
قذيفة �أوكر�نية ت�سعل �أجو�ء �حلرب و تدمر مركز� �أمنيا رو�سيا

بوتني وبايدن يتفقان مبدئيًا على عقد قمة

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

   

حممد بن را�سد يت�سلم اأرواق 
اعتماد �سفراء جدد لدى الدولة

•• دبي - وام:

ت�شلم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لإثنني  �أم�����س  رع��اه �هلل  دب��ي  �ل����وزر�ء حاكم  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س 
بح�شور �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم 
دبي نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير �ملالية و �لفريق �شمو �ل�شيخ 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
�لدول  م��ن  لعدد  �ل��دول��ة  ل��دى  معينني  ج��دد  �شفر�ء  �عتماد  �أور�ق 

�ل�شقيقة و�ل�شديقة.                              )�لتفا�شيل �س2(

654,6 مليون درهم �سفقات وز�رة �لدفاع خالل �ليوم �لأول

برعاية حممد بن زايد .. من�سور بن زايد 
يفتتح معر�سي يومك�س و�سيمتك�س 

•• اأبوظبي- وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�ل�شيخ  �شمو  �فتتح   .. �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�ل��وزر�ء وزير �شوؤون  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  من�شور بن ز�يد 
و�شيمتك�س  يومك�س  معر�شي  من  �خلام�شة  �لن�شخة  �م�س  �لرئا�شة 
2022 �للذين تنظمهما �شركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�س �أدنيك 
بالتعاون مع وز�رة �لدفاع وهو �حلدث �ملتخ�ش�س يف �لأنظمة غري 
�إىل  بالإ�شافة  �ل�شطناعي،  و�لذكاء  و�لتدريب  و�ملحاكاة،  �ملاأهولة 
�لروبوتات و�لأنظمة متعددة �ل�شتخد�مات يف �لقطاعات �لدفاعية 

و�ملدنية.
)�لتفا�شيل �س4(

بحثا �سبل توفري �أف�سل �أ�سكال �حلياة �لكرمية �سو�ء للمو�طنني �أو �ملقيمني

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يناق�سان م�سرية التطوير والتنمية ال�ساملة يف الدولة
•• دبي- وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �لتقى 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أخ���اه  �هلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�ل��ق��ائ��د �لأع���ل���ى ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة ظ��ه��ر �أم�������س يف 

��شرت�حة �ملرموم بدبي.
وناق�س �شموهما خالل �للقاء عدد� من �ملو�شوعات 
يف  �ل�شاملة  و�لتنمية  �لتطوير  مب�شرية  �ملتعلقة 
�لدولة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل، و ما ت�شمله من 
م�شاريع كربى وخطط طموحة هدفها �لأول حتقيق 

رفعة �لوطن وخدمة حا�شر وم�شتقبل �ملو�طن.
و تناول �لنقا�س �أي�شا �جلهود �لتي تقوم بها �لدولة 
�لكرمية  �حل��ي��اة  �أ���ش��ك��ال  �أف�����ش��ل  ت��وف��ري  �شبيل  يف 
�ملعايري  �أرق���ى  وف��ق  �ملقيمني،  �أو  للمو�طنني  ���ش��و�ء 

و�ملمار�شات �لعاملية.
وتطرق �حلديث �إىل م�شاريع �خلم�شني و �ل�شتعد�د 
للمرحلة �ملقبلة من �لنمو مب�شاركة �ل�شباب وما هو 
م�شرية  لدفع  �إيجابية  �إ�شهامات  من  منهم  ماأمول 
لرت�شيخ  م�شار�تها،  خمتلف  �شمن  قدما  �لتطوير 
�لنموذج �لتنموي �لر�ئد �لذي جنحت �لإم��ار�ت يف 
ي�شمن  ومبا  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  م��د�ر  على  تقدميه 
�لقطاعات  �شتى  يف  �ل���ري���ادة  م�����ش��ت��وي��ات  �أع��ل��ى  ل��ه��ا 
�حل��ي��وي��ة �ل��ت��ي ت�����ش��ب يف ن��ه��اي��ة �مل��ط��اف يف �شالح 

�لوطن و�ملو�طن.                  )�لتفا�شيل �س2(

م�سرية  �سقوط  التحالف: 
جازان يف  مفخخة  حوثية 

•• اليمن-وكاالت:

�ليمن،  �ل�����ش��رع��ي��ة يف  دع���م  �أع���ل���ن حت��ال��ف 
�لثنني، عن �شقوط م�شرية مفخخة بقرية 
�ملعبوج بجاز�ن يف �ل�شعودية دون �إ�شابات �أو 
�أ�شر�ر.  وقال �لتحالف �إن �مل�شرية �نطلقت 
ل�شتهد�ف  �ل������دويل  ���ش��ن��ع��اء  م���ط���ار  م���ن 
��شتجابة  �أن����ه  �ل��ت��ح��ال��ف  و�أك�����د  �مل��دن��ي��ني. 
ع��م��ل��ي��ة ع�شكرية  ت��ن��ف��ي��ذ  ���ش��ي��ت��م  ل��ل��ت��ه��دي��د 

لتحييد قدر�ت �حلوثيني �لنوعية.
�أع��ل��ن �ل��ت��ح��ال��ف ت��دم��ري 21 �آلية  ولح��ق��ا 
ع�شكرية وخ�شائر ب�شرية ب�شفوف ميلي�شيا 
�حلوثي يف 45 ��شتهد�فا يف حجة خالل �ل� 

�ملا�شية. �شاعة   24
وك�����ش��ف �ل��ت��ح��ال��ف �جل��م��ع��ة �مل��ا���ش��ي��ة، عن 
للتحكم  عمليات  غرف  ي�شم  موقع  تدمري 

بالطائر�ت �مل�شرية غرب �شنعاء.

م�����س��ر وف��رن�����س��ا جت��ري��ان 
م�سرتكا  ع�سكريا  تدريبا 

•• القاهرة-اأ ف ب:
ع�شكريا  ت��دري��ب��ا  وف��رن�����ش��ا  م�شر  جت���ري 
م�شرتكا ي�شم عنا�شر من �لقو�ت �جلوية 
و�لبحرية يف �لبلدين، وي�شتمر لعدة �أيام 
يف م�شر، بح�شب بيان �شادر عن �جلي�س 

�مل�شري.
�مل�شري و�لذي ن�شره  و�أفاد بيان �جلي�س 
�مل��ت��ح��دث �ل��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م��ه غ��ري��ب عبد 
على  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �شفحته  ع��ل��ى  �حل��اف��ظ 
تنفذ�ن  وفرن�شا  م�شر  في�شبوك  م��وق��ع 
�مل�شرتك  �جل������وى  �ل���ب���ح���رى  �ل���ت���دري���ب 
�لبحر  2022 مب�شرح عمليات  رم�شي�س 

�ملتو�شط )..( و�لذى ي�شتمر لعدة �أيام.

•• الفجر - تون�س

�لد�شتوري  �حل��زب  رئي�شة  قالت 
�حل���ر ع��ب��ري م��و���ش��ي خ���الل ندوة 
�شنجرب  �لث��ن��ني  �أم�����س  �شحفية 
�لرئي�س قي�س �شعيد على �حرت�م 
�أن  �ىل  م�شرية  �لتون�شي  �ل�شعب 
بها  يقومون  �لتي  �لحتجاجات 

�شتتخذ منحى ت�شاعديا.
و�أو�شحت مو�شي �أنه تقرر مبدئيا 
تنظيم وقفة �حتجاجية يوم 13 
مار�س للدفاع عن �لدولة و�نقاذ 
و�لفقر  �خل�شا�شة  م��ن  �ل�شعب 
�لجتماعي  �لح��ت��ق��ان  وخم��اط��ر 
و�لنهيار �ملايل، م�شددة على �أنهم 
ولن  �لو�قع  لن يخ�شعو� لالأمر 
�لدولة  وج��ه��ة  بتغيري  ي�شمحو� 
موؤ�ش�شاتها  وتفكيك  �لتون�شية 
و�شفتها  �ل��ت��ي  �ل��رب�م��ج  وتنفيذ 
بالهد�مة من قبل رئي�س �لدولة 

وحا�شيته وفق تعبريها.

للتد�بري  �أن  م��و���ش��ي  �أك����دت  ك��م��ا 
�ل�شتثنائية وللف�شل 80 حدود� 
منبهة  جت���اوزه���ا  مت  �إن�����ه  ق���ال���ت 
معاملة  م����ن  ذ�ت������ه  �ل�������ش���ي���اق  يف 

�لتون�شيني على �أنهم رعايا.
وك�����ش��ف��ت ع��ب��ري م��و���ش��ي تخوف 
�لقت�شادية  �لأزم����ة  م��ن  حزبها 

تهدد  �ل��ت��ي  و�لجتماعية  �مل��ال��ي��ة 
�ل�����ش��ل��م �لج���ت���م���اع���ي���ة وت���ر�خ���ي 
�ملطلب  ت���ن���ف���ي���ذ  يف  �ل����رئ����ي���������س 
يوليو   25 ل��ت��ح��رك��ات  �لأ���ش��ا���ش��ي 
�مل�شلمني  �لخ��و�ن  وه��و حما�شبة 

ومنظومة �لف�شاد �ل�شيا�شي.
)�لتفا�شيل �س10(
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حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد يناق�شان م�شاريع �خلم�شني و �ل�شتعد�د للمرحلة �ملقبلة من �لنمو مب�شاركة �ل�شباب   )و�م(

مو�شي يف ندوة �شحفية

جنود ي�شتبه �نهم رو�س يقومون بدورية يف �شارع بالقرم عام 2014

دعت �إىل �نتخابات ت�سريعية مبكرة

عبري مو�سي تعلن تر�سحها لالنتخابات الرئا�سية القادمة

ز�ر جناحي �لأوروغو�ي وبنما يف �إك�سبو

حممد بن را�سد يبحث مع رئي�س الأوروغواي 
تعزيز التعاون الثنائي وال�سراكة القت�سادية

•• دبي-وام:

�لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �أم�س فخامة لوي�س ل كايي بو رئي�س جمهورية 
للم�شاركة يف �حتفالت  �لبالد حاليا  �لذي يزور  �ل�شديقة  �ل�شرقية  �لأوروغ��و�ي 
بالده بيومها �لوطني يف �إك�شبو 2020 دبي بح�شور �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد 

بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �ملالية.
�ل��ذي جرى خالل  �للقاء  ر��شد خالل  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أع��رب �شاحب  و 
جولة يف مقر جناح �لأوروغو�ي يف �إك�شبو عن ترحيبه بالرئي�س لوي�س ل كايي بو 

و�لوفد �ملر�فق .
)�لتفا�شيل �س2(
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م�س�ؤول دويل لـ “وام”: الإمارات من 
اأكرب املانحني لربنامج الأغذية العاملي

اأخبار الإمارات

 كييف تطالب بتعزيز الدعم 
الغربي بعد حتذيرات من غزو رو�سي 

عربي ودويل

“هاتريك” لأوباميانغ تعيد 
بر�سل�نة اإىل املربّع الذهبي 

الفجر الريا�سي
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•• عوا�صم-وكاالت:

�أعلنت �لرئا�شة �لفرن�شية �أن �لرئي�شني �لأمريكي جو بايدن 
و�لرو�شي فالدميري بوتني، �تفقا من حيث �ملبد�أ على عقد 

قمة ثنائية ملناق�شة �أزمة �أوكر�نيا.
وقال ق�شر �لإليزيه يف بيان �إن �لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل 
ماكرون �قرتح على بايدن وبوتني يف مكاملتني منف�شلتني 
و�ل�شتقر�ر  �لأم������ن  مل��ن��اق�����ش��ة  ل���ق���اء  ع��ق��د  �ل���ه���ات���ف،  ع���رب 
�أوروب��ا. وقد قبل �لزعيمان فكرة �لقمة،  �ل�شرت�تيجي يف 

من حيث �ملبد�أ.
ومن �ملتوقع �أن يت�شع نطاق �لنقا�س لي�شم جميع �لأطر�ف 
وبح�شب  وب��وت��ني.  ب��اي��دن  ب��ني  �أويل  �جتماع  عقب  �ملعنية، 
بيان �لرئا�شة �لفرن�شية، �شيقرر وزير� �خلارجية �لأمريكي 
�نتوين بلينكن، و�لرو�شي �شريجي لفروف، جدول �أعمال 
�لقمة يوم �خلمي�س �ملقبل، يف �إطار حمادثات مقررة �شلفا 

ب�شاأن �لأزمة �لأوكر�نية.

بغزو  رو�شيا  قامت  ح��ال  �لقمة  تعقد  ل��ن  �لإل��ي��زي��ه:  و�أك���د 
�أوكر�نيا.

ميد�نيا، �أعلنت �أجهزة �لأمن �لرو�شية، �لثنني، �أن قذيفة 
�أطلقها �جلي�س �لأوكر�ين دمرت مركز� حدوديا يف �أحدث 

تطور�ت �أزمة �أوكر�نيا �ملت�شارعة.
وقالت �أجهزة �لأمن �لرو�شية �إن �لقذيقة �لأوكر�نية دمرت 
مركز� حلر�س �حلدود يف منطقة رو�شتوف، يبعد فقط 15 

مرت� عن �حلدود.
�ملركز  تظهر  فيديو  مقاطع  رو�شية  �إع��الم  و�شائل  ون�شرت 

�لأمني وقد �أ�شبح �أثر بعد عني �إثر �لق�شف.
ومل تتحدث و�شائل �لإعالم �لرو�شية عن وقوع �إ�شابات �أو 

�أ�شر�ر.
من جانبه، نفى متحدث با�شم �لقو�ت �مل�شلحة �لأوكر�نية 
��شتهدفت  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �ل��ق��و�ت  ت��ك��ون  �أن  ك��ر�م��ات��ور���س  يف 
�لرو�شي  �لفدر�يل  �لأمن  ي�شتخدمه جهاز  مركز� حدوديا 
معلومات  باأنه  مو�شكو  �دع��اء  و��شًفا  رو�شتوف،  يف منطقة 

بافلو  �لأوك����ر�ين  �جلي�س  با�شم  �مل��ت��ح��دث  وق���ال  م�شللة. 
كوفالت�شوك لل�شحفيني: ل ميكننا منعهم من �إنتاج هذه 
�ملعلومات �مل�شللة لكننا ن�شدد على و�قع �أننا لن نطلق �لنار 
على �أي من�شاأة مدنية �أو على منطقة رو�شتوف يف رو�شيا، 
�لحتالل  ق���و�ت  على  مدفعي  ق�شف  م��ن  م��ا  �أن  م�شيًفا 

�لرو�شية.
وتربز �أهمية هذ� �حلدث يف �أنه يقع بعيد� عن �ملنطقتني 
�لنف�شالينت يف �شرق �أوكر�نيا، وهما لوهان�شك ودونيت�شك 
تعقد  باحتمال  ي�شي  م��ا  دون��ب��ا���س،  منطقة  يف  �ل��و�ق��ع��ت��ان 

�لأو�شاع �ملعقدة �أ�شال.
بني  �ل�شتباكات  وت���رية  �رتفعت  �لأخ����رية،  �لأي���ام  وخ���الل 

�لنف�شالني �ملدعومني من رو�شيا و�جلي�س �لأوكر�ين.
 4 �أ�شيب  �إن جنديني قتال فيما  وقال �جلي�س �لأوك��ر�ين 

�آخرون، يف ق�شف ��شتهدفهم �شرقي �لبالد.
�إىل �لإع������الن ع���ن مقتل  ����ش���ارع �لن��ف�����ش��ال��ي��ون  ولح���ق���ا، 

�شخ�شني بق�شف حكومي يف �ل�شاعات �لأخرية.

يف غياب روؤية دفاعية �ساملة:

اأوروبا..الدفاع رهان الرئا�سة 
الفرن�سية لالحتاد الأوروبي

•• الفجر-بوابة الذكاء االقت�صادي -ترجمة خرية ال�صيباين

�أظهرت �تفاقية �وكو�س، و�لنعطاف يف �ل�شنو�ت �لأخرية نحو جنوب �شرق �آ�شيا، �أظهر� 
لالحتاد �لأوروبي، وخا�شة فرن�شا، �أن �أوروبا مل تعد �أكرث من م�شرح ثانوي للوليات 
�مل�شرتك،  �ل��دف��اع  ره���ان  ويعترب  خري�شتوف.  �إي��ف��و  �لج��ت��م��اع  ع��امل  ح�شب  �مل��ت��ح��دة، 

�حل�شا�س، �إحدى �أولويات �لرئا�شة �لفرن�شية لالحتاد �لأوروبي.
مع �حتياجات وقدر�ت متباينة، يتقدم �لتعاون �لدفاعي �لأوروبي ب�شكل غري مت�شاو. 
هناك �لعديد من �ملبادر�ت: �شيا�شة �لأمن و�لدفاع �مل�شرتكة )2009(، �لتعاون �ملنظم 
�لأوروبي  �لدفاع  �أو �شندوق  �لأوروبية )2018(  �لتدخل  �لد�ئم )2017(، مبادرة 
م�شاريع  �لت�شلح،  جم��ال  يف  للرتويج  ق���در�ت  �لأوروب����ي  �لحت���اد  وميتلك   .)2021(
�ل�شطناعي  و�لقمر  �لع�شكرية،  �مل��ر�ق��ب��ة  و�أق��م��ار  �إم،   400 �إي���ه  و�إي��رب��ا���س  تايجر، 
�لع�شكري �لفرن�شي �لإيطايل �أثينا-فيدو�س، تعترب �أمثلة جيدة على �لنجاح. وهناك 
ا م�شاريع و�عدة �أخرى مثل �لنظام �لرئي�شي للقتال �لربي، �أو نظام �لقتال �جلوي  �أي�شً

يف �مل�شتقبل، �أو يورودرون. )�لتفا�شيل �س13(

ال�سرية  رفع  ميدد  لبنان  برملان 
امل�سرفية للح�سول على م�ساعدات

•• بريوت-رويرتز:

قال نو�ب �إن جمل�س �لنو�ب �للبناين �أقر 
�لثنني قانونا لتمديد مهلة رفع �ل�شرية 
�مل�شرفية �ملرتبطة بالتدقيق �جلنائي عن 
مطلب  وه��و  �مل��رك��زي،  �مل�شرف  ح�شابات 
�أ�شا�شي للح�شول على م�شاعد�ت �أجنبية 

و�شلت �إىل طريق م�شدود.
وي��ع��د ه���ذ� �ل��ت��دق��ي��ق ���ش��رط��ا ك��ي يح�شل 
مل�شاعدته  خارجية  م�شاعد�ت  على  لبنان 
على �لتعايف من �لنهيار �ملايل �لذي حرم 
معظم �ملودعني من ح�شاباتهم �مل�شرفية 
�مل��ق��وم��ة ب���ال���دولر ودف���ع ب��اأرب��ع��ة م��ن كل 
وفقا  �لفقر،  بر�ثن  �إىل  لبنانيني  خم�شة 

لوكالت �لأمم �ملتحدة.
خطو�ت  �ملطلوبة  �لإ���ش��الح��ات  وت�شمل 
�جلذري  �ل�شبب  وه���و  �ل��ف�����ش��اد،  مل��ع��اجل��ة 
�نهيار  �إىل  �أدى  �ل����ذي  �مل����ايل  ل��الن��ه��ي��ار 
�ل��ع��م��ل��ة وت�����ش��ب��ب يف ت��خ��ل��ف �ل���دول���ة عن 
�لأول  كانون  دي�شمرب  ويف  ديونها.  �شد�د 
�للبناين  �لنو�ب  جمل�س  �شادق   2020
عن  �مل�شرفية  �ل�شرية  يرفع  قانون  على 
مل��دة ع��ام. و�نتهت  �مل��رك��زي  رق��اب��ة �لبنك 
�ملا�شي  �لعام  نهاية  �لقانون يف  �شالحية 
�إن ذمل ميثل عقبة  �ملحللني  وق��ال بع�س 

جديدة �أمام �إجر�ء مر�جعة.
وق���ال �ل��ن��ائ��ب �ل��ربمل��اين �إب��ر�ه��ي��م كنعان 
�لنو�ب  جمل�س  يف  �ملالية  �للجنة  رئي�س 
د �لآن حلني �لنتهاء من  ُم��ِدّ �إن �لقانون 
ت�شريحات  يف  ك��ن��ع��ان  وق����ال  �ل��ت��دق��ي��ق. 
“هذ�  �ملحلية  �لتلفزيون  ق��ن��و�ت  نقلتها 
�لنيابي.  �ملجل�س  ب��اج��م��اع  �أق���ر  �ل��ق��ان��ون 
�لقانون ي�شع �لتدقيق �جلنائي على �شكة 

نهائية«.

ت�سغيل  العربي:  الربملان  رئي�س 
�سد النه�سة ينتهك اتفاقيات دولية

•• عوا�صم-وكاالت:

عادل  �لعربي  �لربملان  رئي�س  ن��دد 
�إثيوبيا  ب��اإع��الن  �أم�����س  �لع�شومي 
عملية  يف  �أح�������ادي  ب�����ش��ك��ل  �ل���ب���دء 
ت�����ش��غ��ي��ل ����ش���د �ل��ن��ه�����ش��ة، م����وؤك����د�ً 
�لتي  لتلك �خلطوة  �لتام  �لرف�س 
�عتربها م�شا�شاً خطري�ً باحلقوق 

�ملائية مل�شر و�ل�شود�ن.
وقال �لع�شومي يف بيان، �إن �خلطوة 
�نتهاكاً  �أي�����ش��اً  مت��ث��ل  �لإث��ي��وب��ي��ة 
�لدولية  ل��الت��ف��اق��ي��ات  ���ش��ري��ح��اً 
��شتخد�م  تنظم  �ل��ت��ي  و�ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
مياه نهر �لنيل كنهر دويل، مبا يف 
ذلك �لتز�مات �إثيوبيا �ملوقع عليها 
�إعالن  �ل��وزر�ء �لإثيوبي يف  رئي�س 

�ملبادئ لعام 2015.
وطالب رئي�س �لربملان �أدي�س �أبابا 
�إجر�ء�ت  �أي  �تخاذ  عن  بالمتناع 
بامل�شالح  �ل�����ش��رر  ت��ل��ح��ق  �أح���ادي���ة 
�ملائية لدول �مل�شب، موؤكد�ً �أن هذه 
�لطبيعة  �لت�شرفات لن تغري من 
للح�ش�س  و�لتاريخية  �لقانونية 
�مل���ائ���ي���ة �ل��ث��اب��ت��ة ل��ك��ل م���ن م�شر 

و�ل�شود�ن و�ملعرتف بها دولياً.
وج�����دد �ل��ع�����ش��وم��ي �ل��ت��اأك��ي��د على 
�تفاق  �إىل  �لتو�شل  �شرورة �شرعة 
�لنه�شة  ���ش��د  مل���لء  م��ل��زم  ق��ان��وين 
بامل�شالح  �لإ���ش��ر�ر  دون  وت�شغيله، 

�ملائية لكل من م�شر و�ل�شود�ن.

ماركة م�سّجلة رو�سية:

ما�سكريوفكا، اخلداع الع�سكري الذي يع�سقه بوتني!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

تزعم مو�شكو �أنها بد�أت يف �شحب قو�تها �ملحت�شدة يف �شو�حي �أوكر�نيا. 
يف �ملقابل، ي�شهد �لغربيون �أن �أعد�دهم تتز�يد، ويخ�شون �لغزو.

�ن�شحاب  ب��دء  بوتني  �دع��ى فالدميري  ف��رب�ي��ر،   15 �لثالثاء،  ي��وم  منذ 
�لقو�ت �لرو�شية �ملحت�شدة بالقرب من �حلدود �لأوكر�نية و�لتي �أثارت 
خماوف من حدوث غزو. يف نف�س �لوقت، قال �لناتو �إن عمليات �لنت�شار 
�جلنود  عدد  �أن  بايدن،  جو  �لأمريكي  �لرئي�س  �أعلن  وهكذ�  م�شتمرة. 
�لرو�س �ملوجودين يف �ملنطقة �شيكون �أكرث من 150 �ألًفا، مو�شًحا �أنه 

ي�شعر �أن هجوًما �شيحدث يف �لأيام �ملقبلة.
�لع�شكري  �خل���د�ع  جعلت  مو�شكو  لأن  �زدي����اد  يف  �ل��غ��رب  ثقة  ع��دم  �إن 
عالمتها �ملميزة. بالتاأكيد، هذه �حليل قدمية قدم �لعامل، مثل ح�شان 
طرو�دة �ملذكور يف ملحمة هومريو�س. لكن يف رو�شيا، هذ� �لنهج له ��شم 
�و  �أنه متويه  حمدد: ما�شكريوفكا، و�ل��ذي ميكن ترجمته حرفًيا على 

خد�ع. وهي مادة تدّر�س يف �أكادميياتها �لع�شكرية منذ عقود.
)�لتفا�شيل �س15(

اأوروبا..الدفاع رهان الرئا�سة 
الفرن�سية لالحتاد الأوروبي
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اأخبـار الإمـارات

بحثا �سبل توفري �أف�سل �أ�سكال �حلياة �لكرمية �سو�ء للمو�طنني �أو �ملقيمني

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يناق�سان م�سرية التطوير والتنمية ال�ساملة يف الدولة

وما هو ماأمول منهم من �إ�شهامات 
�لتطوير  م�شرية  ل��دف��ع  �إي��ج��اب��ي��ة 
م�شار�تها،  خمتلف  �شمن  ق��دم��ا 

�لكرمية  �حل���ي���اة  �أ����ش���ك���ال  �أف�����ش��ل 
�شو�ء للمو�طنني �أو �ملقيمني، وفق 

�أرقى �ملعايري و�ملمار�شات �لعاملية.

ي�شمن لها �أعلى م�شتويات �لريادة 
�لتي  �حليوية  �لقطاعات  �شتى  يف 
�شالح  يف  �مل��ط��اف  نهاية  يف  ت�شب 

�ملو�طن.
وتناول �لنقا�س �أي�شا �جلهود �لتي 
توفري  �شبيل  يف  �ل��دول��ة  بها  تقوم 

�لر�ئد  �لتنموي  �لنموذج  لرت�شيخ 
�لذي جنحت �لإم��ار�ت يف تقدميه 
ومبا  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  مد�ر  على 

م�شاريع  �إىل  �حل���دي���ث  وت���ط���رق 
للمرحلة  �ل�شتعد�د  و  �خلم�شني 
�ملقبلة من �لنمو مب�شاركة �ل�شباب 

•• دبي- وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  �ل���ت���ق���ى 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" �أخاه 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
��شرت�حة  يف  �أم�����س  ظهر  �مل�شلحة 

�ملرموم بدبي.
وناق�س �شموهما خالل �للقاء عدد� 
مب�شرية  �ملتعلقة  �ملو�شوعات  م��ن 
�ل��ت��ط��وي��ر و�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ش��ام��ل��ة يف 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  �ل���دول���ة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
و ما  "حفظه �هلل"،  �لدولة  رئي�س 
ت�شمله من م�شاريع كربى وخطط 
طموحة هدفها �لأول حتقيق رفعة 
وم�شتقبل  حا�شر  وخدمة  �لوطن 

�ل��وط��ن و�مل���و�ط���ن، وت��ع��زز مكانة 
للمو�هب �خلالقة  قبلة  �لإم��ار�ت 

ومق�شد� �لعقول �ملبدعة.
وت���ب���ادل ���ش��م��وه��م��ا �حل��دي��ث حول 
ملعر�س  �ل��ن��اج��ح��ة  �ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
و�أث���ره���ا يف  دب���ي   2020 �إك�����ش��ب��و 
�إح�����د�ث م��زي��د م���ن �ل��ت��ق��ارب بني 
����ش���ع���وب �ل����ع����امل مب����ا �أت����اح����ه من 
�ل���ل���ق���اء و�لط���������الع على  ف����ر�����س 
�ملتنوعة،  وح�شار�تهم  ثقافاتهم 
تاأكيد  �ل��ك��ب��ري يف  وق��ي��م��ة �حل����دث 
��شت�شافة  ع��ل��ى  �لإم�������ار�ت  ق����درة 
�لعامل من �أجل �إقامة حو�ر هدفه 
�لتو�شل �إىل عامل �أف�شل ينعم فيه 
و�لرخاء  �لتقدم  بفر�س  �جلميع 

و�لزدهار.
مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  �للقاء  ح�شر 
مكتوم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
رئي�س  ن���ائ���ب  دب�����ي  ح���اك���م  ن���ائ���ب 

جمل�س �لوزر�ء وزير �ملالية .

حممد بن را�سد يت�سلم اأوراق اعتماد �سفراء جدد لدى الدولة

ز�ر جناحي �لأوروغو�ي وبنما يف �إك�سبو

حممد بن را�سد يبحث مع رئي�س الأوروغواي تعزيز التعاون الثنائي وال�سراكة القت�سادية

•• دبي - وام:

ت�شلم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�شمو  �لإثنني بح�شور  "رعاه �هلل" �أم�س  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
رئي�س  نائب  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ 
�آل نهيان  جمل�س �ل��وزر�ء وزير �ملالية و �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية �أور�ق �عتماد �شفر�ء جدد معينني 

لدى �لدولة لعدد من �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة.

دبي،   2020 �إك�شبو  �ل��ذي جرى يف مقر  �ل�شتقبال،  �شموه خالل  و رحب 
بكل من �شعادة �شفيان �شامل �ل�شيباين، �شفري ليبيا، و�شعادة ماماري كامار�، 
�شفري مايل، و�شعادة لوي�س �ألفون�شو دي �ألبا غونغور�، �شفري �ملك�شيك معربا 
�أمنياته بالتوفيق يف مهامهم ومبا ي�شهم يف تعزيز رو�بط  لهم عن خال�س 
�ل�شر�كة  دعائم  تر�شيخ  يف  ويخدم  وبلد�نهم،  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  �لتعاون 

�شمن خمتلف �مل�شار�ت �لدبلوما�شية و�لقت�شادية و�لثقافية.
و �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �أن حكومة �لإمار�ت 
حري�شة على تقدمي كافة �أ�شكال �لدعم �ملمكنة للبعثات �لدبلوما�شية �لعاملة 

يف �لدولة، لتمكينهم من �لقيام باأدو�رهم على �لوجه �لأكمل، تر�شيخا ملبادئ 
�لنفتاح و�ل�شر�كة �لتي تتبناها �لدولة يف عالقاتها مع خمتلف دول �لعامل 
�مل�شالح  وم��ر�ع��اة  �ملتبادل  �لح��رت�م  من  �أ�شا�س  على  و�ل�شديقة،  �ل�شقيقة 

�مل�شرتكة بغية تو�شيع قاعدة �لتعاون �لبناء يف خمتلف �ملجالت.
و�أمنياتهم  دول��ه��م  ق��ادة  حتيات  �جل��دد  �لثالثة  �ل�شفر�ء  نقل  جانبهم  م��ن 
وتقديرهم  و�لزده���ار  �لتقدم  من  مبزيد  �لكرمي  و�شعبها  �لإم���ار�ت  لدولة 
م�شمار  يف  تقدمه  �ل��ذي  �ل��ر�ئ��د  وللنموذج  �ل�شاملة  �حل�شارية  لنه�شتها 
ت�شهم  وما  و�ل��دويل،  �لإقليمي  �ل�شعيدين  و�لإن�شاين على  �لتنموي  �لعمل 

باأ�شباب  �لإن�شان  �أف�شل ينعم فيه  �إيجاد غد  به �لإم��ار�ت من جهود هدفها 
�ل�شتقر�ر و�لرخاء.

دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم،  �آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �ملقابلة  ح�شر 
�ل�شيخ  و�شمو  �لإم���ار�ت،  �لأعلى ملجموعة ط��ري�ن  �لرئي�س  �مل��دين  للطري�ن 
و�شمو  لالإعالم،  دبي  جمل�س  رئي�س  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  �أحمد 
�ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي، 
ومعايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان، وزير �لت�شامح و�لتعاي�س، وعدد 

من �أ�شحاب �ملعايل �لوزر�ء.

•• دبي-وام:

�لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" �أم�س فخامة لوي�س ل كايي بو 
رئي�س جمهورية �لأوروغو�ي �ل�شرقية �ل�شديقة �لذي يزور �لبالد حاليا 
دبي"   2020 "�إك�شبو  يف  �لوطني  بيومها  ب��الده  �حتفالت  يف  للم�شاركة 
بح�شور �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي 

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �ملالية.
�للقاء �لذي جرى  �أع��رب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد خالل  و 
بالرئي�س  ترحيبه  �إك�شبو عن  يف  �لأوروغ����و�ي  خ��الل جولة يف مقر جناح 

لوي�س ل كايي بو و�لوفد �ملر�فق .
و تطرق �لنقا�س �إىل تطور �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين و�شبل تنميتها 
و�كت�شاف  و�لتقني،  و�ل�شتثماري  �لقت�شادي  �لتعاون  ل�شيما على �شعيد 

فر�س جديدة تخدم �لأهد�ف �لتنموية للجانبني، ومبا يرقى �إىل تطلعات 
ودول  �لإم����ار�ت  دول��ة  ب��ني  �لتو��شل  ج�شور  وي��ع��زز  �ل�شديقني،  �ل�شعبني 

�أمريكا �لالتينية ب�شورة عامة.
2020 دبي يف توطيد  �إك�شبو  جرى خالل �للقاء ��شتعر��س دور معر�س 
بني  �لتقارب  من  مزيد  حتقيق  يف  و�إ�شهامه  �لعامل  �شعوب  بني  �ل��رو�ب��ط 
عما  ف�شال  �لعامل،  ثقافات  على  فر�شة لالطالع  يتيحه من  بلد�نه، مبا 
�أحدث  ع��ل��ى  للتعرف  م��ن م�شاحة رح��ب��ة  �ل��ك��ب��ري  �ل��ع��امل��ي  ي��وف��ره �حل���دث 
�لبتكار�ت و�حللول �لتي ت�شهم يف �إيجاد عامل �أف�شل يت�شارك فيه �جلميع 

فر�س �لتقدم و�لنمو.
من جانبه، �أعرب �لرئي�س لوي�س ل كايي بو عن عميق �متنانه ملا وجده يف 
دولة �لإمار�ت من ترحاب وح�شن ��شتقبال موؤكد� حر�س بالده على تنمية 
رو�بط �ل�شد�قة و�لتعاون بني �لبلدين وعرب عن �أمله يف �أن تكون م�شاركة 

�لأوروغو�ي يف معر�س �إك�شبو �إ�شافة تخدم حتقيق هذ� �لهدف.

�أع��رب رئي�س �لأوروغ���و�ي عن خال�س �لتهاين لدولة �لإم��ار�ت قيادة  كما 
�ل�شرق  يف  �لأوىل  للمرة  �نعقاده  مع  لإك�شبو  �ملتميز  �لتنظيم  على  و�شعبا 
�آ�شيا، وتقديره للدور �لر�ئد �لذي ت�شطلع به  �لأو�شط و�أفريقيا وجنوب 
دول��ة �لإم���ار�ت على �ل�شعيد �ل��دويل ل�شيما يف جم��ال ت�شجيع �حل��و�ر و 
�لإم��ار�ت مزيد�  دولة  وقيادة  ل�شعب  متمنيا  و�ل�شالم،  و�لتعاي�س  �لتفاهم 

من �لنجاح و�لتقدم و�لزدهار.
رئي�س  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �للقاء  ح�شر 
جمل�س دبي لالإعالم و �شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 

رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي.
�إىل ذلك، قام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم ير�فقه �شمو 
�ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم، و�شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
بزيارة جناح دولة بنما �ملقام يف منطقة "�ملو�شوعات" يف �إك�شبو، و�لتي تروج 

لنف�شها من خالله كبو�بة لالأمريكيتني كمركز رئي�شي للتجارة و�لأعمال 
و�لتقنية، وتعر�س فيه ملا تتمتع به من فر�س ��شتثمارية، مع تقدمي ملحات 

من ثقافتها وتر�ثها.
و �طلع �شموه خالل �لزيارة على ما تقوم به بنما من جهود لتي�شري حركة 
�لتجارة �لعاملية من خالل قناة بنما �لبحرية �لتي ت�شكل �أحد �أهم �ملمر�ت 
بني  �لو�شل  حلقة  ت�شكل  �إذ  �لعاملية  للتجارة  �حليوية  و�لرو�بط  �ملالحية 

�ملحيطني �لهادئ و�لأطل�شي.
�شياحي  ج��ذب  م��ق��وم��ات  م��ن  جناحها  يف  بنما  تعر�شه  م��ا  �شموه  و���ش��اه��د 
�لغنية  �لفطرية  و�حلياة  �خلالبة  �لطبيعية  بيئتها  �أبرزها  ومن  متنوعة 
�أنو�عه  �أف�شل  �إىل ما ت�شتهر به من م��ز�رع �لنب �لذي تنتج بع�س  �إ�شافة 
�إ�شافة �إىل خم�شة مو�قع ت�شمها بنما م�شجلة على  على م�شتوى �لعامل، 
 " �ليوني�شكو   " و�لثقافة  و�لعلوم  للرتبية  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  قائمة 

للرت�ث �لعاملي.
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اأخبـار الإمـارات
الداخلية تعلن متديد قرار اإيقاف الطائرات بدون طيار والريا�سات اجلوية اخلفيفة مبختلف اأ�سكالها 

•• اأبوظبي- وام:

عمليات  �إي���ق���اف  ق����ر�ر  مت��دي��د  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
�لطري�ن ملاّلك وممار�شي وهو�ة �لطائر�ت بدون طيار و 
�لتي تت�شمن م�شتخدمي �لطائر�ت دون طيار "�لدرون" و 
�لطائر�ت �لريا�شية �خلفيفة مبختلف �أ�شكالها و�أنو�عها 
وحتى  و�ل�شر�عية  �جلوية  �لريا�شات  ممار�شة  فيها  مبا 
للطري�ن  �لعامة  �لهيئة  مع  بالتن�شيق  وذل��ك  �آخ��ر  �إ�شعار 
�أنه يتم حاليا  و�أو�شحت  �ل�شادرة  للتعليمات  �ملدين وفقاً 
�لطائر�ت  با�شتخد�م  �ملتعلقة  �لأنظمة  وتعديل  مر�جعة 

بدون طيار يف �لدولة و مناطق �لطري�ن.

�أف��ر�د �ملجتمع بالتعليمات  �ل��وز�رة �شرورة �لتز�م  �أكدت  و 
�ل��ه��ي��ئ��ة �لعامة  �ل��د�خ��ل��ي��ة و  ب�����وز�رة  �حل��ك��وم��ي��ة مم��ث��ل��ة 
ل��ل��ط��ري�ن �مل����دين وذل����ك ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى ���ش��الم��ة �لأرو�ح 
و�مل��م��ت��ل��ك��ات و�لأج�������و�ء م���ن ج����ر�ء �ل���ش��ت��خ��د�م �خلاطئ 
وغ��ري �لآم���ن لتلك �ل��ه��و�ي��ة. و�أو���ش��ح��ت �أن��ه فيما يخ�س 
م�شاريع  �أو  ع��ق��ود عمل  لديها  �ل��ت��ي  و�ل�����ش��رك��ات  �جل��ه��ات 
��شتخد�م �لطائر�ت بدون طيار فاإنه  جتارية تعتمد على 
يتوجب عليها �لتو��شل مع �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين 
باأعمالها  للقيام  �لالزمة  و�لت�شاريح  �ل�شتثناء�ت  لأخ��ذ 
وم�شاريعها خالل هذه �لفرتة جتنباً لأي تبعات توؤثر على 
توقيتات هذه �مل�شاريع. و�شددت وز�رة �لد�خلية على �أن كل 

�أي من  �أو ممار�شة  �أي عمليات طري�ن  من يقوم بت�شغيل 
هذه �لأن�شطة وعدم �لتقيد بالتعليمات �ل�شادرة �شيعر�س 
نف�شه للم�شاءلة �لقانونية طبقاً للمادة 176 من �ملر�شوم 
قانون  ���ش��اأن  يف   2021 ل�شنة   31 رق��م  �حت���ادي  بقانون 
تقل  ل  مدة  باحلب�س  يعاقب  و�ل��ذي  و�لعقوبات  �جلر�ئم 
وبالغر�مة  �شنو�ت،  تزيد على خم�س  و ل  �أ�شهر  �شتة  عن 
ب���اإح���دى هاتني  �أو  �أل���ف دره����م،   100 ت��ق��ل ع��ن  �ل��ت��ي ل 
�لعقوبتني كل من طار فوق مناطق من �إقليم �لدولة على 
يف  ويعد  �ملخت�شة،  �ل�شلطات  من  �ل�شادر  �حلظر  خ��الف 
حكم �لطري�ن �لتحليق بطائرة بدون طّيار ويعاقب على 

�ل�شروع يف ذلك باحلب�س �أو �لغر�مة.

املوارد الب�سرية والتوطني ت�سكل جلنة خا�سة لتظلمات اأ�سحاب العمل والعمال
•• دبي -وام:

�أ�شدرت وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني قر�ر� بت�شكيل جلنة للنظر يف �لتظلمات �ملقدمة من طريف عالقة �لعمل 
�لتعاقدية بخ�شو�س �لقر�ر�ت �ل�شادرة عن �لوز�رة بحق �أي منهما. ياأتي ذلك تنفيذ� للمر�شوم بقانون �حتادي ب�شاأن 
تنظيم عالقات �لعمل ولئحته �لتنفيذية ومبا يوؤكد على مبد�أ �لنز�هة و�ل�شفافية يف �لتعامل مع �أ�شحاب �لعمل 
و�لعمال وتوفري قناة خا�شة ل�شماع �شوتيهما حيال �لقر�ر�ت �ملتخذة من �لوز�رة و�ملتعلقة باأي طرف منهما ل �شيما 
من حيث �لتظلم من قر�ر رف�س ت�شريح �لعمل و�لغر�مات �لإد�رية ووقف �ملن�شاأة و�لتظلم من حظر منح ت�شريح 
عمل للعامل وغريها من �لقر�ر�ت. وحدد �لقر�ر �لوز�ري مدة 30 يوما لتقدمي طلب �لتظلم حت�شب من تاريخ علم 
�ملتظلم بالقر�ر �ل�شادر عن �لوز�رة بحقه على �أن يكون �لطلب م�شبباً ومرفقاً به كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة له.  ومن 
�ملقرر �أن يتم �لبت يف طلب �لتظلم خالل 15 يوم عمل من تاريخ تقدميه و�إخطار مقدم طلب �لتظلم و�لوحد�ت 
�لتنظيمية يف �لوز�رة بقر�ر�تها لتخاذ �لالزم ب�شاأنه. يذكر �أن تقدمي �لتظلمات يكون من خالل �ملوقع �للكرتوين 
للوز�رة mohre.gov.ae �أو من خالل �لتطبيق �لذكي للوز�رة �ملتو�فر يف متجري �أبل �شتور وجوجل بالي حيث 

�شيتم ��شعار �شاحب طلب �لتظلم بالنتيجة فور �لنتهاء من �لنظر يف �لطلب من قبل �للجنة.

خليفة بن طحنون ي�ستقبل رئي�س جمل�س ال�سعب الهندي يف واحة الكرامة

تريندز و»حرف اآند فا�سلة« يوقعان اتفاقية تعاون بحثي واإعالمي

اأكرث من 99 األف م�ستفيد من مبادرة »�سر باأمان« ب�سرطة اأبوظبي خالل 2021 

•• اأبوظبي-وام: 

مدير  ن��ه��ي��ان  �آل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  ��شتقبل 
تنفيذي مكتب �شوؤون �أ�شر �ل�شهد�ء يف ديو�ن ويل عهد 
�أوم  معايل  باأبوظبي  �لكر�مة  و�ح��ة  يف  �م�س  �أبوظبي 
بريل رئي�س جمل�س �ل�شعب بجمهورية �لهند وذلك يف 
�إطار زيارته �لر�شمية للدولة. ولدى و�شوله �إىل و�حة 
�لكر�مة ��شتعر�س معاليه مع �ل�شيخ خليفة بن طحنون 
�أمام  �إكليال  و�شع  ثم  �ل�شرف  حر�س  مر��شم  نهيان  �آل 
كل  ي�شتند  لوحا   31 من  يتكون  �ل��ذي  �ل�شهيد  ن�شب 
منها على �لآخر كرمز للوحدة و�لتكاتف و�لت�شامن بني 
قيادة دولة �لإمار�ت و�شعبها وجنودها �لأبطال. و قدم 

خالل  نهيان  �آل  حممد  بن  طحنون  بن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل�شعب  رئي�س جمل�س  ب��ريل  �أوم  بها معايل  ق��ام  جولة 
بجمهورية �لهند يف خمتلف �أنحاء �لو�حة �شرحا و�فيا 
عن مر�فقها �لتي ترمز �إىل بطولت �أبناء دولة �لإمار�ت 
�لقيم  م��ن  �لكثري  ع��ن  وت��ع��رب  وت�شحياتهم  �ل��ب��و����ش��ل 
بت�شجيل  جولته  و�ختتم  �جلليلة  �لوطنية  و�ل���دللت 
ك��ل��م��ة يف ���ش��ج��ل �ل������زو�ر ت��ع��رب ع���ن ت��ق��دي��ره لبطولت 
وت�شحيات �شهد�ء دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة. ي�شار 
�لوطنية  �ملعامل  �أب��رز  �أحد  �لكر�مة تعترب  �أن و�حة  �إىل 
و�حل�شارية يف �لعا�شمة �أبوظبي ومت ت�شييدها تخليد� 
لبطولت �شهد�ء �لإمار�ت وت�شحياتهم يف �شبيل �لدفاع 

عن �لوطن وحماية مكت�شباته ومنجز�ته.

•• ابوظبي-الفجر:

مذكرة  و�ل�شت�شار�ت"  للبحوث  تريندز  "مركز  وّق��ع 
تفاهم وتعاون يف �ملجالت �لبحثية و�لعلمية مع "حرف 
بني  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �إىل  ت��ه��دف  ميديا"،  فا�شلة  �آن���د 
�جلانبني يف �ملجالت �لبحثية و�ل�شت�شار�ت و�لتدريب، 
من  و�ل�شتفادة  �ملعرفية  �لقاعدة  تو�شيع  جانب  �إىل 

�خلرب�ت �لعلمية و�لبحثية �ملرت�كمة لديهما.
حممد  "تريندز" �لدكتور  جانب  من  �لتفاقية  وّق��ع 
عبد�هلل �لعلي، �لرئي�س �لتنفيذي للمركز، ومن جانب 
�ملوؤ�ش�س  �لنقيد�ن  �آند فا�شلة" �ل�شيد من�شور  "حرف 
�أمل  �لدكتورة  نائبته  بح�شور  للمركز،  �لعام  و�ملدير 
و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  ع��ل��ى  �لت��ف��اق��ي��ة  تن�س  �إذ  ���ش��ق��ر، 
�لدر��شات  جم�����الت  يف  وت��ف��ع��ي��ل��ه��م��ا  �جل���ان���ب���ني  ب���ني 
يف  و�لتدريب  �خل��رب�ت  وت��ب��ادل  �ل���ر�ي،  و��شتطالعات 

�ملجالت �لإعالمية و�لبحثية.
توقيع  �أن  �ل��ع��ل��ي  �هلل  ع��ب��د  حم��م��د  �ل���دك���ت���ور  و�أك������د 
�لتفاقية ياأتي  يف �إطار حر�س "تريندز" على �لنفتاح 
و�لبحثية  �لإعالمية  و�ملر�كز  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف  على 
�ملركز  جهود  يخدم  مبا  و�لعاملية،  و�لإقليمية  �ملحلية 
�لهادفة �إىل دعم �لبحث �لعلمي �لر�شني و�إعد�د جيل 
�مل�شاركة  على  �لقادرين  �ل�شباب  �لباحثني  من  جديد 

بفعالية يف �شناعة �مل�شتقبل. 
�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �لإع����الم  تكاتف  �أه��م��ي��ة  و���ش��دد على 
من �أجل ن�شر �ملعرفة �ل�شحيحة، ون�شر قيم �لت�شامح 

ة �لإن�شانية ونبذ �لعنف و�لكر�هية، مو�شحاً �أن  و�ألأخوَّ
حمتوى  لتقدمي  �أ�شا�شياً  �أم��ر�ً  ي�شكل  �لعلمي  �لبحث 
�لقر�ر  �شّناع  دعم  يف  ي�شاهم  ومفيد،  ر�شني  �إعالمي 
�لتو��شل  �أهمية  على  م�����ش��ّدد�ً  ع���ام،  ب�شكل  و�ملهتمني 
�لإعالمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع خمتلف  و�ل��ف��ك��ري  �مل��ع��ريف 
و�لبحثية ملو�كبة �لق�شايا �لإقليمية و�لعاملية بالنقا�س 

و�لتحليل وطرح حلول �لت�شدي لها.
توقيع  �أن  �ل��ن��ق��ي��د�ن  من�شور  �ل�شيد  �أو���ش��ح  ب����دوره، 
للبحوث  تريندز  مركز  مع  و�لتعاون  �لتفاهم  مذكرة 
�لطرفني،  بني  متميزة  لعالقة  يوؤ�ش�س  و�ل�شت�شار�ت، 
م��ن �خلرب�ت  �ل���ش��ت��ف��ادة  ت��ع��زز  �لتفاقية  �أن  و�أ���ش��اف 
جمال  يف  "تريندز"  ميتلكها  �لتي  و�لعلمية  �لبحثية 
عمل مركز "حرف �آند فا�شلة"، خا�شة يف جمال �لن�شر 
و�لتدريب و�ل�شت�شار�ت عرب تنظيم �لدور�ت و�لندو�ت 

�مل�شرتكة وكذ� �لن�شر �ملتبادل بني �لطرفني.
�لروؤية  ت��دع��م  �لت��ف��اق��ي��ة  �أن  �ل��ن��ق��ي��د�ن  �أو����ش���ح  ك��م��ا 
�لنهو�س  ع��ل��ى  ت���رك���ز  و�ل���ت���ي  ل��ل��ط��رف��ني  �مل�����ش��رتك��ة 
بقدر�ت وطاقات �جليل �جلديد من �ل�شباب �لباحثني 
�لبحثية  لل�شاحة  ج��دي��دة  دم���اء  و���ش��خ  �لإم���ار�ت���ي���ني 
بالتدريب  �لطاقات  هذه  ودعم  و�خلليجية  �لإمار�تية 
يف  و�لتفاعل  �مل�شاركة  على  �مل�شتمر  و�لت�شجيع  �ل��الزم 
مركز  �أن  �إىل  م�شري�ً  و�لإعالمية،  �لبحثية  �ل�شاحات 
�لفر�شة  يتيح  �أن  دوما  "ي�شعده  فا�شلة  �آند  "حرف 
عرب  و�مل�شاركة  للكتابة  �لإمار�تيني  �لباحثني  ل�شباب 

من�شاته �ملختلفة.

•• اأبوظبي-الفجر:

قيادة  رخ�����ش��ة  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم  �أل����ف   99121 ����ش��ت��ف��اد 
�ملركبات يف �أبوظبي و�لعني و�لظفرة، من مبادرة " �شر 
2021   للتوعية  �أبوظبي خالل عام  باأمان" ب�شرطة 
باأ�شر�ر �ملخدر�ت �شمن �ملنهج �ملعتمد ل�شركة �لإمار�ت 
غريب  طاهر  �لعميد  و�أك���د  �ل�����ش��ي��ار�ت.   ق��ي��ادة  لتعليم 
قطاع  يف  �مل��خ��در�ت  مكافحة  مديرية  مدير  �لظاهري 
�لوعي مبخاطر  �ملبادرة يف ن�شر  �لأم��ن �جلنائي، جناح 
�لإن�شان  �شحة  على  �ل�شلبية  وتاأثري�تها  �ملخدرة  �مل��و�د 
و���ش��الم��ت��ه، م��ع��زز�ً �ل��وق��اي��ة م��ن �ل��وق��وع يف ���ش��رك هذه 
�لآفة �ل�شحية و�لجتماعية �خلطرة.  و�أ�شاد باجلهود 
�أب��وظ��ب��ي و�ل�شركاء  ���ش��رط��ة  ب��ني  �مل�����ش��رتك��ة  و�ل��ت��ع��اون 
�ل��وع��ي من  ت��ع��زي��ز  يف  �مل��ع��ن��ي��ة  �ملجتمعية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
خم��اط��ر ت��ع��اط��ي �مل���خ���در�ت وم��ع��اجل��ة �لإدم�����ان عليها، 

�ل�شباب  على  �خلطرية  تد�عياتها  من  �ملجتمع  ووقاية 
خ��ا���ش��ة، �إ���ش��ه��ام��اً يف ح��م��اي��ة �جل��م��ي��ع وحت��ق��ي��ق �لهدف 

�لأ�شمى يف خلق جمتمع �لأمن و�لأمان.
�لعامري مدير مديرية  �لربيك  �لعقيد حممد  وذكر   
�ملتقدمني  توعية  مت  �أنه  و�لآليات  �ل�شائقني  ترخي�س  
لرخ�شة �لقيادة مبخاطر �لتعاطي من خالل ت�شمني 
مادة �لتوعية من �أ�شر�ر �ملخدر�ت �شمن مقرر�ت �شركة 
�لإمار�ت لتعليم �لقيادة لت�شبح �أحد �ملو�د �لتي يتطلب 
�ملنهج  �شمن  �لقيادة  رخ�شة  على  للح�شول  معرفتها  
�شليم  حممد  �مل��ق��دم  و�أو���ش��ح  لل�شركة.   �ملعتمد  �مل��ق��رر 
�لعامري نائب مدير �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت يف  �لعني 
�ملا�شية  �لفرتة  خالل  �ملبادرة  من  �مل�شتفيدين  عدد  �أن 
�آفة  �ل��ت��وع��ي��ة م��ن  �أب����و ظ��ب��ي يف  ���ش��رط��ة  يعك�س ج��ه��ود 
�لعام، على  م��د�ر  �ملجتمع على  �مل��خ��در�ت، ويعزز وقاية 

نحو ي�شهم يف حماية �جلميع من خماطرها.

م�سوؤول دويل ل� »وام«: الإمارات من اأكرب املانحني لربنامج الأغذية العاملي

نظمت ور�سة تدريبية مب�ساركة و��سعة من كو�درها

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تعزز وعي موظفيها ب�سبل تبني ممار�سات جودة احلياة يف بيئة العمل

يكون  �أن  و�ل��زر�ع��ة  �ل��غ��ذ�ء  �أ�شبوع 
على  �أف�شل  ومبادر�ت  �أفكار  لدينا 

�شعيد حماربة �جلوع".
�جل��وع حول  ظ��اه��رة  و بخ�شو�س 
�لعامل و�أبرز �أ�شبابها �أو�شح جميد 
 800 ي��ف��وق  م��ا  ه��ن��اك  �أن  يحيي 
مليون �شخ�س حول �لعامل يعانون 
من �نعد�م �لأمن �لغذ�ئي وقال �إن 
من �أهم �أ�شباب �جلوع .. �لنز�عات 
كورونا  جائحة  ث��م  وم��ن  �مل�شلحة 
 .. �لإن�شاين  �لو�شع  فاقمت  �لتي 

�جل������وع ب���ال���ع���امل، و�ل���ت���ط���ل���ع �إىل 
�ملبادر�ت  �لأفكار وم�شاركة  معرفة 
م���ن حماربة  ل��ن��ت��م��ك��ن  �جل����دي����دة 
�أ���ش��رع وب��ح��ل��ول عام  �جل���وع ب�شكل 

."2030
ب��رن��ام��ج �لغذ�ء  ����ش��ت��ف��ادة  ب�����ش��اأن  و 
�لعاملي من �مل�شاركة يف �إك�شبو دبي 
�لعاملي يف  �أهمية �حلدث  �إىل  لفت 
ت�شليط �ل�شوء على ظاهرة �جلوع 
يف جتمع عاملي يجتمع به �أكرث من 
192 دولة وقال : " ناأمل بنهاية 

دليل  معايري  وف��ق  �لعمل  بيئة  يف 
�ل�����ش��ع��ادة وج�����ودة �حل���ي���اة يف بيئة 
�لربنامج  م����ن  �ل�������ش���ادر  �ل���ع���م���ل 
�حلياة  وج����ودة  لل�شعادة  �ل��وط��ن��ي 
�لعاملية.  �ملمار�شات  �أف�شل  ووف��ق 
ك��م��ا ي��ه��دف �ل��ربن��ام��ج �أي�����ش��اً �إىل 
حت�شني  م����ن  �مل����وظ����ف����ني  مت���ك���ني 
عمل  بيئة  وخ��ل��ق  حياتهم  �أمن���اط 
���ش��ح��ي��ة و�آم�����ن�����ة وحم����ف����زة على 
حيث  �لإي��ج��اب��ي،  و�لعمل  �ل�شعادة 
�ل�شعادة  �أن  ح�شني  �ل��دك��ت��ور  �أك���د 
�لعمل تعد  بيئة  وج��ودة �حلياة يف 
�ل�شعادة  لتحقيق  �أ���ش��ا���ش��ي  م��ك��ون 
و�لرفاه �ل�شحي للفرد و�ملجتمع. 

و�أ����ش���ار ب���اأن �ل��ربن��ام��ج ي��ت��ك��ون من 
عنا�شر  �شتة  من  �أيكولوجي  نظام 
م�شاحة  وت�شمل  �ملوظف  حمورها 
�لد�خلية  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �ل��ع��م��ل  ون��ظ��ام 
و�ملوؤ�ش�شية وبيئة �لعمل �خلارجية 

جلودة  �ل��ع��ام  �ملفهوم  على  �ل�شوء 
و�أهمية  �ل��ع��م��ل،  ب��ي��ئ��ة  يف  �حل���ي���اة 
در�������ش�����ة من�������وذج ج�������ودة �حل����ي����اة، 
�شغوطات  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  وك��ي��ف��ي��ة 
وحتديات �لعمل، �إىل جانب عر�س 
و�أهمية  �حل��ي��اة،  ج��ودة  لتطبيقات 
�لأد�ء  م�شتويات  تعزيز  يف  تبنيها 

وتطوير �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية.

ب���رن���ام���ج ل���ت���ع���زي���ز ج����ودة 
و�لنف�سية  �جل�سدية  �حلياة 

و�لجتماعية يف بيئة �لعمل
�ل���دك���ت���ور ح�شني  ���ش��ع��ادة  و����ش���رح 
�لرند وكيل �لوز�رة �مل�شاعد لقطاع 
جودة  ت��ع��زي��ز  �أن  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة 
�أهم  �أح��د  تعد  للموظفني  �حل��ي��اة 
�لأول���وي���ات ل���ل���وز�رة، ح��ي��ث قامت 
متكامل  برنامج  بتطوير  �ل���وز�رة 
�حلياة  ج����ودة  ت��ع��زي��ز  �إىل  ي��ه��دف 

•• دبي -وام:

�أك����د جم��ي��د ي��ح��ي��ي م��دي��ر مكتب 
�لتابع  �ل��ع��امل��ي  �لأغ���ذي���ة  ب��رن��ام��ج 
ل����الأمم �مل��ت��ح��دة ب��دب��ي مم��ث��ل��ه يف 
منطقة دول جمل�س �لتعاون لدول 
�لإمار�ت  دولة  �أن  �لعربية  �خلليج 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ت��ع��د م���ن �أكرب 
ل��ل��ربن��ام��ج عامليا،  �مل��ان��ح��ة  �ل����دول 
لفتا �إىل �لدور �حليوي �لتي لعبته 
�ل��دول��ة يف ت��ق��دمي �ل��دع��م �مل���ادي، 
�للوجي�شتي  �ل���دع���م  ع���ن  ف�����ش��ال 
�لإن�شانية  �حل��الت  �إىل  و�لو�شول 

�ملحتاجة يف �لكثري من �لبلد�ن.
و و�شف "يحيي" يف حو�ر مع وكالة 
�إك�شبو   .. "و�م"  �لإم������ار�ت  �أن���ب���اء 
عاملي  جت��م��ع  ب��اأن��ه  دب���ي،   2020
�ملو�شوعات  ع��ل��ي  �ل�����ش��وء  ي�شلط 
توفري  ويبحث  �لعامل  ت��وؤرق  �لتي 

حلول لها.
و�لزر�عة  �ل��غ��ذ�ء  �أ���ش��ب��وع  ح���ول  و 
قال  دب��ي،  �إك�شبو  يف  �لعي�س  و�شبل 
بالن�شبة  م��ه��م  �لأ���ش��ب��وع  "هذ�   "
ظاهرة  حم��ارب��ة  يخ�س  فيما  لنا 

ولدينا �ليوم 45 مليون �شخ�س يف 
و�حدة  �شفا خطوة  دولة علي   43
�ل�شروري  م��ن  ل���ذ�  �مل��ج��اع��ة  م��ن 
ن�شر �لوعي مع �حلاجة �إىل وجود 
علي  للق�شاء  عاملية  �شيا�شية  �إر�دة 

�جلوع بحلول 2030".
و ب�شاأن �شبل مو�جهة خطر �نعد�م 
�أن �لعامل  �أو���ش��ح  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لأم���ن 
لذ�  �حتياجاته،  يفوق  غ��ذ�ء  ينتج 
�مل�شلحة  �ل��ن��ز�ع��ات  ي��ت��وج��ب وق���ف 
و�حلروب ، و�لعمل �شويا من �أجل 
لي�شبح  �لغذ�ئي،  �لنظام  حت�شني 
�لو�شول �إىل مليار �شخ�س يعانون 
�لغذ�ئية يف غاية  �مل��و�د  من نق�س 
�لأفكار  �إىل  و�ل��ل��ج��وء  �ل�����ش��ه��ول��ة، 
ملو�جهة  �جل����دي����دة  و�لب����ت����ك����ار�ت 
و�جلفاف  �مل��ن��اخ��ي��ة،  �ل��ت��غ��ي��ري�ت 
�لأفريقي  �ل��ق��رن  يف  و�ل��ت�����ش��ح��ر، 

ومنطقة �ل�شاحل.
و عن �أبرز �لدول �لد�عمة لربنامج 
�لأغذية �لعاملي لالأمم �ملتحدة �أكد 
�أن دولة �لإمار�ت  �مل�شوؤول �لدويل 
من �أكرب �لدول �لد�عمة لعمليات 
�لربنامج يف كثري من مناطق دول 

�إن هناك نوعني من  وق��ال  �لعامل 
�مل�شاعد�ت هما تقدمي �لعون �ملايل، 
�إىل  �لو�شول  و�لآخ��ر متكيننا من 
و�لإم��ار�ت تقوم  مناطق عملياتنا، 
ب��ه��ذي��ن �ل���دوري���ن م��ع��ا م��ن خالل 
لال�شتجابة  وم�شتودعاتنا  مكاتبنا 
دب����ي  �لإن���������ش����ان����ي����ة يف  ل����ل����ح����الت 
�ملوقع  م��ن  �لق�شوى  و�ل���ش��ت��ف��ادة 
�جلغر�يف و�لت�شهيالت �للوج�شتية 
متكننا �أي�شا من و�شول �مل�شاعد�ت 
�لإن�شانية �إىل ثلثي �مل�شتفيدين من 
ب�شيطة،  ���ش��اع��ات  خ��الل  عملياتنا 
وهو تعاون م�شتمر ومثمر، ونطمح 
لزيادة �ل�شر�كة مع دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة ".
وعن �لدعم �ملطلوب ملو�جهة خطر 
�جل��وع ح��ول �لعامل �أو���ش��ح جميد 
�لعاملي  �لأغذية  برنامج  �أن  يحيي 
يقرب  م��ا   ،2021 ع��ام  يف  ح�شل 
من 9 مليار�ت ون�شف �ملليار دولر 
لكن يف عام 2022 نحتاج �إىل 15 
تتز�يد  ع���ام  ك��ل  و   .. دولر  م��ل��ي��ار 
�جلغر�يف  �لتو�شع  ب�شبب  �مل�شكلة 

للظاهرة ".

