فرباير 2022 العدد 13471

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:  
بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملا 

بطلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية: 

بتاريخ: 2011/11/10  �ملودعة بالرقم: 164916 
بتاريخ: 2015/07/23 �مل�شجلة حتت �لرقم: 164916 

با�شم: �شركة جرن�ل موتورز �ل �ل �شي
وعنو�نه: 300 ريني�شانز �شنرت، �شيتي �وف ديرتويت، ولية مي�شيغان 48265-3000، �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 11 -  معد�ت تركيب مكيفات �لهو�ء و�جهزة تربيد 
و�أجهزة  وعاك�شات  وب�شيات  �لعني وم�شابيح  لإبهار  و�جهزة م�شادة  �لهو�ء  ت�شخني  و�أجهزة  �لهو�ء 
حر�رية  مبادلت  �لنو�فذ؛  عن  و�جلليد  �ل�شدمي  لإز�ل��ة  و�أج��ه��زة  للتهوية  و�أج��ه��زة  ل��اإن��ارة  ومعد�ت 
و�أغر��س  �مل��اء  توريد  ولأغ��ر����س  و�لتجفيف  و�لتجميد  و�لطهي  �لبخار  وتوليد  تدفئة  وم��ب��ادلت؛ 

�شحية؛ �أجهزة �شغط.
و�شتظل �حل��م��اي��ة ن��اف��ذة �مل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��و�ت �أخ���رى �ع��ت��ب��ار�ً م��ن ت��اري��خ �ن��ت��ه��اء �حل��م��اي��ة يف: 

2021/11/10 وحتى تاريخ: 2031/11/10.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  فرباير 2022 العدد 13471

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:  
بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملا 

بطلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية: 

بتاريخ: 2011/11/10  �ملودعة بالرقم: 164915 
�مل�شجلة حتت �لرقم: 164915  بتاريخ: 2015/07/26

با�شم: �شركة جرن�ل موتورز �ل �ل �شي
�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،3000-48265 مي�شيغان  ولي��ة  دي��رتوي��ت،  �وف  �شيتي  �شنرت،  ريني�شانز   300 وع��ن��و�ن��ه: 

�لأمريكية
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 9 - بطاريات كهربائية ومر�كمات و�أجهزة �لر�ديو و�أجهزة 
و�أجهزة  �لتيار(  �شدة  )مقايي�س  و�أم��ي��رت�ت  �شوتية  �أق��ر����س  وم�شغات  وم�شجات  و�أ�شرطة  تليفزيونية 
�إنذ�ر �شد �ل�شرقة ومربعات تقاطع لاإ�شاءة وكو�بل كهربائية و�أ�شاك وقو�طع د�ئرية وعد�د�ت �ل�شرعة 
وعد�د�ت  مائي  ومائع  ومفاتيح  �إلكرتونية  طرفية  ونهايات  كهربائية  ولفائف  كهربائية  �أب��و�ب  وفتاحات 
للتحكم  م�شبقا  �مل�شجلة  �حلا�شوب  بر�مج  و�شو�بط؛  ورقائق  حو��شيب  �لنحد�ر؛  و�أمتار  وموؤ�شر�ت  وق��ود 
�إ�شعال؛ علمية وماحية وم�شحية وفوتوغر�فية و�شينمائية وب�شرية  �ل�شيار�ت وثريمو�شتات وموقتات  يف 
و�لتوزين و�لقيا�س و�لإ�شارة و�لتحقق ) �لإ�شر�ف ( و�أجهزة و�أدو�ت �لتعليم و�لنجاة؛ �أجهزة و�أدو�ت للتو�شيل 
و�لتبديل و�لتحويل و�لرت�كم وتنظيم �أو مر�قبة �لكهرباء؛ نقل �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شورة؛ حامات بيانات 
�لنقد  ت�شجيل  �آلت  بالعملة؛  تد�ر  �لتي  لاأجهزة  و�آليات  �لآيل  �لبيع  �آلت  ت�شجيل   و�أقر��س  مغناطي�شية 
كهربائية  ومر�كم  بطاريات  �حل��ر�ئ��ق؛  �إطفاء  �أجهزة  �لبيانات؛  ملعاجلة  وحو��شيب  و�أج��ه��زة  حا�شبة  و�آلت 
لدرجات  �أوتوماتيكية  )مثبتات  ثريمو�شتات  �شو�بط؛  رقائق؛  حو��شيب؛  و�أمتار؛  وتلفزيون  ر�ديو  و�أجهزة 

�حلر�رة(؛ �أنظمة و�أجز�ء لا�شتعال؛ بطاريات قلوية وبطاريات �لليثيوم؛ مقومات عك�شية.
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف: 2021/11/10 

وحتى تاريخ: 2031/11/10.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  فرباير 2022 العدد 13471

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:  
بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملا 

بطلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية: 

بتاريخ: 2011/11/10  �ملودعة بالرقم: 164913 
بتاريخ: 2015/07/23 �مل�شجلة حتت �لرقم: 164913 

با�شم: �شركة جرن�ل موتورز �ل �ل �شي
وعنو�نه: 300 ريني�شانز �شنرت، �شيتي �وف ديرتويت، ولية مي�شيغان 48265-3000، �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية
و�شحوم  �لت�شحيم  وزي��وت  �ل�شناعية  �لزيوت   -  4 بالفئة:  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
ووقود و�إنار�ت و�لزيوت �لنافذة ووكاء �لإطاق ) بطبيعة �لزيوت( لا�شتخد�م يف �لبناء؛ �مت�شا�س 
وفتائل  �شموع  و�إن����ار�ت؛  �مل��ح��رك(  روح  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  و�لتجليد؛  للرتطيب  وتركيبات  �لغبار 

لاإ�شاءة؛ منتجات رعاية و�شيانة �ل�شيار�ت .
و�شتظل �حل��م��اي��ة ن��اف��ذة �مل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��و�ت �أخ���رى �ع��ت��ب��ار�ً م��ن ت��اري��خ �ن��ت��ه��اء �حل��م��اي��ة يف: 

2021/11/10 وحتى تاريخ: 2031/11/10.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  فرباير 2022 العدد 13471
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عربي ودويل

الحتاد الأوروبي: على رو�شيا اأن تختار بني احلرب والدبلوما�شية 
  •• بروك�صل-رويرتز

�إن  �أم�س �لأربعاء  قال �شارل مي�شيل رئي�س �ملجل�س �لأوروب��ي 
على مو�شكو �أن تختار بني �حلرب و�لدبلوما�شية وحث رو�شيا 
على �إظهار عزمها على وقف �لت�شعيد ب�شاأن �أوكر�نيا بالأفعال 

ولي�س �لأقو�ل.
و�أ�شاف مي�شيل “يف �ليومني �ملا�شيني �أ�شارت رو�شيا �إىل �أنها 
قد تكون منفتحة على �لدبلوما�شية.. نحث رو�شيا على �تخاذ 
خطو�ت ملمو�شة وفعلية نحو وقف �لت�شعيد لأن هذ� �شرط 

�حلو�ر �ل�شيا�شي �ل�شادق و�ل�شريح«.
وتابع �أن “�لختيار �ليوم هو �ختيار بني �حلرب و�لت�شحيات 
�ملاأ�شاوية �لناجتة عن تلك �حلرب �أو �شجاعة �حلو�ر �ل�شيا�شي 

و�شجاعة �ملفاو�شات �لدبلوما�شية«.
وقالت رئي�شة �ملفو�شية �لأوروبية �أور�شول فون دير لين �إن 
�لحتاد �لأوروبي �شيكون قادر� على �لتعامل مع �نقطاع جزئي 

لو�رد�ت �لغاز من رو�شيا.
�أوك��ر�ن��ي��ا خماوف  ب�����ش��اأن  م��ع مو�شكو  �ل��ت��وت��ر  ت�شاعد  و�أث����ار 
�لحتاد  دف��ع  مم��ا  �أوروب����ا،  �إىل  �لرو�شي  �ل��غ��از  تدفقات  ب�شاأن 
�إىل مر�جعة خططه �لطارئة ملو�جهة �شدمات �لإمد�د ودفع 
�إمد�د�ت  عن  �لبحث  �إىل  �ملتحدة  و�لوليات  �لتكتل  م�شوؤويل 

بديلة.
وقالت فون دير لين لل�شحفيني يف �شرت��شبورج يوم �لثاثاء 
�إن �لحتاد �لأوروبي حتدث مع �لوليات �ملتحدة وقطر وم�شر 
�شحنات  زي���ادة  ع��ن  �جلنوبية  وك��وري��ا  ونيجرييا  و�أذرب��ي��ج��ان 

�إ�شافية  �إما من خال �شحنات  �لغاز و�لغاز �لطبيعي �مل�شال، 
باملئة من   40 �أوروب���ا بنحو  ت��ورد رو�شيا  ع��ق��ود.  م��ب��ادلت  �أو 
�إمد�د�ت �لغاز �لطبيعي. و�رتفعت �أ�شعار �لغاز يف �لقارة حيث 
��شطدم نق�س �لعر�س مع �رتفاع �لطلب يف �قت�شاد�ت تنه�س 
من تد�عيات جائحة كوفيد-19 �لعام �ملا�شي، مع و�رد�ت �أقل 

من �ملتوقع من رو�شيا.
�لغاز  م��وردي  كبار  �أي�شا مع  “حتدثنا  دير لين  وقالت فون 
عقود  مبادلة  بو�شعنا  كان  �إذ�  عما  لن�شاأل  �مل�شال...  �لطبيعي 
م�شتعدة  �ل��ي��اب��ان  �أن  م�شيفة  �لأوروبي”،  �لحت���اد  ل�شالح 

للقيام بذلك.
وتابعت “توؤتي هذه �جلهود ثمارها �لآن ب�شكل و��شح«.

�شحنات  بع�س  �شتحول  �إنها  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �ليابان  وقالت 

�لحتاد  لطلبات  ��شتجابة  �أوروب���ا  �إىل  �مل�شال  �لطبيعي  �لغاز 
�لغاز �لطبيعي  �لأوروب��ي و�لوليات �ملتحدة. و�شجلت و�رد�ت 
�مل�شال �لأوروبية م�شتوى قيا�شيا مرتفعا بلغ نحو 11 مليار 
مرت مكعب يف يناير كانون �لثاين، جاء �أقل من ن�شفها بقليل 

من �لوليات �ملتحدة.
وتبلغ م�شتويات تخزين �لغاز يف �أوروبا حاليا نحو 34 باملئة.

وق��ال��ت ف���ون دي���ر لي���ن �إن �ل��وق��ف �ل��ك��ام��ل لإم������د�د�ت �لغاز 
�لرو�شي �شيتطلب �إجر�ء�ت �إ�شافية.

حدود  م��ن  بالقرب  �لرو�شي  �لع�شكري  �حل�شد  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
�لغاز  �عتمادها على  م��ن  للحد  �أوروب����ا  ح��اج��ة  �أك���د  �أوك��ر�ن��ي��ا 
�لطاقة  �إىل  �ملزمع  �لتحول  ذلك  على  و�شي�شاعدها  �لرو�شي، 

�ملتجددة.

�أن  �حلقيقية  �لأزم��ة  �أن  مو�شحا 
“هناك �إهد�ر كبري ملبادئ �لتو�زن 
�ملنطقة  ه����ذه  يف  �جل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي 
�ملهمة من �لعامل، و�لتي �عتربها 
�ل�شيا�شية  �جل����غ����ر�ف����ي����ا  ع������امل 
ماكيندر  جيه  ه��ال��ف��ورد  �ل�شهري 
�أخطر منطقة يف �لعامل من جهة 

�لنفوذ �جليو�شيا�شي«.

فكرة �صم اأوكرانيا
خا�شة  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  وي��و���ش��ح 
�أن  عربية”  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع 
�ل�����ش��ر�ع �حل����ايل ي��ت��ع��ني م��ع��ه �أن 
يرتد حلف �لناتو للغرب ويتنازل 
�أوك��ر�ن��ي��ا، ف�شًا  ف��ك��رة �شم  ع��ن 
�ملفرط  �ل��ت�����ش��ل��ي��ح  م�������ش���األ���ة  ع����ن 
لأوكر�نيا و�ل�شو�ريخ �ملوجودة يف 
مناطق خطرية مثل بولند� ودول 

�لبلطيق.
�أن  ع��ل��ى  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  و���ش��دد 
�أوكر�نيا  تكون  �أن  تريد  “رو�شيا 
�لكتلة  وبني  بينها  عازلة  منطقة 
�تفاق مين�شك  �لأوروب��ي��ة.. وج��اء 
ل��ي�����ش��ع �إط��������ار�ً ل���ذل���ك، ل��ك��ن��ه مل 
�مل�شهد  و�����ش����ار  ع���م���ل���ي���اً،  ُي���ط���ب���ق 
م�شتوى  على  معقد  موقف  �أم���ام 
�ل����دويل وع��ل��ى م�شتوى  �ل��ق��ان��ون 

�لت�شعيد«.
�مل�����ش��ه��د م���ا ت�شهده  ي��ع��ك�����س ذل���ك 
�ل�شرت�تيجية  �لتو�زنات  خريطة 
من تغري�ت يف �لعامل، يف ظل نظام 
عاملي جديد يعاد ترتيب �أور�قه يف 
���ش��ي��اق��ات ���ش��دي��دة �خل���ط���ورة من 
بينها �لتغري �ملناخي و�أزمة كورونا 

و�لأزمات �لقت�شادية وغريها.

••  عوا�صم-وكاالت

�لرو�شي  �لن�شحاب  �أن��ب��اء  حتمل 
�جل����زئ����ي م����ن ح������دود �أوك����ر�ن����ي����ا 
حالة  ت��ف��ر���س  خم��ت��ل��ف��ة  دللت 
من “�لتفاوؤل �حلذر” بخ�شو�س 
وقف �لت�شعيد، ويف �شوء �جلهود 
�شيما  ل  �مل��ب��ذول��ة،  �لدبلوما�شية 
�لتوتر  �أمل��ان��ي��ا، لإن��ه��اء  م��ن جانب 
غلفت  �لتي  �ملتبادلة  و�لتهديد�ت 
�مل�شهد، و�أدت �إىل حالة من �لذعر 

جتاوزت حدود �أوكر�نيا.
وف���ي���م���ا ي�����رى ح���ل���ف �ل���ن���ات���و �أن 
�لإ�������ش������ار�ت �ل���رو����ش���ي���ة �لأخ������رية 
�ل�شبل  م���و�����ش���ل���ة  ب���خ�������ش���و����س 
�لدبلوما�شية ب�شاأن �أزمة �أوكر�نيا 
يف  فاإنه  “�إيجابية”،  �إ���ش��ار�ت  هي 
�لوقت نف�شه، وعلى ل�شان �لأمني 
�شتولتنربغ،   ين�س  للحلف  �ل��ع��ام 
ويعتقد  �ل���ت���ف���اوؤل،  يف  ُي���ف���رط  ل 
�أي موؤ�شر�ت على  تتو�فر  باأنه”ل 
ت�����ش��ح��ب ق��و�ت��ه��ا من  �أن م��و���ش��ك��و 

�حلدود«.
و�لت�شكك،  �حل����ذر  م���ن  ومب���زي���د 
ع��ل��ق��ت �ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة، على 
لدى  �لأم��ريك��ي��ة  �ل�شفرية  ل�شان 
�شميث،  ج���ول���ي���ان  �ل���ن���ات���و  ح��ل��ف 
�لأخرية،  �لرو�شية  �خلطوة  على 
�ملقبلة  “�لأيام  �أن  �إىل  ب��الإ���ش��ارة 
����ش���وف ت��ك�����ش��ف ع���ن �ل���ه���دف من 
م�شددة  �لأخرية”،  �ل��ت��ح��رك��ات 
ع��ل��ى �أن����ه ي��ت��م �ل��ت��ح��ق��ق م���ن تلك 

�خلطوة �لرو�شية.
ي���اأت���ي ذل����ك يف وق����ت �أع��ل��ن��ت فيه 
�لدبلوما�شية  جهودها  �أن  كييف 

يف  �أ�شهمت  �لغربيني  �حللفاء  مع 
�أكرب”.  رو���ش��ي  ت�شعيد  “تفادي 
ويرى �أن �حللول �لدبلوما�شية ل 

تز�ل موجودة.
ف���اإن رو�شيا  �لآخ���ر،  على �جل��ان��ب 
�أك����دت م��ن ج��دي��د -وع��ل��ى ل�شان 
�ل���رئ���ي�������س ف����ادمي����ري ب����وت����ن يف 
م����وؤمت����ر ���ش��ح��ف��ي م�������ش���رتك مع 
�مل�شت�شار �لأملاين �أولف �شولت�س- 
�أن���ه���ا ل ت��ري��د �حل�����رب، ب��ي��ن��م��ا يف 
�إليها ردود  �لوقت نف�شه مل ت�شل 
�لتي  مقرتحاتها  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��ي��ة 
“�لأمن  ب�شاأن  قّدمتها  و�أن  �شبق 

�مل�شرتك«.

موؤ�صرات اإيجابية
�لتطور�ت  ت��ل��ك  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
�ل�شيناريوهات  و�أب����رز  ودللت��ه��ا 
�لعاقات  خ��ب��ري  ي���رى  �مل��ت��وق��ع��ة، 
�لدولية �أكرم ح�شام، �أن “�خلطوة 
�لوحد�ت  بع�س  ب�شحب  �خلا�شة 
�لرو�شية من �حلدود مع �أوكر�نيا 
مبا�شر  ب�����ش��ك��ل  رب��ط��ه��ا  ي��ج��ب  ل 
�ل�����ش��ر�ع؛ لأن��ه��ا ج��زء من  ب�شياق 
�حلالية  �ل��ق��و�ت  حت��ري��ك  عملية 

على حدود رو�شيا«.
بد�ية  م���ن���ذ  م��و���ش��ك��و  �إن  وق������ال 
هذ�  �إن  ت���ق���ول  �مل���وق���ف  ت�����ش��ع��ي��د 
�لإج������ر�ء ه��و �إج�����ر�ء ���ش��ي��ادي ويف 
�إطار عملية �إحال وتبديل بع�س 
�لعنا�شر  بع�س  وحتريك  �لقو�ت 
�لأخرى  �لعنا�شر  بع�س  وع���ودة 

م�شودة  ع���ل���ى  ب���وت���ن  ف����ادمي����ري 
�لرد  ب�شاأن  �لرو�ش��ية  �خل��ارج��ي��ة 
ع��ل��ى �ل�����ش��م��ان��ات �لأم��ن��ي�����������ة، وهي 
�خل����ط����وة �ل���ت���ي ي��ع��ت��ربه��ا خبري 
موؤ�ش���ر�ً  �ل��دول��ي�����������ة  �ل���ع���اق���ات 
�إيجابياً على �شعيد حلحلة �لأزمة، 
�مل�شت�شار  زي��ارة  يف خٍط متو�ٍز مع 
�لأملان����ي �أولف �ش�ولتز �إىل كل من 
حول  وحديثه  و�أوك��ر�ن��ي��ا،  رو�شيا 
ماتز�ل  �لدبلوما�شية  �لفر�س  �أن 
ف�ش��ا  �ملوق����ف،  حل�����ل  متاح���ة 

�لتي �شاركت يف مناور�ت لوحد�تها 
من جديد.

وجميعها �إج��ر�ء�ت يتعني و�شعها 
�ل�شحيح،  �لع�شكري  �شياقها  يف 
ت�شريحات  يف  ح�����ش��ام  وي�����ش��ف��ه��ا 
نيوز  “�شكاي  مل����وق����ع  خ����ا�����ش����ة 
“خطو�ت  جم��رد  ب��اأن��ه��ا  عربية” 
على  ت���اأث���ري  ل��ه��ا  ل��ي�����س  تكتكية” 

�لبعد �ل�شرت�تيجي للموقف.
�لأه����م  �خل���ط���وة  �أن  �إىل  وي��ل��ف��ت 
�لرو�شي  �ل��رئ��ي�����س  م��و�ف��ق��ة  ه���ي 

عن �ملبادرة �لفرن�شية.

 »ال �صربة قريبا«
وج��م��ي��ع��ه��ا م���وؤ����ش���ر�ت ت��ع��ك�����س �أن 
“�ملوقف �لع�شكري على �لأر�س لن 
ي�شهد حتركات كما ي�شاع حالياً يف 
�لإع��ام �لغربي باأن هناك �شربة 
ع�شكرية”، طبقاً خلبري �لعاقات 
�لوقت  �ل��ذي يو�شح يف  �ل��دول��ي��ة، 
�لع�شكري على  “�ملوقف  �أن  نف�شه 
�لأر���س مل يتغري.. ما يحدث هو 

�أن هناك عملية ت�شخيم رهيبة يف 
دفع  هناك   )..( �لغربي  �لإع���ام 
لرو�شيا  �لأم���ريك���ان  م��ن  مبا�شر 
لت���خ���اذ ق�����ر�ر �حل�����رب لأه�����د�ف 
و�أبعاد ��شرت�تيجية رمبا �أبعد من 

�أوكر�نيا«.
وكان �لكرملني قد �أكد بدء عملية 
�لقو�ت  م��ن  ج��زء  ل�شحب  م��ق��ررة 
�لرو�شية �ملنت�شرة عند �حلدود مع 
�أوكر�نيا، لكنه �شدد على �أن رو�شيا 
يف  ج��ن��وده��ا  حت��ري��ك  “�شتو��شل 

�أنحاء �لباد كما تر�ه منا�شباً«.
�مل��ا���ش��ي��ة مز�عم  و���ش��ه��دت �لأي�����ام 
وحتذير�ت �أمريكية وغربية حول 
��شتعد�د رو�شيا لقتحام �أوكر�نيا، 
�أكرث  يف  ذل��ك  مو�شكو  نفت  بينما 
من  ع��دد  ل�شان  على  منا�شبة  من 

�مل�شوؤولني �لرو�س.
وي��ث��ري مت���دد ح��ل��ف �ل��ن��ات��و �شرقاً 
و�ل�������ش���ني. وقدمت  رو���ش��ي��ا  ق��ل��ق 
�لأمنية  �ملقرتحات  من  جمموعة 
�مل���ق���رتح���ات �لتي  ل���ل���غ���رب، وه����ي 
ردود�ً  تتلق  �إنها مل  تقول مو�شكو 

�إيجابية ب�شاأنها.

الكرة يف ملعب الناتو
�لعاقات  يف  �ملتخ�ش�س  �ل��ك��ات��ب 
�ل��دول��ي��ة، �أ���ش��ام��ة �ل��دل��ي��ل، ي�شف 
م�شهد  ب����اأن����ه  �ل�����ر�ه�����ن  �مل�������ش���ه���د 
نية  بينما  للحرب”  “��شتعد�د�ت 
�حلرب غري موجودة عملياً، لفتاً 
على  تتحرك  �لقو�ت  هذه  �أن  �إىل 
لقو�عده  يعود  وبع�شها  �أر��شيها 
و�ل��ب��ع�����س �لآخ������ر ي��ت��م �إح���ال���ه، 
وتظل حالة �حل�شد م�شتمرة، ويف 
ظل حالة “�لهي�شرتيا يف �لإعام 

�لعاملي” وتد�عياتها على �لعامل.
“�ملوقف  ف��اإن  �لدليل  تقدير  ويف 
يخ�س  ل  �أوك����ر�ن����ي����ا  يف  �حل�����ايل 
�إمنا  وحدهما،  �أوكر�نيا  �أو  رو�شيا 
يتو�شع  �ل��ذي  �لناتو  حلف  يخ�س 
للح�شابات  �ع��ت��ب��ار�ت  دون  ���ش��رق��اً 
�جليو�شيا�شية”،  و�ل����ت����و�زن����ات 

•• �صيدين-اأ ف ب

يف  �مل����م����ر�����ش����ات  �آلف  ت���وق���ف���ت 
�أ�شرت�ليا   م����دن  �أك�����رب  ���ش��ي��دين 
�لعمل  ع�����ن  �ل�����ث�����اث�����اء  �أم�����������س 
�أعد�د  يف  �لنق�س  على  �حتجاجا 
و�ل�شغوط  �ل�شحيني  �لعاملني 
حتد  ويف  كوفيد.  بوباء  �ملرتبطة 
�لإ�شر�ب،  يحظر  ق�شائي  لقر�ر 
�ل��ع��ام��ات يف هذ�  �آلف  و���ش��ع��ت 

�لقطاع �لأقنعة �لو�قية و�شرن يف 
تظاهرة نحو مقر برملان �لولية 
ظروف  �شد  عاليا  �ل�شوت  لرفع 

عمل يقولون �أنها ل تطاق.
تعرب  هتافات  �ملمر�شات  ورددت 
عن غ�شبهن من �لنق�س �مل�شتمر 
و�ملعد�ت  �مل�شت�شفيات  �أ����ش���ّرة  يف 
�خل�شائر  �ىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ط��ب��ي��ة، 
�لكبرية �لناجمة عن هذه �لأزمة 

�ل�شحية �لتي طال �أمدها.