•• دبي-الفجر:

�لوطنية  لال�شرت�تيجية  جت�شيد�ً 
بدولة   2031 �حل����ي����اة  جل������ودة 
يف  ويف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�إطار برنامج وز�رة �ل�شحة ووقاية 
�حلياة  ج������ودة  ل��ت��ع��زي��ز  �مل��ج��ت��م��ع 
و�لجتماعية  و�لنف�شية  �جل�شدية 
يف بيئة �لعمل نظمت �لوز�رة ور�شة 
يف  �حلياة  "جودة  بعنو�ن  تدريبية 
بيئة �لعمل"، وذلك بهدف تر�شيخ 
قدر�ت  وبناء  �حلياة  ج��ودة  ثقافة 
�مل�����ش��ارك��ني ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م م���ن تبني 
�أث����ن����اء وبعد  من���ط ح���ي���اة ���ش��ح��ي 
�لور�شة  وت�شمنت  �لعمل.  �شاعات 
مبفاهيم  �مل���������ش����ارك����ني  ت���ع���ري���ف 
ومم������ار�������ش������ات ومن�����������اذج �حل����ي����اة 
�ل�شحية و�لآمنة و�ملحفزة ج�شدياً 
ونف�شياً و�جتماعياً يف بيئة �لعمل.
بالإ�شافة �إىل تزويدهم مبجموعة 
على  ت�شاعدهم  �لتي  �لأف��ك��ار  م��ن 
�لعملية  �ل���ن���م���اذج  ت��ط��ب��ي��ق  ت��ب��ن��ي 
لتعزيز جودة �حلياة يف بيئة �لعمل، 
للتحديات  مبتكرة  حلول  و�إي��ج��اد 
ت��و�ج��ه��ه��م مب��ا ميكنهم من  �ل��ت��ي 

تعزيز �لإنتاجية و�لأد�ء.
�شهدت  �لتي  �لور�شة  ت�شمنت  كما 
موظفي  م����ن  و�����ش���ع���ة  م�������ش���ارك���ة 
�ل�������وز�رة، وق��دم�����ت��ه��ا �مل�����درب نوف 
�جل��ن��ي��ب��ي م��دي��ر م��رك��ز �لإم�����ار�ت 
جامعة  يف  �ل���������ش����ع����ادة  لأب�����ح�����اث 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، �لعديد 
م���ن �مل���ح���اور، ���ُش��ل��ط م���ن خاللها 

ي�شم  كما  �ل�شاملة.  �حلياة  وبيئة 
ح��زم��ة م���ن �لأن�����ش��ط��ة و�مل���ب���ادر�ت 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي متعدد  �ل��ع��م��ل  ل��ت��ع��زي��ز 
موؤ�ش�شية  ثقافة  خللق  �مل�شتويات 
�جل�شدية  �ل�������ش���ح���ة  ج����وه����ره����ا 
�ل�شحي  و�ل�������ش���ل���وك  و�ل��ن��ف�����ش��ي��ة 
هذ�  ويف  ل��ل��م��وظ��ف��ني،  �لإي���ج���اب���ي 
�لط��ار قدمت ور�شة جودة �حلياة 
يف بيئة �لعمل جمموعة من �ملو�د 
�ملتعلقة  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  �ل��ت��وع��وي��ة 
ت�شجع  حمفزة  عمل  بيئة  بتوفري 
�لب��ت��ك��ار و�ل��ت��ف��ك��ري �مل��ب��دع وتعمق 
�لن��ت��م��اء �ل��وظ��ي��ف��ي �ل����ذي يعترب 
لالرتقاء  �ل�������وز�رة  �أول����وي����ات  م���ن 
و�لإنتاجية  �لأد�ء  مب�����ش��ت��وي��ات 
وحت�شني �لكفاءة. و�أ�شاف �لدكتور 
ح�شني قائاًل باأن "�لكو�در �لب�شرية 
و�لطاقة  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل����رثوة  ه��ي 
تطور  ت�����دع�����م  �ل�����ت�����ي  �حل����ي����وي����ة 
تنظيم  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �لعمل"، 
�إط��ار حر�س  هذه �لور�شة ياأتي يف 
م�شتهدفات  دع����م  ع��ل��ى  �ل��������وز�رة 
�لوطنية  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة 
�لتي   2031 �حل�����ي�����اة  جل��������ودة 
�إيجابية  بيئات  تهيئة  على  ت��رك��ز 
وتدعم  و�لتعلم،  للعمل  متناغمة 
�لرت�بط ومتكن �لأفر�د من �لنمو 

و�لتطور.

�أدو�ت وتطبيقات علمية
م��ن ج��ان��ب��ه �أ����ش���ار ���ش��ع��ادة عبد�هلل 
�أحمد �أهلي �لوكيل �مل�شاعد لقطاع 
�خل���دم���ات �مل�����ش��ان��دة ب��الإن��اب��ة �إىل 

من  ت�شمنته  مب��ا  �ل��ور���ش��ة  �أهمية 
جمموعة من �لأدو�ت و�لتطبيقات 
علمية،  �أ�ش�س  على  �ملبنية  �لعملية 
جودة  م�����ش��ت��وي��ات  �أع���ل���ى  لتحقيق 
و�لرتكيز  �لعمل،  بيئة  يف  �حل��ي��اة 
�حلياة  بني  �ملطلوب  �ل��ت��و�زن  على 
�إىل  منوهاَ  و�لجتماعية،  �ملهنية 
ح��ر���س �ل�����وز�رة ع��ل��ى �ت��خ��اذ كافة 
لكو�درها  �لدعم  لتقدمي  �لتد�بري 
وم��ر�ج��ع��ة �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م و�إط���الق 
�لرفاه  ت���ع���زز  وب����ر�م����ج  م����ب����ادر�ت 
�لنف�شي وجودة �حلياة وت�شاهم يف 
وتطوير  قدر�تهم  وبناء  متكينهم 
م��ه��ار�ت��ه��م، و�إت��اح��ة �ل��ف��ر���س لهم 
وتنميتها،  �إم��ك��ان��ات��ه��م  لك��ت�����ش��اف 
بيئة  �حل���ي���اة يف  ج�����ودة  ل��رت���ش��ي��خ 
�لدعم  �إط�������ار  يف  وذل������ك  �ل���ع���م���ل، 
�شنعت  �لتي  جلهودهم  و�مل�شاندة 
�شحية  خدمات  تقدمي  يف  �لفارق 

�شاملة ومتكاملة مبعايري عاملية.
من جهتهم، �أ�شاد �مل�شاركون باأهمية 
�لور�شة �لتدريبية وما قدمته لهم 
من مادة غنية باملعلومات، ل �شيما 
يف ظل تنوع حماور �لور�شة و�لتي 
باملمار�شات  كاملة  �إح��اط��ة  قدمت 
تر�شيخ  يف  ت�شاهم  �لتي  و�لأدو�ت 
�حلياة  ج��ودة  وممار�شات  مفاهيم 
�لعمل، ومتكنهم من فهم  بيئة  يف 
�حلياة  جلودة  �لتطبيقية  �لنماذج 
�أن  �إىل  م�شريين  �ل��ع��م��ل،  بيئة  يف 
�لأ�شلوب �لتفاعلي للتدريب �أ�شهم 
ع��ل��ى تطبيق  ق��در�ت��ه��م  ت��ع��زي��ز  يف 

هذه �لنماذج ب�شكل عملي. 

حملة نظافة يف �ساطئ مدينة املرفاأ
•• الظفرة -الفجر:

حتت �شعار معا جنعل مدينتنا �أجمل �أطلقت بلدية منطقة �لظفرة حملة 
توعوية للحفاظ على �ملر�فق �لعامة �شاحبتها حملة تنظيف �شاطئ �ملغرية 
مبدينة �ملرفاأ مب�شاركة �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني وطلبة �ملد�ر�س وعدد من 

�ملتطوعني من �ملجتمع �ملحلي.
وتهدف �حلملة �إىل �بر�ز �أهمية �لعمل �لتطوعي، وتعزيز �لوعي و�مل�شوؤولية 
�لبيئية بني �أفر�د �ملجتمع، و�أهمية �حلفاظ على نظافة �ل�شو�طئ و�حلد�ئق 
�لبيئي  �لعمل  وت�شجيع  �لن�سء  لدى  �لنظافة  �شلوك  وتعزيز  و�ملتنزهات، 

وغر�شه بني كل �لفئات.
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اأخبـار الإمـارات

اإيدج تقدم اآلية اأر�سية م�سرية جديدة مدعومة بالذكاء ال�سطناعي خالل يومك�س 2022
•• اأبوظبي-وام:

ك�شفت جمموعة �إيدج، جمموعة �لتكنولوجيا �ملتقدمة 
يف جمال �لدفاع وغريه من �ملجالت عن �شكوربيو - بي، 
�لأر�شية  �لآل��ي��ات  ط��ر�ز �شمن جمموعتها من  �أح��دث 
 ،2022 ي��وم��ك�����س  م���ن  �لأول  �ل���ي���وم  خ���الل  �مل�������ش���رّية، 
�لذي ُيعقد حالياً يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س 

وبي�شتمر حتى 23 فرب�ير �جلاري.
ممت �شكوربيو - بي لدعم �لقو�ت �لع�شكرية وقو�ت  �شُ
باأنظمة  جتهيزها  وميكن  �ل��ظ��روف،  �أ�شعب  يف  �لأم���ن 
�أ���ش��ل��ح��ة ي��ت��م �ل��ت��ح��ك��م ب��ه��ا ع���ن ب��ع��د، وق���اذف���ات قنابل 
مزدوجة من عيار 40 ملم، وكامري�ت ميكنها �لتحرك 
لال�شتخبار�ت  ��شت�شعار  و�أج��ه��زة  و�لتكبري،  و�لإم��ال��ة 
حمولت  تركيب  �إمكانية  م��ع  و�ل���ش��ت��ط��الع،  و�مل��ر�ق��ب��ة 
خمتلفة ي�شل وزنها حتى 200 كيلوغر�م كحد �أق�شى. 
و�إ�شافة �إىل قيمتها �لكبرية لكل تلك �لعمليات، ميكن 
�لتكتيكية،  جتهيز �شكوربيو - بي لإجناز مهام �ملر�قبة 
�لكيميائي  �ل��ت��ل��وث  ع��ن  و�لك�شف  �لإره����اب،  ومكافحة 
و�لبيولوجي و�لإ�شعاعي و�لنووي، وترحيل �لت�شالت، 

و�أي �أ�شكال �أخرى من �ملهام �خلطرة.
�إىل  ب�شهولة  �لو�شول   - بي   - �شكوربيو  لآلية  وميكن 

و�لبيئات  �مل���دن  د�خ���ل  �ل�شعبة  و�ل��ت�����ش��اري�����س  �مل��ن��اط��ق 
 40 تبلغ  �لتي  و�شرعتها  �ملجنزر  �لدفع  عرب  �لقا�شية 
كم-�شاعة وقدرتها على �لتكيف مع ن�شبة �نحد�ر طريق 
30 درجة. وت�شمح حمطة �لقيادة و�لتحكم  �إىل  ت�شل 
�ملتكاملة مل�شغل و�حد �أو �ثنني بالتحكم بوظائف �لآلية 
�لأر�شية �مل�شرّية و�أنظمة معد�ت �ملهمات عن ُبعد ي�شل 
تخطيط  نظام  ذل��ك  كل  وي�شتكمل  كيلومرت�ت   5 �إىل 

�ملهام و�لطيار �لآيل من "�أد��شي".
و قال علي �ليافعي، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة "�أد��شي": 
"ي�شعدنا �لك�شف عن �آخر �إ�شافة �إىل جمموعة �شكوربيو 
للطائر�ت  �ملخ�ش�س  �ملعر�س   ،2022 يومك�س  خالل 
�مل�شرّية و�لروبوتات و�لأنظمة غري �ملاأهولة، و�لذي يعد 
مو��شلة  ت�شّرنا  تقومينا..  �شمن  �لفعاليات  �أه��م  �أح��د 
بناء ثقة عمالئنا بنا على �ل�شعيدين �لوطني و�لدويل، 
عن طريق �لبحث و�لتطوير �لدقيق يف قدر�ت �لقيادة 
نهاية  ويف  للمهمات،  �ل�شتعد�د  ل��زي��ادة  لدينا  �لذ�تية 

�ملطاف، متكني م�شتقبل �آمن للجميع".
و تتيح قدر�ت �لبحث و�لتطوير �لد�خلية �شمن �شركة 
غري  �لأنظمة  من  �لتايل  �جليل  تقدمي  "�أد��شي" لها 
من  متنوعة  جمموعة  مهام  �أد�ء  على  �لقادرة  �ملاأهولة 

�لعمليات ويف �أكرث �لبيئات �شعوبة.

اإنرتنا�سونال جولدن جروب تعر�س 20 طائرة دون طيار يف معر�س يومك�س و�سيمتك�س 2022
•• دبي-الفجر:

جروب  ج��ول��دن  �إنرتنا�شونال  �شركة  تعر�س 
فى  �ملتخ�ش�شة  جي"  ج��ي  "�آي  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�ملتطورة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  و�حل����ل����ول  �ل����ش���ل���ح���ة 
�لأم��ن و�لم��ان، خالل م�شاركتها يف  وو�شائل 
" يومك�س" و" �شيمتك�س" 2022،   معر�س 
�أب��و ظبي  �لول يف مركز  �أم�����س  �نطلق  �ل��ذي 
 20 " �أدنيك"  حل���و�يل  للمعار�س  �ل��وط��ن��ي 
نوعاً حديثاً من �لطائر�ت دون طيار بالتعاون 
يف  ور�ئ���دة  متخ�ش�شة  عاملية  �شركة   15 م��ع 

هذ� �ملجال.
رئي�س  �لكعبي  ه��الل  حممد  م  �لفريق  وق��ال 
جمل�س �إد�رة جمموعة �إنرتنا�شيونال غولدن 
�لبتكار  ع��ل��ى  ت���رك���ز  �مل��ج��م��وع��ة   �إن  غ�����روب 
و�لذكاء �ل�شناعي يف قطاع �لت�شنيع �لع�شكري 
�ل�شرت�تيجيني  �ل�������ش���رك���اء  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ل��ل��و���ش��ول لأع���ل���ى درج�����ات يف جم���ال تطوير 
�أحدث  وت��ق��دمي  �لأ���ش��ل��ح��ة  منتجات  وت��رق��ي��ة 

و�لأمنية.   �لدفاعية  �ل�شناعات  يف  �ملنتجات 
�لذي  بالتطور  �ع��ت��ز�زه  ع��ن  �لكعبي  و�أع����رب 
�لإمار�تية،  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل�����ش��ن��اع��ات  ح��ق��ق��ت��ه 
�نطالقاً من �شيا�شات دولة �لإم��ار�ت وروؤيتها 

�لوطنية وت�شجيع �لقيادة �لر�شيدة لل�شناعات 
�ملتطورة  و�لأم���ن���ي���ة  و�ل��دف��اع��ي��ة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
�لإمار�تية  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  ح��اج��ات  وتلبية 
وم���ع���د�ت �لأم�����ن �مل��ت��ن��وع��ة. م���ن ج��ه��ت��ه قال 

�إن  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  �لبلو�شي  خليفة 
ج��ن��اح ���ش��رك��ة �إن��رتن��ا���ش��ون��ال ج��ول��دن جروب 
يعر�س  مرت   700 م�شاحة  على  ميتد  �ل��ذي 
جم���م���وع���ة مم���ي���زة م�����ن  �لأن���ظ���م���ة �جلوية 
تقنيات  من  وغريها  �ملاأهولة  غري  و�لأر�شية 
�ل���ذك���اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي و�ل���روب���وت���ات و�أح����دث 
�لأنظمة  �شناعات  يف  و�لتقنيات  �لب��ت��ك��ار�ت 

غري �ملاأهولة و�ملحاكاة و�لتدريب.
�أن جمموعة �نرتنا�شونال    و�أو�شح �لبلو�شي 
�ملعر�س  ه����ذ�  يف  ح��ر���ش��ت  ج�����روب  ج���ول���دن 
�لتكنولوجية  �مل���ع���د�ت  �أح�����دث  ع��ر���س  ع��ل��ى 
�حلديثة من طائر�ت من دون طيار، و�أجهزة 
�ملتطورة،  �لت�شال  و�أجهزة  �ملتطورة،  �ملر�قبة 
�ملحاكاة  و�أجهزة  و�لت�شوي�س  �ل��ر�د�ر  و�أجهزة 

�لت�شبيهية.  
�إنرتنا�شيونال  ���ش��رك��ة  ج��ن��اح  ��شتقطب  وق���د 
للمعر�س  �لأول  �ل���ي���وم  يف  ج����روب  ج���ول���دن 
�لر�شمية  و�ل�شخ�شيات  �ل��وف��ود  م��ن  �لعديد 

و�لزو�ر.

يعزز�ن مكانة �لإمار�ت مركز� عامليا لالبتكار و�لتكنولوجيا

حميد الظاهري : معر�سا يومك�س و�سيمتك�س رافد ا�سرتاتيجي لالقت�ساد الوطني لإمارة اأبوظبي

�لأول �ليوم  خالل  �لدفاع  وز�رة  �سفقات  درهم  مليون   654,6

برعاية حممد بن زايد .. من�سور بن زايد يفتتح معر�سي يومك�س و�سيمتك�س

•• اأبوظبي -وام: 

ل�شركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �لظاهري  مطر  حميد  �أك��د 
لها  �لتابعة  �ل�شركات  وجمموعة  "�أدنيك"  للمعار�س  �لوطنية  �أبوظبي 
�لفعاليات  من  لهما  �مل�شاحب  و�مل��وؤمت��ر  و�شيمتك�س  يومك�س  معر�شي  �أن 
�لفعاليات  �أجندة  �شمن  كبرية  و�أهمية  ��شرت�تيجية  مبكانة  تتمتع  �لتي 
عاملية  من�شة  �حلدث  ميثل  �إذ  �أدنيك  وت�شت�شيفها  تنظمها  �لتي  �ل�شنوية 
ر�ئدة خلرب�ء قطاع �لأنظمة غري �ملاأهولة و�لتدريب و�ملحاكاة وت�شاهم يف 
تعزيز �شبل �لتعاون وتبادل �ملعرفة و�خلرب�ت و�لطالع على �أبرز �لتقنيات 

و�لبتكار�ت يف هذه �لقطاعات �حليوية.
"و�م" �إن معر�شي  �أن��ب��اء �لإم�����ار�ت  وق���ال �ل��ظ��اه��ري يف ح���و�ر م��ع وك��ال��ة 
�لقت�شاد  تنوع  دعم  �نطالقتهما يف  منذ  "يومك�س" و"�شيمتك�س" �أ�شهما 
لالأعو�م  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  وتطلعات  �أه����د�ف  م��ع  ين�شجم  مب��ا  �ل��وط��ن��ي 
خالل  م��ن  �لر�بعة  �ل�شناعية  �ل��ث��ورة  تقنيات  باعتماد  �ملقبلة  �خلم�شني 

تعزيز مكانة �لدولة كمركز عاملي ر�ئد لالبتكار و�لتكنولوجيا .
منو  يف  مهمة  م�شاهمات  قدما  و�شيمتك�س  يومك�س  معر�شي  �أن  و�أ���ش��اف 
�لتقنيات  تعزيز  ي�شهم  �إذ  �لدخل  وتنويع م�شادر  �ملحلي  �لإجمايل  �لناجت 
�لعمل  فر�س  وتوفري  �لقت�شادي  �لنمو  دع��م  يف  �ملاأهولة  غري  و�لأنظمة 
ت��ع��زي��ز �لدور  �ل��ق��ط��اع��ات يف دول���ة �لإم�����ار�ت �إىل ج��ان��ب  �شمن ع���دد م��ن 
و�ملتمثل  �لعاملي  �لأع��م��ال  �شياحة  قطاع  يف  �أب��وظ��ب��ي  تلعبه  �ل��ذي  �ل��ر�ئ��د 
يف  �ملعر�شان  ي�شهم  كما  �ملرموقة،  �لعاملية  �ملعار�س  وتنظيم  با�شت�شافة 
و�ملبتكرة  �ملتقدمة  �لتقنيات  جمال  يف  �ل�شرت�تيجية  �ل�شتثمار�ت  زي��ادة 
وتعزيز  فاعلة  �شر�كات  لبناء  ��شرت�تيجية  ملن�شة  توفريهما  خ��الل  م��ن 
�ملاأهولة  غري  �لأنظمة  جم��ال  يف  �لدوليني  �لالعبني  كبار  بني  �لتو��شل 

ونظم �لتدريب و�ملحاكاة.
وح���ول �أب����رز �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��ي ت��ق��ام ع��ل��ى ه��ام�����س �لن�شخة �خل��ام�����ش��ة من 
من  جمموعة  تت�شمن  �خلام�شة  �لن�شخة   " �لظاهري  ق��ال   .. �ملعر�شني 
تالل  منطقة  يف  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �حل��ي��ة  و�ل��ع��رو���س  �ل�شتثنائية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
من�شة  �حل��دث  هام�س  على  تقام  �لتي  �حلية  �لعرو�س  تعد  �إذ  �شويحان 
�ملاأهولة وغريها من  و�لأر�شية غري  �لأنظمة �جلوية  نوعية ل�شتعر��س 

تقنيات �لذكاء �ل�شطناعي و�لروبوتات �مل�شاركة يف �ملعر�س.
"يومك�س"  من�شة  ت�شت�شيف  �حل��دث  م��ن  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ن�شخة  �أن  و�أ���ش��اف 
لل�شركات �لنا�شئة و�لتي �شيتم �إطالقها للمرة �لأوىل يف تاريخ �ملعر�شني 

�مل�شاحب لهما مكانة �ل�شركة على خارطة �شياحة �لأعمال وت�شلط �ل�شوء 
�لعاملية،  و�مل��ع��ار���س  �مل��وؤمت��ر�ت  �أب���رز  تنظيم  يف  �ل�شتثنائية  قدر�تها  على 
حيث ��شتطاعت �أدنيك �أن توؤكد ح�شورها كاأحد �أبرز �لالعبني �لدوليني 
و�ملوؤثرين يف ر�شم م�شتقبل قطاع �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت من خالل تنظيمها 

و��شتقطابها لأهم �لفعاليات �لعاملية �لكربى.
�لحرت�زية  �ل��ت��د�ب��ري  م��ن  و��شعة  جمموعة  تطبق  "�أدنيك"  �إىل  و�أ���ش��ار 
و�إقامة  و�مل�شاركني  �ل��زو�ر  �شالمة  ل�شمان  �ملعززة  �لوقائية  و�لإج���ر�ء�ت 
�حلدث وفق �أعلى معايري �ل�شحة و�ل�شالمة �لعاملية مع مر�عات معايري 
وتتعاون  �مل��ر�ف��ق.  جميع  يف  �لوجه  كمامات  و�رت���د�ء  �لجتماعي  �لتباعد 
"�أدنيك" مع جميع �لهيئات �ملخت�شة بهدف ت�شهيل �لإجر�ء�ت على �لوفود 
�إط���ار م�شاعي  �ل��ع��امل، وذل��ك يف  �أن��ح��اء  �أك���دت م�شاركتها م��ن جميع  �لتي 
�لفعالية  لهذه  �لناجحة  و�ل�شت�شافة  �لتنظيم  �إىل  �لر�مية  "�أدنيك" 
�ل�شعيدين  على  �ل��دول��ة  ومكانة  ب�شمعة  يليق  �ل��ذي  بال�شكل  و�إخ��ر�ج��ه��ا 

�لإقليمي و�لدويل.
�لن�شخة  فعاليات  على  ط���ر�أت  �لتي  و�مل�شتجد�ت  �ل��ت��ط��ور�ت  �أب���رز  وح��ول 
�خلام�شة .. قال �لظاهري �إن هذه �لن�شخة تعد ��شتثنائية بكافة �ملقايي�س 
مع  م��ق��ارن��ة   25% بن�شبة  للعرو�س  �ملخ�ش�شة  �مل�شاحة  �رت��ف��ع��ت  حيث 
�شركة   134 �ملعر�شان  ي�شتقطب  فيما   2020 ع��ام  يف  �ل�شابقة  �ل���دورة 
�إىل  بالإ�شافة  �لأوىل  للمرة  ت�شارك  منها  دول   7 دول��ة   26 من  عار�شة 
�ل�شركات  ن�شبة  بلغت  بينما  �لعامل،  �أنحاء  جميع  من  ر�شميا  وفد�   150
حيث  �لعار�شني  جممل  من   36% �لأوىل  للمرة  ت�شارك  �لتي  �لعار�شة 
ت�شل ن�شبة �ل�شركات �لوطنية يف �ل��دورة �حلالية �لتي بلغت 29 % من 
�حلية  �لعرو�س  �شعيد  على  �أن��ه  �إىل  ولفت  �لعار�شة.  �ل�شركات  جممل 
�لعرو�س  ه��ذه  وتعد  فعالياتها  يف  �مل�شاركة  �لأنظمة  ع��دد  ت�شاعف  فقد 
يف  و�شتقام  �ل��ع��امل  يف  نوعها  م��ن  �ل��وح��ي��دة  للمعر�شني  �مل�شاحبة  �حل��ي��ة 
منطقة تالل �شويحان فيما ي�شهد �ملعر�شان وللمرة �لأوىل �إطالق من�شة 
ت�شهد  كما  �لقطاع،  يف  �ملتخ�ش�شة  �لنا�شئة  لل�شركات  و�شيمتك�س  يومك�س 
�لبتكار�ت  و�أح��دث  �ملتقدمة  �لتقنيات  22 من  �لك�شف عن  �لن�شخة  هذه 
�جلديدة يف جمال �لأنظمة غري �ملاأهولة. ونوه �لظاهري �إىل �أن �لن�شخة 
يف  �لأوىل  للمرة  دول   7 م�شاركة  ت�شهد   - �ليوم  �نطلق  �لتي   - �خلم�شة 
و�لنم�شا  و�شربيا  و�إ�شر�ئيل  �لبحرين  مملكة  من  كال  وت�شمل  �ملعر�شني 
وبلغاريا ومالطا وتركيا �إىل جانب م�شاركة جناحني دوليني جديدين هما 

�جلناح �لإ�شر�ئيلي و�جلناح �لأوكر�ين.

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. �فتتح �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة �أم�س �لن�شخة 
�للذين تنظمهما  "يومك�س" و�شيمتك�س" 2022  �خلام�شة من معر�شي 
�شركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�س "�أدنيك" بالتعاون مع وز�رة �لدفاع وهو 
�حلدث �ملتخ�ش�س يف �لأنظمة غري �ملاأهولة و�ملحاكاة، و�لتدريب و�لذكاء 
�ل�شطناعي، بالإ�شافة �إىل �لروبوتات و�لأنظمة متعددة �ل�شتخد�مات يف 

�لقطاعات �لدفاعية و�ملدنية.
�لدولة  �لبو�ردي وزير  �أحمد  بن  .. كل من معايل حممد  �لفتتاح  ح�شر 
�أحمد مبارك علي �ملزروعي رئي�س مكتب  ل�شوؤون �لدفاع ومعايل �لدكتور 
خمي�س  مغري  �لدكتور  ومعايل  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
فار�س خلف  �للو�ء  ومعايل  �أبوظبي  �ملجتمع  تنمية  د�ئ��رة  رئي�س  �خلييلي 
مر�شد  عوي�شة  �ملهند�س  ومعايل  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �ملزروعي 
�ملر��شم  �ملرر رئي�س د�ئرة �لطاقة ومعايل حممد عبد�هلل �جلنيبي رئي�س 
�لرئا�شية بوز�رة �شوؤون �لرئا�شة ومعايل �لفريق �لركن حمد حممد ثاين 
�ملزروعي  حممد  ف��ار���س  وم��ع��ايل  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �أرك���ان  رئي�س  �لرميثي 
�مل�شت�شار يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة وحميد مطر �لظاهري، �لع�شو �ملنتدب 
و�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�س "�أدنيك" وجمموعة 
�ل�شركات �لتابعة لها، �إىل جانب عدد من كبار �مل�شوؤولني يف عدة موؤ�ش�شات 

حكومية و�شركات خا�شة.
3 ���ش��ف��ق��ات مع  �ل���دف���اع  �مل��ع��ر���س وق��ع��ت وز�رة  �ل��ي��وم �لأول م��ن  وخ����الل 
درهم،  مليون   654،6 جت��اوزت  �إجمالية  بقيمة  ودول��ي��ة  حملية  �شركات 
مليون   649 تفوق  �إجمالية  بقيمة  حملية  ل�شركات  عقود  على  وتوزعت 
درهم.  مليون   5،597 �لجمالية  قيمتها  تتجاوز  وعقود خارجية  دره��م، 

تعزز  �لتي  �لريادية  للتجارب  من�شة  �ملعر�شان  يوفر   " �شعادته:  و�أ�شاف 
من جهود �لدولة لالطالع على �أحدث �لبتكار�ت يف جمال �لأنظمة غري 
�ملاأهولة ويدعم مهمتها جتاه تطوير �لقدر�ت �لوطنية و�لتي متّكن وتعّزز 
�أنو�عها وهو ما ي�شعنا يف  قدرة �لدولة على جمابهة �لتحديات مبختلف 
�لإقليمي  �مل�شتوى  على  حم��ورّي��اً  دور�ً  تلعب  �لتي  �ل��ر�ئ��دة  �ل��دول  م�شاف 
و�لدويل، ونتطلع �إىل جناح هذه �لن�شخة �ل�شتثنائية و�لبناء على ما حتقق 

يف �لدور�ت �ل�شابقة من جناح".
من جانبه، قال حميد مطر �لظاهري : " يعترب هذ� �حلدث من �لفعاليات 
�لقت�شاد  لتنويع  �لوطنية  �جل��ه��ود  دع��م  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  �ل�شرت�تيجية 
�لوطني مبا ين�شجم مع �أهد�ف وتطلعات قيادتنا �لر�شيدة، وتعزيز مكانة 

�أبوظبي و�لدولة كمركز عاملي ر�ئد لالبتكار و�لتكنولوجيا " .
و"�شيمتك�س"2022،  "يومك�س"  معر�شا  يتميز   "  : �لظاهري  و�أ���ش��اف 
�لتي  و�مل��وؤمت��ر�ت  و�مل��ع��ار���س  �لفعاليات  �أج��ن��دة  على  �ل��ري��ادي��ة  مبكانتهما 
تنظمها �شركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�س "�أدنيك" و�لر�مية �إىل تر�شيخ 
ح�شور �إمارة �أبوظبي مبثابتها عا�شمة لقطاعي �شياحة �لأعمال و�ل�شياحة 

�لرتفيهية يف �ملنطقة".
و�أعرب �لظاهري عن فخره بفريق �لعمل يف �أدنيك �لذين �أظهرو� قدر�تهم 
�ل�شتثنائية وخرب�تهم �لو��شعة يف تنفيذ حدث عاملي على هذ� �لقدر من 
�لأهمية، ف�شاًل عن �ملرونة �لتي تتمتع بها مر�فق �ل�شركة لدعم �حلدث 

بجميع تفا�شيله .
وت�شهد �لدورة �حلالية للمعر�شني م�شاركة 7 دول جديدة، ت�شمل مملكة 
�إىل  وتركيا  ومالطا،  وبلغاريا،  و�لنم�شا،  و�شربيا،  و�إ�شر�ئيل،  �لبحرين، 
جانب م�شاركة جناحني دوليني جديدين هما �جلناح �لإ�شر�ئيلي و�جلناح 
�لأوكر�ين، فيما ت�شتمل فعاليات �لعرو�س �حلية �لتي تقام يف منطقة تالل 
�شويحان يوم �لربعاء "23 فرب�ير" على 15 عر�شاً �شيتم خاللها �لك�شف 

عن عدة تقنيات و�أنظمة جديدة ومبتكر.

�أخذ  �إىل  يهدف  م�شار�ً  يت�شمن  �ل��ذي  �حلديثة"  �لتكنولوجيا  و"م�شار 
�لزّو�ر يف رحلة ت�شلط �ل�شوء على �أحدث �لتقنيات �جلديدة و�ملتقدمة �لتي 

يقدمها �ملعر�شان وحمادثات "يومك�س" و�ملوؤمتر �مل�شاحب للمعر�شني.
يومك�س  مل��ع��ر���ش��ي  �خل��ام�����ش��ة  �ل�����دورة  "�أدنيك" خ���الل  ت��ط��ل��ع��ات  وح����ول 
و�شيمتك�س 2022 .. قال �لظاهري " تو��شل �أدنيك �لبناء على �لنجاحات 
�لتي حققتها يف �لن�شخ �ل�شابقة من هذه �لفعاليات �ل�شرت�تيجية ومو��شلة 
تنظيمها لدور�ت ��شتثنائية من �حلدث، و�إ�شافة �إجناز�ت جديدة ت�شهم يف 
من  �لوحيدة  تعد  �لتي  �لدولية  �لفعاليات  لهذه  �لريادية  �ملكانة  تر�شيخ 

نوعها يف �ملنطقة �ملتخ�ش�شة يف هذه �لقطاعات �ملهمة.
" ن�شعى خالل �ل��دورة �خلام�شة من معر�شي يومك�س  و�أ�شاف �لظاهري 
و�شيمتك�س �إىل تر�شيخ مكانة دولة �لإمار�ت ودورها �لرئي�شي يف قطاعات 
�لأنظمة غري �ملاأهولة و�ملحاكاة و�لتدريب و�لذكاء �ل�شطناعي بالإ�شافة 
�لدفاعية  �لقطاعات  يف  �ل�شتخد�مات  متعدد  و�لأنظمة  �لروبوتات  �إىل 
للدول،  �لقت�شادية  �لركائز  �أهم  �لتي تعد من  و�لدولية  �ملحلية  و�ملدنية 
مكانة  وتعزيز  �ل��ر�ئ��دة  �لعاملية  �لفعاليات  و��شت�شافة  تنظيم  ومو��شلة 
ودع��م قطاع  �لعاملية  �لأع��م��ال  �شياحة  ر�ئ��د� على خارطة  م��رك��ز�ً  �أبوظبي 
�شر�كات  لعقد  �لفر�شة  و�إت��اح��ة  �ل�شطناعي  و�ل��ذك��اء  �لتكنولوجيات 
�ملتخ�ش�شة  و�لإقليمية  �لعاملية  �ل�شركات  كربى  بني  مثمرة  ��شرت�تيجية 
يف هذه �لقطاعات. وحول �أهم خمرجات موؤمتر "يومك�س" و"�شيمتك�س" 
.. قال �لظاهري " �إن �ملوؤمتر ي�شهم يف تعزيز مكانة دولة �لإمار�ت كوجهة 
�ملاأهولة  غري  بالأنظمة  �ملتخ�ش�شة  �ملوؤمتر�ت  ل�شت�شافة  متميزة  عاملية 
ر�ئ��دة عاملياً يف  �مل��وؤمت��ر يف ك�شب مكانة  و�ل��ت��دري��ب، وجن��ح  �ملحاكاة  ونظم 
�مل��ح��اك��اة و�ل��ت��دري��ب بالإ�شافة  �مل��اأه��ول��ة و�أن��ظ��م��ة  قطاعات �لأن��ظ��م��ة غ��ري 

و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  �ل�شطناعي  و�لذكاء  �لروبوتات  �إىل 
للتحديات،  �ملبتكرة  �حللول  �أف�شل  يناق�س  �ملوؤمتر  �أن  و�أ�شاف  �أفريقيا". 
�لعلمية  �ل��ت��ط��ور�ت  ف��ي��ه  ت��ت�����ش��ارع  ع���امل  يف  �مل�شتقبل  ����ش��ت�����ش��ر�ف  و���ش��ب��ل 
و�لذكاء  �ملاأهولة  غري  �لأنظمة  على  �لعتماد  فيه  ويتز�يد  و�لب��ت��ك��ار�ت 
�ل�شطناعي، �إ�شافة �إىل ت�شليط �ل�شوء على �أحدث �لبتكار�ت و�لتقنيات 
هذه  يف  و�لتكنولوجية  �لعلمية  �لتطور�ت  �آخ��ر  وبحث  �لأمنية  و�مل��ع��د�ت 
�لقطاعات  ه��ذه  يف  �ملتبعة  �ملمار�شات  �أف�شل  وت��ب��ادل  وم�شاركة  �مل��ج��الت 
د�ئمة �لتطور. و�أ�شار �لظاهري �إىل �أن �ملوؤمتر �مل�شاحب ملعر�شي يومك�س 
و�شيمتك�س 2022 يدعم م�شاعي �أدنيك �لر�مية للم�شاهمة يف دعم عملية 
نقل وتوطني �ملعرفة و��شتقطاب �خلرب�ت �لدولية يف قطاع �لأنظمة غري 
�ملاأهولة لدفع عجلة �لبتكار و�حلد�ثة على �شعيد �لدولة و�ملنطقة �إذ يتيح 
و�أبرز  �لقطاع  ورو�د  �لقر�ر  ر�ئ��دة جتمع كوكبة من �شناع  �ملوؤمتر من�شة 

�خلرب�ء حتت مظلة و�حدة يف �لعا�شمة �لإمار�تية �أبوظبي.
 2022 و�شيمتك�س  يومك�س  معر�شي  ل�شت�شافة  �أدن��ي��ك  ج��ه��ود  وح���ول 
�أبوظبي  ���ش��رك��ة  " �إن  �ل��ظ��اه��ري  ق���ال   .. ب��ن��ج��اح  و���ش��م��ان تنظيم �حل���دث 
�لوطنية للمعار�س "�أدنيك" �شخرت كافة �إمكاناتها وفرق عملها لتنظيم 
 2022 و�شيمتك�س  يومك�س  معر�شي  من  ��شتثنائية  ن�شخة  و��شت�شافة 

بالتعاون مع وز�رة �لدفاع.
�إطار  ي��اأت��ي يف  �ل���ر�ئ���دة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه  تنظيم  �أن  �ل��ظ��اه��ري  و�أ����ش���اف 
��شرت�تيجية �شركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�س �لر�مية �إىل تر�شيخ مكانة 
�أبوظبي عا�شمة لقطاعي �شياحة �لأعمال و�ل�شياحة �لرتفيهية يف  �إمارة 
�ملحلي  ��شرت�تيجياً لالقت�شاد  �ليوم ر�فد�ً  �ملعر�شان  �أ�شبح  �ملنطقة حيث 
و�ملوؤمتر  �مل��ع��ر���ش��ني  م��ن  �خل��ام�����ش��ة  �لن�شخة  ت��ر���ش��خ  �إذ  �أب��وظ��ب��ي،  لإم����ارة 

جروب  جولدن  �إنرتنا�شيونال  �شركة  مع  �شفقة  على  �ل�شفقات  و��شتملت 
�أخرى  و�شفقة  دره��م،  10 ماليني  بقيمة  �أنظمة طائر�ت م�شرية  ل�شر�ء 
�لفني  �لدعم  خدمات  لتوفري  لوج�شتك�س  �يرو��شبي�س  جلوبال  �شركة  مع 
درهم.  مليون   639 جت��اوزت  بقيمة  �لغيار  وقطع  و�لإ���ش��الح  و�ل�شيانة 
 Denel SOC Ltd، trading as/ شركة� كما ت�شمنت عقد مع 
فنية  م�شاندة  لتوفري  �أفريقيا  جنوب  يف   /Denel Dynamics

لأنظمة �لطائر�ت بقيمة �إجمالية فاقت 5،597 مليون درهم.
26 دولة  134 �شركة من  و�شهدت ن�شخة هذ� �لعام - �لتي ت�شارك فيها 
وغري  ��شتثنائياً  - من��و�ً  �لأوىل  للمرة  ت�شارك  دول   7 منها  �ل��ع��امل،  ح��ول 
 ،25% بن�شبة  �لعار�شة  لل�شركات  �ملخ�ش�شة  �مل�شاحة  �زد�دت  �إذ  م�شبوق، 
 36% على  م��رة  لأول  ت�شارك  �لتي  �جل��دي��دة  �ل�شركات  ��شتحوذت  فيما 
من �إجمايل �لعار�شني، بينما متثل �ل�شركات �لوطنية %29 من �إجمايل 
وت�شاعفت  �مل��ع��ر���ش��ني.  م��ن  �خلام�شة  �لن�شخة  يف  �مل�����ش��ارك��ني  �ل��ع��ار���ش��ني 
�لعرو�س �حلية �لتي تقام يف منطقة تالل �شويحان، وهي �إحدى �لفعاليات 
ب�شكل  فيها  �مل�شاركة  �ملتطورة  �لأنظمة  عدد  و�زد�د  للمعر�شني،  �لرئي�شية 
لفت، حيث من �ملقرر �أن ت�شهد هذه �لعرو�س �لك�شف عن 22 تكنولوجيا 

تطور  ويف  �ل�����ش��اب��ق.  يف  عنهما  �لك�شف  ي�شبق  مل  مبتكرة  ون��ظ��ام  ج��دي��دة 
"�دنيك" على  للمعار�س  �لوطنية  �أبوظبي  �شركة  يج�شد حر�س  ملحوظ 
من  �خلام�شة  �لن�شخة  ت�شهد  �حليوية،  �لقطاعات  يف  �لعمال  ري��ادة  دعم 
"يومك�س"  من�شة  �إط���الق   2022 و"�شيمتك�س"  "يومك�س"  معر�شي 
�إىل  تهدف  و�لتي  �لقطاع،  يف  �ملخت�شة  �لنا�شئة  لل�شركات  و"�شيمتك�س" 

متكني هذه �ل�شركات وت�شليط �ل�شوء على �بتكار�تها يف �ملجال.
رئي�س  �جلابري  غافان  �شعيد  مبارك  �لدكتور  �لركن  �للو�ء  �شعادة  وق��ال 
"يومك�س" و"�شيمتك�س" 2022 و�ملوؤمتر  �للجنة �لعليا �ملنظمة ملعر�شي 
�مل�شاحب: " هذ� �حلدث �ل�شرت�تيجي �ملتخ�ش�س يف �لأنظمة غري �ملاأهولة 
ونظم �لتدريب و�ملحاكاة يعترب �لوحيد من نوعه على م�شتوى �ملنطقة ملا 
يلعبه من دور حموري يف دعم جهود دولة �لإم��ار�ت نحو تر�شيخ ريادتها 
�لعاملية عرب توظيف �لبتكار�ت �لتي ت�شهم يف تعزيز �لقت�شاد و�ل�شتقر�ر 
�لتحديات  �حل��دث يف ظل  �نعقاد هذ�  وياأتي  و�لإقليمي.  �لوطني  و�لم��ن 
و�لظروف �لعاملية �لتي ن�شهدها لي�شلط �ل�شوء على �لقدر�ت �لتي متتلكها 
�لأهمية  م��ن  �ل��ق��در  ه��ذ�  ��شرت�تيجي على  بتنظيم ح��دث  �لإم����ار�ت  دول��ة 

لقطاع �لتكنولوجيا �ملتقدمة و�ل�شناعات �لدفاعية".

واملبتكرة املتقدمة  التقنيات  مبجال  ال�سرتاتيجية  ال�ستثمارات  زيادة  يف  ي�سهمان  • املعر�سان 
املنطقة يف  الرتفيهية  وال�سياحة  الأعمال  �سياحة  قطاعي  عا�سمة  • اأبوظبي 

املاأهولة غري  الأنظمة  جمال  يف  اجلديدة  البتكارات  واأحدث  املتقدمة  التقنيات  من   22 عن  • الك�سف 
جديدين دوليني  جناحني  اإىل  اإ�سافة  املعر�سني  يف  الأوىل  للمرة  دول   7 • م�ساركة 

املعر�سني فعاليات  يف  ي�ساركون  العامل  اأنحاء  جميع  من  ر�سميا  وفدا   150 •

وتركيا. ومالطا  وبلغاريا  والنم�سا  و�سربيا  واإ�سرائيل  البحرين  هي  الأوىل  للمرة  ت�سارك  دول   7 •
العار�سني. اإجمايل  % من   36 ت�سكل  اجلديدة  % وال�سركات   25 العار�سة  لل�سركات  املخ�س�سة  امل�ساحة  • ارتفاع 

جديد. ابتكار   22 عن  مرة  لأول  والك�سف  عر�سًا،   15 اإىل  �سويحان  تالل  يف  احلية  العرو�س  • ت�ساعف 
القطاع. يف  النا�سئة  لل�سركات  دعمًا  الأعمال  رواد  لتمكني  و�سيمتك�س  يومك�س  من�سة  • اإطالق 

البتكارات. اأحدث  على  لالطالع  الدولة  جهود  تعزز  الريادية  للتجارب  من�سة  اجلابري:  • اللواء 
الكربى. املعار�س  تنظيم  على  بقدراتها  الأعمال  �سياحة  خارطة  على  اأدنيك  مكانة  تعزيز  • الظاهري: 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام: 

�أحمد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
ب���ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي ن��ائ��ب حاكم 
�ل�شارقة،  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��ارق��ة، 
�لدويل  �مل��ن��ت��دى  �ف��ت��ت��اح  �أم�����س  �شباح 
�ل�شارقة  بجامعة  ل��الب��ت��ك��ار  �ل�����ش��اب��ع 
بجائزة  �ل���ف���ائ���زي���ن  ت���ك���رمي  وح���ف���ل 
ذل���ك يف  للمبدعني،  �ل�����ش��ارق��ة  غ��رف��ة 
�لعلوم  كليات  مبجمع  �ل����ر�زي  ق��اع��ة 
�حلفل  ب�������د�أ  و�ل�������ش���ح���ي���ة.  �ل���ط���ب���ي���ة 
ب��ال�����ش��الم �ل��وط��ن��ي ل��دول��ة �لإم�����ار�ت 
بينات  �آي�������ات  ث����م  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
���ش��اه��د بعدها  �ل���ك���رمي  �ل����ق����ر�آن  م���ن 
حماور  تناول  مرئيا  عر�شا  �حل�شور 
�مل��ن��ت��دى و�جلائزة  و�أه��م��ي��ة  و�أه����د�ف 
و  عليهما.  �لقائمة  �لكبرية  و�جلهود 
�لنعيمي  �لدكتور حميد جمول  �ألقى 
مدير جامعة �ل�شارقة كلمة قدم فيها 
�ل�شكر و�لتقدير ل�شمو �ل�شيخ �شلطان 
على  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �أحمد  بن 
رعاية �شموه للمنتدى وت�شريف حفل 
�أن  �إىل  �أ���ش��ار  �لف��ت��ت��اح و�ل��ت��ك��رمي. و 
تنظيم �ملنتدى ياأتي �إميانا من جامعة 
�ل�����ش��ارق��ة ب��اأه��م��ي��ة �لب���ت���ك���ار وري�����ادة 
وبناء  �لتنمية  عجلة  دفع  يف  �لأعمال 
�ق��ت�����ش��اد م��ت��ن��وع ق���وي ور�����ش���خ، يركز 
على بناء �ملو�هب و�لقدر�ت يف ميادين 
�ملوؤ�ش�شات  دور  �أن  و  ل�شيما  �لبتكار 
�لأك��ادمي��ي��ة مهم ج��د� يف غ��ر���س روح 
للو�شول  �ل�شباب  عقلية  يف  �لب��ت��ك��ار 
حل  يف  �لتفكري  م��ن  �أع��ل��ى  مل�شتويات 
�مل�شاكل ومعاجلة �لق�شايا �لتطويرية 
�ملعا�شرة وت�شجيع �لأجيال منهم على 
ومعا�شر  ت��ط��وي��ري  ب�شكل  �ل��ت��ف��ك��ري 
ومبناهج �إبد�عية. ونوه �إىل �لأهد�ف 
�جلامعة  لها  ت�شعى  �لتي  �مل�شتقبلية 
وق�����ال : " ي�����ش��ك��ل �مل���ن���ت���دى �ل����دويل 
وجائزة  �لأع���م���ال  وري������ادة  ل��الب��ت��ك��ار 
ل��ل��م��ب��دع��ني من�شة  �ل�����ش��ارق��ة  غ��رف��ة 
�أف�شل  على  للتعرف  للطلبة  مثالية 

منها  و�ل�شتفادة  �لبتكار،  ممار�شات 
�أفكارهم  و�إب���ر�ز  تعليمهم  مر�حل  يف 
�لتقييم  جل������ان  م�����ع  وم�������ش���ارك���ت���ه���ا 
و�لر�شاد لال�شتفادة من مهار�تهم يف 
�لأولية  ومناذجهم  �أف��ك��اره��م  تطوير 
و�إمكانية حتويلها �ىل منتج �أو خدمة 
ف��ع��ال��ي��ة وق��ي��م��ة وم��ل��م��و���ش��ة على  ذ�ت 
�شعادة  �لو�قع". من جانبه هناأ  �أر�س 
رئي�س  �ل��ع��وي�����س،  ���ش��ل��ط��ان  �هلل  ع��ب��د 
و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�س 
�لفائزين  �لطلبة  كلمته  يف  �ل�شارقة، 
للمبدعني،  �ل�����ش��ارق��ة  غ��رف��ة  ب��ج��ائ��زة 
موؤكد� �أن غرفة �ل�شارقة حتر�س من 
خالل هذه �جلائزة على ترجمة فكر 
وروؤى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
ع�شو  �لقا�شمي،  حممد  ب��ن  �شلطان 
�لذي  �ل�شارقة،  �لأعلى حاكم  �ملجل�س 
�جلهود  وحتفيز  لإث���ر�ء  م��ن��ارة  ميثل 
�خل��الق��ة و�مل��ب��دع��ة يف �مل��ج��الت كافة 
ميار�شه  حياة  �أ�شلوب  �إىل  حتويلها  و 
�حلياة  قطاعات  خمتلف  يف  �جلميع 
و�لجتماعية  و�ل��ع��م��ل��ي��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�شيما  ول  وغ���ريه���ا،  و�لق���ت�������ش���ادي���ة 
ل�����دى �ل��ط��ل��ب��ة و�ل�������ش���ب���اب م����ن �أج����ل 
�أدو�ت����ه����م وق���در�ت���ه���م ودعم  ت��ط��وي��ر 
�مل��ب��دع��ني م��ن��ه��م، وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م على 
�ملبتكرة، ومتكينهم  تنفيذ م�شاريعهم 
و�إبد�عاتهم  ط��اق��ات��ه��م  �إط�����الق  م���ن 
للم�شاهمة بفاعلية يف خدمة وطنهم.

كلمته،  خ��الل  �لعوي�س،  ��شتعر�س  و 
مر�حل تطور �جلائزة منذ �نطالقها 
�ل�شارقة  بجامعة   2017 �ل��ع��ام  يف 
 456 �إىل  و���ش��ول  م�����ش��روع��ا   35 ب��� 
م�����ش��روع��ا ع���ن ف��ئ��ة �مل�����ش��روع و244 
�ل�شتد�مة  �بتكار  فئة  ع��ن  م�شروعا 
�لبحث  ف���ئ���ة  ع����ن  م�������ش���روع���ا  و76 
وذلك من خمتلف جامعات ومد�ر�س 
�لدولة، �إىل جانب حر�س �لغرفة على 
�ألف   100 �إىل  �جل���ائ���زة  قيمة  رف���ع 
وتو�شيع  مل�شتهدفاتها  ت��ع��زي��ز�  دره���م 
�إبد�عية  خم��رج��ات  لتقدمي  نطاقها 
�أو�شح �لدكتور  و�بتكارية متقدمة. و 
ن���ائ���ب م���دي���ر جامعة  ����ش���الح ط���اه���ر 
كلمته  يف  �ملجتمع  ل�����ش��وؤون  �ل�����ش��ارق��ة 
�أن جامعة �ل�شارقة تعمل على توثيق 
�شلتها باملجتمع �ملحلي و�ل��دويل عن 
و�مل�شاريع  �مل����ب����ادر�ت  ت��ن��ظ��ي��م  ط��ري��ق 
و�مل�����ش��اه��م��ات �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة و�جل���و�ئ���ز 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  �مل�شرتكة  و�مل���وؤمت���ر�ت 
تعزيز� لثقافة �لبتكار و�لإبد�ع لدى 
�لطلبة لت�شجيعهم على �ل�شتفادة من 
حت�شليها  مت  �لتي  �ملهار�ت  �ملعلومات 
�أثناء �لدر��شة، ول�شقل مهار�تهم قبل 

�لدخول �إىل �شوق �لعمل.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا �أك�����دت �ل���دك���ت���ورة دميا 
�لأعمال  �إد�رة  كلية  ع��م��ي��دة  ج��م��ايل 
����ش���ع���ي �ل���ك���ل���ي���ة ل���رت����ش���ي���خ �لب���ت���ك���ار 
�لعلمية  �أن�شطتها  يف  �أ�شا�شية  قيمة 

بيئي  ن���ظ���ام  وت����وف����ري  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
�ملناهج  عرب  �مل�شتقبليني  للمبتكرين 
�ل����در������ش����ي����ة وذل�������ك ل����دع����م �لب�������د�ع 
�مل�شكالت  وح����ل  �ل��ن��ق��دي  و�ل��ت��ف��ك��ري 
و�ملرونة  �ملجتمعي  و�لتاأثري  و�لقيادة 
يهيئهم  مم��ا  �لطلبة  ل��دى  و�لتكيف 
و�لبتكار  �لأع�����م�����ال  ري�������ادة  ل���ق���ي���ادة 
يف م�����ش��ت��ق��ب��ل ح��ي��ات��ه��م �ل��ع��م��ل��ي��ة بعد 
�ل�شيخ  �شمو  تف�شل  بعدها  �لتخرج. 
�شلطان بن �أحمد بن �شلطان �لقا�شمي 
جامعة  رئي�س  �ل�شارقة،  حاكم  نائب 
بجائزة  �لفائزين  بتكرمي  �ل�شارقة، 
ل��الب��ت��ك��ار يف دورتها  �ل�����ش��ارق��ة  غ��رف��ة 
�جلامعات  فئتي  عن  وذلك  �ل�شاد�شة، 
و�ملد�ر�س يف م�شاري �لبتكار �مل�شتد�م، 
و�مل�����ش��اري��ع �مل��ب��ت��ك��رة. ويف خ��ت��ام حفل 
�لفتتاح، �أعلن �لدكتور حميد جمول 
�لنعيمي عن �إطالق "من�شة �شندوق 
�ل�شارقة  بجامعة  و�لبتكار"  �لأف��ك��ار 
وذلك لت�شجيع ثقافة �ملعرفة و�لفكر 
�ملجتمع  و�إ���ش��ر�ك  و�لتميز،  �لإب��د�ع��ي 
يف ع��م��ل��ي��ات ت��ط��وي��ر م�����ش��رية �جل���ودة 
�ل�شر�كة  روح  وت�����ش��ج��ي��ع  و�ل��ت��ع��ل��ي��م، 
مبادر�ت  لبتكار  �لإيجابي  و�لتعاون 
�ملن�شة من حتقيق  جديدة، ما ميكن 
م��ع��اي��ري �ل��ت��م��ي��ز �مل��وؤ���ش�����ش��ي يف جمال 
�لتميز  ع���ل���ى  �مل����وظ����ف����ني  ت�����ش��ج��ي��ع 
و�لإبد�ع و�لبتكار، وحتقيق ما ت�شعى 

�إليه �جلامعة.

•• دبي - وام:

ك�شفت موؤ�ش�شة �لإم��ار�ت للخدمات �ل�شحية عن جناح م�شت�شفى �لقا�شمي 
�إجناز  حتقيق  يف  للموؤ�ش�شة  �لتابع  �ل�شارقة  يف  و�لأط��ف��ال  و�ل���ولدة  للن�شاء 
ي�شجل لأول مرة يف دولة �لإمار�ت من خالل عالج طفل من مر�س �لت�شلب 
�للويحي بن�شبة جناح عالية ما يفتح باب �أمل جديد� للم�شابني بهذ� �ملر�س 
و�لولدة  للن�شاء  �لقا�شمي  مل�شت�شفى  �لطبية  �لإجن���از�ت  تعك�س  �ل��دول��ة.  يف 
و�لأطفال �جلهود �ملثمرة للطاقم �لطبي �ملتكامل من �أطباء وكادر متري�شي 
ف�شال عن توفر �لرعاية �لطبية �لفائقة للمر�شى بعد �لعالج ما �أ�شهم يف 
�إىل حياتهم  �ملر�شى  �لأطفال  وع��ودة  �مل�شت�شفى  �لإقامة يف  خف�س معدلت 
�لطبيعية. ويف تفا�شيل �حلالة مت حتويل طفل يبلغ من �لعمر 10 �شنو�ت 
ملناظرته من قبل ��شت�شاري طب �لع�شاب لالأطفال وهو يعاين من �زدو�ج 
�لروؤية و�شد�ع وتر�جع �لأد�ء �لدر��شي بعد جولة بالعديد من �مل�شت�شفيات 
وحتديد  �إكلينيكيا  �ل��ط��ف��ل  بفح�س  �لأط���ب���اء  ق���ام  ح��ي��ث  ت�شخي�س  ب���دون 
�لفحو�شات �ملعملية و�لإ�شعاعية �ملطلوبة وحتديد خطة �لعالج �ملنا�شب على 

�أ�شا�س ت�شخي�س نادر وهو �لت�شلب �للويحي �لذي غالبا ما ي�شيب �لبالغني. 
و بد�أ �لأطباء بعالج �لطفل فور� مب�شتقات "�لكورتيزون" لكنه مل ي�شتجب 
للعالج فبادر �لفريق �لطبي باإ�شتخد�م عقار "Ocrelizumab" حديث 
�شاعات يف  م��د�ر  به على  �لطفل  �ل��دول��ة ومت حقن  م��رة على م�شتوى  لأول 
وجود متابعة حثيثة له وكانت �لنتائج مب�شرة بفتح باب جناة جديد و�شفاء 

لالأطفال من مر�س �لت�شلب �للويحي.
�لإمار�ت  موؤ�ش�شة  يف  �مل�شت�شفيات  �إد�رة  مدير  حوير  ع�شام  �لدكتور  �أك��د  و 
للخدمات �ل�شحية �حلر�س على �لتطوير �مل�شتمر للم�شت�شفيات وفق �أعلى 
�ملعايري �لعاملية وتقدمي �أف�شل �خلدمات �لت�شخي�شية و�لعالجية و��شتقطاب 
�أحدث �لأجهزة �ملتطورة عامليا وتدريب �لكو�در �لطبية لتحقيق �لتميز مبا 
م�شت�شفيات  يف  �ل�شحية  �خل��دم��ات  بكفاءة  �ملر�شى  ثقة  تر�شيخ  يف  ي�شهم 
و�ل�شالمة  �جل���ودة  �أنظمة  لتعزيز  �ملوؤ�ش�شة  روؤي���ة  �إط���ار  يف  وذل��ك  �ملوؤ�ش�شة 

�لعالجية و�ل�شحية وفق �أعلى معايري �لتميز و�لحرت�فية وحتقيق �لريادة 
�لذي  �مل�شت�شفى  يف  �لطبي  �لطاقم  �أد�ء  على  �أث��ن��ى  و  �ل�شحي.  �مل��ج��ال  يف 
��شتطاع حتقيق �شمعة متميزة وحجز مكانة طبية بارزة ملا حققه من �إجناز�ت 
�لقيادة  بف�شل حر�س  �لأف�شل  وتغيري حياتهم نحو  �ملر�شى  �آلم  لتخفيف 
�ل�شحية مبا  �لرعاية  لتقدمي خدمات  �ل�شحي  �لقطاع  �لر�شيدة على دعم 
ينا�شب �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية م�شري� �إىل خطط �ملوؤ�ش�شة لتعزيز �لبتكار 
��شتقطاب  م�شت�شفياتها من خالل  �لعالج يف  �شبل  �أح��دث  و�عتماد  و�لتميز 
كفاء�ت طبية وعلمية متخ�ش�شة و�أحدث �لتقنيات �لطبية وتطبيق معايري 
�جلودة و�لتميز يف �مل�شت�شفيات وفق تطلعات وثيقة مبادئ �خلم�شني ومئوية 
�ل��دك��ت��ورة �شفية �خل��اج��ة م��دي��رة م�شت�شفى  �أ���ش��ارت  �لإم����ار�ت. م��ن جانبها 
جميع  ميتلك  �مل�شت�شفى  �أن  �إىل  و�لأط���ف���ال  و�ل�����ولدة  للن�شاء  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�لإمكانات و�لأدو�ت �ملتطورة �إىل جانب �لكفاءة �ملتميزة للطاقم �لطبي �لذي 

يتعامل بنجاح مع �حلالت �ملر�شية �لنادرة من خالل توفري �أف�شل �خلدمات 
�لت�شخي�شية و�لعالجية ووفق �أف�شل �ملمار�شات �لطبية �ملعمول بها عامليا.