�شد  م���������ش����ب����وق  غ������ري  ت���ط���ع���ي���م 
�لأخرية  �لأ�شهر  يف  لكن  كوفيد. 
كبري�  �رت��ف��اع��ا  ��شرت�ليا  �شهدت 
يف �لإ������ش�����اب�����ات و�ك����ت����ظ����اظ����ا يف 
�مل�شت�شفيات، ما ��شتنزف �لأطباء 
�لذين  و�مل��م��ر���ش��ني  و�مل��م��ر���ش��ات 
�لإ�شابة  �لإنهاك وخطر  و�جهو� 

بالفريو�س.
وق������ال������ت ج���م���ع���ي���ة �مل����م����ر�����ش����ات 
�ل��ق��ان��ون��ي��ات يف نيو  و�ل���ق���اب���ات 

كتب  لفتات  بع�شهن  رفعت  كما 
تدفع  ل  ���ش��ك��ر�  “عبارة  ع��ل��ي��ه��ا 
�نتقاد�تهن  ووج��ه��ن  �لإيجار”، 
�لذين  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني  �ل���ق���ادة  �ىل 

يتهمونهم بتجاهل حمنتهن.
�لطو�قم  ت��ع��م��ل  ع���ام���ني  وم���ن���ذ 
ظل  يف  �ل�����ش����رت�ل����ي����ة  �ل���ط���ب���ي���ة 
ق����و�ع����د ك���وف���ي���د �ل�������ش���ارم���ة مع 
�ليومية  �مل���ه���ام  �إجن�����از  حم���اول���ة 
برنامج  �إط�������اق  ت�����ش��م��ل  �ل���ت���ي 

�إىل  “يحتاج �ملجتمع  �شاوث ويلز 
م�شتويات   )...( �حلقيقة  �شماع 
�ل��ت��وظ��ي��ف �حل��ال��ي��ة غ��ري كافية 
�ملر�شى  وت���ع���ر����س  �آم���ن���ة  وغ����ري 

للخطر«.
نيو  يف  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  و���ش��ك��رت 
�ملمر�شات  ب��ي��ان  يف  وي��ل��ز  ���ش��اوث 
و�مل��م��ر���ش��ني ع��ل��ى ع��م��ل��ه��م “با 
�نت�شار  م���ن  ع��ام��ني  خ���ال  ك��ل��ل 
وباء كوفيد-19”، لكنها �أ�شافت 
�ملمر�شات  �أكرب من  “هناك عدد 
و�ل������ق������اب������ات �ل����ق����ان����ون����ي����ات يف 
�مل�شت�شفيات �لعامة يف نيو �شاوث 
ويلز �أكرث من �أي وقت م�شى يف 

�لتاريخ«.
ق�شائيا  ق��ر�ر�  �لنقابات  ورف�شت 
ب���ع���دم �ل�����ش��م��اح ب����الإ�����ش����ر�ب، بل 
حت���دت �حل��ظ��ر وت��ع��ه��دت مبزيد 

من �لتحركات.
ورغم �أن �إغاق �حلدود وتطبيق 
�إج��ر�ء�ت كوفيد ب�شكل �شارم قد 
ح��م��ى ����ش��رت�ل��ي��ا يف �ل�����ش��اب��ق من 
م��وج��ات ف��ريو���س ك��ورون��ا، �إل �أن 
�أوميكرون ت�شبب بع�شر�ت �لآلف 
�لوفيات  وع�شر�ت  �لإ�شابات  من 

يوميا.
مليون   2،5 ن��ح��و  ت�شجيل  ومت 
�أ�شرت�ليا  يف  ب��الإج��م��ال  �إ���ش��اب��ة 
 25 ع��دده��م  �لبالغ  �ل�شكان  ب��ني 

مليون ن�شمة.

ان�شحاب رو�شيا اجلزئي من حدود اأوكرانيا.. اإ�شارة يحيط بها ال�شك

اإ�شراب يف اأ�شرتاليا احتجاجا على ظروف العمل يف ظل كوفيد 

تاأخري اجلرعات التن�شيطية من 
لقاح كورونا يف اليابان زاد من الوفيات 

ت�شوية »تاريخية« لعائالت �شحايا جمزرة مدر�شة اأمريكية  

•• طوكيو-رويرتز

ت��اأخ��ر �حلكومة  �إن  وم�����ش��وؤول��ون حمليون  خ���رب�ء  ق��ال 
�ليابانية يف توزيع �جلرعات �لتن�شيطية من �للقاحات 
�مل�شادة لفريو�س كورونا جعلها �أكرث عر�شة لزيادة عدد 
�لغنية  �لبلد�ن  عن  �أوميكرون  �ملتحور  ب�شبب  �لوفيات 

�لأخرى.
�لوزر�ء  لرئي�س  �شيا�شية  متاعب  ذلك  يثري  �أن  وميكن 
�ل�شكان  م��ن  باملئة   30 ح���و�يل  �إن  �إذ  كي�شيد�،  فوميو 
يبلغون من �لعمر 65 عاما �أو �أكرث، وبالتايل فهم �أكرث 
تلقيهم  �لإ�شابة بفريو�س كورونا بدون  عر�شة خلطر 

جلرعة تن�شيطية من �للقاح.
و��شتقال رئي�س �لوزر�ء �ل�شابق من من�شبه بعد �نتقاد�ت 
و��شعة �لنطاق ب�شبب �شوء تعامله مع �جلائحة، ويو�جه 
�نتخابات  يف  ل�شعبيته  مهما  �خ��ت��ب��ار�  �حل��اك��م  �حل���زب 

�ملجل�س �لأعلى يف �لربملان هذ� �لعام.
و�شجلت �ليابان �لثاثاء 236 حالة وفاة جديدة، وهو 
�لباد يف يوم  ك��ورون��ا يف  للوفيات بفريو�س  ع��دد  �أك��رب 

و�حد.
�إطاق  يف  ن�شبيا  تباطاأت  �ليابان  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�شرعتها  ع���ززت  �أن��ه��ا  �إل  للتطعيمات،  �لأوىل  حملتها 
وبحلول نوفمرب ت�شرين �لثاين كان لديها �أعلى معدل 

تطعيم بني جمموعة �لدول �ل�شناعية �ل�شبع.
بربوتوكول  �ل�شحة  وز�رة  �ل��ت��زم��ت  ذل���ك،  بعد  ول��ك��ن 
�جلرعات  ب��ني  �أ�شهر  ثمانية  مل��دة  �لنتظار  على  ين�س 
�لأوىل من �للقاح و�جلرعة �لتن�شيطية، على �لرغم من 
ف��رت�ت �لنتظار، كما حثت  �لأخ��رى قل�شت  �ل��دول  �أن 
على  طوكيو،  حكومة  �شمنها  ومن  �ملحلية،  �حلكومات 

توزيع �جلرعات �لتن�شيطية ب�شكل �أ�شرع.
�أ�شهر وهي ل  �أخ��ري� ل�شتة  ومت تقلي�س فرتة �لنتظار 
تز�ل �أطول من فرتة �لنتظار يف كوريا �جلنوبية و�لتي 
ت�شل �إىل ثاثة �أ�شهر ويف �شنغافورة و�لتي تبلغ خم�شة 

�أ�شهر.
�جلرعة  �ل��ي��اب��ان  �شكان  م��ن  فقط  باملئة  ع�شرة  وتلقى 
باملئة يف   50 باأكرث من  �للقاحات، مقارنة  �لثالثة من 

كوريا �جلنوبية و�شنغافورة.

•• نيويورك-اأ ف ب

تو�شلت عائات ت�شع �شحايا �إطاق نار وقع يف مدر�شة 
�إىل  ���ش��ن��و�ت  ع�شر  ق��ب��ل  �لأم��ريك��ي��ة  هوك”  “�شاندي 
ت�شوية بقيمة 73 مليون دولر مع �شركة “رمينغتون” 
�ت���ف���اق غ���ري م�شبوق  ل�����ش��ن��اع��ة �لأ���ش��ل��ح��ة �ل���ن���اري���ة، يف 
�ملن�شاآت  �مل���ج���ازر يف  ت��ك��رث  �مل��ت��ح��دة ح��ي��ث  �ل���ولي���ات  يف 
�لتعليمية. و�أفاد حمامو �مل�شتكني �أنها �ملرة �لأوىل �لتي 
تتم فيها حما�شبة �شركة لت�شنيع �لأ�شلحة �لنارية على 

عملية �إطاق نار كبرية يف �لوليات �ملتحدة.
�ملدر�شة  يف   2012 �ل��ع��ام  وم��دّر���ش��ا  تلميذ�   26 وقتل 

�لبتد�ئية يف نيوتاون بنري�ن �آدم لنز� )20 عاما(.
جمزرة  �أ���ش��و�أ  ث��اين  كانت  �لتي  �لقتل،  عملية  و�شّكلت 
ت��ق��ع يف م��در���ش��ة يف ت��اري��خ �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة، �شدمة 
لاأمريكيني، �لذين �عتقد كثريون منهم باأنها �شتدفع 

�لنو�ب لت�شديد قو�نني حيازة �لأ�شلحة �لنارية.
وجاء يف مذكرة �شدرت عن عائات �ل�شحايا �لثاثاء 

�أنه “مت تطبيق �تفاق ت�شوية بني �لطرفني«.
وو���ش��ف �لرئي�س �لأم��ريك��ي ج��و ب��اي��دن �خل��ط��وة باأنها 
�لو�جب  “�لعمل  تطلق  �أن��ه��ا  �إىل  ول��ف��ت  “تاريخية” 

�لقيام به ملحا�شبة م�شّنعي �لأ�شلحة �لنارية«.
�لنارية  �لأ���ش��ل��ح��ة  م�����ش��ن��ع��ي  ع��ل��ى  �إن  ب���ي���ان  يف  وق�����ال 
�أن  �أو  ع��م��ل��ه��م  ط��ري��ق��ة  ي���غ���ريو�  �أن  ب��ه��ا  و�مل���ت���اج���ري���ن 

“يتحّملو� �لكلفة �ملالية لتو�طئهم«.
وقتل لنز� و�لدته قبل �أن يهاجم �ملدر�شة وينتحر.

ومتهَمني  “رمينغتون”  وتفيد �لدعوى �لق�شائية باأن 
�أ�شلحة  علم  �شابق  �شّوقو� عن  لكونهم  �آخرين مذنبون 
�إطاقا”  منا�شبة  و”غري  ع�شكرية  �أن��ه��ا  على  ت�شّنف 
لا�شتخد�م �ملدين لكنها باتت �لأ�شلحة �لنارية �لأكرث 

��شتخد�ما يف عمليات �لقتل �جلماعية.

احلكومة العراقية تتحدث عن تقدم

هل ينجح العراق يف ا�شتعادة الأموال املهربة ؟
•• بغداد-وكاالت

ت��ب��د�أ �حل��ك��وم��ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة، مرحلة ج��دي��دة م��ن �حل���رب �شد 
�لعابرة للحدود، عن طريق �لغ�شيل،  �لف�شاد وتعقب �لأم��و�ل 
�أم����و�ل �لنظام  ����ش��ت��ع��ادة  ت��ق��دم يف  و���ش��ط ح��دي��ث ع��ن حتقيق 

�ل�شابق، �ملخزنة يف بنوك �شوي�شر�، مب�شاندة دول �لعامل.
هذ� �لتطور �لكبري، مرده �إىل �إعان هيئة �لنز�هة، �لثاثاء، 
جناح �لعر�ق، فيما �أ�شمته “�خرت�ق �ل�شرية �مل�شرفية �لدولية 
�ل�شرية  �خ��رت�ق  م��رة من  لأول  �ل��ع��ر�ق  قانونيا، حيث متكن 
�مل�شرفية �لدولية، عرب جهود هيئة �لنز�هة و�شندوق ��شرتد�د 

�أمو�ل �لعر�ق«.
و�أ�شافت �أن “�لخرت�ق مت من خال �إجر�ء�ت قانونية متكن 
�ل��ع��ر�ق مبوجبها م��ن �لط����اع ع��ل��ى حُم��ت��وي��ات �خل��زي��ن��ة يف 

�شوي�شر�«.
�لعام  �لكاظمي،  م�شطفى  �حلالية  �حلكومة  رئي�س  و�أط��ل��ق 
�ملا�شي، حملة و��شعة، بالتعاون مع �ملجتمع �لدويل و�ملنظمات 
�ملعنية و�جلهات ذ�ت �ل�شلة، ف�شا عن دول �جلو�ر و�ملحيط 
�لعربي، فيما يتعلق بالأمو�ل �ملهربة �إىل �خلارج، و�مل�شاندة يف 

�لباد، عرب �شركات و�شخ�شيات لديها  �أمو�ل  ��شتنز�ف  وقف 
�رتباطات مت�شعبة.

وتنق�شم �لأمو�ل �لعر�قية �إىل جز�أين؛ �لأول منذ زمن �شد�م 
ح�شني، ويعود مل�شوؤويل �لنظام �ل�شابق، و�أع�شاء حزب �لبعث، 
و�لأمو�ل �لر�شمية �لتابعة للدولة �لعر�قية على مد�ر �ل�شنو�ت 
�ملا�شية، و�جلزء �لآخر، مل�شوؤولني عر�قيني، يف مرحلة ما بعد 
�إىل �خل����ارج، بعد ك�شف  ن��ظ��ام ���ش��د�م ح�شني و�ل��ذي��ن ه��رب��و� 
من  �ملتعاقبة  �حلكومات  تتمكن  ومل  �شدهم،  �لف�شاد  ملفات 

�إعادتهم �إىل �لباد.
�مل�����ش��ت�����ش��ار �مل����ايل ل��رئ��ي�����س �ل�������وزر�ء، م��ظ��ه��ر حم��م��د، ق���ال �إن 
“�لتحركات ل�شرتد�د �لأمو�ل �لعر�قية �ملوظفة يف ��شتثمار�ت 
�شبق  و�لتي  �لباد  ت�شمى خ��ارج  �آمنة كما  �أو م��اذ�ت  خمفية 
�ملتورطني يف هذ�  �ل�شتياء عليها، بد�أت ت�شجل جناحا، و�أن 
�ملالية ويو�جهون تهمة  �لأمر ي�شنفون �شمن خانة �جلر�ئم 

�لعتد�ء على �ملال �لعام«.
توؤكد  “�جلهود  ه��ذه  �أن  �شحفي،  ت�شريح  يف  �شالح،  و�أ���ش��اف 
جناح هيئة �لنز�هة يف �ملجال �خلارجي ل�شرتد�د �لأمو�ل، منذ 

مبوجب  �لعر�ق  �أم��و�ل  ��شرتد�د  �شندوق  مهام  �إليها  عهد  �أن 
�لقانون رقم )9( ل�شنة 2012 �لذي جرى تعديله قبل �أكرث 

من عامني«.
وتاأمل �حلكومة �لعر�قية �أن ت�شفر �حلملة �لتي �أطلقتها �لعام 
ملا�شي، عن �شيء، يف تعقب مليار�ت �لدولر�ت �ملهربة �إىل خارج 

�لباد.
�لعا�شمة  دوليا يف  �ملا�شي، موؤمتر�  �شبتمرب  �لعر�ق يف  ونظم 
�لف�شاد،  �أدو�ت حماربة  لتو�شيع  �لكاظمي  بغد�د، �شمن خطة 
لت�شمل جهات خارجية، وذلك بعد �لتقدم  �لذي حتقق خال 
�لفرتة �ملا�شية، مثل �عتقال زعامات �شيا�شية متورطة مبلفات 

ف�شاد، وتفعيل دور �لأجهزة �لرقابة �ملخت�شة، يف هذ� �ل�شاأن.
وخال �فتتاح �ملوؤمتر �لدويل يف بغد�د، �أكد �لكاظمي، حينها 
على  �شدد  بينما  و�ح���دة،  لعملة  وجهان  و�لإره���اب  �لف�شاد  �أن 

��شتعادة �أمو�ل �لعر�ق �ملنهوبة.
�حلكومة  جمدت   ،2003 عام  للعر�ق  �لأمريكي  �لغزو  ومع 
ذلك  يف  مب��ا  �شابقا  عر�قيا  م�����ش��وؤول   55 ود�ئ���ع  �ل�شوي�شرية 
�أن حُتول  و�أبنائه، على  �لر�حل �شد�م ح�شني  �لرئي�س  �أم��و�ل 
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مواقفه الأيديولوجية ت�شتهوي ب�شدة الرتامبيني وكذلك 
جمي��ع الن�ش���طاء اجلمهوريني، وتثي�ر غ�شب التقدميني

ل يزال دي�شانتي�س يف املركز الثاين يف ال�شتطالعات 
للتمهيدية اجلمهورية املقبلة، وي�شكل اأماًل ملوؤ�ش�شة احلزب

•• الفجر -ثيو لوبري –ترجمة خرية ال�صيباين
    كان االأكرث حظوة عند الرئي�ش املخلوع, وها هو 
حمافظة  االأكــرث  اجلمهوريني  اإعجاب  اليوم  يثري 

ورجعية, وميكن اأن ميثل فر�صة جديدة للحزب.
   اإنه ي�صبه ترامب, لكنه اأكرث رقًيا, واأكرث ان�صباًطا, 
الكلمات  ــذه  ه جًدا”.  فــًظــا  لي�ش  ولــكــن  غليظا, 
القليلة من دان اإبرهارت, املتربع املنتظم يف احلزب 
متاًما  ت�صف  تاميز,  نيويورك  ل�صحيفة  اجلمهوري, 

حمبوب فوك�ش نيوز واملحافظني االأمريكيني.

حاكم فلوريد� رون دي�شانتي�س مناف�س يف بيت �جلمهوريني تر�مب يخ�شى تلميذه �ل�شابق

�حل����ري����ق م����ن خ������ال و�����ش����ف كل 
باأنها  و�لت�شريبات  �لتاأويات  هذه 

“�أخبار ز�ئفة”.
�أّن  �أدرك  �أن��ه قد   ويبدو خ�شو�شا، 
�ل�شاحة  يف  �لنق�شامات  ��شتعر��س 
دي�شانتي�س،  و����ش��ت��ع��د�ء  �ل���ع���ام���ة، 
�لذي كان يت�شوره يف �أبريل �ملا�شي 
 ،2024 مر�شًحا على بطاقته عام 

قد ي�شر به يف �مل�شتقبل.
  ل يز�ل دي�شانتي�س يف �ملركز �لثاين 
يف خم��ت��ل��ف ����ش��ت��ط��اع��ات �ل�����ر�أي 
لانتخابات �لتمهيدية �جلمهورية 
�ملقبلة، وي�شكل خطًر� حقيقًيا على 
تر�مب و�أمًا ملوؤ�ش�شة �حلزب، �لتي 
ترغب يف �لتخل�س من رئي�س �شابق 

�أ�شبح مزعجا للغاية.

منذ  ف����ل����وري����د�  ولي��������ة  ح����اك����م     
رون  �أه��م��ي��ة  ت�����زد�د   ،2018 ع����ام 
�ل�شيا�شي  �مل�����ش��ه��د  يف  دي�����ش��ان��ت��ي�����س 
�لأمريكي كل يوم، �ىل  و�لإعامي 
�أن تر�مب بات يعتربه �ليوم  درجة 
�لنتخابات  ع��ل��ى  ج���دّي���ا  م��ن��اف�����ًش��ا 
يف وقت     .2024 �لرئا�شية لعام 
م���ا، ك���ان �ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��اب��ق معّلمه 
وحا�شنه، لكن رجل فلوريد� �لقوي، 
�جلديد  �ل�����ش��ي��د  ي�شبح  �أن  مي��ك��ن 
للحزب �لكبري �لقدمي، ورمبا حتى 

�لرئي�س �لقادم للوليات �ملتحدة. 

النجم ال�صاعد
 للحزب اجلمهوري

   ب��ع��د �أن �أم�����ش��ى ع���دة ���ش��ن��و�ت يف 

دي�شانتي�س  رون  دخ���ل  �ل��ب��ح��ري��ة، 
بو�بة  م��ن   2012 ع���ام  �ل�شيا�شة 

�حلزب �جلمهوري.
�ل��ع��ام ممثًا عن  نف�س  �نتخب يف   
�ل����د�ئ����رة �ل�����ش��اد���ش��ة ل��ف��ل��وري��د� يف 
�شهرته  �ل���ن���و�ب، وع��رف��ت  جم��ل�����س 
�نتخابه  �أع���ي���د  حم���ل���ًي���ا.  �رت���ف���اع���ا 
مرتني، ولفت �نتباه دونالد تر�مب، 
�آن��ذ�ك، �ل��ذي منحه دفعة  �لرئي�س 
تغريدة  ع��رب   2017 ع���ام  ك��ب��رية 
�شيكون  دي�شانتي�س  “رون  �إ���ش��ادة: 

حاكًما ممتاًز�«.
�ل�شاب  ف������از  �ل�����دع�����م،  وب�����ه�����ذ�     
�مل��ن��ت��خ��ب، �ل��ب��ال��غ م���ن �ل��ع��م��ر 39 
عاًما، يف �لنتخابات لذ�ك �ملن�شب، 
�لدميقر�طي  �ملر�شح  على  متغلًبا 

�لكثري  �لوباء، م�شتعر�شا  يف بد�ية 
من �لقيود و�لكر�هات.

لكنها �شريحة مبا  �إجابة خجولة   
�ل�شيا�شي  �ل���د�ف���ع  لفه�����م  ي��ك��ف��ي 
مع�����ه،  دي�����ش��������������ان��ت��ي�����س:  ل����  �خل��ف��ي 
“�حلرية  �ح���رت�م  د�ئًم�������ا  �ش�����يتم 
كان  م��ه��م��ا  �مل��ق��د���ش��ة،  �ل�شحية” 
�ل����ث����م����ن ع����ل����ى م�������ش���ت���وى �حل����ي����اة 

�لب�شرية.
 نوع من �ملعار�شة للمو�قف �ملوؤيدة 
للتطعيم �لتي تبناها موؤخًر� دونالد 
�نتقاد�ت  �أك�شبته  و�ل��ت��ي  ت��ر�م��ب، 
عديدة من �لأطر�ف �لأكرث تطرفاً 

بني موؤيديه.
�مل����ل����ي����اردي����ر  ي�����ح�����اول    م����ن����ذئ����ذ، 
�ل��ن��ي��وي��ورك��ي �إط����ف����اء ب���د�ي���ة هذ� 

رون  ي��������رتدد  مل  وخ���������ش����و�����ش����ا،    
كمحافظ  يظهر  �أن  يف  دي�شانتي�س 
�ملا�شي جلذب  �لعام  ط��و�ل  مت�شدد 
�لكامري�ت ومتلق �ليمني �لأمريكي: 
و�شكك  �لإجها�س،  يف  �حل��ق  هاجم 
على  �ل�شيطرة  مر�كز  تو�شيات  يف 
�لأمر��س و�لوقاية منها، ومطاردة 
�ل�شاحر�ت �شد �ملدر�شني و�ملد�ر�س 
�لعامة، ومكافاآت لجتذ�ب عنا�شر 
�إىل  للتطعيم  �ملناه�شني  �ل�شرطة 
�إن�شاء  يف  �لرغبة  وح��ت��ى  ف��ل��وري��د�، 

�شرطة �نتخابية.
ت�شتهوي  �أيديولوجية،  منظومة   
جميع  وك��ذل��ك  �لرت�مبيني  ب�شدة 
وتثري  �جل���م���ه���وري���ني،  �ل��ن�����ش��ط��اء 

غ�شب �لتقدميني.

�لتفوي�س  ه�����ذ�  ج���ي���ل���وم.  �أن��������درو 
ح�����ش��ور� وطنيا،  م��ن��ح��ه  �جل���دي���د، 
عامل  يف  مهًم����ا  �ش����يا�شًيا  وجعله 

�ملحافظني.
�نت�شار  م���ع   ،2021 ع���ام  ل��ك��ن     
وو����ش���ول   19- ك���وف���ي���د  ج���ائ���ح���ة 
فّجر  �ل�شلطة،  �إىل  �لدميقر�طيني 
�ل�شا�شة من خال حتوله �ىل ر�فع 
لو�ء �ملناه�شني للتد�بري �ل�شحية، 
�لتجديد  جت�����ش��ي��د  خ�����ال  وم�����ن 

�جلمهوري. 
ذك����ي وخ���ب���ي���ث، ع����رف ك��ي��ف يبقى 
بعيًد� ب�شكل كاٍف عن نظرية معلمه 
�لنتخابات،  تزوير  �ل�شبابية حول 
و�جلدل  �مل�شاكل  ت��ف��ادي  وب��ال��ت��ايل 

�لذي ل فائدة منه.