بروتوكول لعالج مثل هذه �حلالة  �ول  �بتكار  �لطبي على  �لفريق  و�شكرت 
�ل�شحية  و�لرعاية  �لعالج  بروتوكولت  �أف�شل  �إىل مو��شلة تطبيق  �إ�شافة 
 "MS" �للويحي  �لت�شلب  مر�س  حدوث  ن�شبة  �أن  �إىل  منوهة  للمر�شى.. 
�أو  �لت�شخي�س  ت��اأخ��ر  و�أن   5% م��ن  �أق���ل  تبلغ  بن�شبة  و  ن���ادرة  �لأط��ف��ال  يف 
�إىل  �لدكتورة �خلاجة  . ولفتت  �إىل تدهور هذه �حل��الت  ي��وؤدى  �لعالج قد 
بالت�شلب  لطفل م�شاب  نوعها  �أول حالة من  ع��الج  �مل�شت�شفى يف  �أن جن��اح 
جمال  يف  �مل�شت�شفى  يحققها  �لتي  �لنجاحات  �شل�شلة  �شمن  ياأتي  �للويحي 
عالج �لأمر��س �مل�شتع�شية و�لعمليات �جلر�حية ذ�ت �ملهارة �خلا�شة وباقي 
�خلدمات �ل�شحية م�شيدة بالدعم �ملتو��شل �لذي تقدمه موؤ�ش�شة �لإمار�ت 
للخدمات �ل�شحية من خالل متابعة جميع �لحتياجات وتوفري �ملتطلبات 
بالإ�شافة  متميزة  �شحية  رعاية  خدمات  لتقدمي  قيا�شي  زمن  يف  �لالزمة 
ودعمه  �لطبي  �لكادر  بكفاءة  و�لرت��ق��اء  �لطبية  �لأج��ه��زة  باأحدث  لتزويده 

مبتخ�ش�شني و��شت�شاريني متميزين.

الإمارات للخدمات ال�سحية تك�سف عن جناح م�ست�سفى القا�سمي بعالج طفل من الت�سلب اللويحي

•• ال�صارقة- وام:

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ت�شلم 
�عتماد  �شهادة  �لبديع  ق�شر  يف  �م�س  �شباح  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
للمرة  وذل���ك  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  قبل  م��ن  �شحية  مدينة  �ل�����ش��ارق��ة 

�لثانية.
بن�شبة  %100  ��شتيفائها  بعد  �لعاملي  لال�شتحقاق  �ل�شارقة  �عتماد  ياأتي 

ملنظمة  �لإقليمية  �ل�شبكة  �شمن  �ل�شحية  للمدن  و�ملعايري  �ل���ش��رت�ط��ات 
�ملرة  �مل�����ش��ت��وف��اة يف  �ل�����ش��روط  بلغت  12% م��ن  وب���زي���ادة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�شحة 

�لأوىل.
وحققت �ل�شارقة طيلة م�شريتها نقالت نوعية يف �لقطاع �ل�شحي وتطوير 
�لعامة  �ل�شحة  ت�شع  �لتي  وروؤ�ه���ا  و�أه��د�ف��ه��ا  يتو�فق  مب��ا  �لتحتية  �لبنى 

لأفر�دها وبيئتها �شمن �أولوياتها �لرئي�شية.
وت�شلم �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة �شهادة �عتماد �ل�شارقة مدينة �شحية 

م��ن �ل��دك��ت��ور �أح��م��د ب��ن ���ش��امل �مل��ن��ظ��ري �مل��دي��ر �لإق��ل��ي��م��ي ملنظمة �ل�شحة 
�لإح�شاء  د�ئ��رة  رئي�س  �لقا�شمي  بن حميد  �ل�شيخ حممد  �لعاملية، بح�شور 
و�لتنمية �ملجتمعية، ومعايل عبد�لرحمن بن حممد �لعوي�س وزير �ل�شحة 
ووقاية �ملجتمع، وعبد�هلل علي �ملحيان رئي�س هيئة �ل�شارقة �ل�شحية، وكبار 
�مل�شوؤولني �أع�شاء �للجنة �لتنفيذية لربنامج تو�شيع نطاق �ملدن �ل�شحية يف 

�إمارة �ل�شارقة.
من  �لعديد  بحث  �لع��ت��م��اد  �شهادة  ت�شلم  �شهد  �ل���ذي  �للقاء  خ��الل  ج��رى 

�ملو�شوعات �ل�شحية �لعامة وجهود �لإمارة يف جمالت تعزير �ل�شحة عرب 
خمتلف  وتطوير  �ل�شحية  �ملن�شاآت  وتاأ�شي�س  و�لأن�شطة  �مل��ب��ادر�ت  خمتلف 

�ملر�فق �لعامة مبا يتو�فق مع �ملعايري �ل�شحية.
�ل�شمو  �شاحب  جلهود  تقديره  عن  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  وف��د  �أع��رب  و 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي �لد�عمة للقطاعات كافة و على 
ر�أ�شها �لقطاع �ل�شحي �لذي �شهد منو� يف �خلدمات و�ملر�فق وتطوير �لبنى 

�لتحتية وتعزيز �لوعي �ملجتمعي يف �ل�شحة �لعامة.

•• ال�صارقة -وام: 

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �فتتح 
منطقة  يف  "طوى"  جامع  م�س  ظهر  قبل  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�حلز�نة مبدينة �ل�شارقة و�لذي يعد ثمرة م�شروع "هبة بر� باأبيك" �لذي 
�لفاقدين  �أبنائها  ل�شالح  �لجتماعي  للتمكني  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  �أطلقته 

و�ملتمثل يف بناء جامع و�شقيا ماء عن �آبائهم �ملتوفني.

وفور و�شول �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة �أز�ح �شموه �ل�شتار �إيذ�نا بافتتاح 
م�شاهمات  �إىل  �إ�شافة  و�أ�شرهم،  �أيتام   909 بنائه  يف  �شاهم  �ل��ذي  �جلامع 

جزيلة من �أفر�د �ملجتمع.
مر�فق  يحويه من  وم��ا  �جلامع  �أرج���اء  على  �فتتاحه  خ��الل  �شموه  �طلع  و 
�لآباء  �أ�شماء  ت�شم  �لتي  �مل�شيدة  و�جلد�رية  �مل��اء  �شقيا  يف  متثلت  للم�شلني 
�أبناوؤهم يف بذل �ل�شدقة �جلارية عنهم تعزيز� ملبد�  �ملتوفني �لذين �شارك 

�أو��شر �لرب.

للتمكني  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  منت�شبي  م��ن  �أبنائه  �شرح  �إىل  �شموه  و��شتمع 
باخلري  ليعود  ب��اإجن��ازه  فرحتهم  وم��دى  �جلامع  م�شروع  ح��ول  �لجتماعي 

و�لأجر �لعظيم عليهم وعلى �آبائهم.
تخلل �فتتاح �جلامع موعظة دينية قدمها �لدكتور �شامل �لدوبي تناول فيها 
�لأعمال �ل�شاحلة و�أهميتها يف �لتقرب �إىل �هلل م�شري� �إىل �أجر بناء �مل�شاجد 
390 للرجال  ل�425 م�شل منهم  و�لهتمام بها ورعايتها. يت�شع �جلامع 
وملحق به م�شلى للن�شاء يت�شع ل� 35 �شيدة، ويتميز �لبناء بالطر�ز �ملعماري 

�حلديث، ويتكون من قب�ة من �ل�شكل �لد�ئري، وترتفع منارته �إىل �أكرث من 
لل�شيار�ت  موقفا   34 على  �خلارجية  �جلامع  م�شاحة  حتتوي  مرت�.   22
ووحدة  لالإمام  و�شكن  للو�شوء وحمامات  �أماكن  �إىل �خلدمات من  �إ�شافة 
�لقا�شمي مدير  بنت حممد  �ل�شيخة جميلة  �لفتتاح  �ل�م����اء. ح�شر  ل�شقيا 
�ل�شبو�شي  يعروف  بن  وعبد�هلل  �لإن�شانية،  للخدمات  �ل�شارقة  مدينة  عام 
رئي�س د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شالمية، ومنى بن هده �ل�شويدي مدير عام موؤ�ش�شة 

�ل�شارقة للتمكني �لجتماع.

�سلطان القا�سمي يت�سلم �سهادة اعتماد ال�سارقة مدينة �سحية للمرة الثانية والتي متنحها منظمة ال�سحة العاملية

حاكم ال�سارقة يفتتح جامع طوى مبنطقة احلزانة

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يلتقي روؤ�ساء املجال�س 
ال�ست�سارية لكليات جامعة ال�سارقة

�سلطان بن اأحمد القا�سمي ي�سهد افتتاح املنتدى الدويل ال�سابع لالبتكار بجامعة ال�سارقة

•• ال�صارقة - وام:

حاكم  نائب  �لقا�شمي،  �شلطان  بن  �أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �لتقى 
�أم�س روؤ�شاء �ملجال�س �ل�شت�شارية  �ل�شارقة، رئي�س جامعة �ل�شارقة، �شباح 
بجامعة  �لبنني  بكليات  �لطالبي  �ملنتدى  مببنى  وذل��ك  �جلامعة  لكليات 

�ل�شارقة.
يف بد�ية �للقاء، رحب �شمو �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد بن �شلطان �لقا�شمي 
باحل�شور، م�شيد� باجلهود �ملثمرة للمجال�س �ل�شت�شارية لكليات �جلامعة، 

مما ي�شب يف خدمة �جلامعة و �ملجتمع بو�شفها حلقة �لو�شل بينهما .
و�لنجاحات  �لأف��ك��ار  مناق�شة  �أهمية  �ل�شارقة  جامعة  رئي�س  �شمو  �أك��د  و 
و�لتحديات ب�شورة مف�شلة يف كل �ملجال�س باجلامعة، و�خلروج بتو�شيات 

دقيقة يتم متابعتها وتنفيذها خلدمة �جلامعة يف خمتلف �ملجالت.
�لنعيمي مدير جامعة  �لدكتور حميد جمول  تناول  �للقاء  كلمته يف  و يف 
�ل�شارقة، �أهمية �أعمال وم�شاهمات �ملجال�س �ل�شت�شارية يف حتقيق �أهد�ف 
�أجيال مبتكرة وو�عدة من �خلريجني �لذين يرتبطون  �جلامعة بتخريج 
ما يجعلهم خريجني متميزين يف خمتلف  �لعمل  و�شوق  �ملجتمع  بخدمة 

�ملجالت.
�جلامعة  رب��ط  على  ت��ق��وم  �ل�����ش��ارق��ة  جامعة  ��شرت�تيجية  �أن  �إىل  �أ���ش��ار  و 

يف  �لقطاعات  جميع  م��ع  �لتعاون  جانب  �إىل  �لعلمي،  �لبحث  و  باملجتمع 
بر�مج �لتدريب و�لبتكار و�لبحوث �ملتنوعة، وتطوير �لعملية �لتدري�شية 
�إىل  �لعلمية  �خل��رب�ت  تقدمي  يف  ي�شهم  ما  �لدر��شية  و�ملناهج  وطر�ئقها 
�مل�شتمرة  �لبحثية  �جل��ه��ود  م��ن  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  و����ش��ت��ف��ادة  �ملختلفة،  �جل��ه��ات 
�أن �جلامعة تعمل على تطوير  و�ملتقدمة لأ�شاتذة وطلبة �جلامعة موؤكد� 
عرب  �ملختلفة  �مل�����ش��روع��ات  و�إق��ام��ة  لتنفيذ  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  م��ع  تعاملها 
�لدر��شات  طلبة  وتدريب  �مل�شرتكة  �مل��وؤمت��ر�ت  يف  و�ملثمر  �مل�شتمر  �لتعاون 

�لعليا وغريهم.
و�لعلوم،  �لهند�شة،  لكليات  �ل�شت�شارية  �ملجال�س  روؤ�شاء  قدم  جانبهم  من 
�لإن�شانية  و�ل��ع��ل��وم  و�لآد�ب  �لأع���م���ال،  و�إد�رة  و�لت�������ش���ال،  و�ل�����ش��ي��دل��ة، 
�لأ�شنان  �لإ�شالمية، وطب  و�ل�شريعة و�لدر��شات  و�لقانون،  و�لجتماعية، 
�ل�شارقة  جامعة  رئي�س  �شمو  �إىل  وتقديرهم  �شكرهم  �للقاء  يف  �مل�شاركون 
�إىل �له��ت��م��ام بتقدم وت��ط��ور �جل��ام��ع��ة يف  �ل��ل��ق��اء و�ل���ذي ي�شري  على ه��ذ� 
تطرق  و  �ملجتمع.  موؤ�ش�شات  مبختلف  عالقاتها  تطوير  و  كافة  �ملجالت 
يف  ت�شب  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت  و�مل�شروعات  �ملقرتحات  من  ع��دد  �إىل  �مل�شاركون 
�شالح تو�شيع جم���الت �ل��ت��ع��اون ب��ني �جل��ام��ع��ة و�جل��ه��ات �خل��ارج��ي��ة عرب 
موؤ�ش�شات �لقطاعني �لعام و�خلا�س، يف جمالت �لتدريب، و�لبحث �لعلمي، 

يف �شر�كات ذكية ت�شتهدف تقدمي �حللول �مل�شتد�مة للتحديات كافة.
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�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمالت �لز�د للمو�د 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لغذ�ئية  رخ�شة رقم:1116186 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �شوكت �شالح علي �شالح �لبلو�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف نا�شر جابر حممد جرب �ملري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن 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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CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2582652 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �حمد مهري عبد�هلل �شعيد �لكتبي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف ذياب علي حممد م�شبح �ل�شام�شي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن 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 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم مهمان

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:3904805 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة حممد �نعام �لدين في�س �حمد 100
تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة خالد �شيف �شعيد خمي�س �لري�شى

تعديل وكيل خدمات 
 حذف حمد مبارك حممد برمان �ل�شام�شى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد حممود �لرحمن حممد ��شكوندور على

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن 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 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة حممد ديد�ر لقطع �لغيار 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1018514 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد جاكري ها�شني بهار نور حممد %24

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حممد ديد�ر �لعامل حاجى عبد�خلالق من مالك �إىل �شريك
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / حممد ديد�ر �لعامل حاجى عبد�خلالق من 100 % �إىل %25

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة موزه عبد�لعزيز حممد �ملن�شورى %51
تعديل وكيل خدمات / حذف حممد خلفان عبد�هلل �لهاملى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 5.50*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة حممد ديد�ر لقطع �لغيار

MOHAMMED DIDAR AUTOPARTS ESTABLISHMENT
�إىل/ حممد ديد�ر لقطع �لغيار �ل�شيار�ت ذ.م.م

MOHAMMED DIDAR AUTO SPARE PARTS L.L.C
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ميالن لتجارة �لهد�يا 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1049108 
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 20*50 �ىل 1*1

تعديل �إ�شم جتاري من/ ميالن لتجارة �لهد�يا
MILAN GIFT TRADING

�إىل/ �وريغون لت�شليح �ل�شيار�ت
  OREGON AUTO REEPAIR 

�أبو ظبي - �شارع �لكورني�س ) غرب ( - بناية �شري�تون  �أبوظبي  تعديل عنو�ن / من 
�لمار�ت  بلووم   202200314954  202200314954  3 م  �مل�شفح  �أبوظبي  �إىل  �بوظبي 

للعقار�ت ذ م م
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �إ�شالح كهرباء �ل�شيار�ت  4520005

تعديل ن�شاط / حذف بيع �لهد�يا - بالتجزئة  4773402
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطبخ 

هيلثي كيتو
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2998052 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كافترييا �إديل كادي
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2430005 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/فوج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لكجري لتو�شيل �لطلبات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3028897 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/بانا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شتايل للمفرو�شات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3649885 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لر�حة 

لل�شحن �جلوي
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2617225 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�نفينيتي 

لين لتاجري �ل�شيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1855608 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/كادي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للهو�تف
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1814392 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:كونكورد لل�شحن �ل�شريع ذ.م.م
حممد  مبنى   -  602 مكتب   -  16 �شرق   - �بوظبي  �ل�شركة:جزيرة  عنو�ن 

�حمد جوعان ر��شد
CN 1058805 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
 - �بتد�ئي  �لتجارية  بناء على حكم حمكمة  وذلك  �ل�شركة  وت�شفية  - حل   1

�ملحكمة �لتجارية بتاريخ:2020/11/24 للق�شاء يف �مارة �بوظبي
لل�شركة  ق�شائي  كم�شفي  �لفال�شي  �ل�شارد  حممد  �ل�شيد/�شعيد  تعيني   -  2

بتاريخ:2020/11/24 - تاريخ �لتعديل:2021/10/04
�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�شم �لتجاري:كابيتال �شبالي للتجارة �لعامة �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:تاجر �بوظبي

CN 3710042 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
1 - حل وت�شفية �ل�شركة

و�ل�شت�شار�ت  �حل�شابات  لتدقيق  عبد�حلبيب  �ل�شادة/مري�ل  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/2/14  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، �لد�رية 
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�شر  قر�ر 

تاريخ �لتعديل:2022/2/21  - بالرقم:2205006420 
�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�نتي جر�فيتي لال�شتثمار ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:تاجر �بوظبي

CN 3925550 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
1 - حل وت�شفية �ل�شركة

و�ل�شت�شار�ت  �حل�شابات  لتدقيق  عبد�حلبيب  �ل�شادة/مري�ل  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/2/14  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، �لد�رية 
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�شر  قر�ر 

تاريخ �لتعديل:2022/2/21  - بالرقم:2250004273 
�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:رويال �نرتنا�شونال لتمثيل �ل�شركات ذ.م.م
�لعقارية  م�شماك  �شركة  مبنى   0.5 غرب  �بوظبي  �ل�شركة:جزيرة  عنو�ن 

ذ.م.م
CN 2447118 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
1 - حل وت�شفية �ل�شركة

2 - تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
�جلمعية  حم�شر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/2/16  لل�شركة 
 - بالرقم:2205006890  �لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية 

تاريخ �لتعديل:2022/2/21
�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إع����������الن
�ملو�رد  ل�شت�شار�ت  هاندز  �ل�ش�����ادة/هيلبينج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لب�شرية  رخ�شة رقم:4165057 
تعديل �إ�شم جتاري من/ هيلبينج هاندز ل�شت�شار�ت �ملو�رد �لب�شرية

HELPING HANDS HUMAN RESOURCES CONSULTANCY

�إىل/ هيلبينج هاندز موفر خدمات �لد�رية
HELPING HANDS CORPORATE SERVICES 

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �خلدمات �لأد�رية لرجال �لعمال  8299004
تعديل ن�شاط / �إ�شافة مزود خدمات �ل�شركات  7010006

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات �لطباعة وت�شوير �مل�شتند�ت  8219001
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات متابعة �ملعامالت  8299003
 تعديل ن�شاط / حذف ��شت�شار�ت �ملو�رد �لب�شرية  7020008

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا �ل�شاي �ملا�س - 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN فرع 2  رخ�شة رقم:1020126-2 
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1

تعديل �إ�شم جتاري من/ كافترييا �ل�شاي �ملا�س - فرع 2
DIAMOND TEA CAFETERIA - BRANCH 2

�إىل/ كافترييا غرين فايب
GREEN VIBE CAFETERIA

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إع����������الن
ذ.م.م   �ملركزي  للتكييف  �لتربيد  �ل�ش�����ادة/عامل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1008719 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / عبد�ملجيد مو�شى عبد�ملجيد �بو عبيد من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / عبد�ملجيد مو�شى عبد�ملجيد �بو عبيد من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف نا�شر م�شبح �شامل عبد�هلل �ل�شام�شى

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
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/ عامل �لتربيد للتكييف �ملركزي ذ.م.م
COOLING WORLD AIR-CONDITIONING L.L.C

�إىل/ عامل �لتربيد للتكييف �ملركزي - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
COOLING. WORLD AIR-CONDITIONING CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إع����������الن
بوجابوتى  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب للرجال  رخ�شة رقم:1145707 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة حممد ديد�ر �لعلم حممد �مري ح�شني %100
تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة �شامل �شرحان �شعيد �لكعبى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شعيد نابت معيوف �شامل �لكتبى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن 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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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي – الفجر:  

�أبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
و�لنقل،  �لبلديات  ل��د�ئ��رة  �لتابعة 
ب��ل��دي��ة م�شفح،  م���ن خ���الل م��رك��ز 
  "LLH وبالتعاون مع "م�شت�شفى
ُبعد  عن  �فرت��شية  توعوية  ور�شة 
��شتهدفت كافة �أفر�د �ملجتمع حتت 
�أف�شل"،  ل�����ش��ح��ة  "من�شي  ع���ن���و�ن 
"ريا�شة بال حدود"،  �شمن مبادرة 
�أف��ر�د �ملجتمع  وذلك بهدف حتفيز 
ع���ل���ى مم���ار����ش���ة �ل���ري���ا����ش���ة، ورف����ع 
باأهمية  �ملجتمعي  �ل��وع��ي  م�شتوى 
وحتويل  �ل����ف����رد،  ل�����ش��ح��ة  �مل�������ش���ي 
و�أ�شلوب  ثقافة  �إىل  �مل�شي  ريا�شة 
�شر�ئح  عليها  ت��ع��ت��اد  ي��وم��ي��ة  ح��ي��اة 
�لبدنية  �ل�شحة  يعزز  �ملجتمع مما 

وير�شخ  �مل��ج��ت��م��ع  م��ك��ون��ات  ل��ك��اف��ة 
�لقيم �ل�شحية.

عن  حما�شرة  �لفعالية  وت�شمنت 
ُب���ع���د، ق��دم��ه��ا ط��ب��ي��ب خم��ت�����س من 

م�شت�شفى LLH   عن �أهمية �مل�شي 
يف حياتنا �ليومية وفو�ئده �ل�شحية 
�لعامة  �لإيجابية  و�لآث��ار  �ملتعددة، 
ملمار�شي ريا�شة �مل�شي على �شحتهم 

�لعامة وقدر�تهم ومناعتهم.
و���ش��م��ن ه����ذ� �لإط������ار دع����ت بلدية 
م���دي���ن���ة �أب����وظ����ب����ي ج���م���ي���ع �أف�������ر�د 
�مل���ر�ف���ق  �����ش���ت���غ���الل  �إىل  �مل��ج��ت��م��ع 
و�ملنت�شرة  �ل���ك���ث���رية  �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
�لريا�شات  مل��م��ار���ش��ة  م��ك��ان  ك���ل  يف 
ريا�شة  ���ش��م��ن��ه��ا  وم�����ن  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
وج��ود ممر�ت  م��ع  �شيما  ، ل  �مل�شي 
وم�شار�ت  �لرك�س  وم�شار�ت  �مل�شاة 
�ل������در�ج������ات �ل���ه���و�ئ���ي���ة و�مل���الع���ب 
هذه  �أن  موؤكدة  �لأغر��س،  �ملتعددة 
وج��دت من  �إمن��ا  �لريا�شية  �ملر�فق 
و�ل�شتفادة  �مل��ج��ت��م��ع  �إ���ش��ع��اد  �أج����ل 
�ل�شحة  ت��ع��زي��ز  �إم��ك��ان��ات��ه��ا يف  م��ن 
و�إتاحة  �ملجتمع  لأف���ر�د  �جل�شدية 
ملمار�شة  و�آم�����ن�����ة  م���ث���ال���ي���ة  ب���ي���ئ���ة 

�لريا�شات على �ختالف �أنو�عها.

•• دبي-الفجر:

هاكاثون  �ن���ط���الق���ة  م����ع  ت���ز�م���ن���ا 
لل�شعادة  بيانات   -   5.0 �لإم����ار�ت 
�لهيئة  �أط��ل��ق��ت   - �حل���ي���اة  وج�����ودة 
�ل����ع����ام����ة ل����ل���������ش����وؤون �لإ����ش���الم���ي���ة 
و�لأوق������������اف ع�������دد� م����ن �مل�����ب�����ادر�ت 
�لتطويرية  و�مل����ح����اور  �لب��ت��ك��اري��ة 
�ل�شرت�تيجية،  خطتها  ترثي  �لتي 
وت���ع���زز ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف 
�ل�شتعد�د للخم�شني �لقادمة ودعت 
لإثر�ئها  و�مل��وظ��ف��ات  �ملوظفني  ك��ل 
ومو�هبهم  �حل��دي��ث��ة  ب��اب��ت��ك��ار�ت��ه��م 
�لنه�شة  ي����و�ك����ب  مب����ا  �مل���ت���م���ي���زة  
�حل�شارية �لتي ت�شهدها �لدولة يف 

جميع �ملجالت.
�ل��دك��ت��ور حممد مطر  �شامل  و�أك���د 

�لعامة  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  �ل���ك���ع���ب���ي، 
ل���ل�������ش���وؤون �لإ����ش���الم���ي���ة و�لأوق�������اف 
حر�س �لهيئة على �لتناغم مع روؤية 
و��شرت�تيجية  �ل��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  دول����ة  ح��ك��وم��ة 
�لتخطيط  خ������الل  م����ن  �مل����ت����ح����دة 
للتفكري  �ل��ب��ي��ئ��ة  وت��ه��ي��ئ��ة  �لأم���ث���ل 
ي�����ش��اه��م يف و�شع  �ل����ذي  �لإي��ج��اب��ي 
�ل�شتباقية  �ل�شت�شر�فية  �ل����روؤى 
�لتطور  م�����ش��اي��رة  ت�����ش��اه��م يف  �ل��ت��ي 
ومتغري�ت �حلياة �ملت�شارعة وتوفري 
�مل�شتقبل  لأج���ي���ال  خ�شبة  �أر���ش��ي��ة 
�إبد�عاتهم  �إظ����ه����ار  م���ن  مت��ك��ن��ه��م 
وم����و�ه����ب����ه����م و�إك�������م�������ال �مل�������ش���رية 
مرتكز�تها  و���ش��ع  �ل��ت��ي  �حل�شارية 
موؤ�ش�س  �لأوىل  م��الحم��ه��ا  ور���ش��م 
 - �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  دول��ت��ن��ا 

طيب �هلل ثر�ه- .
 ه����ذ� وق����د �أط��ل��ق��ت �ل��ه��ي��ئ��ة ثالثة 
�لتطوير  ت�شتهدف  �بتكارية  حماور 
باأ�ش�س  خ���دم���ات���ه���ا  يف  و�لرت�����ق�����اء 
وتطلعات  �ل��ه��ي��ئ��ة  ط��م��وح��ات  ت��ل��ب��ي 

�لأول:  �ملحور  جاء  حيث  �جلمهور، 
حتت عنو�ن خدمات مالية مدعومة 
ي�شتهدف  �مل����ت����ط����ورة  ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات 
تقدمي �أفكار ومقرتحات للم�شاعدة 
و�لتربعات  �لإي����������ر�د�ت  زي������ادة  يف 
�لوقفية، �أما �ملحور �لثاين عنو�نه: 
�لرقمي  و�لق���ت�������ش���اد  �ل���ش��ت��ث��م��ار 
حلول  تطوير  �إىل  وي�شعى  �ل��ق��وي، 
حت�شني  يف  ت�شاهم  ج��دي��دة  و�أف��ك��ار 
ل�شمان  �ل���وق���ف  و����ش��ت��ث��م��ار  �إد�رة 
ومو�شوع  و�ل�شتد�مة  �ل�شتمر�رية 
�مل��ح��ور �ل��ث��ال��ث: ك��ان ح��ول جمتمع 
�إىل  ي�����ش��ع��ى  ���ش��ع��ي��د وم���ت���م���ا����ش���ك، 
لتطوير  جديدة  �ق��رت�ح��ات  تقدمي 
زيادة  يف  ت�شاهم  برجمية  تطبيقات 
�ل���وع���ي �ل��دي��ن��ي ل��ل��ج��م��ه��ور بطرق 

�شهلة ومبتكرة وجذ�بة.

•• اأبوظبي -الفجر:

رئي�س  غ���ب���ا����س  ���ش��ق��ر  م���ع���ايل  ع���ق���د 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي، ومعايل �أوم 
بريل رئي��س جم�ل�س �ل�ش��عب �لهندي 
و�لوفد �ملر�فق له، جل�شة مباحثات يف 
�لثنني  �أم�س  باأبوظبي  �ملجل�س  مقر 
2022م، جرى خاللها  21 فرب�ير 
بني  �لربملانية  �لتعاون  عالقات  بحث 
يو�كب  مبا  تعزيزها  و�شبل  �جلانبني 
�ل�شرت�تيجية  �ل�������ش���ر�ك���ة  ع���الق���ات 
و�لتاريخية �لقائمة بني �لبلدين �لتي 
ت�شهد تطور� ومنو� بف�شل ما حتظى 
به من دعم ل حمدود من قبل قيادتي 

�لبلدين �ل�شديقني.
�لفرت��شية  بالقمة  �جلانبان  و�أ���ش��اد 
بني  عقدت  �لتي  �لهندية  �لإم��ار�ت��ي��ة 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
�مل�شلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 

م���ودي رئي�س وزر�ء  ن��اري��ن��د�  وم��ع��ايل 
ج���م���ه���وري���ة �ل����ه����ن����د، و�ل�����ت�����ي ج���رى 
�تفاقيات  �شبع  على  �لتوقيع  خاللها 
�قت�شادية، و�لإعالن عن وثيقة روؤية 
م�شرتكة تت�شمن �أهم �لقطاعات �لتي 
�لقت�شاد،  ومنها  عليها  �لعمل  �شيتم 
و�ل�شتثمار، و�ل�شناعة، و�لتكنولوجيا، 
و�لدفاع،  و�لثقافة،  �لغذ�ئي،  و�لأم��ن 

و�ملنظمات �لدولية.
و�ت���ف���ق �جل��ان��ب��ان ع��ل��ى �إن�����ش��اء جلنة 
�إم���ار�ت���ي���ة هندية  ب��رمل��ان��ي��ة  ���ش��د�ق��ة 
وتعزيز  وتاأطري  ماأ�ش�شة  يف  لأهميتها 
�ملجل�س  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  �أوج����ه  خمتلف 
�ل�شعب  وجمل�س  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي 
�لهندي، ويف دعم توجهات �لبلدين يف 
�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك �شو�ء 
�لدولية،  �أو  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�����ش��ع��د  ع��ل��ى 
وتفعيل �لتو��شل و�لتن�شيق من خالل 

�لدبلوما�شية �لربملانية. 
�أع�شاء  �مل���ب���اح���ث���ات  ج��ل�����ش��ة  ح�����ش��ر 

حمموعة جلنة �ل�شد�قة مع برملانات 
�لدول �لآ�شيوية �شعادة كل من: عبيد 
�ملجموعة،  رئ��ي�����س  �ل�����ش��الم��ي  خ��ل��ف��ان 
ن���ائ���ب رئي�س  �مل����ال  وع��ائ�����ش��ة حم��م��د 
�لبريق،  ر����ش���ا  وع��ائ�����ش��ة  �مل��ج��م��وع��ة، 
وحم����م����د ع��ي�����ش��ى �ل���ك�������ش���ف �أع�������ش���اء 
و�شعادة  �لحت����ادي،  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 
�لنعيمي  عبد�لرحمن  عمر  �لدكتور 
�لأمني �لعام للمجل�س، و�شعادة عفر�ء 
�مل�شاعد  �لعام  �لأم��ني  �لب�شطي  ر��شد 

لالت�شال �لربملاين.
مبعايل  غبا�س  �شقر  م��ع��ايل  ورح���ب   
�ل�ش��عب  جم�����ل�����س  رئ��ي��������س  ب���ريل  �أوم 
�ل��ه��ن��دي و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق ل��ه يف زيارة 
�لوطني  و�مل��ج��ل�����س  �لإم��������ار�ت  دول�����ة 
تعزيز  يف  بجهوده  م�شيد�  �لحت���ادي، 
�لبلدين  ب����ني  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ع���الق���ات 
�أن  م�شيفا   منها،  �لربملانية  ل�شيما 
�ل��ه��ن��د دمي��ق��ر�ط��ي��ة تعترب من  ل���دى 
�أعرق �لأنظمة �لدميقر�طية يف �لعامل 

د�شتوري  ل��ن��ظ��ام  من��وذج��ا  لتقدميها 
و�لتعددية  �لدميقر�طية  على  ق��ائ��م 

و�ملو�ءمة مع �لنموذج �لتنموي.
�أن عالقات  و�أك��د معايل �شقر غبا�س 
تقدما  ت�شهد  �لبلدين  ب��ني  �ل��ت��ع��اون 
كافة  �مل��ج��الت  يف  ومتناميا  ملحوظا 
ب��ف�����ش��ل �ل����دع����م �ل�����الحم�����دود �ل����ذي 
�لبلدين  قيادتي  قبل  م��ن  ب��ه  حتظى 
خالل  من  وتر�شخت  جت�شدت  و�لتي 
�مل�شتمرة  و�للقاءت  �ملتبادلة  �لزيار�ت 

بني م�شوؤويل �لبلدين.
و�أ������ش�����اف م���ع���ايل ���ش��ق��ر غ���ب���ا����س �أن 
�لتعاي�س  بنهج  توؤمن  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�لأ�شا�س  حجر  وتعتربها  و�لت�شامح 
م�شري�  �ل��ع��امل،  دول  مع  عالقاتها  يف 
�إىل �أن توقيع وثيقة �لأخوة �لإن�شانية 
ه���و جت�شيد  �لإب���ر�ه���ي���م���ي  و�لت����ف����اق 
حل���ر����ش���ه���ا ع����ل����ى حت���ق���ي���ق �ل�������ش���الم 
و�لتو��شل  و�ل��ت��ع��اي�����س  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 

�حل�شاري مع دول �لعامل.