�أ�شارت  يناير،  �شهر  منت�شف  يف     
تر�مب  دون��ال��د  �أن  �إىل  �أك�����ش��ي��و���س 
مهره  ومنتظم  علني  ب�شكل  ينتقد 
لأنه  �خلا�شة  �جلل�شات  يف  �ل�شابق 
�أنه لن يرت�شح عام  مل ي�شّرح علًنا 
�إىل ح��د و�شفه  ذه��ب  ب��ل   ،2024
وبدون  جميل  وناكر  “جاحد  باأنه 

�شخ�شية«.
�مل����ق����ال،  ن�������ش���ر ه�����ذ�  �أع�����ق�����اب     يف 
دخ���ل روج����ر ���ش��ت��ون، وه���و �شديق 
�حللبة  �إىل  ل��ل��م��ل��ي��اردي��ر،  م��ق��رب 
�ل�شبكات  على  ُن�����ش��رت  ر���ش��ال��ة  ع��رب 
رون  “�للعنة  ت�شمنت  �لجتماعية 
ملتهبة!  �لأج���و�ء  دي�شانتي�س”... 
�حل��اك��م يف  �شكك  ذل���ك،  ع��ل��ى  ورد� 
�لأبي�س  للبيت  �ل�شحية  �ل�شيا�شة 

ترامب - دي�صانتي�ش:
 اأف�صل االأعداء؟

دي�شانتي�س  رون  �شعود  �أن  يبدو     
د�خل �حلزب �جلمهوري و�لناخبني 
دونالد  غ�����ش��ب  ي��ث��ري  �مل��ح��اف��ظ��ني، 
يهاجم  مل  ول���ئ���ن  �لآن.  ت����ر�م����ب 
فلوريد�  ح��اك��م  �ل�����ش��اب��ق  �ل��رئ��ي�����س 
��شتهدفه  ف���ق���د  م���ب���ا����ش���ر،  ب�����ش��ك��ل 
خال  مبا�شر  غ��ري  ب�شكل  م��وؤخ��ًر� 
ميينية  �إع���ام  و�شيلة  م��ع  مقابلة 
و��شفاً  نيوز،  �أمريكا  �ون  متطرفة 
�لذين  �ل�شيا�شيني  “�جلبناء”،  ب��� 
كانو�  �إذ�  ع��م��ا  �ل��ك�����ش��ف  ي��رف�����ش��ون 
ق���د ت��ل��ق��و� �جل���رع���ة �ل��ث��ال��ث��ة من 
رون  ح��ال  وه��ي  كوفيد-19،  لقاح 

دي�شانتي�س.

•• عوا�صم-وكاالت

�لأو�شط  �ل�شرق  يف  دول   8 �أ�شبحت 
و���ش��م��ال �إف��ري��ق��ي��ا م��ه��ددة ب��اأزم��ة خبز 
جر�ء �لتوتر�ت بني رو�شيا و�أوكر�نيا، 
�رتفاع  فمع  �لقت�شاد،  خ��رب�ء  ح�شب 
��ا �أ���ش��ب��ح��ت دول  �أ���ش��ع��ار �ل��ق��م��ح ع��امل��يًّ
وليبيا  و�ليمن  ولبنان  وم�شر  �ملغرب 
وبنجادي�س،  و�إندوني�شيا  وماليزيا 

مهددة بارتفاع �أ�شعار �خلبز.
�لتو�يل  على  وليبيا  �ليمن  وي�شتورد 
�إج������م������ايل  م�������ن  و43%   22%
�أوكر�نيا،  ��شتهاكهما من �لقمح من 
عام  يف  ا  �أي�شً �أوك��ر�ن��ي��ا  ���ش��درت  بينما 
�لقمح  %20 من  �أك��رث من   2020

ملاليزيا و�إندوني�شيا وبنجادي�س.
وت�����ش��ّك��ل رو���ش��ي��ا و�أوك���ر�ن���ي���ا م��ا ي�شل 
حيث  عامليًّا،  �لقمح  �شادر�ت  ثلث  �إىل 
�ل�شادر�ت  ه���ذه  م���ن  �ل��ك��ث��ري  ي��ذه��ب 
�أ�شعار  على  للحفاظ  �لأو�شط  لل�شرق 
�جل���م���ي���ع، ح�شب  م���ت���ن���اول  �خل���ب���ز يف 

�شحيفة “وول �شرتيت” �لأمريكية.

اأ�صواأ �صيناريو عاملي
ويف �لآون���ة �لأخ���رية، توّجه �أك��رث من 
و�لقمح  �ل����ذرة  ���ش��ح��ن��ات  م��ن   40%
�ل�شرق  �إىل  لأوك����ر�ن����ي����ا  �ل�������ش���ن���وي���ة 
�أّدت موجات  �إفريقيا، كما  �أو  �لأو�شط 
�لبلد�ن  تلك  يف  �لتاريخية  �جل��ف��اف 
�لحتياجات  تفاقم  �إىل  �ملا�شي  �لعام 
م��ن �حل��ب��وب م��ع �رت��ف��اع �أ���ش��ع��ار �ملو�د 

�لغذ�ئية �ملحلية.
ودف���ع���ت �ل���ت���وت���ر�ت �مل��ت�����ش��اع��دة على 
حدود رو�شيا و�أوكر�نيا �لعقود �لآجلة 
�إىل  ���ش��ي��ك��اغ��و  �مل����ت����د�ول����ة يف  ل��ل��ق��م��ح 
�شهر  %7 خال  باأكرث من  �لرتفاع 
دولر�ت   8 ن��ح��و  �إىل  �مل��ا���ش��ي  ي��ن��اي��ر 

للبو�شل )مكيال �حلبوب(.
يف  �خل��ب��ز  ب�”�شلة  �أوك���ر�ن���ي���ا  وت��ع��رف 
 10% ع��ن  م�شوؤولة  وه��ي  �أوروبا”، 
م��ن ����ش���ادر�ت �ل��ق��م��ح يف �ل��ع��امل، كما 
�أوك��ر�ن��ي��ا ورو���ش��ي��ا م��ن �ملوردين  ت��ع��د 

�لرئي�شيني مل�شر، �أكرب م�شتورد للقمح 
يف �لعامل، ح�شب �ل�شحيفة.

ويقول حمللون �إن �لتوغل �لرو�شي يف 
�أوكر�نيا و�لعقوبات �لغربية �لتي حتّد 
�شُيمّثان  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل�����ش��ادر�ت  م��ن 
�أن  ميكنهما  كما  عاملي  �شيناريو  �أ�شو�أ 
�إمد�د�ت  من  �لعاملية  �لأ�شو�ق  يحرما 

�لقمح لكا �لبلدين.
�لع�شو  ����ش���ي���زوف،  �أن��������دري  وي����ق����ول 
وهي  “�شوفيكون”،  ل�شركة  �ملنتدب 
���ش��رك��ة �أب����ح����اث رو����ش���ي���ة ت���رّك���ز على 
�لأ�شود،  �ل��ب��ح��ر  يف  �حل���ب���وب  �أ����ش���و�ق 
ل�شحيفة “وول �شرتيت” �لأمريكية، 
بالبنية  حتيق  ق��د  �ل��ت��ي  �لأ����ش���ر�ر  �إن 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة �ل���زر�ع���ي���ة يف �أوك���ر�ن���ي���ا قد 
بن�شبة  �لأ����ش���ع���ار  �رت���ف���اع  �إىل  ت������وؤّدي 

ترت�وح بني %10 و20%..
وي�شتفيد �مل�شرتون يف �ل�شرق �لأو�شط 
�ل��ب��ح��ري �لق�شري عرب  �ل��ط��ري��ق  م��ن 
عليهم  و�شيتعنّي  �لبو�شفور  م�شيق 
�ل�شحن  ت���ك���ال���ي���ف  يف  �مل�����زي�����د  دف������ع 
جل��ل��ب �ل��ق��م��ح م��ن �ل���ولي���ات �ملتحدة 
�ل��دك��ت��ور نبيل  �أ���ش��رت�ل��ي��ا. وي��ق��ول  �أو 
ر�شو�ن، �خلبري يف �ل�شاأن �لرو�شي، �إن 
توؤّثر  قد  �لرو�شية  �لأوكر�نية  �لأزم��ة 
�لدولتني من  لأن  �لقمح،  �أ�شعار  على 

كبار �مل�شدرين حول �لعامل.
وي�شيف، يف ت�شريحات ملوقع “�شكاي 
و�أوكر�نيا  “رو�شيا  �أن  عربية”،  نيوز 
ق��د حت��ج��م��ان ع��ن ت�����ش��دي��ر ج���زٍء من 
ح�شة �لقمح حت�ّشًبا لحتمالية ن�شوب 
�لر�هنة”،  �لأزم���ة  خلفية  على  ح��رب 
�رتفع  �خل��ب��ز  ���ش��ع��ر  �أن  �إىل  م�����ش��رًي� 

بقيمة %30 تقريًبا يف رو�شيا.
ر���ش��و�ن ي��وؤّك��د �أن��ه “لن حت��دث حرب، 
�لأزمة  لتفاقم  تتح�شب  رو�شيا  لكن 
�ملقبلة”،  �لفرتة  خ��ال  �أوك��ر�ن��ي��ا  مع 
�أخباًر�  تفتعل  “و��شنطن  �أن  ويتابع 

 اأحكام بال�شجن �شد 
متظاهرين يف كوبا 

•• هافانا-اأ ف ب

م��ن��ظ��م��ة ح��ق��وق��ي��ة كوبية  �أع��ل��ن��ت 
يف  ������ش�����ارك�����و�  ����ش���خ�������ش���ا   20 �أن 
للحكومة  �ملناه�شة  �لحتجاجات 
بينهم  �ملا�شي،  �لعام  �ندلعت  �لتي 
عليهم  ح��ك��م  ق��ا���ش��ري��ن،  خ��م�����ش��ة 
ع�شرين  �إىل  ت�شل  مل��دد  بال�شجن 
�ل���ت���ح���ري�������س على  ب��ت��ه��م��ة  ع���ام���ا 

�لفتنة.
 11 “جو�شتي�شيا  منظمة  ون�شرت 
تاريخ  ��شمها  يحمل  �لتي  جاي” 
 11 يف  كوبا  يف  �لحتجاجات  ب��دء 
متوز/يوليو، قائمة ح�شلت عليها 
حكم  �شخ�شا   20 �أ�شماء  تت�شمن 
عليهم يف �إقليم هولغوين يف �شرق 

�لباد.
يبلغ  رج��ا  �أن  �لقائمة  و�أظ��ه��رت 
عقوبة  �أق�������ش���ى  ت��ل��ق��ى  ع���ام���ا   50
بينما مت  عاما،   20 مل��دة  بال�شجن 
تر�وح  ���ش��ب��ان  خم�شة  ع��ل��ى  �حل��ك��م 
عاما  و17   16 ب���ني  �أع���م���اره���م 
خم�س  �إىل  ت�����ش��ل  مل����دد  ب��ال�����ش��ج��ن 
�شنو�ت. وعلى �لرغم من �أن �ل�شن 
�إل  ع��ام��ا،   18 ك��وب��ا  يف  �لقانونية 
و�خلدمة  �لقانونية  �مل�شوؤولية  �أن 
على  ترتتب  �لإلز�مية  �لع�شكرية 

من يبلغون 16 عاما.
ون�شرت �ملنظمة �حلقوقية مقطعا 
بوبو  ليفا  مانويل  لوليام  �شوتيا 
�لبالغ 20 عاما و�لذي ُحكم عليه 
بال�شجن 12 عاما، يقول فيه “ما 

�لذي فعلوه بي، هذ� لي�س عدل«.
وو���ش��ف��ت �ل�����ش��ف��ارة �لأم��ريك��ي��ة يف 
ع��ل��ى ح�شابها يف  �لأح���ك���ام  ه��اف��ان��ا 
م�شيفة  “ف�شيحة”،  باأنها  تويرت 
“على �حلكومة �لفر�ج عن جميع 

�ملتظاهرين �لن«.

و�أو�شح �لأندل�شي �أن “�لأزمة �شتكون 
�ل�شرق  دول  م���ن  ع����دٍد  ع��ل��ى  ق��ا���ش��ي��ة 
�لأو�شط و�شمال �إفريقيا ومنها �ملغرب 
�أهم  بطبيعة �حل��ال، لكون �لقمح من 
�ملغربي  �ل�شعب  عند  �لأ�شا�شية  �مل��و�د 

ب�شبب منطه �لغذ�ئي«.

م�صر لن تتاأثر
�لأوكر�نية  �لأزم���ة  تاأثري  م��دى  وع��ن 
ع���ل���ى �إم����������د�د�ت �ل���ق���م���ح مل�������ش���ر، �أك����د 
�ل����دك����ت����ور ع���ل���ي �مل�������ش���ي���ل���ح���ي، وزي����ر 
�لتموين �مل�شري، �أنه �تخذنا �إجر�ء�ت 
�لقمح  خم������زون  ل���ت���اأم���ني  حت���وط���ي���ة 
�ل�شتري�د  منا�شئ  تنويع  على  وعملنا 
ورو�شيا  وفرن�شا  �مل��ت��ح��دة  ك��ال��ولي��ات 
وروم��ان��ي��ا و�أوك���ر�ن���ي���ا. وح�����ش��ب بيان، 
قامت وز�رة �لتموين �مل�شرية بتكوين 
�لقمح  م���ن  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي  �ح��ت��ي��اط��ي 
يكفي �أكرث من 5 �أ�شهر، كما لن توؤثر 

�لأزمة على �إمد�د�ت �لقمح مل�شر.
وحول تاأثري �لأزمة على �شوق �لغذ�ء 
“وجود  �مل�����ش��ي��ل��ح��ي:  ي��ق��ول  �ل��ع��امل��ي، 
�لقمح  م�شدري  �أك��رب  ب��ني  �ملناو�شات 
و�لغال يف �لعامل يثري حالة من عدم 

�ليقني يف �ل�شوق«.
بالتخطيط  رو���ش��ي��ا  �ل���غ���رب  وي��ّت��ه��م 
ل�”غزو �أوكر�نيا”، بينما تنفي مو�شكو 
�شركاءها  وحت���ّم���ل  �لدع��������اء�ت  ه����ذه 
“تاأجيج  ع���ن  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  �ل��غ��رب��ي��ني 
�لت�شريحات  و�أّدت  �ل��ه�����ش��ت��ريي��ا«. 
�ل����و�ردة م��ن �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة ب�شاأن 
هجوم و�شيك من رو�شيا على �أوكر�نيا، 
�لعاملية. كما  �مل��ال  �أ���ش��و�ق  �ه��ت��ز�ز  �إىل 
م�شتوى  �أعلى  �لنفط،  �أ�شعار  �شّجلت 
و�شط  �����ش����ن����و�ت،   7 م����ن  �أك������رث  م���ن���ذ 
�أمريكية  عقوبات  فر�س  من  خماوف 
�لطاقة  على رو�شيا وتعطيل �شادر�ت 

من �أكرب منتج يف �لعامل.

ويقول �أليك�س �شميث، �ملحّلل �لزر�عي 
بو�شت”  “و��شنطن  ل�������ش���ح���ي���ف���ة 
ل�شادر�ت  �لتهديد�ت  �إن  �لأمريكية، 
�أك��رب خطر  ت�شّكل  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �لقمح 

على �لأمن �لغذ�ئي �لعاملي.
�إذ� ح���دث ه��ج��وم على  �أن����ه  وي�����ش��ي��ف 
��شتياء  �إىل  �أوكر�نيا، قد يوؤدي ذلك 
رو���ش��ي ع��ل��ى �لأر������س، مم��ا ق��د ي���وؤّدي 
فر�ر  و���ش��ط  �لقمح  �إن��ت��اج  لنخفا�س 

�ملز�رعني وتدمري �لبنية �لتحتية.
�أوكر�نيا  ���ش��درت  �أخ����رى،  ناحية  م��ن 
�أك���رث م��ن 8 م��اي��ني ط��ن م��ن �لذرة 
ما  وه��و   ،2020 ع��ام  يف  �ل�شني  �إىل 
يزيد قليًا على ربع �إجمايل �شادر�ت 
وفًقا  �لعام،  �لأوكر�نية يف ذلك  �ل��ذرة 

�أّثر  �لأوكر�نية، وهو ما  �لأزم��ة  ب�شاأن 
�شلًبا على �قت�شاد كييف«.

ا  اأوكرانيا االأوىل عامليًّ
�شعدت  �لأخ����������ري،  �ل���ع���ق���د  وخ�������ال 
يف  �لأوىل  �مل�����ر�ت�����ب  �إىل  �أوك����ر�ن����ي����ا 
���ش��ادر�ت �حل��ب��وب حيث ك��ان��ت تهدف 
�لثالثة  �ملرتبة  �إىل �حتال  �لعام  هذ� 

يف �لقمح و�ملرتبة �لر�بعة يف �لذرة.
و�لح������ت������ال �ل����رو�����ش����ي ل����اأر������ش����ي 
يعرقل  مل  �شنو�ت   8 قبل  �لأوكر�نية 
���ش��ادر�ت �حل��ب��وب، لكن خم��اوف عدم 
�ل����ش���ت���ق���ر�ر يف �ل��ع��م��ل��ة �لأوك���ر�ن���ي���ة 
ه���ي �ل���ت���ي ق���د ت����وؤّث����ر ع��ل��ى ����ش���ادر�ت 
“رويرتز«.  وك��ال��ة  ح�شب  �ملحا�شيل، 

و18%  ل���ل���ذرة،  و16%  �ل��ع��امل��ي��ة، 
لل�شعري، و%19 لبذور �للفت.

�ملغربي  �ل����ب����اح����ث  ي����ق����ول  وم���ع���ل���ًق���ا 
�لأندل�شي،  نبيل  �لدولية  بالعاقات 
�شيناريوهات  ي����در�����س  �مل����غ����رب  �إن 
�لرئي�شية  متعددة ل�شمان �لإم��د�د�ت 
�لأزم��ة بني رو�شيا  �لقمح يف ظل  من 
�لبلدين  �أن  ���ش��ي��م��ا  ل  و�أوك����ر�ن����ي����ا، 

م�شّدر�ن رئي�شيان للقمح يف �لعامل.
ل�شحيفة  ت�������ش���ري���ح  يف  و�أ��������ش�������اف، 
�أن  �لإل����ك����رتون����ي����ة،  “ه�شربي�س” 
�شتكون  �لأوكر�نية  �لرو�شية  “�لأزمة 
ول  خطرية  �قت�شادية  ت��د�ع��ي��ات  لها 
�لت�شعيد  �����ش���ت���م���ر�ر  ح���ال���ة  يف  ���ش��ك 

ون�شوب حرب بني �لبلدين«.

ل��وز�رة �لزر�عة �لأمريكية، لذلك قد 
يوؤدي نق�س �لذرة �لأوكر�ين �إىل قيام 
�ل����ذرة م��ن �لوليات  ب�����ش��ر�ء  �ل�����ش��ني 

�ملتحدة �لأمريكية.
�شادر�ت  ت�شّكل  “رويرتز”،  وح�شب 
�لقت�شاد  يف  �ل��ز�وي��ة  حجر  �حل��ب��وب 
ت�شدر  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن  �لأوك������ر�ين، 
�لباد هذ� �لعام �أكرث من ثاثة �أرباع 
حم�شولها �ملحلي من �لذرة و�لقمح. 
بالن�شبة  �أوك��ر�ن��ي��ا  �أه��م��ي��ة  ت���زد�د  كما 
�إىل �لبذور �لزيتية لأنها متثل ن�شف 
�شادر�ت زيت عباد �ل�شم�س يف �لعامل، 

وهي �مل�شدر �لثالث لبذور �للفت.
�أن متّثل  �ملتوقع  م��ن  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  ويف 
�لقمح  ���ش��ادر�ت  من   12% �أوكر�نيا 

تنّكر لويّل نعمته وراعيه

رون دي�شانتي�س، املناف�س اجلديد لدونالد ترامب...!
تزداد اأهمية حاكم والية فلوريدا يف امل�صهد ال�صيا�صي واالإعالمي االأمريكي كل يوم

حرب رو�شيا واأوكرانيا.. اأزمة خبز تطّل براأ�شها بال�شرق الأو�شط

كيف غريت عودة حركة طالبان حياة الأفغانيات ؟  •• كابول-اأ ف ب

باأن  طالبان  حركة  وع��دت  �أفغان�شتان  يف  �ل�شلطة  على  �شيطرتها  بعد 
تكون �أكرث ت�شاها مع �لن�شاء مما كانت عليه خال فرتة حكمها �لأوىل 
بني �لعامني 1996 و2011، عندما كانت �لأفغانيات حمرومات من 
�لدولية، حر�شت �حلكومة  �لأ���ش��رة  م��ر�ع��اة  �أج��ل  وم��ن  كل حقوقهن. 
�إل �ن  �إ�شد�ر تد�بري �شارمة على م�شتوى �لباد.  �جلديدة على عدم 
�لقو�عد  لتحديد  �ملهمة  تولت  �ملختلفة  �لوليات  يف  �ملحلية  �ل�شلطات 

�لتي ينبغي للن�شاء �حرت�مها.
يف ما ياأتي بع�س �لأمثلة على حتول حياة �لن�شاء ب�شكل جذري.

فيما تقول حركة طالبان �إنها ت�شمح للن�شاء بالعمل مع منع �ملخالطة، 
يتبني يف �لو�قع �أنهن منعن من �لعمل يف �لوظائف �لر�شيمة با�شتثناء 

�لقطاعات �ملتخ�ش�شة مثل �ل�شحة و�لرتبية.
�إىل  يتجهن  عندما  م�شايقات  من  �لن�شاء  ت�شتكي  �خلا�س،  �لقطاع  يف 
يح�شر  ما  غالبا  �إذ  وثيقة  ملر�قبة  و�ملتاجر  �ل�شركات  وتخ�شع  �لعمل. 

�لخ��ت��اط بني  ع��دم  �ح���رت�م  م��ن  للتحقق  م��ن طالبان  عنا�شر  �إليها 
ن�����ش��اء فقط  ت��دي��ره��ا  ل��ت��ع��اون��ي��ات  �مل��ن��اط��ق، �شمح  �جل��ن�����ش��ني. يف بع�س 
هر�ت  مدينة  يف  �ليا�شمني  زهر  معاجلة  م�شنع  مثل  عملها  مبو��شلة 
يف غرب �أفغان�شتان �لتي تعترب منذ فرتة طويلة من �كرث مدن �لباد 
�لن�شاء فقدن عملهن منذ عودة طالبان  �آلف  �ن ع�شر�ت  �إل  �نفتاحا. 
�إىل �ل�شلطة ما و�شع حد� لتقدم �أحرز على مدى عقدين و�شمح لهن 

مبز�ولة مهن جديدة يف قطاعات جمة مثل �ل�شرطة و�لق�شاء.
لكن  �أي�����ش��ا.  للفتيات  حقا  �لتعليم  تعترب  �إن��ه��ا  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  ت��ق��ول 
�لغالبية �لعظمى للمد�ر�س �لتكميلية و�لثانوية �أغلقت �بو�بها �أمامهن 

منذ �آب �غ�شط�س �ملا�شي.
نهاية  بحلول  �جلميع  �شت�شتقبل  �مل��د�ر���س  �أن  ر�هنا  �ل�شلطات  وت��وؤك��د 
�ل��رج��ال من  �ملدر�شات وق��ر�ر منع  �لنق�س يف ع��دد  �ن  �إل  �آذ�ر م��ار���س. 