 وثمن معاليه موقف جمهورية �لهند 
و�إد�ن���ت���ه���ا ب�����ش��دة ل��ل��ه��ج��وم �لإره���اب���ي 
مللي�شيا �حلوثي �لإرهابية على �ملدنيني 
وم��ن�����ش��اآت ح��ي��وي��ة يف دول���ة �لإم�����ار�ت، 
مع  �لكامل  ت�شامنها  على  وتاأكيدها 
دول����ة �لإم������ار�ت يف �لإج�������ر�ء�ت كافة 
و�شالمة  �أم���ن  ل�شون  تتخذها  �ل��ت��ي 
م�شيفا  �أر��شيها،  و�شيادة  مو�طنيها 
�أو�ئ�����ل  �ل��ه��ن��د ���ش��م��ن  �أن ج��م��ه��وري��ة 
�ل���دول �لتي تدعم دول��ة �لإم����ار�ت يف 

تر�شيحاتها للع�شويات �لدولية.
م��ع��ال��ي��ه مب�����ش��ارك��ة جمهورية  و�أ����ش���اد 
�لهند بجناح يعد من �أكرب �لأجنحة يف 
�أك�شبو دبي 2020، و�لذي ي�شتعر�س 
�مل�شرية �لهندية �لقت�شادية �ل�شاعدة 
بعد كوفيد19-، ويعك�س  يف عامل ما 
�لعريق،  وما�شيها  �لهندية  �لثقافة 
ف�شال عن �لقدر�ت و�لفر�س �لهائلة 
�لتي تقدمها، كمركز �قت�شادي عاملي 

للم�شتثمرين �ملحليني و�لأجانب.

�أوم بريل رئي��س  �أع��رب معايل  ب��دوره 
با�شمه  �ل���ه���ن���دي  �ل�����ش��������ع��ب  جم�����ل�����س 
و�أع�شاء �لوفد عن �شكره ملعايل �شقر 
غبا�س على هذه �لدعوة �لكرمية وعلى 
ح�شن �ل�شيافة، موؤكد� �أن زيارة دولة 
�لوطني �لحتادي  و�ملجل�س  �لإم��ار�ت 
�أوجه  خمتلف  لتطوير  ثمينة  فر�شة 

�لتعاون بني �جلانبني.
و�أك��د �أن دول��ة �لإم���ار�ت هي �ل�شريك 
�لأك���رب جلمهورية  �ل��ث��ال��ث  �ل��ت��ج��اري 
�لقائم  �ل���ت���ع���اون  ع���ن  ف�����ش��ال  �ل��ه��ن��د 
يف ع���دد م��ن �ل��ق��ط��اع��ات �حل��ي��وي��ة يف 

و�لف�شاء،  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم�����الت 
�لغذ�ئي،  و�لأم��ن  �ملتجددة،  و�لطاقة 
و�ل�������ش���ح���ة، و�ل���ت���ع���ل���ي���م و�ل���ث���ق���اف���ة، 
�لتعاون  ع���الق���ات  �إىل  ي���ع���ود  وه�����ذ� 
�مل��ت��ج��ذرة ع��ل��ى م���دى ع��ق��ود و�حل���و�ر 

�ل�شرت�تيجي بني �لبلدين.
و�أع����رب ع��ن تهنئته ل��دول��ة �لإم����ار�ت 
قيادة وحكومة و�شعبا باليوبيل �لذهبي 
لتاأ�شي�شها، و�أ�شاد بنجاح تنظيم �ك�شبو 
رغ��م حت��دي��ات جائحة  2020م  دب��ي 
كورونا، وثمن �لدور �لذي ي�شطلع به 
�ملجل�س �لوطني �لحت��ادي من خالل 

�لفاعلة  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
�لفعاليات  يف  م�شاركته  �شعيد  على 
�إن بالده  �ل��دول��ي��ة. وق���ال  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
ل�شتقاللها   "75" بالذكرى  حتتفل 
�أهد�فه  من خالل برنامج من �شمن 
�لعامل،  دول  م���ع  �ل��ع��الق��ات  ت��وط��ي��د 
�ل��ع��الق��ات بني  �أه��م��ي��ة تعزيز  م��وؤك��د� 
دول قارة �آ�شيا. ووجه معاليه دعوة �إىل 
لزيارة جمهورية  معايل �شقر غبا�س 
ملو��شلة  �ل�����ش��ع��ب  وجم���ل�������س  �ل���ه���ن���د 
ذ�ت  �لق�شايا  خمتلف  حيال  �لنقا�س 

�لهتمام �مل�شرتك.

•• اأم القيوين- وام: 

�شهد �ل�شيخ ماجد بن �شعود بن ر��شد 
و�لآثار  �ل�شياحة  د�ئ��رة  رئي�س  �ملعال، 
نتائج  �لك�شف عن  �م�س  �لقيوين  باأم 
�أعمال م�شروع �مل�شح �لأثري بجزيرة 
�ل�شينية وذلك خالل موؤمتر �شحفي 
ت���ن���اول �أب�����رز ن��ت��ائ��ج �ل��ب��ح��ث �لأث����ري 
لالإمارة �لتي يعود تاريخها �إىل ما ل 

يقل عن 700 عام.
كان قد مت ت�شكيل فريق من �ملوؤ�ش�شات 
�لعربية  �لإم����ار�ت  كجامعة  �ل��ر�ئ��دة 
�ملتحدة ومعهد در��شة �لعامل �لقدمي 
�لبعثة  ومب�شاركة  نيويورك  بجامعة 
�لثقافة  وز�رة  م��ن  ودع��م  �لإيطالية 
�أعمال  ت���و�ف���ق  ل�����ش��م��ان  و�ل�������ش���ب���اب 
و�لتاريخي  �لأث����ري  و�ل��ب��ح��ث  �مل�����ش��ح 
م��ع �أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات �ل��دول��ي��ة مما 
يعك�س �لأهمية �لثقافية لآثار جزيرة 

�ل�شينية.

���ش��ع��ود بن  ب��ن  �ل�شيخ م��اج��د  ث��م��ن  و 
ر��شد �ملعال جهود �ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة 
ودعم وز�رة �لثقافة و�ل�شباب لإجناز 
باجلزيرة،  �لأث�������ري  �مل�����ش��ح  �أع����م����ال 
�لأثرية  �لنتائج  ه��ذه  �أن  �إىل  م�شري� 
�أثرية  وق��ي��م��ة  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  مت��ث��ل 
�لبحوث  ل���ك���ل  ت�������ش���اف  وت���اري���خ���ي���ة 
�مل��وج��ودة يف �ل��دول��ة وت��ع��زز مكانة �أم 
�ل��ق��ي��وي��ن ك��م��رج��ع ت��اري��خ��ي م��ه��م ملا 
�أثري  وم��ك��ن��ون  دللت  م��ن  متتلكه 

عريق.
ظهرت  "�ملعال"  قبيلة  �أن  �أو���ش��ح  و 
�لقيوين  �أم  م��ن��ط��ق��ة  يف  م����رة  لأول 
�حلالية منذ حو�يل 250 عاما لكن 
هذه �لكت�شافات �جلديدة يف جزيرة 
عام   500 ت�����ش��ي��ف  �لآن  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة 

�أخرى �إىل تاريخ �إمارة �أم �لقيوين.
�أعلنت د�ئ��رة �ل�شياحة و �لآث��ار باأم  و 
�أحدث  ع��ن  �مل��وؤمت��ر  خ��الل  �لقيوين 
�ل��دلئ��ل و �حل��ق��ائ��ق �لأث��ري��ة و�لتي 

�ل���زم���ن���ي لفرتة  �ل��ت�����ش��ل�����ش��ل  ك�����ش��ف��ت 
�أم �لقيوين  �ل�شتيطان لأهايل �إمارة 
م��ن��ذ ح�����و�يل �ل���ق���رن �ل���ث���ال���ث ع�شر 
حتى �لقرن �لع�شرين يف ثالث مدن 
رئ��ي�����ش��ي��ة.. وك��ان��ت �مل��دي��ن��ت��ان �لأوىل 
بجزيرة  م�����ش��ت��وط��ن��ت��ني  و�ل���ث���ان���ي���ة 
�ل�شينية و�ملدينة �لثالثة هي منطقة 

�أم �لقيوين �لقدمية.
و�أ�شارت نتائج �مل�شح عن �ملدينة �لأوىل 
م�شتوطنة  ه��ي  �مل��دي��ن��ة  ه��ذه  �أن  �إىل 
بني  تاريخها  يعود  �ل�شينية  بجزيرة 
ع�شر  �ل��ر�ب��ع  �أو  ع�شر  �لثالث  �ل��ق��رن 
در��شة  ب��ع��د  وذل���ك  ع�شر  و�خل��ام�����س 
وهو  بامل�شتوطنة،  �ملكت�شف  �ل��ف��خ��ار 
ف��خ��ار م��زج��ج ب��ال��ل��ون �لأخ�������ش���ر مت 
�أو�خ��ر عهد  يف  �ل�شني  ت�شديره من 
مينج..  �شاللة  و�أو�ئ���ل  ي��و�ن  �شاللة 
معا�شرة  �مل�����ش��ت��وط��ن��ة  ه����ذه  وك���ان���ت 
لزدهار جلفار يف ر�أ�س �خليمة حيث 
ك��ان��ت ج��ل��ف��ار �مل���رك���ز �ل���ر�ئ���د ل�شيد 

�لأدن�������ى خالل  �ل���ل���وؤل���وؤ يف �خل��ل��ي��ج 
�لع�شور �لو�شطى �ملتاأخرة.

بكرب  �لأول  �مل�����ش��ت��وط��ن��ة  ت��ت��م��ي��ز  و 
م�شاحتها ويحيط بها عدد من �ملباين 
جمموعة  على  بها  وع��رث  �حل��ج��ري��ة 
من �لأ�شد�ف و�ملحار ما يوؤكد �أهمية 
�آنذ�ك  �للوؤلوؤ  وجت��ارة  �ل�شيد  مهنة 

كم�شدر للمعي�شة.
�ملدينة  �أن  �مل�����ش��ح  ن��ت��ائ��ج  و�أو����ش���ح���ت 
�ل��ث��ان��ي��ة �ل��ت��ي ����ش��ت��وط��ن��ه��ا �أه����ايل �أم 
�زدهرت  �ل�شينية  بجزيرة  �لقيوين 
�إىل  ع�شر  �ل�شابع  �ل��ق��رن  �أو�ئ����ل  م��ن 
�أو�ئ�����ل �ل���ق���رن �ل��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر ويعود 
وجود  �إىل  �ل���ش��ت��ي��ط��ان  ه���ذ�  ت���اري���خ 
خزفيات زرقاء وبي�شاء مت ت�شديرها 
من �ل�شني خالل �أو�خر عهد �شاللة 
مينغ و�أو�ئل �شاللة ت�شينغ.. فيما مت 
�لعثور يف �مل�شتوطنة على عملة نادرة 
�لقا�شمي،  �شقر  ب��ن  �شلطان  لل�شيخ 
ح���اك���م ر�أ������س �خل��ي��م��ة �جل����د �لأك����رب 

رئي�س  �ملعال  �شعود  بن  ماجد  لل�شيخ 
د�ئرة �ل�شياحة و�لآثار.

�ملوجودة  �ملحار  قو�قع  �نت�شار  يعد  و 
يف �مل�شتوطنة �لثانية �أكرب بكثري من 
يعك�س  م��ا  �لأوىل  يف  �مل���وج���ودة  ت��ل��ك 
�لتي  �ل��ل��وؤل��وؤ  ل�شناعة  �لهائل  �لنمو 
�ل��ث��ام��ن ع�شر حيث  �ل��ق��رن  ب���د�أت يف 
�للوؤلوؤ  �شيد  يف  �لزده�����ار  ه���ذ�  ك���ان 
مهما ب�شكل �أ�شا�شي لظهور �لإمار�ت.

ومت ذكر �مل�شتوطنة �لثانية يف �مل�شادر 
من  م   1822 ع���ام  يف  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
�مل��دي��ن��ة و�نتقال  �آث����ار  خ���الل و���ش��ف 
�لقيوين  �أم  م��دي��ن��ة  �إىل  �أه���ال���ي���ه���ا 
�لرئي�شي  �لرب  تقع يف  �لتي  �لقدمية 

�ملقابل جلزيرة �ل�شينية.
�أ����ش���ارت �ل���در�����ش���ات �ل��ق��ائ��م��ة على  و 
�لثالثة  �مل��دي��ن��ة  �أن  �إىل  �مل�شح  نتائج 
�لت�شل�شل �لزمني لال�شتيطان  �شمن 
هي منطقة �أم �لقيوين �لقدمية �لتي 
تقع يف �لرب �لرئي�شي �ملقابل جلزيرة 

�ل�شينية و�نتقل �إليها �لأهايل بقيادة 
�ل�شيخ ر��شد بن ماجد �ملعال و ت�شكلت 
و�زده�����رت ب��ني �ل��ق��رن �ل��ت��ا���ش��ع ع�شر 
بناء  ومت  �لع�شرين  �لقرن  ومنت�شف 
�مل��ب��اين �لدفاعية  ب��ع��دد م��ن  �مل��دي��ن��ة 
مثل ح�شن �آل علي و�شور �أم �لقيوين 
�ملباين  م���ن  �ل��ت��اري��خ��ي وجم��م��وع��ة 
�لتقليدية،  و�لأ������ش�����و�ق  �حل���ج���ري���ة 
و�نت�شر فيها �لعديد من منازل �شعف 

�لنخيل.
و ق��ال��ت ر�ن���ي���ا ق��ن��وم��ة رئ��ي�����س ق�شم 
�لآثار بد�ئرة �ل�شياحة و �لآثار �إن كل 
ما مت �إجنازه يف م�شروع �مل�شح �لأثري 
بجزيرة �ل�شينية ي�شتهدف فهم تاريخ 
�لإمارة �لعريق و�حلفاظ على �لآثار 
�لأثرية  �ل���دللت  ه��ذه  تعك�س  فيما 
�حلياة  ت���اري���خ  يف  خم��ت��ل��ف��ة  �أ����ش���ك���ال 
ب���الإم���ارة ومن����اذج تعاي�س  �ل��ب�����ش��ري��ة 

�لإن�شان قدميا مع بيئته �ملحيطة.
�شتو��شل  ب���اأن���ه���ا  �ل����د�ئ����رة  و�أك�������دت 
و�شريكز  �لأث������ري  �ل��ت��ن��ق��ي��ب  �أع���م���ال 
�ل��ع��ام��ة و  �مل��ب��اين  �إي��ج��اد  �لعمل على 
�مل�شتوطنتني  يف  و�مل�شاجد  �حل�شون 
�ل�شينية  ب��ج��زي��رة  و�ل��ث��ان��ي��ة  �لأوىل 
بهدف ترميمها وفق �ملعايري �لدولية 
للرتميم �لأثري للحفاظ على �ل�شكل 

�لأ�شيل لهذه �ملباين �لتاريخية.

جل�سة مباحثات برملانية �إمار�تية هندية يف مقر �ملجل�س باأبوظبي 

�سقر غبا�س يبحث مع رئي�س جمل�س ال�سعب الهندي �سبل تعزيز عالقات التعاون الربملانية

الك�سف عن نتائج اأعمال م�سروع امل�سح الأثري بجزيرة ال�سينية يف اأم القيوين

•• اأبوظبي-وام: 

و  �ل�شرقية  �لأوروغ���و�ي  رئي�س جمهورية  بو  كايي  لوي�س ل  ز�ر فخامة 
حرمه �ل�شيدة �لأوىل لورينا بون�س دي ليون و �لوفد �ملر�فق لهما �أم�س 
�لدولة  �شفري  �لقمزي  �شعيد  �شعادة  ير�فقهم  �لكبري  ز�يد  �ل�شيخ  جامع 

غري �ملقيم لدى �لأوروغو�ي �ل�شرقية.
و ��شطحب فخامته و �لوفد �ملر�فق له خالل �لزيارة .. �شعادة �لدكتور 
جولة  يف  �لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ  جامع  مركز  ع��ام  مدير  �لعبيديل  يو�شف 
لالطالع على مر�فق �جلامع، وعلى ما يحويه ويقدمه "مركز �لزو�ر" من 
منظومة متكاملة وخدمات مميزة ملرتادي �جلامع من خمتلف �لثقافات 
�لت�شامح" �لتي  "درب  �ملركز  د�شنها  �لتي  �لفريدة  �لتجربة  وتعرف على 

تاأخذ مرتادي �جلامع مبختلف ثقافاتهم يف رحلة ��شتك�شاف ��شتثنائية، 
من خالل �شرد م�شور لأق�شام �لدرب �لثالثة، �لتي تروي م�شرية �إجناز 
�لتعاي�س و�لت�شامح، وفتح قنو�ت �حلو�ر �حل�شاري بني  ر�ئدة يف جمال 

خمتلف ثقافات �لعامل.
و جتول فخامته و�ل�شيدة قرينته و�لوفد �ملر�فق لهما �لذي ي�شم �شعادة 
�ألفارو كارلو �شريياين �شفري جمهورية �لأوروغ��و�ي لدى �لدولة وعدد 
من �لوزر�ء وكبار �مل�شوؤولني يف �جلمهورية وذلك �شمن زيارته �لر�شمية 
�أحد  للدولة .. يف قاعات �جلامع و�أروقته �خلارجية وتعرفو� من خالل 
�لأخ�شائيني �لثقافيني على ر�شالة �جلامع �حل�شارية �لد�عية للتعاي�س 
و�لت�شامح و�لنفتاح على �لآخر، و�ملنبثقة من ماآثر وقيم �لو�لد �ملوؤ�ش�س 
و�لدور  ث��ر�ه-  �هلل  -طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 

�لكبري �لذي يقوم به مركز جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري يف �لتعريف بالثقافة 
�لثقافات  �لتو��شل �حل�شاري بني خمتلف  �ل�شمحة، وتعزيز  �لإ�شالمية 
وجماليات  �لكبري،  �ل�شرح  تاأ�شي�س  تاريخ  وعلى  �لعامل،  حول  و�ل�شعوب 
جميع  يف  بو�شوح  جتلت  �لتي  �لإ�شالمية  �لعمارة  فنون  وبديع  �جلامع 
به �حل�شارة  ج��ادت  ما  و�أروع  ف��ري��دة،  يحويه من مقتنيات  وم��ا  زو�ي���اه، 
على  �لتقت  هند�شية  وت�شاميم  فنون  من  �لع�شور  مر  على  �لإ�شالمية 
�لثقافات  �ن�شجام  لتعك�س جمال  �جلامع،  ت�شميم  وتنوعها يف  �ختالفها 

وتناغمها يف عمل �إبد�عي و�حد.
و يف ختام �لزيارة مت �إهد�ء �شيف �جلامع، ن�شخة من كتاب "ف�شاء�ت من 
نور" �أحد �إ�شد�ر�ت مركز جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري �لذي ي�شم عدد� من 
"ف�شاء�ت من نور" للت�شوير �ل�شوئي  �ل�شور �ملتميزة و�لفائزة بجائزة 

�لتي ينظمها �ملركز ب�شكل دوري، وتربز جماليات �لعمارة �لإ�شالمية يف 
�جلامع. بالإ�شافة �إىل �إهد�ئه ن�شخة من كتاب "بيوت �هلل" �لذي يتناول 
عمارة �جلو�مع يف �لتاريخ �لإ�شالمي مبا فيها جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري.

�أن جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري �لتابع لوز�رة �شوؤون �لرئا�شة يحظى  يذكر 
برعاية ومتابعة من �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �ل�����وزر�ء وزي���ر ���ش��وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة وت��اأ���ش�����س ل��ي��ك��ون ن���و�ة للحركة 
�لقيمة  م��ن  �ن��ط��الق��ا  �جل��ام��ع  ح��ول  تتمحور  �ل��ت��ي  و�ل��ف��ك��ري��ة  �لثقافية 
�ملغفور  ر�شخها  �لتي  و�لقيم  �ملفاهيم  تعرب عن  �لتي  و�لوطنية  �لثقافية 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان..? تلك �لقيم �ملتجذرة يف �لوجد�ن 
و�لوعي و�لتي ت�شكل �متد�د� للهوية �لوطنية �مل�شتلهمة من تعاليم ديننا 

�حلنيف.

رئي�س الأوروغواي ال�سرقية يزور جامع ال�سيخ زايد الكبري يف اأبوظبي

حتت عنو�ن »من�سي ل�سحة �أف�سل«

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة توعوية لتحفيز 
اأفراد املجتمع على ممار�سة ريا�سة امل�سي

»ال�سوؤون الإ�سالمية«: ت�سارك يف 
هاكاثون الإمارات

ال�سحة تعلن تقدمي 12،005 جرعات من 
لقاح كوفيد19- خالل ال�ساعات ال�24 املا�سية

•• اأبوظبي -وام:

جرعات   12،005 ت��ق��دمي  �ملجتمع  وق��اي��ة  و  �ل�شحة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
يبلغ  وبذلك  �ملا�شية   24 �ل�  �ل�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح  من 
جمموع �جلرعات �لتي مت تقدميها حتى �م�س 24،029،456 جرعة 

ومعدل توزيع �للقاح 242.96 جرعة لكل 100 �شخ�س.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة �لوز�رة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�شعيا 
�إىل �لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد 

يف تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على فريو�س " كوفيد - 19".

ال�سحة جتري 410،158 فح�سا ك�سفت عن 651 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و2،640 حالة �سفاء
••   اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  م��ع  متا�شيا 
�مل�شابة  �حل���الت  وح�شر  �ملبكر  �لكت�شاف  بهدف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. �أعلنت 
�لوز�رة عن �إجر�ء 410،158 فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية 
�لفح�س  تقنيات  و�أح��دث  �أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  فئات خمتلفة يف  على 
�لطبي.   و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع نطاق 
�لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 651 حالة �إ�شابة جديدة 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة 
وتخ�شع للرعاية �ل�شحية �لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلالت �مل�شجلة 

حالة.  875،258
�لإ�شابة  تد�عيات  نتيجة  م�شابتني  حالتني  وف��اة  عن  �ل���وز�رة  �أعلنت    كما 
 2،296 �لدولة  يف  �لوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  �مل�شتجد،  كورونا  بفريو�س 
تعازيها  وخال�س  �أ�شفها  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  حالة.   و�أعربت 
�مل�شابني،  جلميع  �لعاجل  بال�شفاء  ومتنياتها  �ملتوفني،  ل��ذوي  ومو��شاتها 
بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�شحية  �جلهات  مع  �لتعاون  �ملجتمع  باأفر�د  مهيبة 

و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة �جلميع.
  كما �أعلنت �لوز�رة عن �شفاء 2،640 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا 
تلقيها  بعد  �ملر�س  �أع��ر����س  من  �لتام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  �مل�شتجد 
جمموع  يكون  وبذلك  �مل�شت�شفى،  دخولها  منذ  �لالزمة  �ل�شحية  �لرعاية 

حالت �ل�شفاء 821،021 حالة.

جمموعة الإمارات حت�سد جائزة »قائد دويل« 
مل�ساهماتها يف جمال اأمن الطريان

•• دبي-وام:

ح�شل �لدكتور عبد �هلل �لها�شمي رئي�س �لد�ئرة �لأمنية يف جمموعة 
"جائزة  غارد" على  "تر�ن�س  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لإم���ار�ت 
"�إنرت�شك" �ملعر�س �لتجاري  قائد دويل" خالل حفل توزيع جو�ئز 
فر�نكفورت  مي�شي  �شركة  تنظمه  �ل��ذي  و�ل�شالمة  ل��الأم��ن  �ل���دويل 

وذلك مل�شاهماته و�لتز�مه بتنمية وتطوير �شناعة �أمن �لطري�ن.
و قال �لدكتور عبد �هلل �لها�شمي بهذه �ملنا�شبة : " �أ�شعر ب�شدق �أن 
�لعمل �لذي نقوم به يعني �لكثري للدول و�ملجتمعات فهو ي�شاعد يف 
لنا  وحمفز�  رئي�شيا  د�فعا  ذل��ك  ك��ان  و  �لنا�س  �شالمة  على  �حلفاظ 
بفريق  �أحظى  لأنني  ممنت  �أن��ا  و  �أف�شل  ب�شكل  �لأد�ء  يف  لال�شتمر�ر 

متميز يعمل لتح�شني �لأد�ء با�شتمر�ر".
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العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لنيل �لهادي للمقاولت �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2420616 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �بو �لقا�شم ح�شانني عبد�لعزيز جماهد %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شعيد �شليم ح�شن �ملنهاىل
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة null* null �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �لنيل �لهادي للمقاولت �لعامة
AL NEAL ALHADE GENERAL CONTRACTING

�إىل/ �لنيل �لهادي للمقاولت �لعامه - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
AL NEAL ALHADE GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إع����������الن
�لتنظيفات  خلدمات  جرين  �ل�ش�����ادة/�ك�شرت�  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:2645002 
تعديل �إ�شم جتاري من/ �ك�شرت� جرين خلدمات �لتنظيفات ذ.م.م

EXTRA GREEN CLEANING SERVICES L.L.C

�إىل/ �ك�شرت� جرين لد�رة �ملر�فق ذ.م.م
EXTRA GREEN FACILITIES MANAGEMENT L.L.C

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �شيانة �ملباين  4329901
تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات مكافحة �آفات �ل�شحة �لعامة  8121003

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �إد�رة وت�شغيل �ملر�فق  8211013
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات تنظيف �ل�شو�مع �خلز�نات و�ل�شهاريج.  8121002

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات �لتنظيف �خلارجي ) و�جهات ( �ملباين  8129001
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كو�ليفيد لل�شقالت و�عمال �لن�شاء�ت 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:2880963 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / خالق م�شتاق حممد م�شتاق من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / خالق م�شتاق حممد م�شتاق من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل �بر�هيم بالل عبد�هلل

تعديل ر�أ�س �ملال / من 150000 �إىل 100000
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/ كو�ليفيد لل�شقالت و�عمال �لن�شاء�ت ذ.م.م
QUALIFIED SCAFFOLDING AND CONSTRUCTION WORKS LLC

�إىل/ كو�ليفيد لل�شقالت و�عمال �لن�شاء�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
QUALIFIED SCAFFOLDING AND CONSTRUCTION WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

تعديل ن�شاط / حذف خدمات حقول ومن�شاأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية  0910018
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إع����������الن
هومري�  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتجميل �ل�شيد�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3743654 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �شالح بن على بن مطر �ل�شقافه %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف قمر زمان حممد رفيق
تعديل وكيل خدمات / حذف فهد �شيف حمد �شليمان �لعامرى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن 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 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فتون كافيه

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2689900 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شينا متر�ت جيالتا %100

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة على �شيدمن�شور قا�شم �لها�شمى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد عبد�هلل �جلنيبى

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

هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 

�لعالن 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 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون 

�شا �شني لل�شيد�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2603983 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/�شوبر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

مارين ل�شالح و�شيانة �ل�شفن
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2995541 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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 13475 بتاريخ 2022/2/22 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/�فريو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3003632 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  فرباير 2022 العدد 13475

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  فرباير 2022 العدد 13475

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  فرباير 2022 العدد 13475

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/2842
�ملنذر :  م�شرف �أبوظبي �ل�شالمي  �س م ع .
�ملنذر �إليه  :  �بر�هيم عبد�هلل حممد حمود .

نتيجة  دره��م   )78،736.96( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم  ) 20398 / خ�شو�شي /4/ �بوظبي  ( من نوع ) ني�شان باترول  _ 
�أ�شتي�شن ( موديل )2015( _ لون )ذهبي( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/2889
�ملنذر :  بنك �مل�شرق  �س م ع

�ملنذر �إليه  :  تامر �حمد حممود عبد�هلل  
�لإخالل  نتيجة  درهم   )72،022.80( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل �أ�شبوع من تاريخ 
�ملباعة  �ملبلغ لل�شيارة  �لتنفيذية ل�شرف  �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت  �لن�شر و�إل �شي�شطر 
 باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة على �ل�شيارة رقم  ) 22378 / خ�شو�شي /13/ 
�بوظبي ( من نوع ) دودج �شارجر _ �شالون( موديل )2013( _ لون ) ��شود( و�ملمولة 

ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2022/2629
�ملنذر :  م�شرف �أبوظبي �ل�شالمي  �س م ع . 
�ملنذر �إليه  :  عبد�هلل جمعه ثويني بالل   .   

�لإخالل  نتيجة  دره��م   )303،137.68( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�أ�شبوع من تاريخ  بالتق�شيط  وذلك خالل  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د 
�ملباعة  لل�شيارة  �ملبلغ  ل�شرف  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�إل  �لن�شر 
 باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة على �ل�شيارة رقم  ) 76466 / خ�شو�شي /�لعا�شرة/ 
�أبوظبي ( من نوع ) لكز�س �ل ��س 460 �ل   _ �شالون ( موديل )2009( _ لون ) ��شود( 

و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2022/2631
�ملنذر :  م�شرف �أبوظبي �ل�شالمي  �س م ع . 

�ملنذر �إليها  :  �لطريق �لعايل لنقل �لركاب باحلافالت .   
ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )58،701.52( درهم نتيجة �لإخالل ب�شد�د 
�لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل �أ�شبوع من تاريخ �لن�شر 
�ملباعة  باملز�د  لل�شيارة  �ملبلغ  ل�شرف  �لتنفيذية  �لإج��ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�إل 
�لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة على �ل�شيارة رقم  ) 62694 / خ�شو�شي /9/ �أبوظبي ( 
من نوع ) تويوتا بريفيا  _ فان ركاب( موديل )2015( _ لون ) �بي�س لوؤلوؤي( و�ملمولة 

ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2022/2630
�ملنذر :  م�شرف �أبوظبي �ل�شالمي   �س م ع .

�ملنذر �إليه  :  �شعيد حمد �شعد حمد �شعيد �ملهري .    
�لإخالل  نتيجة  دره��م   )7،952.15( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل �أ�شبوع من تاريخ 
�ملباعة  �ملبلغ لل�شيارة  �لتنفيذية ل�شرف  �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت  �لن�شر و�إل �شي�شطر 
 باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة على �ل�شيارة رقم  ) 55153 / خ�شو�شي /P/ دبي 
( من نوع ) ني�شان �لتيما _ �شالون( موديل )2014( _ لون ) بني( و�ملمولة ل�شاحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2022/2628
�ملنذر :  م�شرف �أبوظبي �ل�شالمي  �س م ع . 