�أعادت غالبية �جلامعات  تعليم �لفتيات �شي�شعب حتقيق هذ� �لهدف. 
�خلا�شة فتح �أبو�بها بع�شها منذ �أيلول �شبتمرب، لكنها تعاين من نق�س 

يف �لأ�شاتذة. ويتم �لف�شل بني �جلن�شني �أي�شا.
ثماين  يف  �أي�شا  �أب��و�ب��ه��ا  �لر�شمية  �جل��ام��ع��ات  فتحت  ��شبوعني  وقبل 
ف��رب�ي��ر. لكن قلة من  26 �شباط  �لأخ���رى يف  �ن تتبعها  ولي��ات على 

�لفتيات عدن �إىل �ل�شفوف مع ف�شلهن عن �لطاب �لذكور �أي�شا.
يف فرتة حكمها �لأوىل فر�شت حركة طالبان على �لن�شاء و�شع �لربقع 
�أن على  عند �خل��روج. وهذه �ملرة علقت لفتات يف متاجر كابول تفيد 
�لن�شاء �أن ي�شعن �حلجاب كحد �دنى �إل �نها مرفقة ب�شورة برقع مما 

ي�شري �إىل �نه من �لأف�شل و�شعه.
لدى  حم��رم  برفقة  يكن  �أن  �لن�شاء  على  �أن  �أي�����ش��ا  م��ر���ش��وم  يف  وج���اء 
خروجهن يف رحات طويلة من مدينة �إىل �أخرى. وتلقى �شائقو �شيار�ت 

�لأجرة �لأمر بعدم �ل�شماح لن�شاء غري حمجبات بدخول �شيار�تهم.
كانت �شالونات �لتجميل ومتاجر �ملاب�س تلقى �قبال كبري� قبل عودة 
روؤو�س  و�نتزعت  �لآن.  �ل�شو�رع  ب�شكل كبري من  �نها غابت  �إل  طالبان 
لوحات  �ختفت  فيما  ه��ر�ت  �ملتاجر يف  و�جهات  �خل�شبية يف  �لعار�شات 

�لعانات �لتي تت�شمن وجوه �أ�شخا�س.
منعت حمطات �لتلفزة من بث م�شل�شات ت�شارك فيها ن�شاء فيما ينبغي 

على �ل�شحافيات و�شع �حلجاب عند ظهورهن على �ل�شا�شة.
وق���ال م�����ش��وؤول ك��ب��ري يف ح��رك��ة ط��ال��ب��ان �إن مم��ار���ش��ة �ل��ري��ا���ش��ة “غري 
�شرورية” للن�شاء. لكن �حلركة �لإ�شامية مل ت�شف طابعا ر�شميا على 
هذ� �ملوقف لأن �لأمو�ل �لآتية من �لحتاد�ت �لريا�شية �لعاملية ومنها 

�لكريكيت وكرة �لقدم، �شتجمد يف حال مل ي�شمح للن�شاء مبمار�شتها.
وعلى غر�ر زمائهم �لذكور، فرت غالبية �ملغنيات و�لعازفات و�لفنانات 
طالبان  ع��ودة  تلت  �لتي  �لأ�شابيع  يف  بادهن  من  �لبارز�ت  و�مل�شور�ت 
�إىل �حلكم يف كابول �ما �لاتي عجزن عن �ملغادرة فيع�شن يف �خلباء �و 

يتجننب �لظهور �إىل �بعد �حلدود.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي –الفجر:

ز�يد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  برعاية 
�حل��اك��م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  �آل 
�أب���وظ���ب���ي  ر�يل  ي��ن��ط��ل��ق  �ل����ظ����ف����رة، 
�ل�������ش���ح���ر�وي يف ن�����ش��خ��ت��ه �حل���ادي���ة 
و�ل��ث��اث��ني خ���ال �ل��ف��رتة م��ن 5 – 

�ملقبل. مار�س   10
�أبوظبي  يف  �ل��ف��رق  جميع  و�شتجتمع 
ل��ل��م��و�ج��ه��ة �ل���ت���ي طال  ������ش����ت����ع����د�د�ً 
حيث  �ملقبل.  �ل�شهر  مطلع  �نتظارها 
ت��ت��ج��ه ق���وى �ل��ر�ل��ي��ات �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
�ل�شحر�وية  للر�ليات  �لعامل  بطولة 
و�لدر�جات  )فيا(  لل�شيار�ت  �لطويلة 
معركة  نحو  �جلديدة  )فيم(  �لنارية 
ر�يل  �أل���ق���اب  ع��ل��ى  للهيمنة  ���ش��اخ��ن��ة 

�أبوظبي �ل�شحر�وي.
و��شتقطب ر�يل �أبوظبي �ل�شحر�وي، 
�لبطولة  م�����ن  �ل����ث����ان����ي����ة  �جل�����ول�����ة 
�جل���دي���دة، ن��خ��ب��ة م���ن �أف�����ش��ل جنوم 
و�لتي  �ل�شحر�وية  للر�ليات  �لعامل 
�لعا�شمة  ع���ل���ى  ب���ال���ت���و�ف���د  ب��������د�أت 
�حلدث  هذ�  يف  للمناف�شة  �لإمار�تية 
�ملميز على مر  �ن��ف��رد  بطابعه  �ل��ذي 
�لر�ليات  �ف�شل  من  كو�حد  �ل�شنني 
يف �لعامل بت�شاري�شه �ملتنوعة و�ت�شاع 
رقعة �ملتناف�شني على �ألقاب �ل�شيار�ت 

و�لدر�جات �لنارية• 
�مكانية  �إىل  �لتوقعات  كافة  وت�شري 
نا�شر  �ل���ق���ط���ري  �ل�������ش���ائ���ق  ت���ع���ر����س 
 � �ل��ع��ط��ي��ة ح���ام���ل ل��ق��ب ر�يل د�ك������ار 
�جلولة �لفتتاحية من �لبطولة �لتي 
�ململكة  �مل��ا���ش��ي يف  ي��ن��اي��ر  �أق��ي��م��ت يف 

�شديدة  �شغوطاً  �ل�شعودية،  �لعربية 
للمحافظة  �لر�مية  طموحاته  رغ��م 
على �بقاء فريق تويوتا جازو ري�شينغ 
�ل�شائقني  باألقاب  للفوز  �ل��درب  على 

و�ل�شانعني �لعاملية. 
و���ش��ي��و�ج��ه �ل�����در�ج �ل��ربي��ط��اين �شام 
���ش��ون��درلن��د �ل���ذي ط���ّور م��ه��ار�ت��ه يف 
�لنارية يف �ل�شحر�ء  قيادة �لدر�جات 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  يف  ن�����ش��اأت��ه  �أث���ن���اء 
ي�شعى  بينما  �شعباً  �ختبار�ً  �ملتحدة، 
�لدر�جات  بلقب  �نت�شاره  تعزيز  �إىل 
لفريق  د�ك����ار  ر�يل  �أح�����رزه يف  �ل����ذي 

غازغاز فاكتوري ري�شينغ.
و�شتك�شف منظمة �لإمار�ت لل�شيار�ت 
�لر�يل،  منظمة  �لنارية،  و�ل��در�ج��ات 
�لنقاب قريباً على ما ُيتوقع �أن تكون 
يف  للم�شاركني  طويلة  نهائية  قائمة 
25 فرب�ير، بال�شر�كة مع  �لر�يل يف 
قال  �لذي  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س 

�لعامل  بطولة  يف  �حل���دث  مكانة  �أن 
�لطويلة ميثل  �ل�شحر�وية  للر�ليات 
خطوة �أخ��رى �إىل �لأم��ام يف �إجناز�ت 

�لمار�ت �لريا�شية. 
�لعو�ين  ع����ارف ح��م��د  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
�لأم���������ني �ل�����ع�����ام مل���ج���ل�������س �أب���وظ���ب���ي 
ب�شر�كة  ي��ت��م��ت��ع  �ل������ذي  �ل���ري���ا����ش���ي 
�لم���ار�ت  منظمة  م��ع  �لأم���د  طويلة 
لل�شيار�ت و�لدر�جات �لنارية لتنظيم 
بامل�شاركة  "�شعد�ء  �ل���ر�يل:  وت��روي��ج 
31 من  �ل���  �لن�شخة  يف دع��م وتنظيم 
"�جلولة  �ل�شحر�وي  �أب��وظ��ب��ي  ر�يل 
للر�ليات  �لعامل  بطولة  من  �لثانية 
لل�شيار�ت  �ل��ط��وي��ل��ة  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة 
و�لدر�جات �لنارية"، متقدما باأ�شمى 
لدعم  تثمينا  و�لعرفان  �ل�شكر  �آي��ات 

ز�يد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  ورعاية 
�حل��اك��م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  �آل 
مكانة  ي��وؤك��د  �ل��ذي  للحدث  �لظفرة، 
�لفعاليات  خارطة  يف  �أبوظبي  �إم���ارة 

�لكربى.
كبرية  �أه����م����ي����ة  ن������ويل   : و�أ�������ش������اف 
�لعاملية  �لريا�شية  �لفعاليات  لتنظيم 
�لظفرة،  م��ن��ط��ق��ة  يف  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
يف  �ل���ر�يل  ودور  �أهمية  م��ن  �نطاقاً 
�إم����ارة  م��ع��امل  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ت�شليط 

�أبوظبي وت�شاري�شها �ل�شحر�وية".
�أبوظبي  ر�يل  �أن  �إىل  �لعو�ين  و�أ���ش��ار 
مهماً  ��شتحقاقاً  ميثل  �ل�����ش��ح��ر�وي 
�ملنجز�ت  م�شرية  يف  ك��ب��ري�ً  ومك�شباً 
ح��ي��ث يجتمع  ل���ل���دول���ة،  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�ملتناف�شون هنا يف �أبوظبي، وي�شتقطب 

م�شاركة عاملية مميزة ت�شم نخبة من 
�أف�شل �ل�شائقني و�لدر�جني و�أكرثهم 

�شهرة من جميع �أنحاء �لعامل. 
طريقه  يف  �لعطية  يتعر�س  و���ش��وف 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �ن��ت�����ش��ار ر�ب����ع ب��ل��ق��ب ر�يل 
�أبوظبي �ل�شحر�وي لتهديد من قبل 
نخبة من �أف�شل �ل�شائقني يف �لعامل، 
�شتيفان  �لفرن�شي  �ل�شائق  فيهم  مبا 
لتحقيق  يطمح  �ل���ذي  بيرتهان�شل، 
للمرة  �ل�����ش��ي��ار�ت  بلقب  قيا�شي  ف���وز 
�مل�����ش��ّوق مع  �حل���دث  ه��ذ�  �ل�شابعة يف 

فريق �أودي �شبورت.
و�شين�شم �إىل �ملعركة �حلامية �ل�شائق 
فريق  من  �لر�جحي  يزيد  �ل�شعودي 
و�لبولندي  ري�شينغ(،  )�أوف���ردر�ي���ف 
و�لرو�شي  ب��رزي��غ��ون�����ش��ك��ي،  ج���اك���وب 

ف��ري��ق )�إك�س-  دي��ن��ي�����س روت����وف م��ن 
و�لفائز  دبليو(،  �شي  جيه  ميني  ري��د 
�ل�شائق   2018 ع���ام  �ل����ر�يل  ب��ل��ق��ب 
�لت�شيكو�شلوفاكي مارتن بروكوب من 

فريق )بنزينا �أورلني(.
)�لبحرين  ف��ري��ق  ي��وؤك��د  مل  وب��ي��ن��م��ا 
�شائقيه  ت�شكيلة  بعد  �إك�شرتمي(  ري��د 
�مل�������ش���ارك���ني يف �ل�������ر�يل ب���ع���د �ح�����ر�ز 
لوب  �شيبا�شتيان  �ل��ف��رن�����ش��ي  ���ش��ائ��ق��ه 
ف���اإن  د�ك������ار،  �ل���ث���اين يف ر�يل  �مل���رك���ز 
عنا�شر  تاأكيد  بكل  �شي�شيف  �لفريق 
�إ�شافة �إىل حدة �ملناف�شة بني �ملناظر 
يف  �خل��اب��ة  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة  �لطبيعية 

منطقة �لظفرة.
�لمار�تية   �لربوع  �ىل  �لعودة  وكانت 
�لريا�شي  �حلدث  هذ�  يف  لا�شرت�ك 

�لكبري �أمًا كبري�ً ر�ود غالبية جنوم 
�ل��ر�ل��ي��ات �ل�����ش��ائ��ق��ني و�ل���در�ج���ني يف 
�ل���ع���امل �ل���ذي���ن ���ش��ب��ق �أن ����ش���ارك���و يف 
�ف�شل  بتقدمي   يبخلو�  �ل��ر�يل ومل  
�لقيادة  يف  و�مل��ه��ارة  �ل�شرعة  ع��رو���س 
على �لدروب �ل�شحر�وية يف �ل�شنو�ت 

�ل�شابقة.
�لتفوق  ع��ل��ى  �ل�������ش���ر�ع  و���ش��ي�����ش��اه��ي 
�ل�����ش��ر�ع بني  �ل�����ش��ي��ار�ت  �شائقي  ب��ني 
�ل������در�ج������ني، ح���ي���ث ي��ت��ط��ل��ع �ل������در�ج 
جديد  لقب  �إ�شافة  �إىل  �شوندرلند 
للدر�جات �إىل �شجل �نت�شار�ته بلقب 
للدر�جات  �ل�شحر�وي  �أبوظبي  ر�يل 

�لنارية يف عامي 2017 و 2019.
ماتيا�س  �ل��ن��م�����ش��اوي  �ل������در�ج  وك�����ان 
بطولة  بلقب  بالفعل  ف��از  قد  و�لكرن 
�لعامل للر�ليات �ل�شحر�وية �لطويلة 
للدر�جات �لنارية عام 2021 قبل �أن 
يفوز بلقب ر�يل �أبوظبي �ل�شحر�وي 

�ملا�شي  �ل���ع���ام  �ل���ن���اري���ة  ل���ل���در�ج���ات 
كثبان  �إىل  �لآن  وي��ع��ود  ن��وف��م��رب،  يف 
�ل��ظ��ف��رة ل��ي��ق��ود ه��ج��وم��اً ك��ب��ري�ً �آخر 
مع فريق )ِرد ُبل كيه تي �أم فاكتوري 

ري�شينغ(.
ومن بني �أبرز زماء و�لكرن �لدر�جني 
�لفائز بلقب  �لفريق توبي بر�ي�س  يف 
وكيفني   ،2016 ع�����ام  �ل�����در�ج�����ات 
�ملا�شي،  �لعام  د�ك��ار  بطل  بينافيد�س 
�لكبرية  �لتحديات  �أب��رز  و�شي�شكلون 
خال  ���ش��ون��درلن��د  �شيو�جهها  �ل��ت��ي 
جي  ر�يل  بلقب  �أي�����ش��اً  ل��ل��ف��وز  �شعيه 
�لدر�ج  �أي�شاً  �ل��ر�يل  يف  ويناف�س  بي. 
�لفائز  ر�ن�������س،  رو������س  �ل��ب��وت�����ش��و�ين 
كاز�خ�شتان  ر�يل  يف  �ل��در�ج��ات  بلقب 
�ل���ع���ام �مل���ا����ش���ي، و�ل�����ذي ي�����ش��ارك مع 
زم��ائ��ه �ل���در�ج���ني يف ف��ري��ق )هريو 
رودريغيز  ي��و�ك��ي��م  م��وت��ور���ش��ب��ورت( 
وفر�نكو كاميي. ومن �ملناف�شني �أي�شاً 
و�شيف  بينافيد�س،  لو�شيانو  �ل��در�ج 
و�لدر�ج   ،2019 عام  يف  �شوندرلند 
ه��وي��ز وكاهما  ���ش��ك��اي��ل��ر  �لأم��ري��ك��ي 
فاكتوري  )ه��و���ش��ك��ف��ارن��ا  ف��ري��ق  م���ن 
يف  �ملت�شابقون  و�شيتوجه  ري�شينغ(.   
�إىل منطقة  �أب��وظ��ب��ي  م��ن  م��ار���س   6
�لطبيعية  باملناظر  �ل��ز�خ��رة  �لظفرة 
�ل�شحر�وية �خلابة، لجتياز خم�س 
و  ك��م   264 م�شافتها  تبلغ  م��ر�ح��ل 
كم   257 و  ك��م   270 و  ك��م   318
و217 كم على �لتو�يل، م�شافة �إىل 
 519 وم�شافتها  �لنتقالية  �ملر�حل 
�لر�يل  م�شافة  �إج��م��ايل  لي�شبح  ك��م 

كم.   1.917

قوية   �صغوطًا  يواجهان  و�صوندرالند  • العطية 

•• دبي –الفجر:

 ينظم نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية يوم بعد غد �ل�شبت وللعام �لثاين 
حتا  �شد  بحرية  يف  وكاياك  و�ق��ف  �لتجديف  لقو�رب  حتا  كرنفال  �لتو�يل  على 
-2021 �لبحري  �لريا�شي  �ملو�شم  فعاليات  روزن��ام��ة  �شمن  وذل��ك  �خل��اب��ة 

.  2022
وياأتي تنظيم نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية للكرنفال �لكبري يف بحرية 
�شد حتا �خلابة من �أجل تعزيز جاذبية منطقة حتا كوجهة �شياحية وريا�شية 
من �لطر�ز �لأول، ملا متتلكه �ملنطقة من �ملقومات �لفريدة �لتي جتمع عنا�شر 

�لنجاح  بعد  وذل��ك   ، �لر�ئع  و�لطق�س  و�ل�شهول  �جلبال  من  �لطبيعية  �جلمال 
�لافت �لذي حتقق �لعام �ملا�شي يف فعالية )نحن جندف من �أجل حتا( و�لتي 
مع  بالتعاون  �لكرنفال  يقام  حيث  كبرية  مب�شاركة  حتا  �شد  بحرية  �حت�شنتها 
و�شركة حتا  دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  وبالتن�شيق مع  �لريا�شي  دبي  جمل�س 

للمغامر�ت وحتا كاياك وجلنة �لإمار�ت للتجديف و�لتزحلق على �ملاء.
كاإجمايل  �لف درهم   100 �لبحرية مبلغ  للريا�شات  �لدويل  نادي دبي  ور�شد 
جو�ئز للم�شاركني يف �حلدث �ملجتمعي  �لكبري و�لذي ي�شتمل على �لتناف�س يف 
�أربع �شباقات للذكور و�ل�شيد�ت و�ملو�طنني و�لنا�شئني )من عمر 12-16 �شنة( 

على لقو�رب �لتجديف و�قفا وقو�رب �لتجديف كاياك

لهذه  �لكامل  �لزمني  �لربنامج  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دبي  ن��ادي  و�أعلن 
يوم  �لت�شجيل  بعملية  �مل�شاركة  مر�حل  تبد�أ  حيث  �لكبرية  �ملجتمعية  �لفعالية 
�ل�شبت من �لعا�شرة �شباحا ثم تخ�ش�س فرتة لاإحماء و�لتجارب عند �ل�شاعة 
�لثانية ع�شرة ظهر� قبل �إنعقاد �لجتماع �لتنويري جلميع �مل�شاركني ل�شرح م�شار 
�ل�شباق و�لتعليمات فيما تنطلق �ملناف�شات يف متام �ل�شاعة �لثانية و�لن�شف من 
بعد �لظهر. ووجه نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية دعوة مفتوحة جلميع 
�ملهتمني بالريا�شات �لبحرية وحمبي وممار�شي ريا�شة �لتجديف و�قف وكاياك 
من �جلن�شني للت�شجيل و�مل�شاركة يف �حلدث �لكبري  �لذي ي�شتمل على ثماين 
�شباقات للرجال و�ل�شيد�ت و�ملو�طنني و�لنا�شئني )من عمر 12-16 �شنة( يف 

قو�رب جتديف و�قف وقو�رب كاياك حيث يتيح �لنادي �مل�شاركة من دون ر�شوم 
وعلى �مل�شاركني يف قو�رب و�قف �ح�شار قو�ربهم فيما �شتوفر قو�رب كاياك من 

حتا كاياك يف عني �ملكان.
�جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ن���ادي دب���ي �ل����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة ب���ادر يف �ملو��شم 
�ملا�شية باإطاق �شل�شلة مهرجانات )بحر دبي( �ملجتمعية من �أجل تعزيز ون�شر 
مفهوم �لريا�شات �لبحرية بني خمتلف �شر�ئح �ملجتمع وحفز �لفئات من غري 
�ملحرتفني للتعرف وممار�شة هو�يتهم يف ظروف و�أج��و�ء مثالية وفق �شو�بط 
�ملحطات  من  �لعديد  تنظيم  �ل��ن��ادي  يرتقب  حيث  حديثة  تنظيمية  ومعايري 

خال �ملو�شم �حلايل.

•• الفجرية-الفجر

للم�شارعة  �لإم��������ار�ت  �حت����اد  ن��ظ��م 
و�جل����ودو م��ه��رج��ان��اً مم��ي��ز�ً لرب�عم 
�جلودو ،وذلك برعاية �شعادة حممد 
ب��ن ث��ع��ل��وب �ل��درع��ي رئ��ي�����س �لحتاد 
،وبالتعاون مع نادي �لفجرية للفنون 
�لأول  �ملهرجان  �شهد  ،وق��د  �لقتالية 
ب�شالة  �أق��ي��م  �ل���ذي   2022 مل��و���ش��م 
�أكرث  ،م�شاركة  �لفجرية(  دب��ا  )ف��رع 
ح�شور  و���ش��ط   ، ب��رع��م��ا   180 م���ن 

كبري من م�شوؤويل �لحتاد و�لأندية 
يف  �ل�شنية  �لفئات  م�شوؤويل  وكذلك 
هذه �لأندية وبع�س �لعائات، حيث 
�ملهرجان  �إخ���ر�ج  �إىل  �جلميع  �شعى 
�عطى  مما  له  �شورة  باأف�شل  �لأول 
مل�شتقبل  وم��ط��م��ئ��ن��ة  ر�ئ���ع���ة  ����ش���ورة 
�جل�������ودو �لم�����ار�ت�����ي و�ل�������ذي ميثل 
دعما جلهود �لحتاد ، �لذي �علن يف 
�لثقة  جتديد  عقب  �لأول  �جتماعه 
فيه لدوره قادمة �شرورة مزيد من 
�لعمرية  �مل��ر�ح��ل  ب��ق��ط��اع  �له��ت��م��ام 

للجودو خال �لفرتة �لقادمة .
من  �لعديد  �إق��ام��ة  �ملهرجان  و�شهد 
بر�عم  ب���ني  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  �مل���ب���اري���ات 
على  �ملناف�شة  بهدف  لي�س  �لأن��دي��ة، 
�لأل���ق���اب و�مل��ي��د�ل��ي��ات، ول��ك��ن بهدف 
�أن يعتاد �أمل �جلودو �لمار�تي على 
�أج����و�ء �مل��ن��اف�����ش��ات يف جت��رب��ة فريدة 
ومم����ي����زة م����ن ق���ب���ل جل���ن���ة �جل�����ودو 
ب����الحت����اد �ل���ت���ي ب���ذل���ت �ل��ك��ث��ري من 
�جلهد يف �شبيل �إجناح �لتجمع �لأول 

للرب�عم.

ب����ن ثعلوب  ����ش���ع���ادة حم���م���د  وث���م���ن 
�لتجربة  �لحت�����اد  رئ��ي�����س  �ل���درع���ي 
�لف����ت����ت����اح����ي����ة ل������رب�ع������م �جل��������ودو 
�لعمل  مبو��شلة  موجها  �لم��ار�ت��ي، 
م��ن �أج���ل خ��ل��ق ق��اع��دة ع��ري�����ش��ة مع 
�لنجاح  م���ت���ط���ل���ب���ات  ك����اف����ة  ت����وف����ري 
ملو��شلة  �ل�����ش��غ��ار  ه�����وؤلء  ل��ت��ح��ف��ي��ز 
و�شكر   .. �ل��ل��ع��ب��ة  �مل�����ش��و�ر يف جم���ال 
�ل�����درع�����ي رئ���ي�������س و�أع���������ش����اء ن����ادي 
�ل���ف���ج���رية ل��ل��ف��ن��ون �ل��ق��ت��ال��ي��ة على 
تعاونهم �ل�شادق �ملمتد، وثمن جهود 

�لأمل  مهرجان  يف  �مل�شاركة  �لأندية 
�أن  يف  ���ش��اه��م  مم���ا  �لأول،  ل��ل��ج��ودو 
�أكدت  ر�ئعة  ب�شورة  �ملهرجان  يخرج 

على متّيز �لفئات �لعمرية يف خمتلف 
�لأندية، و�لتي عك�شت �شعى �جلميع 
�للعبة من خال  تو�شيع قاعدة  �إىل 

تلك �لأعمار �ل�شنية �ل�شغرية �لذين 
�لإم����ار�ت  ري��ا���ش��ة  م�شتقبل  ميثلون 

وهو ما يدعو للتفاوؤل.