�ملنذر �إليه  :  كاظم �نور عبد�هلل دنون  .   
�لإخالل  نتيجة  درهم  �شد�د مبلغ وقدرة )113،050.12(  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل �أ�شبوع من تاريخ 
�ملباعة  لل�شيارة  �ملبلغ  ل�شرف  �لتنفيذية  �لإج��ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�إل  �لن�شر 
 باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة على �ل�شيارة رقم  ) 80841 / خ�شو�شي /�لعا�شرة/ 
�أبوظبي ( من نوع ) ني�شان �رماد�  _ ��شتي�شن ( موديل )2009( _ لون ) �بي�س( و�ملمولة 

ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197
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•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود

حت���ت ���ش��ع��ار �ل��ت��ح��ول و�ل��ت��م��ك��ني وم���ع ع��ر���س ل��ل��ت��اري��خ �ل��ث��ق��ايف و�لتنمية 
�لجتماعية و�لقت�شادية قدم جناح بنغالد�س مبنطقة �ل�شتد�مة يف �أك�شبو 
2020 نف�شه، بل دعى زو�ره �إىل �لتعرف على �أف�شل �ملعار�س �لفرت��شية 
و�حل�شورية وكيف حتولت بنغالدي�س من �قت�شاد بني على قطاع �لزر�عة 
و�ملحا�شيل �لتى ت�شدر لدول �لعامل كجزء من �ل�شلة �لغذ�ئية �لعاملية، �إىل 
دولة قوية تقوم على �لت�شدير وتقدم �لعديد من فر�س �ل�شتثمار �مل�شتد�م 

يف جميع �ملجالت �ملهمة �لتى حتر�س على جذب �مل�شتثمرين �إليها.
2020 بت�شميم خارجي بعر�س �شور  ي�شتقبل جناح بنغالدي�س يف �ك�شبو 
تغطية �جلدر�ن  فتم  �ل��د�خ��ل  م��ن  �جل��ن��اح  �أم���ا  ورم��وزه��ا،  �ل���دول  ملوؤ�ش�شي 
و�ملوقع  �لتاريخ  عن  ت�شجيلية  �أف��الم  تعر�س  عمالقة  �لكرتونية  ب�شا�شات 
�جلغر�يف و�لثقافة و�لرت�ث، كما تقدم هذه �ل�شا�شات كيفية �لتطور و�لتنمية 

للدولة، مع �لرتكيز على �لعاد�ت و�لتقاليد، و�أهم �ملعامل �لأثرية و�لثقافية 
�لتى من �شانها جذب �ل�شياح لزيارتها، فهذه �ل�شا�شات �للوحية حتاكي رحلة 
�لتطور وروؤيتها �ل�شرت�تيجية ومدى تقدمها وحتقيقها �لجناز�ت �لكربى 
�أنها  و�ملجتمع، حيث  �لفرد  معي�شة  م�شتوى  ورف��ع  �حلياة  مناحي  يف جميع 
�مل�شانع  كربى  �ن�شاء  خالل  من  ت�شاعدي،  ب�شكل  �قت�شادية  نه�شة  حققت 
و�لتكنولوجيا  �لفنية  �ملهار�ت  �لب�شرية على  و�لكو�در  �لعاملة  �لأيد  وتدريب 
�لوطنية  �مل�شاريع  تطوير  عن  ف�شال  �لع�شر،  ملو�كبة  �ل�شطناعي  و�لذكاء 
�لب�شائع  نقل  لتي�شري  وذل��ك  �لطاقة  حمطات  �لبحرية  ك��امل��و�ين  �لكربى 
للدول �ملجاورة، بالإ�شافة �إىل خلق مناخ منا�شب لال�شتثمار بتذليل �ل�شعاب 

و�شن �لقو�نني �لد�عمة للم�شنعني ورجال �لعمال �ملحليني و�لأجانب.
و��شتهل ت�شميم جناح بنغالدي�س من �لد�خل م�شاحة كبرية ومفتوحة ي�شهل 
باألأب  حجري  متثال  �ملنت�شف  يف  وو�شع  ور�ح��ة  ي�شر  بكل  �لتحرك  للز�ئر 
�لروحي للبالد �ل�شيخ جميب �لرحمن و�لذي يعترب �لرب �لروحي للبالد، 

ويف �ملنت�شف �أي�شا و�شع قارب كبري با�شرعته �شنع من �خل�شب، وكاأنه ر�شالة 
عن �لتجربة يف رحلة �لتقدم و�لتنمية و�لتحول �لكبري �لذي �شهدته �لبالد 
يف �لعقود �ملا�شية، و�شم �جلناح �لعديد من �ملعلومات عن متحف بانغاباندو 
وما به من مقتنيات تعرب عن �لرت�ث و�لتاريخ، كما يبني �جلناح من خالل 
�شناعتها  يف  برع  �لتى  �ل�شتثنائية  �لبتكار�ت  للدولة  �لرتويجية  �لأف��الم 
�مل�شنع �لنغايل مث �شيار�ت �ل�شعاف منخف�شة �لتكلفة و�شناعة ��شتخر�ج 
�لوقود من �لبال�شتيك، و��شتخال�س منتجات �جلوت عالوة على �مل�شغولت 

�ليديوية �مل�شتد�مة و�لتى ت�شنع من خامات �شديقة �لبيئة.
عا�شة  تعترب  �ل��ت��ى  دك��ا  مدينة  ع��ن  تعريفية  ن��ب��ذة  بعر�س  �جل��ن��اح  و�أه��ت��م 
�أنها  و�لأه��م  و�لإد�ري،  و�لتجاري  �ل�شناعي  و�ملركز  �ل�شيا�شية  بنغالدي�س 
ت�شتهر بالزر�عة �لقطاع �ملهم يف �لدولة و�لنابط �حلقيقي لالقت�شاد حيث 
يتم زر�عة �ل�شاي وق�شب �ل�شكر و�لأرز، كما ت�شتهر بال�شناعات �ملحلية �لتى 
تتمثل يف �شنع �دو�ت �لطهي و�شناعة �لأطعمة و�لأعمال �ليدوية كالتطريز 

و�ملن�شوجات �لقطنية و�لزجاج و�ملعادن و�جللود، و�مللفت للنظر �أن مدينة دكا 
عرفت لجناح على �أنها مدينة �مل�شاجد وهذ� لوجود �مل�شاجد �لكثرية فيها 
�ل�شياحية  �لوجهات  و�أجمل  �لأثرية  �ملو�قع  بع�س  �إىل  بالإ�شافة  و�ملعابد، 
�لتى تتميز بها جزيرة �شانت مارتن، وتتمتع �أي�شا مدينة كوك�س باز�ر باأطول 

�شاطئ رملي يف �لعامل حيث �أن طولة يزيد عن 1200 كليو مرت.
وخ�ش�س �جلناح ج�شم �لقارب لعر�س �ملنتجات �لرت�ثية و�مل�شغولت �ليدوية 
�لن�شاء، وقد و�شع منوذجني من �لزي  و�ملن�شوجات �لقطنية �لتى ت�شتغلها 
�لقارب،  و�جهة  على  يجل�شان  وكانا  ل�شيدة  و�لأخ��ر  لرجل  و�ح��د  �لتقليدي 
ل�شناعة  حقيقية  كو�جهة  و�لقما�س  �جللدية  �حلقائب  بجو�رهما  وو�شع 
من  للتقليل  �ل��د�ع��م��ة  �لبيئة،  �شاحبة  �خل��ام��ات  م��ن  �حلياتية  �ملنتجات 
�لحتبا�س �حلر�ري و�لتغري �ملناخي، وهذ� ما دعى دولة بنغالدي�س للم�شاركة 
يف هذ� �حلدث �لكبري لرتوج لنف�شها ول�شيا�شتها �لقت�شادية وجذب رجال 

�لأعمال �لأجانب لال�شتثمار مما يرفع من �لناجت �لوطني لبنغالدي�س.

•• دبي-الفجر:

و�شل جناح �إيطاليا يف �إك�شبو 2020 دبي �إىل مليون ز�ئر منذ 
�لفتتاح يف �لأول من �أكتوبر: وهو رقم يوؤكد �لهتمام �لكبري 
�جل��ن��اح وجدوله  ع��رو���س  �ل��ع��امل مب�شار  ح��ول  م��ن  للجمهور 

�لغني بالفعاليات.
10 ماليني  �إىل  �ل��و���ش��ول  �ل�����زو�ر، مت  ع���دد  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لعاملي بف�شل مئات  �ملعر�س  �إطالق  م�شتخدم �فرت��شي منذ 
ينظمها  و�لتي  مبا�شرة  بثها  يتم  �لتي  و�لفعاليات  �لأن�شطة 
�جلناح، من خالل �شبكات و�شائل �لتو��شل �لجتماعي و�ملوقع 

�لإلكرتوين و�ملجتمعات عرب �لإنرتنت.
�ل�شهر  م��ار���س،  ل�شهر  �ل��ك��ام��ل  ج��دول��ه��ا  ع��ن  �إي��ط��ال��ي��ا  ك�شفت 
و�لعرو�س  بالفعاليات  و�لغني  دب���ي،  �إك�شبو  ملعر�س  �لأخ���ري 
و�إىل  بول  روبرتو  �لنجم  من  ب��دًء�  عاملًيا،  م�شهورين  لفنانني 
�لإيطايل  �ملو�شيقي  مهرجان  بجائزة  �لفائز  حممود  �لفنان 

�شانرميو لعام 2022.
م��ن بني  ����ش��اده  �أك��رث �لجنحة  م��ن  ه��و  �إيطاليا  �أن جناح  كما 
190 جناًحا وطنًيا من قبل و�شائل �لإعالم عرب �لإنرتنت يف 

جميع �أنحاء �لعامل، بعد �لوليات �ملتحدة.
�لزو�ر  �إبهار  من  �إيطاليا  متكنت  �لعاملي،  �ملعر�س  �فتتاح  منذ 

�لب��ت��ك��ار و�ل���ش��ت��د�م��ة. و�لفوز  و�خل����رب�ء بف�شل م��زي��ج م��ن 
بجائزة �أف�شل م�شروع ريادي لهذ� �لعام من قبل جو�ئز �لبناء 

لالبتكار �ملرموقة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ومعامالت  �لإلكرتونية  �لتجارة  من�شة  حتليل  �إىل  ��شتناًد� 
نقاط �لبيع عرب �شبكات �لدفع �لرقمية يف �إك�شبو دبي، وجدت 
�لفرد  ن�شيب  �أن��ه من حيث  �لر�شمية  �لدولية  �ل�شبكة  من�شة 
من �لإنفاق، فاإن جناح �إيطاليا، �لذي ي�شم مقهى �شولر موكا 
من ت�شميم لفاتز� ومطعم "�إل ري�شتور�نتي - نيكو روميتو" 
�ملعر�س،  �أرق��ام مبيعات يف  �أعلى  �لتابع ملنتجع بولغري، �شجل 

يليه �أملانيا و�ليابان و�إ�شبانيا وتايالند.

جم�سم ال�سيخ جميب الرحمن ي�ستقبل زوار جناح 
بنغالدي�س يف اأك�سبو 2020 

جناح اإيطاليا يف اإك�سبو 2020 دبي ي�سجل مليون زائر و10 ماليني م�ستخدم افرتا�سي

•• دبي-الفجر:

�لرب، على  د�ر  �لتابعة جلمعية  �لقيوين،  �أم  �ملُتعففة يف  �لأُ�شر  قدمت جلنة 
مبادر�ت  و�أطلقت  وعينية  مادية  م�شاعد�ت  م،  مد�ر �لعامل �ملا�شي 2021 
بتكاليف  �إن�����ش��ان��ي��ة،  ح��ال��ة  �آلف   4،695 منها  ��شتفاد  وخ��ريي��ة،  �إن�شانية 
20 بابا للخري  14،419،961 مليون درهم، توزعت على  �إجمالية بلغت 
"د�ر  يف  �ملتعففة  �لأ�شر  جلنة  رئي�س  �لعا�شي،  ح�شن  علي  و�أك��د  و�لإح�شان. 
�لرب"، �أن �للجنة توؤدي دور� حيويا بالغ �لأهمية يف �ملجتمع �ملحلي باإمارة �أم 
�لقيوين و�إمار�ت �أخرى يف �لدولة، وت�شب تركيزها على �ل�شر�ئح �ل�شعيفة 
و�ملُحتاجة للدعم، من �لأ�شر ذ�ت �لدخل �ملحدود، و�ملر�شى �ملُع�شرين ماديا، 

و�لطلبة �ملُحتاجني، و�لأر�مل و�لأيتام، و�أ�شحاب �لهمم، وغريهم.

"ُم�ساعد�ت ُمتنوعة" 
و�ملعي�شية،  �حلياتية  �ملجالت  ت�شدر  �مل�شاكن  �إيجار  قيمة  �شد�د  �أن  و�أو�شح 
�لتي �شاعدت فيها �للجنة �ملحتاجني يف �أم �لقيوين و�لإمار�ت �لأخرى، من 

حيث �لتكلفة، �لتي بلغت 2،388.509 مليون درهم، ��شتفادت منها 244 
�أ�شرة، و��شتاأثر ت�شديد ر�شوم �ملد�ر�س باملركز �لثاين، و�شب يف �شالح 346 
مليون   2،130،230 �إجمالية  بتكلفة  ماديا،  �لقادرين  غري  �لطلبة  من 
درهم، تاله �لتكفل بقيمة �لأق�شاط �جلامعية ل 98 طالبا، من �جلن�شني، 

بكلفة 1،470،151 مليون.
�ملُع�شرين ماديا جاءت  �مل�شاعد�ت �ملوجهة للمر�شى  �أن  �أ�شاف علي �لعا�شي 
لهم،  �لطبية  و�لأجهزة  �لأدوي��ة  و�شر�ء  تكاليف عالجهم  ر�بعا، عرب حتمل 
90 مري�شا،  1،287،011 مليون، ُخ�ش�شت ل�شالح  �للجنة  �أنفقت  حيث 
ثم بند "�مل�شاريف �لعامة"، �لذي ��شتفادت منه 377 حالة �إن�شانية. بقيمة 

فيها  �جلزئية  و�مل�شاهمة  �مل�شاكن  بناء  �إىل  و�شول  مليون،   1،244،365
و�شيانتها، مل�شلحة 52 �أ�شرة حمدودة �لدخل، بتكلفة 1،110،343 مليون 

درهم.

"�أبو�ب �خلرب"
ووفقا لرئي�س �للجنة، حظيت مبادرة توزيع "�ملري �لرم�شاين"، �لتي توفر 
�ملُبارك،  �ل�شهر  خ��الل  و�ل�شائمني،  �مل��ح��دود  �لدخل  ل��ذوي  �لغذ�ئية  �مل��و�د 
بقيمة  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام  للجنة  �خل���ريي  �لعمل  �أب���و�ب  ب��ني  �ل�شابعة  باملرتبة 
و�شلت �إىل مليون درهم، و��شتفادت منها 1600 حالة، �أعقبها �شد�د قيمة 

�لديون و�لذمم �ملالية، �ملُ�شتحقة على �شريحة من �ل�شجناء، بتكلفة �إجمالية 
998،678 �ألف درهم، ل�شالح 34 �شخ�شا ونزيال لدى �ملوؤ�ش�شات �لعقابية 
و�لإ�شالحية، و�شول �إىل تقدمي �لإلكرتونيات و�لأجهزة �لكهربائية ل� 90 

حالة من �ملُحتاجني لها، بقيمة ُقدرت ب� 743،606 �ألف درهم.

�لعون" "�أيادي 
�ملتعففة" ومبادر�تها،  "�لأ�شر  قائمة م�شاعد�ت جلنة  �أن  �إىل  �أ�شار  �لعا�شي 
يف 2021، �شمت �أي�شا، تباعا، وفق حجمها وترتيبها، دفع كل من فو�تري 
تو�شيل  ور�شوم  �ملُحتاجة،  لالأ�شر  �لقدمية  �ملنازل  على  �ملُ�شتحقة  �لكهرباء، 
�ل��ت��ي��ار �ل��ك��ه��رب��ائ��ي ل��ل��م��ن��ازل �جل���دي���دة، وت��وف��ري �لأث����اث ل��الأ���ش��ر �ملُتعففة، 
و�لأ�شحى  �لفطر  �لعيدين  وك�شوة  �لهمم،  �ملُخ�ش�شة لأ�شحاب  و�مل�شاعد�ت 
لأب���ن���اء �لأُ����ش���ر �مل�����ش��ت��ورة، و�ملُ�����ش��اع��د�ت �مل���ادي���ة �مل��ق��ط��وع��ة، وت���وزي���ع ق�شائم 
و�ملو�د  �لأغ��ذي��ة  م��ن  �حتياجاتهم  ���ش��ر�ء  حامليها  تخول  �لتي  �ملُ�����ش��رتي��ات، 
�لتموينية، و�مل�شاعد�ت �ملُوجهة ل�شريحة "�ملُهتدين �جلدد"، وبرنامج �لغذ�ء 

�ل�شهري، ودعم �لأر�مل و�لأيتام.

�إن�سانية حالة  ذهبت ل�سالح 4,695 

للُمحتاجني املتعففة  الأ�سر  جلنة  من  مليون   14،4

•• العني-الفجر: 

بجائزة  �ل���ف���ائ���زي���ن  ق���ائ���م���ة  ك�����ش��ف��ت 
جامعة  يف  لالبتكار  �لأع��ل��ى  �لرئي�س 
�لإمار�ت، عن وجود �أ�شر مبتكرة ت�شم 
نهج  ي��ع��زز  مم��ا  و�لأب���ن���اء،  و�لأم  �لأب 
�لأ�شرة ،جتلى  و�لبتكار ودور  �لبد�ع 
�ل��ط��ال��ب حممد عثمان  ف��وز  ذل��ك يف 
عبد �لغني- طالب �ملاج�شتري يف كلية 
�لرئي�س  ب��ج��ائ��زة  �ل��ف��ائ��ز  �ل��ه��ن��د���ش��ة- 
خلف  �أن  حيث  �ل�شحة،  لفئة  �لأعلى 
�أ�شرة   و�لتفوق  و�لبتكار  �لب��د�ع  هذ� 
كنهج  �لعلمي  و�لبحث  بالعلم  �آم��ن��ت 
ح�����ش��اري خل��دم��ة �لإن�����ش��ان��ي��ة، �لأب  
عثمان عبد �لغني دكتور �أ�شتاذ م�شارك 
يف ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم ق�����ش��م ع��ل��م �لأر������س 
عرفة  عبري  و�لأم  �لم���ار�ت،  بجامعة 
�لعليا،  �ل��در����ش��ات  برنامج  يف  طالبة 
،تخ�ش�س  �ل���دك���ت���ور�ه  درج�����ة  ل��ن��ي��ل 
�لرتبية  ك��ل��ي��ة  يف  �خل��ا���ش��ة  �ل��رتب��ي��ة 

بجامعة �لإمار�ت.
و�أ����ش���ار �ل��ط��ال��ب حم��م��د ع��ث��م��ان عبد 
�جلائزة  بهذه  ف��وزه  ف�شل  �أن  �لغني 
ي���ع���ود لأ����ش���رت���ه  �ل���ت���ي وف�����رت ل���ه كل 
دعم  م��ن  و�ل��در����ش��ة  �لبحث  مقومات 
مادي ومعنوي، خالل مرحلة �لبحث 
�لتي ��شتغرقت عامني متتالني  خالل 
قام  حيث  �ملاج�شتري،  در��شته  مرحلة 

�ل�شناعي   �لذكاء  برنامج يف  بت�شميم 
�جلنني  نب�شات  قيا�س  �أه��م��ي��ة  ح��ول 
د�خل �لرحم قبل �ل��ولدة  من خالل 
 " و�أ����ش���اف  م��ع��ق��دة،  تقنية  تطبيقات 
لقد كانت مرجعيتي �ملبا�شرة  و�لدتي 
وو�ل���دت���ي، ع����الوة ع��ل��ى دع���م جامعة 

�لإمار�ت يل."
�لدكتور�ه  و�ل��دت��ه-ط��ال��ب��ة  وت��ق��ول    
�لإم����ار�ت،  بجامعة  �ل��رتب��ي��ة  كلية  يف 
ت�شكل   : خ��ا���ش��ة-  ت��رب��ي��ة  ت��خ�����ش�����س 
�لأ�شا�شية  �حلا�شنة  �لبيئة  �لأ���ش��رة 
ل��ت��ع��زي��ز وت��ن��م��ي��ة م���و�ه���ب �لأب���ن���اء يف 
خمتلف �ملر�حل �لعمرية ،حيث يكون 
�أبنائهم  ت��وج��ي��ه  يف  ف��اع��ال ً  دور�ً  ل��ه��ا 
�لعو�مل  وتختلف  مهار�تهم،  وتنمية 
و�ملوؤثر�ت �لتي حتيط بالطفل ويتاأثر 
بها خالل مر�حله كونها هي �ملجتمع  
،ومن  مبا�شر  ب�شكل  و�مل��وؤث��ر  �لل�شيق 
�ملهم �أن ن�شري �إىل �أن �لأ�شرة تعد هي 
�لطفل،  يقابلها  �ل��ت��ي  �لأوىل  �ل��ن��و�ة 
ع��ل��ى رعايته  ب���دوره���ا  ت��ع��م��ل  و�ل���ت���ي 
و�لهتمام به، ويعد �لهتمام بالطفل 
�لأمور  م��ن  �لأوىل  ع��م��ره  م��ر�ح��ل  يف 
�أنها  خ�����ش��و���ش��اً  و�مل���ه���م���ة  �حل��ا���ش��م��ة 

مرحلة هامة لتنمية قدر�ت .
�أن����ه ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق �لأ�شرة  و�أك�����دت 
ت�����ش��ج��ي��ع �أب��ن��ائ��ه��ا م���ن خ����الل توفري 
للدعم  ،�إ�����ش����اف����ة  �مل���الئ���م���ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 

هما  و�لأم  و�لأب  و�مل��ع��ن��وي،  �لنف�شي 
�لقدوة �لرئي�شة يف ذلك ، م�شرية �ىل 
رغم كونها  تعمل يف جمال �لتدري�س 
 ، و�شابتني  �شابني  تعيل  �أ���ش��رة  ،ورب���ة 
كلهم من �ملتفوقني وزوجها باحث يف 
كلية �لعلوم ،ق�شم  علوم �لأر���س فقد 
ت��ك��ون قدوة  �أن  ب��دوره��ا على  �أ���ش��رت 
�ملاج�شتري،  نالت درجة  لأبنائها حيث 
�ل���دك���ت���ور�ه يف  �أط���روح���ة  ت��ع��د  و�لآن 
در��شة  ب��اإع��د�د  وقامت  �لرتبية،  كلية 
�مل�شاكل  م��ق��ي��ا���س  ت��ط��ب��ي��ق  �أج�����ل  م���ن 
�ل�شلوكية لدى �لطلبة ،وقامت بن�شر 
حمكمة  علمية  جملة  يف  علمي  بحث 
�مل�شاعدة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات  �ل��و���ش��ائ��ل  ع���ن 

لفرط �حلركة عند �لأطفال. 
و�أ�شار و�لده �لدكتور عثمان عبد �لغني 
�لأر�س  ق�شم علم  �مل�شارك يف  �لأ�شتاذ 
بكلية �لعلوم  "ل�شك �أن لالأ�شرة دور 
و�كت�شاف  �أب��ن��ائ��ه��م  ت��وج��ي��ه  يف  ك��ب��ري 
�لكبري  �ل����دور  نن�شى  ول  ق��در�ت��ه��م، 
جلامعة �لإمار�ت هذ� �ل�شرح �لعلمي 
�لكادميي، جامعة رو�د �مل�شتقبل فقد 
�ولت �هتماما كبري� لطلبتها �ملبدعني 
ووفرت لهم كل �أوجه �لرعاية بف�شل 
ت��وج��ه��ات �حل��ك��وم��ة �ل��ر���ش��ي��دة �لتي 
تبتكر  �لم���������ار�ت  م�������ش���روع  �ط���ل���ق���ت 
لرتياد  و�لباحثني  �لعلماء  لت�شجيع 
قام  �ن��ه  �إىل  م�شري�  �مل�شتقبل.  �آف���اق 

ب�������دوره وب���ال���ت���ع���اون م����ع زم����الئ����ه يف 
ودر��شات  ب��ح��وث  ،ب���اإج���ر�ء  �جل��ام��ع��ة 
عالقة  ،ل����ه����ا  �لم�������������ار�ت  دول��������ة  يف 
ب��ال�����ش��خ��ور و�ل���ط���ب���ق���ات و�لأح����اف����ري 

�ملجالت  م����ن  �ل���ع���دي���د  يف  ون�������ش���رت 
،وبالتعاون مع مر�كز بحثية  �لعلمية 
ت��ع��زي��ز� لدور  يف ج��ام��ع��ات م��رم��وق��ة 

�جلامعة يف �لبحث �لعلمي.

�سمن فعاليات �لإمار�ت تبتكر

اأ�سر مبتكرة يف جامعة الإمارات تعزز نهج الإبداع والبحث العلمي

•• دبي-الفجر:

�ل��ع��ام للربملان  �لأم���ني  �ل��ب��اروت  �أمي��ن عثمان  �شعادة  �أك��د 
من   2020 دب��ي  �ك�شبو  يلعبه  ما  �أهمية  للطفل  �لعربي 
�مل�شتقبلية  �ل��ت��ط��ور�ت �جل��دي��دة و�لجت���اه���ات  ك��اف��ة  دع��م 
حتقيق  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  تن�شدها  �لتي 
و�لتطوير  �لتنمية  حت��و  �لعاملية  جهودها  تدعم  ط��ف��ر�ت 

لكافة دول �لعامل.
تر�شيخ  يعد من�شة عاملية وفارقة يف  �ك�شبو  �أن  �إىل  و�أ�شار 
نحو  لالجتاه  �لعامل  يوؤهل  مبا  وتوظيفيها  �لتكنولوجية 
حقق  �ك�شبو  �أن  �إىل  لف��ت��ا  للمعرفة  �لأم��ث��ل  �ل���ش��ت��ث��م��ار 
بفعالياته قاعدة ر��شخة من تالقي �حل�شار�ت و�ل�شعوب 
و�لتكنولوجيا  و�لتعليم  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ق��ط��اع��ات  يف 
�ل��ب��ح��وث �لتطبيقية  �إع����الء ج��ان��ب  و�ل���ش��ت��د�م��ة ب��ج��ان��ب 
و�لبتكار لدعم جهود �لتنمية و�لتطوير يف تلك �لقطاعات 
وتالقيها مع مو�شوع جل�شة �لربملان �لعربي للطفل و�لتي 

�شتدول حول مو�شوع )�ل�شتد�مة عني على �مل�شتقبل(.
جاء ذلك خالل زيارة �أمين عثمان �لباروت ووفد �لأمانة 
 2020 �ك�شبو  مقر  �إىل  للطفل  �لعربي  للربملان  �لعامة 
مطلعا على عدد من فعاليات �لأجنحة للدول �مل�شاركة يف 
�لإمار�ت  دول��ة  ت�شت�شيفه  �ل��ذي  �ملهم  �لعاملي  هذ� �حل��دث 

�لعربية �ملتحدة.
�لثقافات  خمتلف  على  له  �ملر�فق  و�لوفد  �لباروت  و�طلع 

و�حل�شار�ت للدول �مل�شاركة يف خمتلف �لأجنحة وجتولو� 
متنوعة  م�شاريع  قدمت  �لتي  �لأجنحة  تلك  من  ع��دد  يف 
حديثة  لتقنيات  تبنيها  ع��ن  ف�شال  ح��ي��وي��ة  جم���الت  يف 
مرتكزة على �لعلوم �ملتقدمة وتقنيات �لذكاء �ل�شطناعي 

وتوجهاتها نحو �ل�شتد�مة يف خمتلف �ملجالت �حليوية.
�لربملان  بها  يعنى  �لتي  �لتح�شري  �أ�شكال  عك�شت  �ل��زي��ارة 
حاليا تز�منا مع �نعقاد جل�شته �لثالثة من �لدورة �لثانية 
�شهر  من  و�لع�شرين  �ل�شاد�س  يف  للطفل  �لعربي  للربملان 
عني  )�ل�شتد�مة  بعنو�ن  �شتكون  و�لتي  �جل��اري  فرب�ير 
�لطفل  رب��ط  على  �ملو�شوع  �أهمية  وتاأتي  �مل�شتقبل(   على 
�لتاأهيل  و�أنه جزء ل يتجز�أ من عملية  بامل�شتقبل  �لعربي 
باأف�شل  �لعرب  �أطفال  و�إع��د�د  �لب�شرية وتدريب  و�لتنمية 
�ملعايري �لعاملية لي�شعو� ب�شمتهم يف �مل�شتقبل م�شتفيدين 

من كل �ملعطيات �ملتاحة.
ي�شارك  �ل��ذي  �لعربية  �ل��دول  زي��ارة جناح جامعة  وج��رت 
ولأول مرة يف �ك�شبو ومت �لطالع على م�شاركة �جلامعة 
تذكاريا  درع��ا  �لعام  �لأم��ني  �شعادة  ت�شلم  �ل��زي��ارة  وخ��الل 
�ملتحدة وجناح �ل�شتد�مة  ز�ر مقر �لأمم  من �جلناح كما 
و�لطالع على يف روؤيته يف حتقيق �ل�شتد�مة بجانب زيارة 
�لم���ار�ت  دول���ة  وج��ن��اح  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ج��ن��اح 
�لعربية �ملتحدة م�شتمعني �إىل �شرح حول �لروؤية �مل�شتقبلية 
لهما وتطويع �لتقنيات و�مل�شاريع �لذكية وتطبيقاتها نحو 

�مل�شتقبل.