مع و�صول بطولة العامل للراليات ال�صحراوية الطويلة اإىل عا�صمة االإمارات 

جنوم العامل ي�شتعدون للمناف�شة الكربى يف رايل اأبوظبي ال�شحراوي

للعام الثاين على التوايل يف بحرية ال�صد 

التجديف لقوارب  حتا  كرنفال  جوائز  درهم   100.000
»دبي البحري« يوجه دعوة مفتوحة للم�صاركة يف 4 فئات

•• اأبوظبي –الفجر:

تاريخ  ذه���ب، يف  م��ن  ب��اأح��رف  ��شمه  م��ب��خ��وت، جن��م �جل��زي��رة،  �شطر علي 
مع  �ل�شر�كة  ليف�س   ،176 رق��م  للهدف  بالو�شول  �لإم���ار�ت���ي،  �ل���دوري 
فهد خمي�س، �أ�شطورة �لو�شل �ل�شابق، وي�شبح مبخوت �لهد�ف �لتاريخي 
لبطولة �لدوري �لإمار�تي على مر تاريخها. �شجل مبخوت هدف فريقه 
�لثاين �ليوم �أمام �لظفرة، يف �لدقيقة 48 من ركلة جز�ء، يف �ملبار�ة �ملوؤجلة 

من �جلولة 14 من دوري �أدنوك للمحرتفني.
2009، على �شتاد  �أول �أهد�فه بدوري �ملحرتفني يف   وقد �شجل مبخوت 
حمد�ن بن ز�يد ، لي�شهد ذ�ت �مللعب يف 2022 ت�شجيل �لاعب هدفه 176 
يف �شيناريو خيايل ترجمه مبخوت على �أر�س �لو�قع.  ويعد علي مبخوت 
�أكرث لعب �شجل �أهد�ًفا يف مو�شم و�حد بالدوري �لإمار�تي للمحرتفني، 
�لهد�ف  لقب  على  وح�شل   ،2016 مو�شم  يف  ه��دًف��ا   33 ت�شجيله  بعد 
�لوحيد  �لإم��ار�ت��ي  لي�شبح  هدفاً،   25 بر�شيد  �ملا�شي  �ملو�شم  م��رة  لثاين 

�لذي ح�شد لقب هد�ف دوري �ملحرتفني يف ع�شر �لحرت�ف مرتني، كما 
 ،2011 م��ر�ت، مو��شم   3 �لإمار�تي  بالدوري  بالتتويج  �شاهم مع فريقه 
و2017، و2021.  بالنظر لتوزيع �أهد�ف علي مبخوت جند باأنه عا�شق 
زيارة �ل�شباك من د�خل منطقة �جلز�ء، حيث �شجل 161 هدفاً، مقابل 15 
هدفاً من خارجها، و�شهد �ل�شوط �لثاين تاألق كبري ملبخوت من �حل�شيلة 
�لأول، كما �شجل  �ل�شوط  76 يف  100 هدف مقابل  بت�شجيل  �لتهديفية 

خارج ملعب فريقه 88 هدفاً، مقابل 88 هدفاً على ميد�نه.

علي مبخوت.. الهداف التاريخي
 للدوري الإماراتي

حممد بن ثعلوب:

جناح مهرجان الرباعم الأول للجودو بالفجرية يدعو للتفاوؤل
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•• اأبوظبي-وام:

تقوم �لإم����ار�ت ب��دور دويل ري���ادي يف 
�لرت�ثية  �ل��ري��ا���ش��ات  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 
�لعربية مبختلف �أنو�عها، من منطلق 
ت��ع��زي��ز �ل��ه��وي��ة �ل��وط��ن��ي��ة ون�����ش��ر قيم 
�لإمار�تي  �ملجتمع  وث��ق��اف��ة  وتقاليد 
�لناعمة  �ل����ق����وى  �أن��������و�ع  م����ن  ك���ن���وع 
�لقيادة  ل����روؤي����ة  ت���رج���م���ة  ل���ل���دول���ة، 
�لر�شيدة للمحافظة على تر�ث وتاريخ 
�لآباء و�لأجد�د، ون�شر ثقافة �ملجتمع 
�أو�شع يف خمتلف دول  �لإم��ار�ت��ي على 

�لعامل، و�لرتويج لها.
وت����ع����د ري����ا�����ش����ة �ل���ف���رو����ش���ي���ة �أب������رز 
�ل��ري��ا���ش��ات �ل��رت�ث��ي��ة �ل��ت��ي ت��ويل لها 
�لإم���ار�ت �هتماما كبري� حمليا  دول��ة 
�لعديد من  تنظيم  يتم  وعامليا، حيث 
�لدولة  د�خ��ل  و�ل��ب��ط��ولت  �لفعاليات 
وخارجها، �شو�ء كانت �شباقات �خليول 
�لقدرة  بطولت  �أو  �لأ�شيلة،  �لعربية 
�أو قفز  �أو ج��م��ال �خل��ي��ل،  و�ل��ت��ح��م��ل، 

�حلو�جز.
�ل�شمو  �شاحب  كاأ�س  �شباقات  ومتثل 
�لعربية  ل��ل��خ��ي��ول  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�لأ���ش��ي��ل��ة، وم��ه��رج��ان ���ش��ب��اق��ات �شمو 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
�شوؤون  وزي���ر  �ل�����وزر�ء  جمل�س  رئ��ي�����س 
�لرئا�شة ، وكاأ�س �شمو �ل�شيخة فاطمة 
لل�شيد�ت  للقدرة  �لدويل  مبارك  بنت 
�شباقات  ت����اري����خ  يف  ف����ارق����ة  ع���ام���ة 
�لأكرب  �ل��ع��امل، حيث تعد  �خل��ي��ول يف 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  ل��ل��ج��و�ئ��ز،  وقيمة  حجما 
�مل�شامري  خمتلف  يف  �نت�شارها  تنوع 
و�إقامتها  �ل��ع��امل��ي��ة،  �خل��ي��ل  وم��ي��ادي��ن 
�أحد  ذل��ك  يعد  حيث  م�شتمر،  ب�شكل 

�أبرز عامات متيزها.
�أم���ا ���ش��ب��اق ك��اأ���س دب���ي �ل��ع��امل��ي و�لذي 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقه 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
دبي "رعاه �هلل" يف عام 1996 فكان 

�حلدث �لعاملي �لأبرز �لذي يقام على 
�أر�س �لإمار�ت �شنويا مب�شاركة نخبة 
�خليول و�لفر�شان من كل بقاع �لأر�س 
�رتفاعها  تو��شل  جو�ئز  قيمة  و�شط 
من وقت لآخر حتى و�شلت يف �لن�شخة 
�ل� 26 و�لتي تنطلق �ل�شهر �ملقبل �إىل 
30.5 مليون دولر وهي �لأ�شخم يف 
��شطبات  �شموه  �أ���ش�����س  كما  �ل��ع��امل، 
�أكرب  م��ن  و�ح���دة  لت�شبح  ج��ودل��ف��ني، 

و�أهم ��شطبات �ل�شباق يف �لعامل.
وك�����ان �مل���غ���ف���ور ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د بن 
 " ث��ر�ه  �هلل  "طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
�أ�شا�شا متينا لدعم و�هتمام  قد و�شع 
ب��اخل��ي��ول �لعربية يف  دول���ة �لإم�����ار�ت 
�لعامل،  ق��ار�ت  وك��ل  و�ملنطقة  �ل��دول��ة 
للمربني  بيئة حمفزة  �أف�شل  وتوفري 
�ل��ع��امل للحفاظ  ك��ل دول  و�مل���اك يف 
على �شالت �خليل �لعربي و�لهتمام 
وتوفري  ج��دي��دة،  مناطق  يف  بن�شرها 
و�جلو�ئز  و�خل��دم��ات  �ل�شباقات  �أه��م 
ل��ه��ا، ن��ظ��ر� لرت���ب���اط �خل��ي��ل �لعربي 
�لإم��������ار�ت  وث���ق���اف���ة  و�إرث  ب��ت��ق��ال��ي��د 

و�خلليج و�لعرب ب�شكل عام.
كما كان للمغفور له �ل�شيخ حمد�ن بن 
ر��شد �آل مكتوم " طيب �هلل ثر�ه " دور� 
كبري� وبارز� يف دعم ريا�شة �لفرو�شية، 

حيث كان له �لف�شل يف تاأ�شي�س �شباق 
دبي �لدويل للخيول �لعربية �لأ�شيلة 
بارك  كمبتون  مب�شمار   1982 ع��ام 
�ل���ربي���ط���اين ق��ب��ل �أن ي��ن��ت��ق��ل ب��ع��د 9 
�لدعم  لي�شتمر  نيوبري،  �إىل  �شنو�ت 
ل�شباقات �خليل يف �لإمار�ت وخارجها 

يف خمتلف و�أبرز �لبطولت.
نظم   1998 ع����ام  م���ن  ف���رب�ي���ر  ويف 
�شباق  �أول  للفرو�شية  �لإم��ار�ت  �حت��اد 
بلقبه  وف���از  ك���م،   160 مل�شافة  دويل 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح���اك���م دبي 

�هلل" . "رعاه 
نظم   1998 م��ن  دي�شمرب  �شهر  ويف 
و�ل�شباق  للفرو�شية  �لإم����ار�ت  �حت��اد 
بطولة �لعامل للقدرة و�لتحمل حيث 
�شجلت رقما قيا�شيا يف عدد �مل�شاركني 
فار�شا،   162 ب��و�ق��ع  مناف�شاتها  يف 
لاأرقام  جيني�س  م��و���ش��وع��ة  ل��ت��دخ��ل 
بطولة  ك���اأك���رب  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��ي��ا���ش��ي��ة 
للفرو�شية و�لتحمل يف �لعامل يف عام 

.1998
�أما بطولت جمال �خليل فقد حققت 
�لإم�������ار�ت ف��ي��ه��ا ق��ف��زة ن��وع��ي��ة كبرية 
ن�شرها  و���ش��اه��م��ت يف  ودول���ي���ا  حم��ل��ي��ا 

و�ملربيني  �مل����اك  ت�شجيع  �أج����ل  م���ن 
ع��ل��ى زي����ادة �لإن���ت���اج و�مل�����ش��ارك��ة با�شم 
�لعامل  ب��ط��ولت  �ل���دول���ة يف خم��ت��ل��ف 
بالفعل يف كربى  �ل��ذي حتقق  �لأم���ر 

�لبطولت باأمريكا و�أوروبا.
للخيول  �لإم������ار�ت  جمعية  وت�����ش��رف 
�لعربية على �لربنامج �لذي يت�شمن 
 6 بينها  من  ومناف�شة،  بطولة   13
بطولت دولية، خال �ملو�شم �حلايل، 
وم���ن �أب����رز �ل��ب��ط��ولت �ل��ت��ي ت��ق��ام يف 
�لإم�����ار�ت جل��م��ال �خل��ي��ول .. بطولة 
�ل���دول���ي���ة جل���م���ال �خليل  �أب���وظ���ب���ي 
�خليل،  جلمال  �لدولية  دبي  وبطولة 
للفرو�شية  �ل�شارقة  ن���ادي  وب��ط��ولت 
�أي�شا،  �لأ���ش��ي��ل��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول 

وغريها �لكثري.
�لن�شخة  تنظيم  ع��ن  م��وؤخ��ر�  و�أع��ل��ن 
ملربي  �ل���ع���رب  "بطولة  م���ن  �لأوىل 
مت  و�ل������ت������ي  �لعربية"،  �خل������ي������ول 
�لعرب  و�ملربيني  للماك  تخ�شي�شها 
25 مار�س  و   24 �شتقام يومي  حيث 
�لقدرة  ل��ب��ط��ولت  وبالن�شبة  �مل��ق��ب��ل. 
ف��ت��ت��و����ش��ل حم��ل��ي��ا ودوليا  و�ل��ت��ح��م��ل 
ب��دع��م وت��ن��ظ��ي��م م��ن دول���ة �لإم�����ار�ت، 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ول��ع��ل 
�لد�عمني  �أب���رز  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 

و�مل�����ش��ارك��ني ف��ي��ه��ا، ف��ق��د ح��ق��ق �شموه 
لندن عام  �ل��ع��امل يف  م��ن قبل بطولة 
�إجن�����از�ت  م���ن  ت��اه��ا  وم����ا   ،2013
�ل����ق����درة، كما  ب���ط���ولت  خم��ت��ل��ف��ة يف 
حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  حقق 
ع��ه��د دبي  م��ك��ت��وم ويل  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
من  �لعديد  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�أبرزها لقب بطولة  �لإجن��از�ت، كانت 

�لعامل يف عام 2014.
�لدولية  �ل�������ش���ب���اق���ات  ت��ن��ظ��ي��م  وي���ت���م 
�حتاد  ل��ل��ق��درة حت��ت مظلة  و�مل��ح��ل��ي��ة 
�لإم���������ار�ت ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة و�ل�������ش���ب���اق يف 
قرية �لإم��ار�ت �لعاملية للقدرة ونادي 
�لدولية  دبي  للفرو�شية، مبدينة  دبي 
للقدرة، ونادي تر�ث �لإمار�ت يف قرية 

بوذيب �لعاملية.
ريا�شة  م��ن��اف�����ش��ات  ب�����د�أت  وت��اري��خ��ي��ا 
�ل���ق���درة و�ل��ت��ح��م��ل يف �لإم�������ار�ت عام 
له  �مل��غ��ف��ور  م��ن  بتوجيهات   1992
نهيان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ 
ط��ي��ب �هلل ث������ر�ه، ح��ي��ث ن��ظ��م �حت���اد 
�أوىل  و�ل�����ش��ب��اق  للفرو�شية  �لإم�����ار�ت 
�شباقاته حينها حينما �أقيمت للخيول 
و�جل���م���ال م��ع��ا وذل����ك م���ا ب���ني يناير 
وبد�ية   ،1994 وم��ار���س   ،1993
�شباق  تنظيم  مت  دي�شمرب  �شهر  م��ن 

�لأ�شايل �لذي كان خم�ش�شا للخيول 
فقط ومن وقتها يتم تنظيم �ل�شباقات 

للخيول فقط.
ق��ف��ز �حلو�جز  ل��ب��ط��ولت  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
للفرو�شية  �لإم������ار�ت  �حت����اد  فينظم 
20 بطولة حملية وما  خال �ملو�شم 
12 بطولة دول��ي��ة، ومن  ي��ق��ارب م��ن 
�ل�شمو  �شاحب  ك��اأ���س  بطولة  �أب��رزه��ا 
رئي�س �لدولة فئة �خلم�س جنوم، وهي 
�ملوؤهلة �إىل نهائي كاأ�س �لأمم، وكذلك 
ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و حاكم 
وبطولة  فئة �خلم�س جنوم،  �ل�شارقة 
لكاأ�س  و�مل���وؤه���ل���ة  �ل��دول��ي��ة  �ل�����ش��ارق��ة 

�لعامل فئة ثاثة جنوم، وغريها.
ع��ب��د �هلل بن  �ل�شيخ  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لقا�شمي  ماجد 
و�ل�شباق  للفرو�شية  �ل�����ش��ارق��ة  ن���ادي 
�إن دول��ة �لإم����ار�ت ك��ان لها �ل�شبق يف 
�لرت�ثية  �ل��ري��ا���ش��ات  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 
للخيل  وك�������ان  �أن����و�ع����ه����ا  مب��خ��ت��ل��ف 

�خل�شو�شية يف هذ� �جلانب.
" نفخر يف دول��ة �لإمار�ت   : و�أ���ش��اف 
�لعديد  باإنتاج مر�بطنا، حيث حققت 
من �لإجناز�ت حمليا ودوليا وتو��شل 
بهذ�  و�لرعاية  �لهتمام  بف�شل  ذلك 
�جلانب �لأمر �لذي ي�شع �لإمار�ت يف 

مكانة خا�شة".
ب���ن ماجد  �هلل  ع��ب��د  �ل�����ش��ي��خ  ول���ف���ت 
�ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  �أن  �إىل  �لقا�شمي 
�هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
ث����ر�ه ك����ان ل���ه �ل��ف�����ش��ل ف��ي��م��ا و�شلت 
�إل���ي���ه �لإم�������ار�ت م���ن ت���األ���ق وجن����اح يف 
كافة �أنو�ع ريا�شات �لفرو�شية، وقال: 
�لإمار�تي  بالإنتاج  نفتخر  "�أ�شبحنا 
عربيا  �خلارجية،  �مل�شاركات  جميع  يف 

وعامليا ".
وتابع: " �أ�شعر بالفخر لأنني عا�شرت 
للفرو�شية،  �لإم��������ار�ت  �حت����اد  ن�����ش��اأة 
�لعربية  للخيول  �لإم����ار�ت  وجمعية 
بجميع  للفرو�شية  �مل��ر�ك��ز  وخمتلف 
مناطق �لدولة، وكلها كانت بتوجيهات 
�مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ب��ن �شلطان 
كان  �ل��ذي  ث���ر�ه،  �هلل  نهيان طيب  �آل 
ريا�شات  دع����م  يف  �لأب������رز  �ل������دور  ل���ه 
لكافة  �ل���دع���م  وت���وج���ي���ه  �ل��ف��رو���ش��ي��ة 

�لأندية و�ملر�بط".
و�أكد �أن ريا�شات �خليول يف �لإمار�ت 
وعلى  ب��ارزة  دولية  حمطات  �أ�شبحت 
ر�أ���ش��ه��ا ك��اأ���س ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و رئي�س 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  وم���ه���رج���ان  �ل�����دول�����ة، 
�لعاملي  دب��ي  ز�ي��د، وك��اأ���س  من�شور بن 
ينتظرها  عاملية  �أيقونة  �أ�شبح  �ل��ذي 

�جلميع �شنويا، �إ�شافة �إىل �لعديد من 
�لبطولت �لأخرى �شو�ء يف �لقدرة �أو 

جمال �خليل �أو قفز �حلو�جز.
�شهيل  مطر  �شعادة  ق��ال  ناحيته  م��ن 
�ليبهوين رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة 
ل�شل�شلة �شباقات كاأ�س �شاحب �ل�شمو 
�إن  �ل��ع��رب��ي��ة،  للخيول  �ل��دول��ة  رئي�س 
�خليل �لعربي حمفور يف ذ�ك��رة دولة 
�ملغفور  و�أن  ن�����ش��اأت��ه��ا،  م��ن��ذ  �لإم�����ار�ت 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له 
�هلل ثر�ه " كان له �لدور �لأول  "طيب 
و�لأب��رز يف دعم وتعزيز مكانة �خليل 

�لعربي يف دولة �لإمار�ت وخارجها.
�ل�شيخ  ل���ه  �مل��غ��ف��ور  "عمل  و�أ�����ش����اف: 
ز�يد بن �شلطان على تاأ�شي�س �شباقات 
�خل���ي���ل �ل���ع���رب���ي، وق������ام ب��دع��م��ه��ا يف 
تتو�جد  حيث  �ل��ع��امل،  بلد�ن  خمتلف 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ك��اأ���س  �شباقات 
�ل���دول���ة ل��ل��خ��ي��ول �ل��ع��رب��ي��ة ح��ال��ي��ا يف 
�أم���ري���ك���ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة و�جل��ن��وب��ي��ة ويف 
�أوروب��ا كاملة ويف رو�شيا، ويف خمتلف 

�لبلد�ن �لعربية بو�قع 28 جولة".
ز�ل���ت  ل  �لإم���������ار�ت  "دولة   : وت���اب���ع 
�لريا�شات  ع��ل��ى  حت���اف���ظ  و���ش��ت��ظ��ل 
�أن���و�ع���ه���ا، ولعل  �ل��رت�ث��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف 
ري���ا����ش���ات �خل���ي���ول و�ل��ف��رو���ش��ي��ة هي 
�لأب�����������رز، ح���ي���ث �أ����ش���ب���ح ������ش����م دول����ة 
�لإم��ار�ت عامة بارزة يف �أبرز و�أقوى 
و�أهم �شباقات �خليول يف خمتلف دول 

�لعامل".
�ل�شيخ  ���ش��م��و  دع���م  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أك����د 
ن��ه��ي��ان ملختلف  �آل  ز�ي���د  ب��ن  م��ن�����ش��ور 
���ش��ب��اق��ات �خل��ي��ول و����ش��ل م��ن تعزيز 
�ل�شاأن  ه��ذ�  �لإم����ار�ت يف  دول���ة  مكانة 
خ���ا����ش���ة ل��ل��خ��ي��ل �ل���ع���رب���ي �لأ����ش���ي���ل، 
م���ن خ����ال ���ش��ب��اق��ات ���ش��م��وه وكذلك 
�ل��ت��وج��ي��ه��ات �مل��ت��و����ش��ل��ة ب���زي���ادة عدد 
�ل�����ش��ب��اق��ات م���ن وق����ت لآخ����ر وكذلك 
ت�شجيع  �أجل  رفع قيمة جو�ئزها من 
�مل�����اك و�مل���رب���ي���ني ����ش���و�ء م���ن د�خ���ل 

�لدولة �أو خارجها.

»الفرو�صية« يف االإمارات.. مكانة دولية مرموقة ودعم متوا�صل للحفاظ على الريا�صات الرتاثية 

كاأ�س رئي�س الدولة ومهرجان من�شور بن زايد وكاأ�س دبي العاملي حمطات فارقة يف م�شرية اخليل العاملية 

احل�شور اجلماهريي جتاوز 135 األف م�شجع .. و»FIFA« ي�شيد بتنظيم اأبوظبي لكاأ�س العامل لالأندية
•• اأبوظبي -وام:

 ،/FIFA/ �لقدم  لكرة  �ل��دويل  �لحت��اد  رئي�س  �نفانتينو  جياين  �شعادة  �أ�شاد 
��شت�شافتها  �أبوظبي يف  �لعاملية  �لريا�شة  �لذي حققته عا�شمة  �لكبري  بالتميز 
�أقيمت  " و�ل��ت��ي   2021 " FIFA �لإم����ار�ت  ل��اأن��دي��ة  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  لبطولة 
مناف�شاتها خال �لفرتة 3 - 12 فرب�ير �جلاري يف ��شتادي "حممد بن ز�يد" 

و"�آل نهيان".
دولة  يف  �ملقامة  و�خلام�شة  �لبطولة،  م��ن  ع�شرة  �لثامنة  �لن�شخة  و�ختتمت 
�لإمار�ت منذ عام 2009، بتتويج نادي ت�شيل�شي �لإجنليزي بالكاأ�س بعد فوزه 
على باملري��س �لرب�زيلي بنتيجة 2 - 1 يف �ملبار�ة �لنهائية �لتي �شهدت ح�شور� 

جماهرييا كبري� بلغ 32،871 م�شجعا يف "��شتاد حممد بن ز�يد".
و�شهدت �لبطولة 8 مباريات حافلة بالإثارة مب�شاركة �أبطال �لقار�ت يف �لعامل 
و��شتمرت 10 �أيام، و�شهدت �إقبال �أكرث من 135 �ألف م�شجع يف �ملدرجات من 

جميع �أنحاء �لعامل.
و�أ�شاد �نفانتينو بجهود دولة �لإمار�ت �لتي قادت لتقدمي هذه �لبطولة �لناجحة، 
ملجل�س  بال�شكر  متوجها  �ملقايي�س،  بكل  ر�ئعًة  بطولًة  �أبوظبي  " قدمت  وق��ال: 

�أبوظبي �لريا�شي على �لتنظيم �ملبهر لهذه �لبطولة �لتي �شهدت مباريات قوية 
وح�شور�ً ��شتثنائياً من جماهري �لعامل، يف �لرب�زيل وبريطانيا وم�شر و�ململكة 
�لعربية �ل�شعودية، مل�شاهدة �لأد�ء �لقوي �لذي قدمته �لأندية �مل�شاركة و�لتنظيم 

�لر�ئع يف ماعب �أبوظبي و�لطق�س �جلميل يف �لعا�شمة".
بالربوتوكولت  كبري� من جميع �جلهات  �لتز�ماً  �لبطولة  " �شهدت   : و�أ�شاف 
مبنتهى  �لبطولة  �شري  على  وحر�شاً  �لدولة  قو�نني  مع  ين�شجم  مبا  �ل�شحية 
�أولوياتنا، مع  �أبرز  و�مل�شوؤولني  �لاعبني و�حلكام  كانت �شحة  �ل�شا�شة، حيث 
�حلر�س على عدم �لتاأثري على متعة كرة �لقدم �أو �أد�ء �لفرق �مل�شاركة و�ملباريات 
�أر�شني فينغر �لذي ي�شغل  �لعاملي  �مل��درب  �أ�شاد  �لوعود". من جانبه،  �أوف��ت بكل 
بجهود   ،FIFA يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��دم  ك���رة  ت��ط��وي��ر  ق�شم  رئ��ي�����س  من�شب  ح��ال��ي��اً 
�لتي  �أبوظبي  يف  مميز�  �أ�شبوعاً  "�أم�شيت  وق��ال:  �لبطولة،  تنظيم  يف  �أبوظبي 
�أ�شعر بالر�حة فيها وبالود مع �شعبها �لودود و�مل�شياف، و�أوّد �أن �أ�شيد بالتنظيم 
�لكبري من �جلماهري  �لإقبال  �إىل جانب  �لبطولة  به  �ل��ذي حظيت  �لح��رت�يف 
�لذي �أكمل ر�شم لوحة �لإبد�ع ما جعلنا ندرك مدى تطور كرة �لقدم �لعربية، 

ف�شًا عن �حلما�س �لكبري يف �ملاعب �لتي ��شت�شافت �لبطولة".
منطقة  و��شتقبلت  غرفة   5،800 من  �أك��رث  حجز  �لعا�شمة  فنادق  �شّجلت  و 

�جلماهري /Fan Experience/ يف "��شتاد حممد بن ز�يد" �أكرث من 25 
�ألف م�شجع ��شتمتعو� بفر�شة مميزة للتفاعل و�لتقاط �ل�شور مع كاأ�س �لبطولة 
"ظبي" قبل ثاث �شاعات من �نطاق �ملباريات.  �لر�شمي و�لتعويذة �لر�شمية 
حتقيق  ��شتهدفت  �لتي  للبطولة،  �لرتويجية  �لفعاليات  ��شتقطبت  ح��ني  يف 
�لتاأثري �لإيجابي يف خمتلف فئات �ملجتمع و�إلهام �لن�سء للتفاعل مع �لفعاليات 
حول  �لكربى  �لت�شوق  �ملر�كز  �شملت  موقعاً   14 يف  م�شاركاً  �لكربى، 8،290 
 Sports/ دولة �لإمار�ت بالإ�شافة لإك�شبو 2020 دبي �شمن �شاحة �لريا�شة
ت�شريح  طلب  �أل��ف   100 من  �أك��رث  تقدمي  �لبطولة  و�شهدت   ./Arena
/ �ل��ق��دم  لكرة  �ل���دويل  �لحت���اد  ��شتقبلهم  �شيف   800 ع��ن  يزيد  م��ا  وح�شور 

�لبطولة. ملعبي  يف  �ملنظمة  �ملحلية  و�للجنة   /FIFA
و�ن�شجاماً مع �لربوتوكول �ملعتمد، �لتزمت �جلهات �ملنظمة للبطولة باإجر�ء�ٍت 
�آم��ن��ة خال  ت��وف��ري بيئة  ب��ه��دف ���ش��م��ان  ل��ل��وق��اي��ة م��ن كوفيد19-  �ح���رت�زي���ة 
من  �أك��رث  �لعمل  فريق  �شم  كما  �جلميع.  و�شامة  �شحة  وحماية  �ملناف�شات 
�شخ�شا لإد�رة خمتلف جو�نب �لتنظيم يف �لبطولة، حيث �شهدت كل   1،750

مبار�ة تو�جد 1،300 موظف و750 متطوعا و64 خبري� طبيا.
نادي  مع  �أوروب��ا  وبطل  �لأفريقية  �لقدم  كرة  �أ�شطورة  دروجبا،  ديديه  وح�شر 

�لرب�زيلي،  نظريه  على  �ل�شابق  ناديه  �نت�شار  و�شهد  �لنهائية  �ملبار�ة  ت�شيل�شي، 
لحت�شان  ر�ئ��ع��ة  كوجهٍة  �أب��وظ��ب��ي  مكانة  على  ي��وؤك��د  �لبطولة  " جن��اح  وق���ال: 
لنا  و�أت��اح��ت  خمتلفة  ماعب  يف  �أقيمت  و�أن��ه��ا  �شيما  ل  �لريا�شية،  �لفعاليات 
�لتعّرف على �شعب �لإمار�ت �مل�شياف، مما جعلني �أ�شعر ب�شعادٍة كبرية لتو�جدي 
�لعامل  ح��ول  و��شعة  مب�شاهدة  ل��اأن��دي��ة  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة  وحظيت   ." هنا 
�لتغطية  و�شجلت  �لعامل،  �أنحاء  خمتلف  يف  ومناطق  دوًل   107 يف  بثها  مت  �إذ 
م�شاهدة  مايني  �أربعة  من  �أك��رث   FIFA من�شات  على  �لرقمية  �لإعامية 
804 �آلف نقرة على �ملحتوى، كما حققت  ملحتوى �لبطولة، مع ما يزيد عن 

مقاطع �لفيديو �خلا�شة بالبطولة م�شاهد�ت جتاوزت 164 مليون م�شاهدة.
و�شجلت �لأندية �ل�شبعة �مل�شاركة خال مباريات �لبطولة 24 هدفاً، مع ��شتمر�ر 
�لختبار�ت �لتي يقوم بها FIFA للنظام �شبه �لآيل لك�شف �لت�شلل �لذي ي�شكل 
�لتحكيم  �لقدم. ومت ت�شريع عمل تقنية  ثورًة تكنولوجية جديدة يف عامل كرة 
مب�شاعدة �لفيديو /VAR/ من خال ربطها باأحدث �لتقنيات �ملتوفرة، كما 
�أتاحت تقنية �لنظام �شبه �لآيل لك�شف �لت�شلل للجماهري �إمكانيًة حم�ّشنة لروؤية 
�ل�شا�شة  على  �لأبعاد  ثاثية  متحركة  ر�شوم  عر�س  خال  من  �لت�شلل  ق��ر�ر�ت 

�لكبرية و�لبث �لتلفزيوين يف �ملاعب.

•• دبي-الفجر

�لذهبية  دب����ي  ك���اأ����س  �ف���ت���ت���اح  ج����اء 
فقد  �أروع  ول  وق��وي��ا  مثري�  للبولو 
جمع بني قطبي �لبولو يف �لإمار�ت 
�ملو�شم  لقب  "حامل  غنتوت  ف��ري��ق 
" وف���ري���ق �حل���ب���ت���ور بطل  �مل���ا����ش���ي 
�ل���ل���ذي���ن عزفا  �ل��ف�����ش��ي��ة  �ل���ك���اأ����س 
�أجمل �لأحل��ان يف و�ح��دة من �أقوى 
�ملباريات و�أكرثها �إثارة حتى �لآن يف 

هذ� �ملو�شم .
�ل�13  للمرة  تقام  �لتي  و�لبطولة 
وحت��ظ��ى ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �شمو 
ر��شد  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  �ل�شيخ 
دب���ي نائب  ن��ائ��ب ح��اك��م  �آل م��ك��ت��وم 
�ملالية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س 

�أبرز  ت�شم  ف��رق    8 م�شاركة  ت�شهد 
جنوم �للعبة يف �لعامل .

وكان فريق غنتوت بقيادة يو�شف بن 
د�شمال  قد لعب بحذر منذ �لبد�ية 
�حلبتور  ل��ف��ري��ق  �ل��ف��ر���ش��ة  ف���ات���اح 
�لتحرر  �ىل  �حلبتور  حممد  بقيادة 
م���ن �ل��ق��ي��ود ورك����ب �مل���ب���ار�ة و�نهي 
بهدفني  ب��ت��ق��دم��ه  �لول  �ل�������ش���وط 
فيما  لغنتوت  و�ح����د�  ه��دف��ا  م��ق��اب��ل 
عزز فوزه يف �ل�شوط �لثاين با�شافة 
�لفارق  ل��ي�����ش��ب��ح  �آخ����ري����ن  ه���دف���ني 

ثاثة �أهد�ف ل�شاحله .
ويف �ل�شوط �لثالث  حترك باوتي�شتا 
�حلبتور  وف����ري����ق  �مل�����ب�����ار�ة  ه������د�ف 
ر�ف��ع��ا ر�شيد  تباعا  ه��دف��ني  و�أح���رز 
فريقه �ىل �شتة �أهد�ف وي�شعر فريق 

�ملتالق  وي��ت��ح��رك  ب���احل���رج  غ��ن��ت��وت 
�ر�ي��ا ويحرز ثاثية  دوما ماركو�س 
هدفني  �ىل  �لفارق  لي�شيق  جميلة 
ف��ق��ط وي�����ش��ت��م��ر ت��ف��وق �حل��ب��ت��ور يف 
باوتي�شتا  وي��ح��رز  �ل���ر�ب���ع  �ل�����ش��وط 
هديف فريقه �ل�شابع و�لثامن وهدفه 
�خلام�س فيما توقف ر�شيد غنتوت 

عند �أربعة �أهد�ف كما هو .
وي�شهد �ل�شوط �لخري ن�شطا لفتا 
ماركو�س  وي��ق��ود  غنتوت  فريق  م��ن 
�هد�ف  ثاثة  ويحرز  �لفريق  �ر�ي��ا 
ل��ف��ري��ق��ه ر�ف��ع��ا ر���ش��ي��د غ��ن��ت��وت �ىل 
ولكن  �ملوقف  وي��ت��اأزم  �ه��د�ف  �شبعة 
�ل�شرع  كانت  �ملبار�ة  �شافرة حكمي 
�أنفا�شه  �حل���ب���ت���ور  ف���ري���ق  وي��ل��ت��ق��د 
�قوى  على  ف��وز  �أول  ح�شد  �أن  بعد 

مقابل  �ه���د�ف  وبثمانية  مناف�شية 
و�أرج��������ع حممد   . �أه��������د�ف  ���ش��ب��ع��ة 
�حل��ب��ت��ور ف���وز ف��ري��ق��ه �ىل �ح���رت�م 
�لقوة  مكامن  وتقدير  �خل�شم  ق��وة 
لدي �لاعبني و�خليول �ي�شا وقال 
جتاوزنا  لأننا  طبعا  �شعد�ء  "نحن 
�ول عقبة وهي عقبة �شعبة ففريق 
غنتوت قويوحمرتم  وحامل �للقب 
�عتمدنا  ونحن  جيدة  خيول  ولديه 
ع��ل��ى ح��ي��وي��ة �ل�����ش��ب��اب و���ش��غ��ر �شن 
�جلاحمة  �لرغبة  ولديهم  لعبينا 
يف �ل��ف��وز و����ش��ت��وردن��ا خ��ي��ول جيدة 
ه���ذ� �ل��ع��ام ل ت��ق��ل ق���وة ع��ن خيول 
�لثانية  �ملبار�ة  ويف   . �لفرق   �ف�شل 
ح��ق��ق ف��ري��ق زي�����د�ن ب��ق��ي��ادة عمرو 
زيد�ن فوز� غاليا على فريق بنجا�س 

وبثمانية �أهد�ف مقابل �شتة �هد�ف 
فريق  فيها  ب���ادر  ق��وي��ة  م��ب��ار�ة  بعد 
من  بنجا�س  ح��ي��در  بقيادة  بنجا�س 
نهاية  وم��ع  رد  دون  بهدفني  �لتقدم 

�ل�شوط �أحرز زيد�ن هدفه �لول .
�لثاين  �ل�شوط  �لفريقان يف  ويلعب 
ب��ح��ذر ب��ال��غ ودف����اع رج���ا ل��رج��ل عن 
ق��رب مم��ا قلل م��ن �له���د�ف �ل �ن 
فريق زيد�ن ��شتثمر �أخطاء مناف�شه 
�لثاين  ه��دف��ي��ه  و������ش����اف  ب��ن��ج��ا���س 
ليتقدم  ج��ز�ء  �شربتي  من  و�لثالث 
�لثاين  �ل�����ش��وط  م��ن��ه��ي��ا  م���رة  لأول 
ث��اث��ة مقابل  وب��ن��ت��ي��ج��ة  ل�����ش��احل��ه 
يلجاأ  �لثالث  �ل�شوط  ويف   . هدفني 
�ملفتوح  �حل���ر  �ل��ل��ع��ب  �ىل  ب��ن��ج��ا���س 
وي�شغط بقوة ويحرز ثاثة �هد�ف 

تباعا وينجح يف �يقاف زحف زيد�ن 
ب��ن��ت��ي��ج��ة خم�شة  �ل�����ش��وط  ل��ي��ن��ت��ه��ي 
م���ق���اب���ل ثاثة  ل��ب��ن��ج��ا���س  �ه�������د�ف 
�ل�شوط  �ل��ف��ري��ق��ان  وينهي  ل��زي��د�ن 
�هد�ف  بخم�شة  بتعادلهما  �ل��ر�ب��ع 
�ل�شوط �خلام�س  �ن  �ل  لكل منهما 
و�لخري جاء ليح�شم �ملبار�ة ويف�س 
�ملتاألق  ب��ف�����ش��ل  بينهما  �ل���ش��ت��ب��اك 

توما�س بانيللو جنم زيد�ن وهد�ف 
�حرز  �ل����ذي  �أهد�ف"   5" �مل���ب���ار�ة 
ث��اث��ي��ة ر�ئ��ع��ة م��ن ث��اث��ة �شربات 
ج��ز�ئ��ي��ة �ح��د�ه��م��ا م���ن 60 ي���اردة 
بانيللو هدف  بنيامني  ��شاف  بينما 

فريقه �ل�شاد�س .
و�أع����رب ع��م��رو زي����د�ن ع��ن �شعادته 
بالفوز رغم عدم ر�شاه عن م�شتو�ه 

�أن وزنه يحد  حتى �لآن م�شري� �إىل 
من حركته و ل يز�ل ثقيل �حلركة 
بد�ية  لنا يف  كان مهما  �لفوز  ولكن 

�مل�شو�ر .
�مل�شتوى  �أن  ط������ال  ب�����و  وت�����وق�����ع 
�شيكون �أكرث قوة يف �ملباريات �ملقبلة  
و�شت�شتمتع �جلماهري بعرو�س غاية 

يف �لقوة و�لإثارة و بامتياز .

افتتاح وال اأروع لكاأ�ش دبي الذهبية 

احلبتور وغنتوت يعزفان اأجمل الأحلان وزيدان ي�شتثمر اأخطاء بنجا�س 
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الفجر الريا�ضي

ملهاجمه  قاتل  بهدف  �لإ�شباين  ريال مدريد  �أم��ام �شيفه  �لفرن�شي قمته  �شان جرمان  باري�س  ح�شم 
على  �ل�شاحق  بفوزه  �لنهائي  رب��ع  يف  قدماً  �لإنكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  و�شع  فيما  مبابي،  كيليان 

م�شيفه �شبورتينغ �لربتغايل -5�شفر يف ذهاب ثمن �لنهائي.
"بارك دي بر�ن�س" �شجل مبابي، �ملر�شح  �آذ�ر-م��ار���س �ملقبل. على ملعب   9 وتقام مبار�تا �لإي��اب يف 
�لدقيقة  �لوحيد يف  �ملبار�ة  �نتقال حر، هدف  �ملقبل يف �شفقة  �ل�شيف  ريال مدريد  �إىل  لان�شمام 
�مللكي  �لنادي  للتاألق �لافت حلار�س مرمى  �ل�شائع، و��شعاً حد�ً  �لوقت بدل  �لأخ��رية من  �لر�بعة 

�لدويل �لبلجيكي ثيبو كورتو�.
على  �لأخطر  �لاعب  ك��ان  �لفوز  ه��دف  ت�شجيله  عن  فف�شًا  للمبار�ة  جنماً  نف�شه  مبابي  وفر�س 
ليونيل مي�شي  �لأرجنتيني  �لنجم  �أهدرها  ركلة جز�ء  و��شطاد  بفر�س عديدة  �مللكي  �لنادي  مرمى 
بعدما ت�شدى لها كورتو�. وقال مبابي "حققنا �لأهم، كانت مبار�ة مهمة وكنا ناأمل يف حتقيق �لفوز 
وجنحنا يف ذلك لكننا مل نح�شم تاأهلنا فا تز�ل هناك مبار�ة �ياب �شتكون كبرية وعلى ملعب تاريخي 

�أي�شاً".  بها  �لفوز  نريد  ونحن  بها  ي�شتمتع  �أن  يريد  و�جلميع 
قوياً  فريقاً  و�جهنا  لأننا  �ليوم  جيد�ً  عر�شاً  "قدمنا  و�أ�شاف 
منحنا �لد�فع و�حلافز للظهور ب�شكل جيد، يجب �أن نحافظ 

على هذ� �لرتكيز و�لتعاون لبلوغ �لدور �ملقبل".
وهي �ملرة �لثانية تو�لياً �لتي يلعب فيها مبابي دور �ملنقذ 
بعدما �شجل له هدف �لفوز يف مرمى رين )-1�شفر( يف 

�لوقت بدل �ل�شائع �جلمعة يف �لدوري �ملحلي.
ومنح مبابي �أف�شلية لفريقه �لباري�شي قبل مبار�ة �لإياب 

�ملقرر يف �لتا�شع من �آذ�ر/مار�س �ملقبل على ملعب "�شانتياغو 
برنابيو" يف مدريد حيث �شيكون �لنادي �مللكي حمروماً من 

فريلن  �لفرن�شي  �لدوليني  لعبيه  خدمات 
مندي و�لرب�زيلي كازميريو لتلقي 

�شفر�ء  ب��ط��اق��ة  م��ن��ه��م��ا  ك���ل 
�ليوم.

وهو �لفوز �لر�بع ل�شان 
ج����رم����ان ع���ل���ى ري����ال 

 11 يف  م������دري������د 
بينهما  م���ب���ار�ة 

�لنهائي  �لفريقان يف ثمن  �لتي يتو�جه فيها  �لثانية  �ملرة  �ربع هز�ئم وثاث تعادلت. وهي  مقابل 
بعد مو�شم 2017-2018 حني فاز ريال 3-1 ذهاباً و2-1 �إياباً وو��شل م�شو�ره حتى نال �للقب 
�شان  ي�شرتد  �أن  قبل  زي��د�ن،  �لدين  زي��ن  �لفرن�شي  مدربه  بقيادة  تاريخه  يف  و�ل�13  تو�لياً  �لثالث 
جرمان �عتباره يف �ملو�شم �لتايل لكن يف دور �ملجموعات حني فاز ذهاباً على �أر�شه -3�شفر وتعادل 
�إياباً 2-2. و�أبقى �ملدرب �لأرجنتيني لباري�س �شان جرمان ماوري�شيو بوكيتينو على جنمه �لعائد من 
�لإ�شابة �لدويل �لرب�زيلي نيمار على دكة �لبدلء، ودفع بحار�س �ملرمى �لإيطايل �لعماق جانلويجي 

دوناروما �أ�شا�شياً على ح�شاب حامي عرين �لنادي �مللكي �شابقا �لدويل �لكو�شتاريكي كيلور نافا�س.
غيابه  بعد  بنزمية  كرمي  �لفرن�شي  �ل��دويل  وهد�فه  قائده  خدمات  مدريد  ري��ال  ��شتعاد  �ملقابل،  يف 
ثاثة ��شابيع ب�شبب �ل�شابة لكن مل يهدد مرمى دوناروما �أبد�ً على غر�ر هجوم �لنادي �مللكي �لذي 

ر�هن على �لتعادل �ل�شلبي قبل �أن تهتز �شباكه يف �لوقت �لقاتل.
وعلق كورتو� على خ�شارة فريقه قائا "كنا نعرف �نها �شتكون مبار�ة �شعبة وعانينا كثري�ً وتلقينا 
هدفاً يف �لثو�ين �لخرية. كنا نتمنى �أن نخرج بالتعادل لكن حتى �خل�شارة ل تغري كثري�ً مع �لقانون 
�جلديد حيث يتعني علينا �لفوز على �أر�شنا من �أجل �لتاأهل" يف �إ�شارة منه �إىل �إلغاء قاعدة �أف�شلية 
�لأهد�ف خارج �لقو�عد. وعن ت�شديه لركلة �جلز�ء، قال "كانت ركلة جز�ء غبية لن مبابي مل يكن 
ما  وهو  �ليمنى  �جلهة  �شي�شدد يف  مي�شي  �أن  توقعت  عرقله.  كارفاخال  )د�ين(  لكن  بالكرة،  ليلحق 
ح�شل". وتابع "�ليوم مل نخلق �أي فر�شة و�ذ� مل تفعل ذلك لن تفوز وبالتايل علينا �لتح�شن كثري�ً 
يف مبار�ة �لإياب". و�شاطره مدربه �لإيطايل كارلو �أن�شيلوتي �لر�أي بقوله "لعب باري�س �شان جرمان 
علينا  "�شعبو�  م�شيفاً  �إيابا"،  دقيقة  �أف�شل منا طيلة 90 دقيقة ويجب �أن نلعب �أف�شل منهم 90 
�لمور �ليوم و�شغطو� علينا كثري�ً وكانت لدينا �شعوبة يف �شنع �لهجمات من �خللف. كنا جيدين 
�ملنطقة  د�خ��ل  مبابي  توغل  عندما  �لفر�س  و�أخطر  �أول  وكانت  كافياً".  ذلك  يكن  ولكن مل  دفاعيا 
بعدما تاعب بد�ين كارفاخال فمرر كرة عر�شية �شددها �لأرجنتيني �أنخل دي ماريا "على �لطائر" 

من م�شافة قريبة فوق �لعار�شة )5(.
بالي�شرى  لت�شديدة مبابي  بت�شديه  �مللكي من هدف حمقق  �لنادي  كورتو� مرمى  و�أنقذ 
�لوحيدة  �ملحاولة  كانت  فيما   ،)23( مندي�س  نونو  للربتغايل  و�أخ��رى   ،)18(
�ثر  لكازميريو  بر�أ�شية  �لخ��رية  دقيقته  يف  �لّول  �ل�شوط  يف  مدريد  لريال 
ركلة ركنية مرت بجو�ر �لقائم �لمين )45(. وتابع كورتو� تاألقه بت�شديه 
ملبابي  كرتني  ثم قطع   ،)50( �ملنطقة  د�خ��ل  ملبابي من  قوية  لت�شديدة 

د�خل �ملنطقة )53(.
�ملنطقة مرت بجو�ر  د�خ��ل  بت�شديدة عك�شية من  يفعلها  وك��اد مبابي 
�لقائم �لأي�شر )78(، وجرب �لبديل �ل�شنغايل �دري�شا غانا غي حظه 
بت�شديدة من خارج �ملنطقة بني يدي كورتو� )90+3(، قبل 
�أن ينجح مبابي يف ت�شجيل هدف �لفوز عندما تلقى 
كرة بكعب قدم �لبديل نيمار وتوغل د�خل �ملنطقة 

و�شددها ز�حفة على ي�شار كورتو� )4+90(.
�لو�شيف  �شيتي  مان�ش�شرت  و�شع  �لثانية،  �ملبار�ة  يف 
قدماً يف ربع �لنهائي بعدما �شحق م�شيفه �شبورتينغ 
خم�س  يف  ي��ف��وز  ف��ري��ق  �أول  وب���ات  نظيفة،  بخما�شية 
�لإق�شائية  �لدو�ر  يف  معقله  خ���ارج  ت��و�ل��ي��اً  م��ب��اري��ات 

لدوري �لأبطال.
وح�شم �شيتي فوزه يف �شوط �أّول من طرف و�حد بت�شجيله 
رباعية عرب �جلز�ئري ريا�س حمرز )7( و�لربتغايل برناردو 
ي�شيف  �أن  قبل   ،)32( ف���ودن  وف��ي��ل  و44(   17( ه��دف��ني  �شيلفا 

�خلام�س يف �ل�شوط �لثاين عرب رحيم �شرتلينغ )59(.
فامل�شتويات عالية ج��د�ً يف  �شهلة،  �شتكون مبار�ة  �نها  نعتقد  "مل  وق��ال حمرز 

�ملر�حل �لق�شائية، ولكننا جئنا مركزين لتقدمي �لف�شل".
�أهد�ف خارج �لقو�عد نتيجة كبرية لكننا �شنحاول �للعب بنف�س  "خم�شة  و�أ�شاف 
�لتا�شعة عرب  �لدقيقة  بالت�شجيل وحتديد�ً  �شيتي  �لرتكيز يف مبار�ة �لياب". وبّكر 

حمرز ر�فعاً ر�شيده �ىل 10 �أهد�ف يف مبارياته �ل�11 �لخرية يف �مل�شابقة.
و�أ�شاف �شيلفا �لثاين بت�شديدة قوية يف �شقف �ملرمى )17(، ثم عزز فودن بالثالث 
مبار�ة   33 يف  �ملو�شم  هذ�  �لعا�شر  هدفه  م�شجًا   )44( بالر�بع  و�شيلفا   ،)32(
يف خمتلف �مل�شابقات. وختم �شرتلينغ �ملهرجان باخلام�س )59( م�شجًا هدفه 
�ل�127 منها 24 يف دوري �لأبطال، بقمي�س �شيتي، ليدخل �شمن قائمة �أف�شل 

يف تاريخ �لنادي. هد�فني   10

•• اأبوظبي –الفجر:

حت�شم حلبة مر�شى يا�س يف عطلة 
ه����ذ� �لأ����ش���ب���وع �أل���ق���اب ث����اث من 
�ل�شيار�ت  ���ش��ب��اق��ات  ب��ط��ولت  �أه���م 
�جلولة  ت�شهد  ح��ي��ث  �لإق��ل��ي��م��ي��ة، 
�لثالثة من �شل�شلة �شباقات يا�س يف 
�ل�شيار�ت  �شباقات  ريا�شة  موطن 
يف �ملنطقة �جلولت �خلتامية لكل 
�لآ�شيوية  �ل��ف��ورم��ول  بطولة  م��ن 
�لإمار�ت،  وفورمول4  �لإقليمية، 

و�شل�شلة لو مان �لآ�شيوية.
ريا�شة  ع�������ش���اق  �أن�����ظ�����ار  وت���ت���ج���ه 
���ش��ب��اق��ات �ل�����ش��ي��ار�ت م���ن خمتلف 
مر�شى  حلبة  �إىل  �ملنطقة  �أن��ح��اء 
�أربعة  م��د�ر  على  تقام  حيث  يا�س، 
�ل�شباقات  �أيام فعاليات ومناف�شات 
تنتظر  ب��ط��ولت  لثاث  �حلا�شمة 
�أ����ش���م���اء جديدة  ت��ت��ي��وج  ج��م��ي��ع��ه��ا 

باألقابها.
بطولة  من  �خلتامية  �جلولة  ويف 

�لإقليمية،  �لآ���ش��ي��وي��ة  �ل��ف��ورم��ول 
لغتنام  ل��ول��ك��ل��ري  �آرث�������ر  ي��ط��م��ح 
�لدر�ماتيكية  �لأح������د�ث  ف��ر���ش��ة 
�لتي �شهدتها �لبطولة يف جولتها 
ت�شعة  ح�����ش��د  �أن  ب��ع��د  �مل���ا����ش���ي���ة، 

�شائقني خمتلفني �لفوز يف �شباقات 
�شباًقا،   12 م��ن  �ملكونة  �لبطولة 
وم���ع ت��ب��ق��ي ث��اث��ة ���ش��ب��اق��ات على 
لوكلري  ي�شعى  �لبطولة  روزن��ام��ة 
�مل��ن�����ش��ود مع  �ل��ل��ق��ب  �إىل حت��ق��ي��ق 

و�ختتام  فالكونز  م��وم��ب��اي  ف��ري��ق 
من�شة  قمة  على  �لبطولة  مو�شم 

�لتتويج يف حلبة مر�شى يا�س.
وي��ت�����ش��در ت�����ش��اريل وورت����ز بطولة 
�أد�ئه  بف�شل  �لإم���ار�ت  فورمول4 

�لقوي و�لثابت يف جولت �لبطولة 
���ش��ائ��ق فريق  �ل�����ش��اب��ق��ة، وي��ت��ق��دم 
نيات  �إي���د�ن  مناف�شيه  على  برميا 
ور�ف��اي��ي��ل ك��ام��ار� ع��ل �شلم ترتيب 
حلبة  ت�شت�شيف  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة، 

�لثاثة  ���ش��ب��اق��ات��ه��ا  ي��ا���س  م��ر���ش��ى 
�خلتامية يف عطلة هذ� �لأ�شبوع.

�لآ�شيوية  مان  لو  �شل�شلة  وتختتم 
مناف�شاتها يف عطلة هذ� �لأ�شبوع، 
بعد �أن �شهدت جولتها �لفتتاحية 

يف دب���ي م��ن��اف�����ش��ة ق��وي��ة و�أح���د�ًث���ا 
ف��ري��ق نيل�شن  م�����ش��وق��ة، وي��ت�����ش��در 
�لبطولة  ترتيب  �أوري��ك��ا  ر�ي�شينج 
�لثاثة  �أع�������ش���ائ���ه  �أد�ء  ب��ف�����ش��ل 
ب��ي��ل، وبن  �شيلز، وم���ات  رودري��ج��و 

هانلي.
�أوريكا  ر�ي�شينج  نيل�شن  وف��ر���س 
مناف�شات  ع��ل��ى  و����ش��ح��ة  ه��ي��م��ن��ة 
�لبطولة  م��ن  �لفتتاحية  �جل��ول��ة 
�جلولة  ���ش��ب��اق��ي  �شائقيه  ب��ت�����ش��در 
 LMP2 لأوىل يف كل من فئتي�
فريقا  تقا�شم  فيما   ،LMP3و
ورينالدي  ر�ي�����ش��ي��ن��ج  �إن�����ش��ي��ب�����ش��ن 
�ل�شباقني  يف  �ل����ف����وز  ر�ي�������ش���ي���ن���ج 
حلبة  لت�شت�شيف  �لف��ت��ت��اح��ي��ني، 
م���ر����ش���ى ي����ا�����س ����ش���ب���اق���ي �جل���ول���ة 
�خل��ت��ام��ي��ة �ل��ل��ذ�ن ي��ع��د�ن بجرعة 

�إ�شافية من �حلما�س و�لت�شويق.
ويفتح �حلدث �مل�شوق باب �حل�شور 
�لر�غبني  على  ويتعني  للجمهور، 
�لبطولة  ه��ذه  مناف�شات  مبتابعة 
�حل��م��ا���ش��ي��ة �إب��������ر�ز ح���ال���ة �مل�����رور 
ت��ط��ب��ي��ق �حل�شن،  ع��ل��ى  �لأخ�����ش��ر 
�شلبية  ن��ت��ي��ج��ة  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
لفح�س م�شحة �لأن��ف م�شى على 

�شدورها �أقل من 96 �شاعة.

يف اجلولة الثالثة من �صل�صلة �صباقات يا�ش

حلبة مر�شى يا�س حت�شم األقاب ثالثة من اأهم بطولت �شباقات ال�شيارات الإقليمية
ت�صهد عطلة االأ�صبوع يف حلبة مر�صى يا�ش اجلوالت اخلتامية لكل من بطولة الفورموال االآ�صيوية االإقليمية, وفورموال4 االإمارات, و�صل�صلة لو مان االآ�صيوية

�صيتي على م�صارف ربع نهائي االأبطال        

�شان جرمان يهزم ريال مدريد بر�شا�شة مبابي 
•• اأبوظبي-وام: 

�عتمدت �لهيئة �لعامة للريا�شة �لت�شكيل �جلديد ملجل�س 
�إد�رة �حت��اد �لإم���ار�ت للماكمة يف دورت��ه �جل��دي��دة حتى 
وع�شوية  �لعتيبة،  نا�شر  �أن�س  �شعادة  برئا�شة   2024
علي �حلمادي،  بو خاطر، وح�شن  كل من حممد عبد�هلل 
وعمر  �شام�س،  �شالح  وع��م��ر  �لعنتلي،  حممد  وع��ب��د�هلل 
�شعيد  وفهد  �لزعابي،  ح�شن  و�إب��ر�ه��ي��م  �جل��اب��ري،  �شالح 

�لكندي، ومرمي حممد �شادق.
وعرب �لعتيبة - �لذي ي�شغل من�شب رئي�س �لحتاد �لآ�شيوي 
للماكمة و�لفائز �أخري� بجائزة حممد بن ر��شد لاإبد�ع 
للقيادة  وتقديره  �شكره  - عن  �لإد�رة  �لريا�شي يف جمال 
�لر�شيدة على دعمها ورعايتها للريا�شة و�لريا�شيني، مبا 
كان له بالغ �لأثر يف حتقيق �لعديد من �لإجناز�ت �لقارية 
و�لوقوف  �لإم��ار�ت  �أبناء  يف  ثقتها  على  وكذلك  و�لعاملية، 
�أن  �إىل  م�شري�  �ملرموقة،  �لدولية  �ملنا�شب  لتبوء  خلفهم 
�لحتاد قام بجهود كبرية يف �لدورة �لأخرية على م�شتوى 
ن�شر وتطوير �للعبة يف �لإمار�ت و�آ�شيا، و�شي�شتمر يف بذل 
كل �جلهد مل�شاعفة �لإجن��از�ت ورفع علم �لدولة على كل 

�ملن�شات.
�لأوملبية  و�ل��ل��ج��ن��ة  للريا�شة  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  دور  وث��م��ن 
�لوطنية �ملرموق يف م�شاعدة �لحت��اد�ت ورفع كفاءتها يف 
�لت�شور�ت  وو�شع  �لأد�ء  و�إد�رة  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط 
�لك�شف  بر�مج  �لريا�شة على م�شتوى  �مل�شتقبلية لتطوير 
�ملبكر عن �ملو�هب، وتاأهيل و�شقل �لكو�در �لوطنية، وتوفري 

�لتمويل �لازم لتمثيل �لدولة يف �ملحافل �لدولية.
من ناحية �أخرى ينظم �حتاد �لإمار�ت للماكمة بطولته 

�ملحلية �لأوىل يومي �ل�شبت و�لأحد �ملقبلني بفندق دو�شت 
�لتي  �ل��ري��ا���ش��ي،  �أب��وظ��ب��ي  �أب��وظ��ب��ي برعاية جمل�س  ث��اين 
�شيتم تخ�شي�شها لل�شباب و�ل�شابات و�لنا�شئني و�لنا�شئات 
ب��ال��دول��ة، وت��ع��د �ملحطة  �ل��ت��دري��ب  مب�شاركة ك��اف��ة م��ر�ك��ز 
للم�شاركة  �لوطني  �ملنتخب  �إع��د�د  حمطات  من  �لأخ��رية 
و�لنا�شئني  و�ل��ن��ا���ش��ئ��ات  لل�شابات  �لآ���ش��ي��وي��ة  �لبطولة  يف 
27 فرب�ير  �لفرتة من  �لأردن��ي��ة عمان خال  بالعا�شمة 

�جلاري، وحتى 15 مار�س �ملقبل.
و�أكد ح�شن �حلمادي ع�شو جمل�س �إد�رة �لحتاد �أن �لبطولة 
�أول تد�شني للمو�شم �ملحلي �جلديد، و�لحتاد يعقد عليها 
�لوطني  �ملنتخب  عنا�شر  على  �لطمئنان  يف  كبرية  �آم��ال 
�أمل  على  ب���الأردن،  �لآ�شيوية  �لبطولة  يف  �شت�شارك  �لتي 
�لتاريخية  �لإجن���از�ت  و��شتثمار  �لتتويج،  من�شات  �شعود 
�لتي  �لبطولت  2021 خال  �لإم��ار�ت يف  �لتي حققتها 

��شت�شافتها دبي للنا�شئني و�ل�شباب و�لكبار.
لدعمه  �لريا�شي  �أبوظبي  ملجل�س  و�لتقدير  �ل�شكر  ووجه 
�لريا�شية  �ملجال�س  دعم  �أن  �إىل  �لحت��اد، م�شري�  لأن�شطة 
كان له دور كبري يف �لإجناز�ت غري �مل�شبوقة �لتي حتققت 
�لحتاد  �لن�شاط يف  �أج��ن��دة  و�أن  �لأخ����رية،  �ل��ف��رتة  خ��ال 
ز�خرة بالعديد من �مل�شابقات و�لبطولت ملختلف �ملر�حل 

�ل�شنية هذ� �ملو�شم.
�أول  �أي�شا  �شتكون  �أبوظبي  �لبطولة �ملحلية يف  �أن  و�أو�شح 
�لحتاد  �إد�رة  جمل�س  ت�شكيل  �عتماد  بعد  ت��ق��ام  م�شابقة 
�جلديد يف دورته �ملقبلة حتى 2024، و�لذي �شدر �أخري� 
بقر�ر من قبل �لهيئة �لعامة للريا�شة، م�شري� �إىل �أن �أول 
توزيع  ي�شهد  �شوف  �جلديدة  بت�شكيلته  للمجل�س  �جتماع 

�ملنا�شب �لإد�رية.

•• دبي - وام: 

�لكينية  �مل��درب��ة  م��ع  للرجبي  �لإم������ار�ت  �حت���اد  ت��ع��اق��د 
لتوىل  �لعاملية  �خل���رب�ت  �شاحبة  �أولن����دو  فيادلفيا 
ل��ل�����ش��ي��د�ت و�مل��ن��ت��خ��ب �لوطني  �مل���ه���ا  ت���دري���ب���ات ف���ري���ق 

لل�شيد�ت.
�أن  قوية  ذ�تية  �شرية  حتمل  " �أولندو" �لتي  ل�  و�شبق 
�شاركت كاعبة يف دورة �لألعاب �لأوملبية مرتني يف ريو 
على  ح�شولها  جانب  �إىل   2020 طوكيو  و   2016

�لعديد من �مليد�ليات �لدولية و�لقارية .
بالريا�شة  ل��اه��ت��م��ام  ت��ف��ع��ي��ا  م��ع��ه��ا  �ل��ت��ع��اق��د  ي���اأت���ي 
�لن�شائية، يف �إطار خطة �لحتاد لدعم �لاعبات وو�شع 
ل��ت��دري��ب��ه��ن وتطوير  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ج���دي���دة خم��ت��ل��ف��ة 
�أجل  م��ن  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  �أف�����ش��ل خ��ال  ب�شكل  �أد�ئ��ه��ن 
لتمثيل  �مل��و�ط��ن��ات  م��ن  ق���وي  منتخب  و�إع�����د�د  جتهيز 

�لدولة وحتقيق �لإجناز�ت.
كان " منتخب �لمار�ت لل�شيد�ت " قد حقق لقب بطولة 

غرب �آ�شيا ل�شباعيات �لرجبي يف ن�شختها �لأخرية �لتي 
�أقيمت بالعا�شمة �لقطرية �لدوحة يف �شهر �أكتوبر من 

�لعام �ملا�شي.
لحتاد  �لعام  �لأم��ني  �لزعابي  �شلطان  حممد  �أع��رب  و 
�ملدربة  م��ع  بالتوقيع  �شعادته  ع��ن  للرجبي  �لإم�����ار�ت 
�لقارية  �مل�������ش���ارك���ات  �ل��ك��ي��ن��ي��ة وع�����زم �لحت������اد خ���و����س 
بني  �لرجبي  �نت�شار  رقعة  وتو�شيع  �لقادمة  و�لعربية 
�لفتيات ب�شكل كبري م�شري� �إىل �أن �لحتاد ي�شعى د�ئما 
�أجل  م��ن  �للعبة  ع��ن  �ملميزين  �مل�����ش��وؤول��ني  ل�شتقطاب 
من  �ل��ه��دف  لتحقيق  لاعبات  �خل��ربة  عن�شر  �إ�شافة 

�لبطولت و�لألقاب على �مل�شتويني �لعربي و�لقاري.
من جهتها، �أكدت فيادلفيا �أولندو �أن �لحتاد حملها 
م�شوؤولية كبرية و �أنها �شعيدة بذلك، و�شت�شعى جاهدة 
تكون  لكي  �إليه،  �لو�شول  ميكن  جناح  �أق�شى  لتحقيق 
ت�شاهم  �أن  تاأمل يف  �أنها  و  �لإد�رة  بثقة جمل�س  جديرة 
خرب�تها كاعبة يف �لأوملبياد وكاأ�س �لعامل للرجبي يف 

تطوير م�شتوى �لفتيات �لإمار�تيات يف �للعبة.

•• دبي -وام:

ي�شهد ميد�ن �ملرموم يف دبي �نطاق مناف�شات مهرجان �ملرموم �لرت�ثي 
�جلاري  ف��رب�ي��ر   19 ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �لأ���ش��ي��ل��ة  �لعربية  للهجن   2022

وت�شتمر حتى 3 مار�س �ملقبل.
وتتناف�س يف �ملهرجان موؤ�ش�شات �لهجن �ملختلفة على مد�ر 351 �شوطا 
منها 117 �شوطا لهجن �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ و 234 �شوطا لهجن 

�أبناء �لقبائل.
�شوطا   30 بو�قع  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  هجن  �أ�شو�ط  تق�شيم  وياأتي 
يف �شن �للقايا و29 �شوطا يف �شن �لإيذ�ع �إ�شافة �إىل 26 �شوطا يف �شن 

�لثنايا و32 �شوطا ل�شن �لذلل و�لزمول.
وتتناف�س هجن �أبناء �لقبائل يف �شن �حلقاقة على مد�ر 90 �شوطا منها 
�شوطا يف �شن �للقايا   42 و  �لعرب  �شيف  ميد�ن  على  تقام  �شوطا   20
36 �شوطا للذلل  و  �لثنايا  30 �شوطا يف �شن  و  ل��اإي��ذ�ع  36 �شوطا  و 

و�لزمول.

بالأ�شو�ط  للفائزين  رم���ز�   44 للمهرجان  �ملنظمة  �للجنة  وو���ش��ع��ت 
�لعا�شر  �ملر�كز حتى  �إىل جو�ئز مالية قيمة لأ�شحاب  �إ�شافة  �لرئي�شية 

يف كل �لأ�شو�ط.
�أربعة  16 رمز� عبارة عن  �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ على  وتتناف�س هجن 
رموز منا�شفة بني �لأ�شو�ط �ملفتوحة و�أ�شو�ط �ملحليات يف كل �لأعمار 
من �للقايا وحتى �لذلل و�لزمول وباملقابل و�شيكون �لتناف�س بني هجن 
رمز�ن  �حلقاقة  �شن  يف  رم��وز  �أربعة  منها  رم��ز�   28 على  �لقبائل  �أبناء 
�إثنان  رم��وز  �شتة  �إىل  بالإ�شافة  �ملفتوحة  لاأ�شو�ط  ومثلهما  لاإنتاج 
كل  يف  وذل���ك  و�ملحليات  �لإن��ت��اج  لأ���ش��و�ط  ومثلها  �ملفتوحة  ل��اأ���ش��و�ط 

�لعمار من �للقايا وحتى �لذلل و�لزمول.
�أما بالن�شبة للرموز �لتي �شتظهر من خال �ملهرجان ف�شتكون عبارة عن 
�إىل خنجرين للحول  �إ�شافة  بندقية للجعد�ن   17 و  للبكار  كاأ�شا   17

�ملحليات و5 �شد�د�ت للزمول .. بينما �شيكون هنالك �شيفان لهجن �أبناء 
لهجن  �ملفتوح  للحول  �لإم��ار�ت  و�شيف  و�لإنتاج  �ملفتوح  للحول  �لقبائل 

�أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ.
كما ي�شهد ميد�ن �ملرموم يف 25 فرب�ير فعاليات »�شباق من �أجل �حلياة« 
�لذي يقام بالتعاون بني نادي دبي ل�شباقات �لهجن و�شركة »بيئة« وذلك 
منها  تعاين  �لتي  �حلقيقية  �لبيئية  �مل�شكات  �إىل  �لأنظار  لفت  بغر�س 
�لإبل ويهدف �ل�شباق �إىل ن�شر �لوعي حول م�شكلة �لتلوث �لبا�شتيكي 

وحث �لنا�س على �ل�شعى �جلاد �إىل حلها.
وت�شارك �شركة »بيئة« باإبلها يف �ل�شباق ولكن بدل عن �لت�شابق �شتبقى يف 
مكانها ثم مت�شي ببطء متخلفة عن باقي �لإبل �مل�شاركة يف �ل�شباق وذلك 
لن�شر ر�شالة �حلملة من خال ت�شميمات خا�شة على وبر �لإبل يو�شح 

�ملو�د �لبا�شتيكية �لتي وجدت د�خل معدة جمال عديدة.

وعاقات  و�لفعاليات  �لت�شويق  �إد�رة  مدير  ف��رج  �أح��م��د  ع��ب��د�هلل  وق��ال 
مع  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  �إن  �لهجن  ل�شباقات  دبي  ن��ادي  يف  �ل�شركاء 
�شحة  على  باملحافظة  �لهجن  ل�شباقات  دبي  ن��ادي  �لتز�م  تعك�س  »بيئة« 
و�شامة �لهجن وذلك من خال �جلهود �حلثيثة لتوفري مناخ �شحر�وي 
�شديق للبيئة ي�شاعد �لبل على �لرعي ب�شورة مثالية بعيد� عن خماطر 

�إنت�شار �ملو�د �لبا�شتيكية �لتي تو�جهها يف �لوقت �حلايل.
ودعا �جلميع �إىل �مل�شاركة يف حملة »بيئة« من خال �لت�شجيل و�لتطوع 
يف تنظيف �ل�شحر�ء وتوزيع �شناديق مهمات خا�شة لتوفري خيار �آمن 
للتخل�س من �ملهمات .. كما دعا �إىل تو�شيع قاعدة �لوعي لدى �ل�شياح 
من خال �لإ�شارة �إىل �لعو�قب �لوخيمة �لتي تو�جهها �لإبل ب�شبب رمي 

�ملهمات يف �ل�شحر�ء.
وقال �إن �لتو�جد �لكبري لل�شياح �لأجانب مبيد�ن �ملرموم �شي�شاعد على 
�أن �ل�شباق �خلا�س �شيكون نقطة �لنطاقة  تو�شيح �ملخاطر .. موؤكد� 
�لر�شالة  بالن�شبة لهم يف نادي دبي ل�شباقات �لهجن للم�شاعدة يف ن�شر 

�ل�شامية.
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اعتماد ت�شكيل احتاد الإمارات للمالكمة برئا�شة 
العتيبة .. والن�شاط املحلي يبداأ ال�شبت املقبل

احتاد الإمارات للرجبي يتعاقد مع 
املدربة الكينية فالدلفيا اأولندو



تهدي زوجها غالون بنزين يف عيد احلب 
ع���ادة م��ا يتم �إه����د�ء �ل�����ش��اع��ات و�مل��اب�����س و�ل����ورود وغ��ريه��ا بعيد 
�مل��و�ط��ن��ة ج���ولي �شيم�شاك عن  ل��ك��ن يف ت��رك��ي��ا، خ��رج��ت  �حل���ب، 
�رتفاع  بظل  ليرت�ت"،   5" بنزين  قنينة  زوجها  و�أه���دت  �مل��األ��وف، 
�أ�شعار �ملحروقات. وبح�شب �شحيفة "زمان"، فاإن �ملو�طنة جولي 
�شيم�شاك �ملقيمة مبدينة �أرتفني، قدمت لزوجها يا�شار �شيم�شاك 
مفاجاأة �أثناء ��شطحابه لها لتناول طعام �لع�شاء يف �أحد �ملطاعم 
�لنتهاء من وجبتهما، قدمت  �أنها عقب  �إذ  مبنا�شبة عيد �حلب، 

�لزوجة، "غالوناً" مليئا بالبنزين �إىل زوجها بهذه �ملنا�شبة.
ونقلت "زمان" عن جولي قولها �إن "زوجها �أهد�ها �لعام �ملا�شي 
باأ�شعار  �جلنوين  �لرتفاع  ظل  يف  ليرت�ت  خم�شة  زنة  زيت  قنينة 
�لزيت �آنذ�ك، وهو ما دفعها هذ� �لعام �إىل �إهد�ئه زجاجة بنزين 
زنة خم�شة ليرت�ت يف ظل �لرتفاع �ملتو��شل يف �شعره"، م�شيفة: 

�أ�شاء". وقتما  لو�لدتي  ��شطحابي  من  �شيتمكن  "وبهذ� 

قنبلة تطرد 2300 اأملاين من منازلهم
�أعلنت �شلطات مدينة فر�نكفورت �لأملانية، �عتز�مها �إجاء �أكرث 
من 2000 �شخ�س عن م�شاكنهم يف �ملدينة لإبطال مفعول قنبلة 
من �حلرب �لعاملية. وكان مت �لعثور على �لقنبلة، يف حي بوكنهامي، 

ومن �ملنتظر �أن يتم �إبطال مفعولها يوم �لأربعاء.
كان عمال بناء عرثو� على �لقنبلة �لتي مل تنفجر و�لبالغ وزنها 
50 كيلوجر�ما، يف منطقة قريبة من معر�س فر�نكفورت. وذكرت 

�شلطات �ملدينة �أنه مت تاأمني �لقنبلة و�أنها يف و�شع م�شتقر.
وذكرت �شلطات �ملدينة �أنها �أخطرت نحو 2300 من �شكان �ملنطقة 

باإخاء م�شاكنهم حتى �ل�شاعة �حلادية ع�شر قبل ظهر �لأربعاء.
ويوجد د�خل �ملنطقة �ملغلقة ثاثة فنادق وحمطة حتويل للطاقة 

�لكهربائية ورو�شتا �أطفال ومدر�شة.
لب�شع   "648 "�إيه  رقم  �ل�شريع  �لطريق  �إغ��اق  �أي�شا  و�شيتعني 
حركة  على  �لقنبلة  مفعول  �إبطال  �إج���ر�ء�ت  �شتوؤثر  كما  �شاعات 
�لنقل �لعامة يف �ملنطقة. وعر�شت قو�ت �لإطفاء م�شاعدة �لنا�س 

ذوي �لقدرة �ملحدودة على �لتنقل يف مغادرة �ملنطقة.

ابتكار �شمكة من خاليا قلب الإن�شان 
هجينية  �شمكة  �إمي���وري  و  ه��ارف��ارد  جامعتي  م��ن  باحثون  �بتكر 
بيولوجية من خايا ع�شلة قلب �لإن�شان، ميكنها �ل�شباحة ب�شورة 

م�شتقلة عدة �أ�شهر ماد�مت �خلايا تنب�س.
�مل�شروع  ه���ذ�  م��ن  �ل��ه��دف  �أن  �إىل   ،Science جم��ل��ة  وت�����ش��ري 
�إمناء قلوب عاملة  يبدو للوهلة �لأوىل خطوة غري و��شحة نحو 
لزرعها. وت�شيف، لي�س هذ� �أول روبوت يجمعه فريق �لبحث من 
�بتكار  من  �لفريق  ه��ذ�  متكن  �أع���و�م  ب�شعة  فقبل  �لقلب.  خايا 
قنديل �لبحر من خايا قلب �جلرذ. وبعد ذلك �شمكة غ�شروفية 
م�شطحة من ف�شيلة �ل�شفنينيات، كان ميكنهم �لتحكم بها بو��شطة 
نب�شات �شوئية. ولكن يف هذه �ملرة ��شتخدم فريق �لبحث �خلايا 
جانب  كل  روب��وت،  �شمكة  لبتكار  �لإن�شان  قلب  لع�شلة  �جلذعية 
�لتي  �لقلب،  ع�شلة  خايا  من  هو  �لذيلية  �لزعنفة  جو�نب  من 
تنقب�س وتنب�شط ب�شورة دورية ما ي�شمح لها بال�شباحة ذ�تيا �أكرث 
من 100 يوم. وي�شري �لباحثون �إىل �أن �ل�شمكة �لهجينة �حليوية 
�ف�شل مما  ت�شبح  �لختبار�ت،  �لأول من  �ل�شهر  بانتهاء  ��شبحت 
كانت عليه يف بد�ية رحلتها، نتيجة تطور تن�شيق عمل �لع�شات، 
�لع�شات  ن�شوج خايا  �ل�شباحة مع  و�شرعة  �لتقل�شات،  و�ت�شاع 
- خايا ع�شلة �لقلب. ويف �لنهاية ، �أ�شبح �لهجني �حليوي قادًر� 

على �ل�شباحة ب�شرعة وبرب�عة مثل �شمكة �لزرد �حلية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

م�شابون بال�شلل ي�شتعيدون القدرة على امل�شي
ك�شفت در��شة طبية حديثة، �أن 3 �أ�شخا�س �أ�شيبو� بال�شلل، ��شتعادو� �لقدرة على �مل�شي جمدد�، مما يعطي بارقة 
�أمل لعدد كبري من �ملر�شى م�شتقبا. وبح�شب �لدر��شة �ملن�شورة يف �شحيفة "نيت�شر ميدي�شني"، فاإن �لأ�شخا�س 
يف  �لكهربائي  �لتحفيز  لنظام  �إث��ر �خل�شوع  �حلركة،  على  �لقدرة  ��شتعادو�  ثم  ت��ام،  ب�شلل  كانو� م�شابني  �لثاثة 

�ملنطقة �ملعروفة ب�"فوق �جلافية".
و�ملق�شود مبنطقة "فوق �جلافية" )epidural space(؛ هو �حليز �لت�شريحي يف �لعمود �لفقري �لذي يقع يف 

�جلزء �خلارجي من �لقناة �لنخاعية.
�إن هذه �لتقنية  وقال �لأ�شتاذ و�لباحث يف علوم وتقنيات �لأع�شاب بجامعة لوز�ن �ل�شوي�شرية، غريغو�ر كورتني، 

�لطبية �جلديدة، مت تطبيقها على �أ�شخا�س كانت لديهم �إ�شابات بالغة يف �حلبل �ل�شوكي �أو �لنخاع.
و�أو�شح �أن �مل�شابني مل تكن لديهم قدرة على �ل�شعور بال�شاقني، كما مل يكونا قادرين على �حلركة.

در��شات  �أخ��رى من �جل�شم، لكن  و�أج��ز�ء  �لدماغ  �ل�شوكي، ينقطع �لت�شال بني  �إ�شابة يف �حلبل  وعندما حت�شل 
�شابقة قالت �إن بع�س �ملر�شى يحتفظون ببع�س �لقدرة على هذ� �لت�شال.

ويف �شنة 2018، �أدى ��شتخد�م نظام �لتحفيز من �أجل عاج �لأمل لدى �أ�شخا�س م�شابني يف �حلبل �ل�شوكي، �إىل 
نتائج ُو�شفت بالو�عدة. و�أحرزت �لتقنية تقدما لفتا يتيح ��شتهد�ف مناطق �أو�شع يف �لنخاع، مما ي�شمح بالتحكم 

يف حركات �ل�شاق و�جلذع.
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الزعيم كيم يعاقب ب�شتانيني لف�شلهم باإنبات زهرة
�أون  جونغ  كيم  �ل�شمايل  �لكوري  �لزعيم  باإر�شال  �إعامية  تقارير  �أف��ادت 
لعدد من �لب�شتانيني �إىل ما يعرف مبع�شكر�ت �لأ�شغال �ل�شاقة، وذلك لعدم 
جناحهم يف تهيئة �أزه��ار قامو� بزر�عتها لتتفتح يف عيد مياد كيم جونغ 
�إيل. ووفق تقرير ن�شره موقع "تاميز ناو" نقا عن "ر�ديو �آ�شيا �حلرة"، 
�أر�شل �لب�شتانيني ملع�شكر�ت �لأ�شغال �ل�شاقة، لف�شلهم يف  فاإن �لزعيم كيم 
�لر�حل كيم  �لباد  "كيمجوجنيليا" تتفتح بعيد مياد زعيم  جعل زهور 

جونغ �إيل و�لذي ي�شادف 16 فرب�ير.
ويعود ف�شل �لب�شتانيني يف مهمتهم ل�شعوبات و�جهتهم يف �حل�شول على 
�إم��د�د�ت ثابتة من �حلطب، لتوفري درجة �حل��ر�رة و�لرطوبة �ملنا�شبة يف 

�لبيوت �لزجاجية حيث تزرع �أزهار "كيمجوجنيليا".
وحكم على هان �لذي كان م�شوؤول عن �لبيت �لزجاجي �ملخ�ش�س لزر�عة 
6 �شهور،  "كيمجوجنيليا" بالعمل يف مع�شكر لاأ�شغال �ل�شاقة مدة  زهور 
ومل يك�شف م�شري باقي �لب�شتانيني �لذين كانو� يعملون معه. وحكم كيم 
 ،2011 وفاته عام  1994 حتى  �لفرتة من  �ل�شمالية يف  �إي��ل كوريا  جونغ 

وخلفه بعد ذلك جنله �لثالث و�لأ�شغر، �لزعيم �حلايل كيم جونغ �أون.

اأ�شرة مديرة ت�شوير را�شت تقا�شي بالدوين 
رفعت �أ�شرة مديرة ت�شوير فيلم "ر��شت" �لتي ُقتلت �أثناء �لت�شوير دعوى 
�لأول  �أم�س  و�آخ��ري��ن  بالدوين  �أليك  �ملمثل  هوليوود  جنم  على  ق�شائية 
�لثاثاء، و�تهمتهم بتجاهل عدد من معايري �ل�شامة �خلا�شة بالعمل يف 

مو�قع ت�شوير �لأفام.
ومت رفع �لدعوى �ملدنية يف مقاطعة "�شانتا يف" بولية نيو مك�شيكو، نيابة 
عن ماثيو هت�شينز زوج �مل�شورة �ل�شينمائية �لر�حلة هالينا هت�شينز و�بنهما 

�لبالغ من �لعمر ت�شع �شنو�ت.
وقال �ملحامي بر�ين باني�س يف موؤمتر �شحفي يف لو�س �جنلي�س "�لدعوى 
�ل�شامة يف موقع  م�شوؤولني عن  و�آخرين  بالدوين  �أليك  �أ�شماء  تت�شمن 
�لت�شوير و�لذين �أدى �شلوكهم �مل�شتهرت وخف�س �لتكاليف �إىل وفاة هالينا 

هت�شينز �ملاأ�شاوية".
�إطاق  ج��ر�ء  بجروح  �شوز�  جويل  �ملخرج  و�أ�شيب  هت�شينز  هالينا  وُقتلت 
عيار ناري من م�شد�س كان ي�شتخدمه بالدوين خال �لتدريب على م�شهد 

قبل ت�شويره. وكان بالدوين م�شاركا يف �إنتاج هذ� �لفيلم.
"�أي  "ر��شت"،  �آخرين لفيلم  �آرون د�ير، حمامي بالدوين ومنتجني  وقال 

�دعاء باأن �أليك كان م�شتهرت� هو �دعاء كاذب متاما".

في�شبوك تدفع 90 مليون 
دولر لت�شوية دعوى

و�ف���ق���ت ف��ي�����ش��ب��وك ع��ل��ى دف����ع 90 
دع����وى  ل��ت�����ش��وي��ة  دولر  م���ل���ي���ون 
�شنو�ت   10 ����ش��ت��م��رت  خ�شو�شية 
�مل�شتخدمني  ن�شاط  بتتبع  تتهمها 
ت�شجيل  بعد  حتى  �لإن��رتن��ت  على 
�لتو��شل  م���وق���ع  م���ن  خ���روج���ه���م 

�لجتماعي.
�أول���ي���ة مقرتحة  وُق���دم���ت ت�����ش��وي��ة 
�إىل �ملحكمة �جلزئية �لأمريكية يف 
�شان خو�شيه بكاليفورنيا وتتطلب 
يتطلب  ك��م��ا  �ل��ق��ا���ش��ي،  م��و�ف��ق��ة 
�أي�شا من في�شبوك حذف  �لتفاق 
غري  ب�شكل  جمعها  �لتي  �لبيانات 
م�شتخدمون  و�ت����ه����م  ق�����ان�����وين. 
في�شبوك �لتابعة مليتا بات فورمز 
ب���ان���ت���ه���اك �ل����ق����و�ن����ني �لحت����ادي����ة 
باخل�شو�شية  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�مل��ح��ل��ي��ة 
با�شتخد�م  �ملكاملات  على  و�لتن�شت 
لتخزين  م�������ش���اع���دة  ب����رجم����ي����ات 
م��ل��ف��ات ت��ع��ري��ف �لرت����ب����اط، �لتي 
ملو�قع  زي���ارت���ه���م  ع��ن��د  ت��ت��ب��ع��ه��ا  مت 
حتتوي  �لتي  �خلارجية  �لإنرتنت 
�خلا�شة  "�أعجبني"  عامة  على 
ب��ف��ي�����ش��ب��وك. وث���م���ة م����ز�ع����م ب����اأن 
في�شبوك قامت بعد ذلك بتجميع 
يف  �مل�شتخدمني  ت�شفح  ���ش��ج��ات 
ملفات �شخ�شية باعتها للمعلنني. 
وكانت �لق�شية قد ُرف�شت يف يونيو 
��شتئناف  حم��ك��م��ة  ل��ك��ن   ،2017
�أبريل  يف  نظرها  ع���اودت  �حت��ادي��ة 
�مل�شتخدمني  �إن  قالت  �إذ   ،2020
�شركة  �أن  �إث��ب��ات  حماولة  ميكنهم 
كاليفورنيا،  ومقرها  ب��ارك،  مينلو 
��شتفادت ب�شكل غري عادل و�نتهكت 

خ�شو�شيتهم.

كاين وي�شت يثري اجلدل ب�شورة 
كاردا�شيان.. ويقدم اعرتافا

�ل�شهري،  �لأم����ريك����ي  �مل��غ��ن��ي  ع����اد 
�إىل �حل���دي���ث عن  وي�����ش��ت،  ك����اين 
�لو�قع،  تلفزيون  جنمة  طليقته، 

كيم كارد��شيان.
وجاء ذلك بعد �شاعات من �عرت�فه 

باأنه كان ي�شايق كارد��شيان.
ون���������ش����ر ك��������اين وي���������ش����ت �����ش����ورة 
يف  ح�شابه  على  �ل�شابقة  لزوجته 
فيه  ت��رت��دي  ك��ان��ت  "�إن�شتغر�م"، 
م��اب�����س ون���ظ���ر�ت �����ش����ود�ء، وهي 
و�ح������دة م���ن �لأزي��������اء �ل���ت���ي كانت 
ترتديها يف عام 2021، �لذي �شهد 

طاقهما.
�أن  ب��د�  �ل�����ش��ورة،  على  تعليقه  ويف 
�ل��ر�ب عدل عن ت�شريحات  مغني 
�ل�شابقة �لتي �أدىل بها قبل �شاعات 

و�عرتف فيها باأنه كان ي�شايقها.
وكتب بالأحرف �لكبرية مبا معنى 
�أن روؤية هذه �لألو�ن �ل�شود�ء على 

ج�شد كيم �أمر موؤ�شف.
وتز�من ن�شر �ل�شورة مع �لحتفال 
بعيد �حلب، لكن �مل�شتغرب يف �لأمر 
�أن����ه �ع����رتف يف �ل�����ش��اب��ق �أن����ه كان 
كثريين  دف��ع  م��ا  زوج��ت��ه،  ي�شايق 
�إىل �لت�شاوؤل عن �لتغري�ت �لكبرية 
�ل�شتغر�ب  �أث����ر  وم���ا  ���ش��ل��وك��ه.  يف 
�ل�شورة  ح��ذف  �إىل  م�شارعته  ه��و 

لحقا.
�نف�شا  �ل�شهري�ن  �لزوجان  وكان 
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�شنو�ت.

ميغان ماركل قدمت 200 
لفافة ماريغوانا ل�شيوفها

تفاخرت  ميغان ماركل  بحقيقة تقدميها 200 لفافة  
�ملخرج  م��ن  �لأول  زف��اف��ه��ا  حفل  ل�شيوف  ماريغو�نا  
تلتقي   �أن  �إينغيل�شون، وذلك قبل  �لأمريكي، تريفور 
�لأمري هاري . وك�شفت تقارير �إعامية عن �أن ماركل 
�للفافات يف حقائب �شغرية، �شمن جمموعة  و�شعت 
حفل  ح�شرو�  �لذين  �ل�شيوف  جلميع  قدمت  هد�يا 
زفافها �لأول يف جامايكا. و��شتندت �لتقارير �لأخرية 
على ر�شائل �إلكرتونية م�شربة ملاركل، كتبت يف �إحد�ها 
�أنها �أمرت �شخ�شيا بجلب �ملاريغو�نا للزفاف. وحتدث 
�ملاريغو�نا  تقدمي  ع��ن  م��ارك��ل،  توما�س  ميغان،  و�ل��د 
�بنته، بينما ك�شفت تقارير  للمدعوين يف حفل زفاف 
�ملبا�شرة  م��ارك��ل  ���ش��ل��ة  ع��ن  �لأوىل  ل��ل��م��رة  �إع��ام��ي��ة 
�أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  �ل��زف��اف. جت��در  �للفافات يف  بتجهيز 
�ملاريغو�نا كانت غري قانونية يف جامايكا عام 2012، 
�أي يف �ل�شنة �لتي نظم فيها حفل �لزفاف، يف حني �أكد 
بع�س �ملدعوين وجود كثري من �ملادة �ملخدرة يف �حلفل، 

�إ�شافة �إىل كمية كبرية من �مل�شروبات �لكحولية.

ع�شابة تقتل اأعداءها وتاأكل حلومهم
مقاطع  �نت�شار  م��ع  �ملك�شيك  �شهدتها  خميفة  م�شاهد 
فيديو لأفر�د ع�شابة وهم يقتلون خ�شومهم ثم ياأكلون 
قلوبهم، �شمن طقو�س تفر�شها �لع�شابة على �لر�غبني 
بالن�شمام �إليها. و�ل�شهر �ملا�شي، �شورت ع�شابة تدعى 
"جالي�شكو نيو جينريي�شن" ع�شو� فيها وهو ياأكل قلب 
عقب  �شدره  من  �نتز�عه  بعد  مبا�شرة  �ملناف�شني،  �أح��د 
قتله، يف ولية ز�كاتيكا�س. و�أ�شبحت �لع�شابة و�حدة من 
�أكرث �لع�شابات قوة يف �لباد، �إذ تعمل يف 35 ولية على 
�شحيفة  ذكرت  وفقما  وبورتوريكو،  �ملك�شيك  عرب  �لأق��ل 
"ديلي ميل" �لربيطانية. وبد�أت �لع�شابة �لتي يتزعمها 
�أكل  �أو�شيغوير� �شريفانتي�س، يف تطبيق طق�س  نيمي�شيو 
�ل��ت��خ��وي��ف، وتعر�س  �أ���ش��ال��ي��ب  م��ن  ك��ج��زء  �لب�شر  حل���وم 
�أ�شاليبها �لإجر�مية �ملخيفة لتهديد �جلماعات �ملناف�شة 
تقنيات  �لع�شابة  عنا�شر  تعليم  ويتم  هيمنتها.  و�إظهار 
�لقتال وكيفية ��شتخد�م �لأ�شلحة �ل�شغرية يف �ملع�شكر�ت، 

�لتي ُتن�شاأ يف مو�قع �شرية عرب ولية ز�كاتيكا�س.
وعادة ما ُيجربون يف غ�شون 3 �إىل 4 �أ�شهر على �أكل حلم 

�لإن�شان، كجزء من �لتدريب.

طفلة ولدت يف ال�شهر اخلام�س حتتفل بعيد ميالدها 
حت���دت ط��ف��ل��ة ول����دت يف �ل�����ش��ه��ر �خل��ام�����س م���ن �حلمل، 
تتمتع  وه��ي  �لأول  م��ي��اده��ا  بعيد  و�حتفلت  �ل�����ش��ع��اب، 

ب�شحة جيدة، ول تعاين من �أي م�شاكل �شحية تذكر.
يف �شبتمرب 2020، ولدت �لطفلة "فيث" بعملية قي�شري، 
قبل ثاثة �أ�شهر من موعد �لولدة �لطبيعية، حيث و�شع 
�ل�شغرية يف  �لأطباء يف م�شت�شفى جامعة جيم�س كوك، 
كي�س خا�س م�شمم ملنع �نخفا�س درجة حر�رة �جل�شم، 
على  ل��اإ���ش��ر�ف  �مل��رك��زة  �لعناية  �إىل  نقلها  ث��م مت  وم��ن 
حالتها. وعلى مد�ر 79 يوًما بعد ولدتها، عانت �لطفلة 

فيث من ثقب يف قلبها و�آفة يف دماغها.
وقالت و�لدة �لطفلة، فاني�شا )32 عاماً(: " لقد و�شعو� 
جلو  م�شابه  ج��و  خل��ل��ق  خ��ا���س  �شغري  كي�س  يف  طفلتي 
بالقلق،  �أ�شعرين  �لرحم. كان حجمها �شغري�ً جد�ً، مما 
وجعلني �أعتقد باأنها لن تنجو" وكانت �لأم قد عانت من 
�لتقيوؤ و�لغثيان طيلة فرتة حملها بطفلتها فيث، وبقيت 
�لأطباء  �كت�شف  �أثناء �حلمل،  �لوقت.  �لفر��س طو�ل  يف 
ا �أن فاني�شا كانت تعاين من م�شكلة يف عنق �لرحم،  �أي�شً
لذلك خ�شعت لعملية جر�حية طارئة لو�شع غرزة لإبقاء 
عنق �لرحم مغلًقا. كما ك�شفت �لختبار�ت �لإ�شافية �أنه 
من �ملحتمل �أن تدخل فاني�شا يف �ملخا�س �ملبكر، وهو ما 

حدث بالفعل بعد �أ�شابيع قليلة.

طبلة حجرية عمرها 5 اآلف �شنة
"طبلة  ي�شبه  ع��م��ا  �ل��ن��ق��اب  �ل��ربي��ط��اين  �مل��ت��ح��ف  ك�����ش��ف 
حجرية منحوتة" عمرها 5 �آلف عام، وتعد و�حدة من 
�ملتحدة من ع�شور  �ململكة  �كت�شفت يف  �لتي  �لقطع  �أهم 
ما قبل �لتاريخ. وبعد 6 �شنو�ت من �كت�شافها، من �ملقرر 
�لطبا�شري لأول مرة يف  �ملنحوتة من  �لأ�شطو�نة  عر�س 
�شخري  �أث��ر  وه��و  �شتونهنغ،  موقع  ح��ول  كبري  معر�س 
ق.م.   3000" �حل���دي���ث  �حل���ج���ري  �ل��ع�����ش��ر  �إىل  ي��رج��ع 
�لرت�ث  قائمة  يف  �ليون�شكو  و�أدرج���ت���ه  ق.م"،   1000–

�لثقايف �لعاملي عام 1986.

مهرجان الإ�شكندرية للفيلم الق�شري يعلن جوائز دورته الثامنة 
�ل�شينمائية  �ل��ع��رو���س  م��ن  �أي����ام  خم�شة  ب��ع��د 
للفيلم  �لإ�شكندرية  مهرجان  �ختتم  �ملتو��شلة 
بعدما  �لثاثاء  م�شاء  �لثامنة  دورت��ه  �لق�شري 
يف  �لعر�س  قاعات  د�خ��ل  ملمو�شا  حر�كا  حقق 

�ملدينة �ل�شاحلية �مل�شرية.
ع��ر���س �مل��ه��رج��ان �ل���ذي ن��ظ��م دورت����ه �لدولية 
�إىل  دول��ة   31 فيلما من   56 �لعام  ه��ذ�  �لأوىل 
ور�شتي  �شمل  مكثف  �أن�����ش��ط��ة  ب��رن��ام��ج  ج��ان��ب 
�لتدريب )�شناعة �لفيلم �لوثائقي( و)�لإخر�ج 
بال�شرت�ك مع  �لإنتاج  وندوة عن  �ل�شينمائي( 

�لهيئة �مللكية �لأردنية لاأفام.
وفاز فيلم )كوو كوو( من رو�شيا بجائزة �أف�شل 
فيلم رو�ئي ق�شري فيما ح�شل �لفيلم �لإيطايل 
�لتحكيم.  جلنة  ج��ائ��زة  على  ج��دي��د(  )منظور 
�لبو�س(  يف  )ف��ت��وى  بفيلمي  �ل��ل��ج��ن��ة  ون��وه��ت 
من م�شر للمخرج �شليم �لعدوي و)من خال 
�مل��ت��ح��دة للمخرج دوج  �ل�����ش��ع��ور( م��ن �ل��ولي��ات 

رولند.

�لوثائقية ذهبت �جلائزة  �لأف��ام  ويف م�شابقة 
�إخر�ج  من  ليلى(  مع  )�شهرة  �لكويتي  للفيلم 
هيا �لغامن فيما فاز بجائزة جلنة �لتحكيم فيلم 

)تاليا( من �لربتغال للمخرج بيدرو كروز.
باجلائزة  ف���از  �ل��ت��ح��ري��ك  �أف����ام  م�شابقة  ويف 
فيلم  ح�شل  فيما  باك�شتان  من  )مترير(  فيلم 
)�أعماق ليل( من هوجن كوجن على جائزة جلنة 
�جلز�ئري  بالفيلم  �أي�شا  نوهت  �لتي  �لتحكيم 

)ج�شر( �إخر�ج �لطاهر �شوقي بوكاف.
فاز  �ل��ق�����ش��رية  �ل��ع��رب��ي��ة  �لأف����ام  م�شابقة  ويف 
للمخرجة  )�حلقيقة-�ملقابلة(  فيلم  باجلائزة 
جلنة  منحت  فيما  �شوريا  م��ن  �لعيد  مار�شيل 
لفيلمي  منا�شفة  �خلا�شة  جائزتها  �لتحكيم 
)�����ش����ارة( �إخ������ر�ج ع����اء �أب����و ف����ر�ج م���ن �شوريا 

و)كورنتي( للمخرج عزيز �شناوي من تون�س.
وذه���ب���ت ج���ائ���زة جل��ن��ة حت��ك��ي��م ج��م��ع��ي��ة نقاد 
"من  �لأم��ري��ك��ي  للفيلم  �مل�����ش��ري��ني  �ل�شينما 

خال �ل�شعور" للمخرج دوج رولند.

الفنانة دوا ليبا توؤدي عر�صا خالل جولة احلنني للم�صتقبل يف بريدج�صتون اأرينا يف نا�صفيل , الواليات املتحدة.ا ف ب

كايلي جيرن تعود للمنزل 
لتتفاجاأ باآلف الورود!

ن�شرت جنمة مو�قع �لتو��شل �لجتماعي  كايلي جيرن  جمموعة �شور وفيديوهات عرب 
فيها  وثقت  �لجتماعي،  �لتو��شل  �ل�شتوريز عرب ح�شابها �خلا�س على موقع  خا�شية 
حلظة عودتها �إىل �ملنزل، لتتفاجاأ بعدد هائل من �لورود مع لعبة كبرية على �شكل دب 

باللون �لزهري.
و�أكدت كايلي من خال �لتعليق �أن �ملفاجاأة ح�شرها لها زوجها تر�في�س �شكوت ، وتفاعل 

�ملتابعني ب�شكل كبري مع �ملن�شور.
وكانت قد ك�شفت كايلي جيرن عن ��شمه طفلها �لذي ولدته قبل �أيام قليلة.

�إذ �شاركت كايلي ��شم مولودها مع متابعيها على موقع �لتو��شل �لجتماعي.
م�شتخدمًة  �لجتماعي  �لتو��شل  موقع  على  �خلا�س  ح�شابها  على  من�شور  يف  وكتبت 

."Wolf Webster" خا�شية �لق�ش�س �لق�شرية ��شم طفلها