الأمني العام للربملان العربي للطفل يزور اك�سبو دبي 2020 
ويوؤكد على دوره يف تنمية الب�سرية و�سناعة امل�ستقبل 

البواردي يلتقي وزيرة دفاع املالديف
•• اأبوظبي- وام:

�لتقى معايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي وزير �لدولة ل�شوؤون �لدفاع مبكتبه مبعر�شي يومك�س و�شيمتك�س 
�لدفاع يف جمهورية �ملالديف �لتي تزور �لبالد حاليا حل�شور  وزيرة  ديدي  ماريا  معايل  �م�س   2022
�لدفاع و عدد من  �ملر�فق بح�شور �شعادة مطر �شامل �لظاهري وكيل وز�رة  �ملعر�شني و�لوفد  فعاليات 
كبار �شباط و م�شوؤويل �لوز�رة. و رحب وزير �لدولة ل�شوؤون �لدفاع بزيارة وزيرة دفاع �ملالديف معربا 
عن تطلعه لأن ت�شهم �لزيارة يف فتح جمالت و�آفاق �لتعاون و�لعمل �مل�شرتك على مدى �لعقود �لقادمة و 
حتقيق �لأهد�ف �مل�شرتكة بني �لبلدين . بحث �جلانبان خالل �للقاء عدد� من �ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام 
�مل�شرتك خا�شة يف �ملجالت �لدفاعية و �لع�شكرية و �شبل تعزيزها و�إمكانيات تطويرها وتبادل وجهات 

�لنظر حول عدد من �لق�شايا و�ملو�شوعات �لتي تهم �لبلدين و�مل�شتجد�ت �لإقليمية و�لدولية.
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عربي ودويل

�خلا�س �جلديد �إىل بورما، خالل �جتماع لوزر�ء خارجية �لر�بطة 
بكبار  و�لل��ت��ق��اء  �آذ�ر/م���ار����س  يف  �لبلد  زي���ارة  يعتزم  �أن���ه  �خلمي�س 

م�شوؤويل �ملجل�س �لع�شكري �حلاكم.
“حكومة  �أع�شاء من  لقاء  يعتزم  �أن��ه  بدعم من ماليزيا  �أعلن  كما 
وهي حكومة ظّل ي�شيطر عليها م�شرعون من  �لوحدة �لوطنية”، 
على  وتعمل  ت�شي  �شو  �شان  �أون���غ  �ملخلوعة  �ملدنية  �لزعيمة  ح��زب 
�لبورمية  �خلارجية  وز�رة  و�أ�شدرت  �لع�شكري.  باملجل�س  �لإطاحة 
بيانا يف وقت متاأخر �لأحد قالت فيه �إنها �شتعزز “�لتعاون �لبناء مع 
�آ�شيان مبا يف ذلك مع �ملبعوث �خلا�س«. لكنها مل تو�فق على تعامل 
�إرهابية”  م�شروعة وجماعات  “جمعيات غري  مع  �ملبعوث �خلا�س 
�لوز�رة  وقالت  م�شار� هد�ما«.  وت�شلك  �أعمال عنف  “ترتكب  لأنها 
�إن �لقرت�ح “يتعار�س مع مبادئ ميثاق �آ�شيان ويقو�س �أي�شا جهود 

•• رانغون-اأ ف ب

رف�س �ملجل�س �لع�شكري يف بورما طلب مبعوث �إقليمي خا�س للقاء 
�جلمود  لك�شر  م�شاعيه  �شمن  �ملخلوعني  �مل�شرعني  من  جمموعة 

�ل�شيا�شي �مل�شتمر منذ �لنقالب قبل عام.
تعي�س بورما يف حالة من �لفو�شى، وقتل �أكرث من 1500 مدين 
 ،2021 �شباط/فرب�ير  يف  �لنقالب  منذ  ع�شكرية  قمع  حملة  يف 
�آ�شيا  وفق منظمة حقوقية حملية. وتقود ر�بطة دول جنوب �شرق 
10 دول، �جلهود �لدبلوما�شية لإنهاء �لأزمة  )�آ�شيان( �ملكونة من 
�لتي �أدت �إىل �حتجاجات حا�شدة وقمع وح�شي للمعار�شة �أدى �أي�شا 

�إىل �عتقال 12 �ألف �شخ�س.
�آ�شيان  مبعوث  �شوخون،  ب��ر�ك  �لكمبودي  �خلارجية  وزي��ر  و�شرح 

�آ�شيان ملكافحة �لإرهاب«. و�أ�شاف �لبيان “حتّث �لوز�رة مرة �أخرى 
�لتعليقات  ه��ذه  مبثل  ل��الإدلء  �آ�شيان  من�شات  ��شتخد�م  ع��دم  على 

وتدعوهما �إىل �إد�نة �لأعمال �لإرهابية«.
�لوحدة  “حكومة  �ملا�شي  �أيار/مايو  يف  �لع�شكري  �ملجل�س  و�شّنف 
�لوطنية” على لئحة “�لإرهاب” و�شجن �لعديد من كبار �أع�شاء 
“حكومة �لوحدة �لوطنية”  �أع�شاء  �أغلب  حزب �شو ت�شي. ويعي�س 
�أي  ب���ر�ك �شوخون  ي��ق��دم  �ل��ب��الد، ومل  ي��ت��و�رون د�خ���ل  �أو  �ملنفى  يف 

تفا�شيل حول مكان �أو موعد �أي �جتماع معهم يف �مل�شتقبل.
�آ�شيان �خلمي�س  وُمنع كبري دبلوما�شيي بورما من ح�شور �جتماع 
�أن  �إّل  �لعنف،  فتيل  ن��زع  يف  تقدم  �إح���ر�ز  ع��دم  ب�شبب  بنه  بنوم  يف 
�أنه مت �ل�شماح ملمثلني عن �ملجل�س �لع�شكري  �أو�شح  بر�ك �شوخون 

بال�شتماع �إىل �لنقا�شات.

املجل�س الع�سكري البورمي يرف�س لقاء معار�سني 

•• كييف-اأ ف ب

�������ش������ّدد �ل����رئ����ي���������س �لأوك��������������ر�ين 
�أّن  ف��ول��ودمي��ري زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي ع��ل��ى 
بالده ُت�شّكل “درع” �أوروبا يف وجه 
رو�شيا وت�شتحق مزيد�ً من �لدعم، 
مطالباً بجدول زمني لن�شمامها 
�لأط���ل�������ش���ي يف  ����ش���م���ال  ح���ل���ف  �إىل 
ظ����ل خم�������اوف م����ن غ������زو رو����ش���ي 
بينما  و�شيك،  �إّن��ه  و��شنطن  تقول 
����ش��ت��ع��ر���ش��ت م��و���ش��ك��و ق��ّوت��ه��ا عرب 

�ختبار �شو�ريخ بقدر�ت نووية.
�أمام  خ��ط��اب��ه  يف  زيلين�شكي  ود�ن 
موؤمتر ميونيخ لالأمن ما و�شفها 
ينتهجها  مهادنة”  ب�”�شيا�شة 

�لأوروبيون حيال مو�شكو.
وق����ال �ل��رئ��ي�����س �ل����ذي ت���وّج���ه �إىل 
ميونيخ رغم ��شتد�د حّدة �لق�شف 
وم��ق��ت��ل جندَيني  ب����الده  ���ش��رق  يف 
“على مدى ثماين  �إّنه  �أوكر�نيني 
����ش���ن���و�ت، ك���ان���ت �أوك���ر�ن���ي���ا درع�����اً. 
ع��ل��ى م���دى ث��م��اين ���ش��ن��و�ت، كانت 
�أوك���ر�ن���ي���ا ت�����ش��ّد ج��ي�����ش��اً ُي���ع���ّد بني 

�لأكرب يف �لعامل«.
زمنية  ب�”جد�ول  ط����ال����ب  ك���م���ا 
لن�شمام  وعملية”  و�����ش���ح���ة 
وهو  �لأط���ل�������ش���ي،  �إىل  �أوك����ر�ن����ي����ا 
�أحمر  خ��ط��اً  مو�شكو  تعتربه  �أم���ر 

بالن�شبة لأمنها.
و�قرتح زيلين�شكي لقاء فالدميري 
يريده  �ل����ذي  “ما  مل��ع��رف��ة  ب��وت��ني 

�لرئي�س �لرو�شي«.
و�أكد زيلين�شكي لنظريه �لفرن�شي 
�إميانويل ماكرون م�شاء �ل�شبت �أنه 
“�ل�شتفز�ز�ت”  على  “يرد”  ل��ن 
�لرو�شية يف �شرق �أوكر�نيا، م�شدد� 
مع  “للحو�ر”  �����ش���ت���ع���د�ده  ع��ل��ى 

مو�شكو.
بعد  �لفرن�شية  �ل��رئ��ا���ش��ة  و�أوردت 

حم����ادث����ة ب����ني �ل���زع���ي���م���ني د�م����ت 
“�أعرب  زيلين�شكي  �أن  �شاعة،  نحو 
�ل�������رد على  ع�����دم رغ���ب���ت���ه يف  ع����ن 
�ل�����ش����ت����ف����ز�ز�ت ع���ل���ى ط�����ول خط 
ماكرون  �إىل  عهد  و�أن��ه  �لتما�س” 
“�إبالغ فالدميري بوتني با�شتعد�د 

�أوكر�نيا للحو�ر«.
من جهته �أعرب �لحتاد �لأوروبي 
�عترب  م��ا  حيال  قلقه  ع��ن  �ل�شبت 
للتالعب  م���ك���ّث���ف���ة  ج����ه����ود  �أن����ه����ا 
ب��امل��ع��ل��وم��ات ه��دف��ه��ا دع����م ذر�ئ����ع 
ع�شكري  ت�شعيد  ل��ت��ربي��ر  ملّفقة 

حمتمل يف �أوكر�نيا.
�خلارجية  �ل�شيا�شة  م�شوؤول  وقال 
يف �لحتاد �لأوروبي جوزيب بوريل 
يف بيان �إن “�لحتاد �لأوروبي قلق 
مدّبرة  �أح����د�ث����ا  �أن  م���ن  ل��ل��غ��اي��ة 
ميكن �أن ت�شتخدم ذريعة لت�شعيد 

ع�شكري حمتمل«.
�لغربيون  �مل�������ش���وؤول���ون  وو������ش����ل 
نو�يا  م���ن  �ل��ت��ح��ذي��ر  م��ي��ون��ي��خ  يف 
�أوك���ر�ن���ي���ا، بعدما  م��و���ش��ك��و ح��ي��ال 
قال �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن 
ب��اأّن بوتني  “مقتنع”  �إّن��ه  �جلمعة 
�شيتّم يف  لغزوها يف عملية  خّطط 
كييف  �لعا�شمة  ��شتهد�ف  �إطارها 

يف غ�شون �أيام.
من  لرو�شيا  حتذير�تهم  وج���ّددو� 
�شّنت  ح�����ال  يف  و�����ش���ع���ة  ع���ق���وب���ات 
هجوما، فيما �أ�شارت نائبة �لرئي�س 
�أن  �إىل  هاري�س  ك��ام��ال  �لأم��ريك��ي 
�لأطل�شي  �حل���ل���ف  ���ش��ي��دف��ع  ذل����ك 
بينما  “جناحه �ل�شرقي”،  لتعزيز 

وتبادل �جلي�س �لأوكر�ين و�لقو�ت 
�لنف�شالية �لتهامات ب�شن ق�شف 
مقتل  ك��ي��ي��ف  �أع��ل��ن��ت  �إذ  �ل�����ش��ب��ت، 

جنديني يف �لق�شف.
�لهاون  ق��ذ�ئ��ف  ع�شر�ت  و�شقطت 
ع���ل���ى ُب����ع����د م����ئ����ات �لأم������ت������ار من 
ك���ان وزي���ر �لد�خلية  �ل���ذي  �مل��ك��ان 
ديني�س مونا�شتري�شكي  �لأوك��ر�ين 
�ل�شبت  ���ش��ح��اف��ي��ني  ف��ي��ه  ي��ل��ت��ق��ي 
خ����الل ت���ف���ّق���ده ج��ب��ه��ة �ل���ق���ت���ال يف 

�شرق �لبالد.
و�أُج��رب �لوزير على �لختباء لدى 
�ن��ف��ج��ار �ل���ق���ذ�ئ���ف، ب��ع��ي��د �إدلئ����ه 
�إعالم دولية،  بت�شريحات لو�شائل 
فر�ن�س  م��ر����ش��ل��و  �أف������اد  م���ا  وف����ق 

بر�س.
و�ّت�������ه�������م �مل�������ت�������م�������ّردون �ل�����ق�����و�ت 
جديدة  هجمات  ب�شن  �لأوك��ر�ن��ي��ة 
�لعامة  �لتعبئة  و�أع��ل��ن��و�  �ل�شبت، 
�إىل  �ل��رج��ال  د�ع��ني  �ملنطقتني،  يف 
عمليات  ع��ن  �أع��ل��ن��و�  بينما  �لقتال 
و�لأطفال  للن�شاء  و����ش��ع��ة  �إج���الء 

�إىل رو�شيا.
و�ّتهمت مو�شكو و�ملتمّردون كييف 
ل�شتعادة  هجوم  ل�شن  بالتخطيط 
�ملنطقتني، وهو �أمر نفته �أوكر�نيا 
�ل��غ��رب ج���زء� من  ب�شدة و�ع��ت��ربه 

�جلهود �لرو�شية للتمهيد حلرب.
و�أفادت جلنة �لتحقيقات �لرو�شية 
ب�شاأن تقارير  باأنها فتحت حتقيقا 
�نفجار  ع����ن  حت���دث���ت  �إع���الم���ي���ة 
ق���ذي���ف���ة �أط���ل���ق���ت ع���ل���ى ب���ع���د نحو 
�حل��دود يف منطقة  كيلومرت عرب 

�لربيطاين  �ل����وزر�ء  رئي�س  ح�ّس 
ب���وري�������س ج��ون�����ش��ون �ل���غ���رب على 

“�لوقوف بقوة �شفاً و�حد�ً«.
�لأملانية  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����رة  ل��ك��ن 
�أن����ال����ي����ن����ا ب�����ريب�����وك ح���������ّذرت من 
وقالت  رو�شيا.  بنو�يا  “�لتكّهن” 
ل�شحافيني رد� على �شوؤ�ل عّما �إذ� 
�إّنه  ب��اي��دن،  تقييم  مع  تتفق  كانت 
�أ�شو�أ ما ميكن فعله  “يف �لأزم��ات، 
قر�ر�ت  �فرت��س”  �أو  �لتكّهن  هو 

�لطرف �لآخر.
�ُتّخذ  ك��ان  �إن  ن��ع��رف  “ل  وتابعت 

قر�ر ب�شن هجوم«.
توقعات  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  خ���ال���ف  ك��م��ا 
�أمام  وق��ال  �لتحذيرية،  و��شنطن 
كبار �مل�شوؤولني وخرب�ء �لأمن من 
�أّن  “ل نعتقد  �أنحاء �لعامل  جميع 

علينا �أن نفزع«.
�لأمريكية  �ل���ت���ح���ذي���ر�ت  �أث�������ارت 
وت�������ش���اع���د ح�������ّدة �مل����و�ج����ه����ات يف 
�أوك��ر�ن��ي��ا و�إج�����الء مدنيني  ���ش��رق 
ل�شيطرة  �خل��ا���ش��ع��ة  �مل��ن��اط��ق  م��ن 
رو�شيا،  من  �ملدعومني  �ملتمّردين 
خم��اوف م��ن �ن���دلع ن��ز�ع كبري يف 

ُي�شمح  ل  ب����اأن  خ��ط��ي��ة  ب�����ش��م��ان��ات 
لأوك���ر�ن���ي���ا ق����ّط ب��الن�����ش��م��ام �إىل 
�لأط��ل�����ش��ي وب�����اأن ي�����ش��ح��ب �حللف 
قو�ته  و�����ش���ن���ط���ن  ت����ق����وده  �ل������ذي 
�ملنت�شرة يف �شرق �أوروبا �إىل �ملو�قع 
�لتي كان موجود� فيها قبل عقود.

وذكر مر�قبون من منظمة �لأمن 
�أّن  �ل�����ش��ب��ت  �أوروب�������ا  و�ل���ت���ع���اون يف 
�جل��ب��ه��ة ب���ني �جل��ي�����س �لأوك�����ر�ين 
و�لن��ف�����ش��ال��ي��ني �مل���دع���وم���ني من 
دونيت�شك  م��ن��ط��ق��ت��ي  يف  م��و���ش��ك��و 
ولوغان�شك �شهدت “زيادة كبرية” 
�لنار  �إط��الق  لوقف  �لنتهاكات  يف 

بني �لطرفني.
و�شّجلت مئات �لهجمات باملدفعية 
و�لهاون يف �لأيام �لأخرية، يف نز�ع 
م�شتمر منذ ثماين �شنو�ت و�أ�شفر 
ع����ن م��ق��ت��ل �أك������رث م����ن 14 �أل����ف 

�شخ�س.
و�أّكدت منظمة �لأمن و�لتعاون يف 
�أوروبا �ل�شبت �أنها �شّجلت 1500 
خ������رق ل����وق����ف �إط���������الق �ل�����ن�����ار يف 
يوم  خ��الل  ولوغان�شك  دونيت�شك 

و�حد فقط.

�أوروبا ليبلغ �لتوتر �لذي بد�أ قبل 
�أ�شابيع ذروته.

وي�������ش���ّر �ل���ك���رم���ل���ني ع���ل���ى �أّن�������ه ل 
لكّن  �أوك����ر�ن����ي����ا.  ل���غ���زو  ي���خ���ّط���ط 
خطو�ت  �أّي  ت��ت��خ��ذ  ل  م��و���ش��ك��و 
لتخفيف �ملخاوف، يف وقت �ّتهمت 
و�شائل �لإعالم �لر�شمية �لرو�شية 
ك��ي��ي��ف ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ه��ج��وم على 
�ملو�لني  للمتمّردين  خا�شع  جيب 

لرو�شيا يف �شرق �أوكر�نيا.
�ل��رو���ش��ي �شور�ً  �ل��ت��ل��ف��زي��ون  وب���ّث 
�لبيالرو�شي  ون����ظ����ريه  ل���ب���وت���ني 
�أل����ك���������ش����ن����در ل���وك���ا����ش���ن���ك���و �أث����ن����اء 
جلو�شهما على طاولة م�شتديرة يف 
�أمام  �لكرملني  �لعمليات يف  غرفة 
�لع�شكريني  �لقادة  تظهر  �شا�شات 
وهم يختربون �أحدث �شو�ريخهم 
�ل������ف������رط �����ش����وت����ي����ة و�مل���ج���ن���ح���ة 

و�لبال�شتية ذ�ت �لقدر�ت �لنووية.
وقال �لكرملني �إّن “كّل �ل�شو�ريخ 
�أ���ش��اب��ت �أه��د�ف��ه��ا، م��ا ي��وؤك��د على 
بالأد�ء”،  �مل���رت���ب���ط���ة  �أه����د�ف����ه����ا 
طر�ز  م��ن  ق��اذف��ات  �أّن  �إىل  م�شري�ً 
يف  �شاركت  وغو��شات  “تو-95” 

�لتدريبات.
�أن  على  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  وت�شّر 
رو�شيا �ّتخذت قر�ر غزو جارتها، �إذ 
�أل��ف جندي   150 ح�شدت ح��و�ىل 
ع��ن��د ح����دود �أوك���ر�ن���ي���ا، وه���و عدد 
يرتفع �إىل 190 �ألفا �إذ� �حُت�شبت 
من  �ملدعومة  �لنف�شالية  �لقو�ت 

رو�شيا يف �شرق �لبالد.
وت�����ش��ارك ق����و�ت رو���ش��ي��ة )ح���و�ىل 
بيالرو�س  يف  ج���ن���دي(  �أل�����ف   30
�ختتامها  �مل��ق��رر  م��ن  ت��دري��ب��ات  يف 
�لأحد. ولفتت مو�شكو �إىل �أن هذه 
لكّن  ثكناتها،  �إىل  �شتعود  �ل��ق��و�ت 
�لأمريكية  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت  �أج��ه��زة 
غزو  يف  ت�شارك  قد  �أنها  من  قلقة 

�أوكر�نيا.
و�أعلنت رو�شيا عن �شل�شلة عمليات 
�شحب لقو�تها من حدود �أوكر�نيا 
يف �لأيام �لأخرية، م�شرية �إىل �أنها 
ت�شارك يف تدريبات ع�شكرية دورية 
ب�”�له�شترييا”  �ل��غ��رب  و�ّت��ه��م��ت 
لغزو  تخطط  �أّن���ه���ا  زع��م��ه  ب�شبب 

جارتها.
مطالبا  لهجته  �شّعد  بوتني  لكّن 

رو�شتوف �لرو�شية، دون �أن تت�شبب 
بوقوع �أ�شر�ر �أو �إ�شابات.

ون���ّدد وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لأوك���ر�ين 
دم��ي��رتو ك��ول��ي��ب��ا ب��ال��ت��ق��اري��ر �لتي 
�أفادت عن �شقوط قذ�ئف �أوكر�نية 
�أنها  م��ع��ت��رب�  رو����ش���ي���ة،  �أر��������س  يف 

“ز�ئفة«.
يف �لأث���ن���اء، دع���ت ك��ل م��ن فرن�شا 
مغادرة  �إىل  م��و�ط��ن��ي��ه��ا  و�أمل���ان���ي���ا 

�أوكر�نيا.
�لأطل�شي  ����ش���م���ال  ح���ل���ف  ون����ق����ل 
�أوكر�نيا  يف  �مل��وج��ودي��ن  موّظفيه 
مدينة  �إىل  كييف  �ل��ع��ا���ش��م��ة  م��ن 
و�إىل  �ل�����ب�����الد،  غ�����رب  يف  لف����ي����ف 
ل�شمان  م���ق���ّره،  ح��ي��ث  ب��روك�����ش��ل 
م�شوؤول  �أعلن  ما  على  �شالمتهم، 

يف �حللف لوكالة فر�ن�س بر�س.
ب�شاأن  تفا�شيل  �مل�شوؤول  يعط  ومل 
�مل��وظ��ف��ني، مكتفياً  ه����وؤلء  �أع�����د�د 
بالقول �إّن “�شالمة موظفينا �أمر 
بالغ �لأهمية، لذلك ُنقل �ملوظفون 
ومكاتب  وب��روك�����ش��ل.  لف��ي��ف  �إىل 
�أوكر�نيا  يف  �لأطل�شي  �شمال  حلف 

ل تز�ل تعمل«.
“لوفتهانز�”  ����ش���رك���ة  و�أع���ل���ن���ت 
�لأمل����ان����ي����ة ل���ل���ط���ري�ن و�خل���ط���وط 
�لنم�شوية وقف ت�شيري رحالت �إىل 
كييف و�أودي�شا �عتبار�ً من �لثنني 
مع  �شباط/فرب�ير،  نهاية  وحتى 
�ملتوّجهة  �ل��رح��الت  ع��ل��ى  �لإب���ق���اء 

�إىل غرب �أوكر�نيا.
و�ن��ت��ق��دت ك��وب��ا ب�����ش��دة �ل�����ش��ب��ت، يف 
خ�����ش��م �لأزم�������ة ح����ول �أوك���ر�ن���ي���ا، 
“�له�شترييا �لدعائية” لو��شنطن 
حلف  و”تو�شع”  م��و���ش��ك��و  ���ش��د 
�شمال �لأطل�شي �إىل حدود رو�شيا، 
وذل����ك خ���الل زي����ارة ن��ائ��ب رئي�س 
بوري�شوف  ي��وري  �لرو�شي  �ل��وزر�ء 

�إىل هافانا.

ي�سّر �لكرملني على �أّنه ل يخّطط لجتياح �أوكر�نيا

 كييف تطالب بتعزيز الدعم الغربي بعد حتذيرات من غزو رو�سي 

و�ل�����ش��روع يف  �لإخ��و�ن��ي��ة  �ملنظومة 
ومكاتب  ف��رع��ي��ة  ه��ي��ئ��ات  �إح������د�ث 
�لباب  ف��ت��ح  �ق������رت�ع ج���دي���دة م���ع 
لالعرت��شات وف�شح �ملجال للتثبت 

للهيئة �لعليا �مل�شتقلة لالنتخابات، 
ق��ال��ت م��و���ش��ي �إن���ه���م ي��ط��ال��ب��ون ب� 
“�إعادة �لنظر يف �جلهاز �لتنفيذي 
�أدر�ن  م����ن  وت��خ��ل��ي�����ش��ه  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 

•• الفجر -تون�س
�لد�شتوري  �حل���زب  رئي�شة  ق��ال��ت 
�حل����ر ع��ب��ري م��و���ش��ي خ����الل ندوة 
“�شنجرب  �لث��ن��ني  �أم�����س  �شحفية 
�حرت�م  على  �شعيد  قي�س  �لرئي�س 
�أن  �إىل  م�شرية  �لتون�شي  �ل�شعب 
�لح��ت��ج��اج��ات �ل��ت��ي ي��ق��وم��ون بها 

�شتتخذ منحى ت�شاعديا«.
و�أو�شحت مو�شي �أنه تقرر مبدئيا 
 13 ي��وم  �حتجاجية  وقفة  تنظيم 
و�إنقاذ  �ل��دول��ة  عن  للدفاع  مار�س 
و�لفقر  �خل�����ش��ا���ش��ة  م��ن  �ل�����ش��ع��ب 
�لجتماعي  �لح��ت��ق��ان  وخم��اط��ر 
و�لنهيار �ملايل، م�شددة على �أنهم 
�ل��و�ق��ع ولن  ل��الأم��ر  ل��ن يخ�شعو� 
�لدولة  وج��ه��ة  ب��ت��غ��ي��ري  ي�����ش��م��ح��و� 
موؤ�ش�شاتها  وت��ف��ك��ي��ك  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 

و�شفتها  �ل��ت��ي  �ل���رب�م���ج  وت��ن��ف��ي��ذ 
�لدولة  رئي�س  قبل  من  بالهد�مة 

وحا�شيته وفق تعبريها.
للتد�بري  �أن  مو�شي  �أك���دت  كما     
حدود�   80 وللف�شل  �ل�شتثنائية 
�إن���ه مت جت��اوزه��ا منبهة يف  ق��ال��ت 
�ل�شياق ذ�ته من معاملة �لتون�شيني 

على �أنهم “رعايا«.
   وك�����ش��ف��ت ع��ب��ري م��و���ش��ي تخوف 
�لقت�شادية  �لأزم�����ة  م���ن  ح��زب��ه��ا 
�مل��ال��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة �ل��ت��ي تهدد 
�ل�������ش���ل���م �لج���ت���م���اع���ي���ة وت����ر�خ����ي 
�لرئي�س يف تنفيذ �ملطلب �لأ�شا�شي 
لتحركات 25 يوليو وهو حما�شبة 
ومنظومة  �مل�����ش��ل��م��ني  �لخ���������و�ن 
�لف�شاد �ل�شيا�شي.    و�أعلنت مو�شي 
�ملحطات  ك���اف���ة  �حل������زب  خ���و����س 
�لبلدية  منها  �لقادمة  �لنتخابية 

و�شيكون  و�لرئا�شية  و�لت�شريعية 
ت�شريحها  وف��ق  �حل��ر  �لد�شتوري 
ويعترب  �ل���دو�ئ���ر  ك���ل  ح��ا���ش��ر� يف 
“و�جبا وطنيا  و�شوله �ىل �حلكم 
�ل�شالحي”،  ب��رن��اجم��ه  لتنفيذ 
تر�شحها  ذ�ت��ه،  �ل�شياق  وك�شفت يف 

لالنتخابات �لرئا�شية.
مت�شك  م���و����ش���ي  �أع���ل���ن���ت  ك���م���ا     
�لقانون  دول������ة  ب���ث���و�ب���ت  �حل������زب 
�ملدنية  و�جل��م��ه��وري��ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
و�لدميقر�طية، ومناه�شته لكافة 
�لتي  �ل�شيا�شي  �لإ����ش���الم  ت���ي���ار�ت 
�لفردي  �حلكم  �إر���ش��اء  يف  ت�شرتك 
م��ن��ه��ج �خلالفة  وف���ر����س  �مل��ط��ل��ق 
�ملجتمعي  �لنموذج  عن  و�ل��رت�ج��ع 
رف�س  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ت��ون�����ش��ي، 
حقوق  ي���ه���دد  م�����ش��ار  �أي  �حل�����زب 
�لعامة  وح���ري���ات���ه���م  �مل����و�ط����ن����ني 

بال�شلطة  �لن�����ح�����ر�ف  وي���ك���ر����س 
�إر�دة  ب��ال�����ش��ي��ادة وي����زور  وي��ت��الع��ب 

�لناخبني.
   وح�����ّذرت رئ��ي�����ش��ة �حل����زب قي�س 
���ش��ع��ي��د م����ن �����ش���ت���ه���د�ف �حل����زب 
وع���رق���ل���ة ن�����ش��اط��ات��ه و�ت����خ����اذ �أي 
�لنتخابات،  ع��ن  لإق�شائه  �ج���ر�ء 
�للعبة  ل��ق��و�ن��ني  ت��غ��ي��ري  �أي  م��ن��ه��ا 
�لدميقر�طية عرب مر��شيم، معلنة 
ع���دم �ع����رت�ف �حل���زب ب���اأي نتائج 
�لوطنية  �ل���ش��ت�����ش��ارة  ع��ن  تنبثق 
ومقا�شاة �مل�شرفني عليها من �أجل 

�لتدلي�س و�لإ�شر�ر باملال �لعام.
   كما �عتربت �أن �ل�شتفتاء �ملعلن 
عنه �شفاهياً غري �شرعي لتعار�س 
�لإجر�ء�ت  مع  �ملعتمدة  �لرزنامة 
و�لآج���������ال �مل��ن�����ش��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف 
توفري  وع���دم  �لنتخابي  �ل��ق��ان��ون 

�ل�شعب  �لقانونية لطالع  �لآليات 
يف  �شت�شاغ  �ل��ت��ي  �لن�شو�س  ع��ل��ى 
تعبري  وف�����ق  مظلمة”،  “غرف 

مو�شي.
�لقاطع  رف�����ش��ه��ا  �أك������دت  ك��م��ا      
‘�ملر��شيم على �ملقا�س، م�شرية �إىل 
ي�شدرها  ن�����ش��و���س  ���ش��رع��ي��ة  ع���دم 
 117 �لأم��ر  �إىل  ��شتناد�  �لرئي�س 
�ل�شيا�شي  �ل��ن��ظ��ام  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا 

وتغيري �لنظام �لنتخابي.
   وط��ال��ب �ل��د���ش��ت��وري �حل��ر بحل 
لنتخابات  و�ل�����دع�����وة  �ل�����ربمل�����ان 
�لآج����ال  ح�����ش��ب  م��ب��ك��رة  ت�شريعية 
تفكيك  ي�����ش��ب��ق��ه��ا  �ل���د����ش���ت���وري���ة 
وجتميد  �لإخ������و�ين  �لخ��ط��ب��وط 
ملفاته  وحتويل  �لبنكية  �أر�شدته 

لفرقة مكافحة �لإرهاب.
�ملنظم  �ل���ق���ان���ون  وب��خ�����ش��و���س     

من حياد �أع�شائها يف �آجال معقولة 
ومر�جعة �لنظام �لأ�شا�شي لأعو�ن 
لتحقيق  �لق��ت�����ش��اء  ع��ن��د  �ل��ه��ي��ئ��ة 

�لنز�هة و�شمان �حلياد«.

دعت �إىل �نتخابات ت�سريعية مبكرة

عبري مو�سي تعلن تر�سحها لالنتخابات الرئا�سية القادمة

مو�شي يف ندوة �شحفية

ت�سبب يف مقتل 500 �ألف مدين وع�سكري بينهم 400 �ألف جز�ئري   

ال�ستعمار الفرن�سي للجزائر.. ن�سال داٍم ا�ستمر 132 عاما 
•• باري�س-اأ ف ب

بني ��شتعمار �جلز�ئر و��شتقاللها يف 1962، 132 عاما من ن�شال د�م تت�شادم 
1830، قام  14 حزير�ن-يونيو  ب�شاأنه �أي�شا �لذ�كرة يف هذه �جلهة وتلك. يف 
مرتبط  �جلز�ئر  د�ي  مع  دبلوما�شي  حادث  بعد  �جلز�ئر  يف  باإنز�ل  �لفرن�شيون 
�لقادر  عبد  هزمية  و�شكلت  �إيفاءها.  �لفرن�شي  �لقن�شل  رف�س  فرن�شية  بديون 
و�أ�شبحت  فرن�شا  مل�شلحة  منعطفا   1843 �آب-�أغ�����ش��ط�����س   14 يف  �جل��ز�ئ��ري 
 1873 ق��ان��ون �شدر يف  وك��ّر���س   .1848 فرن�شية يف  �أر���ش��ا  د�شتوريا  �جل��ز�ئ��ر 
بالتملك.  �لفرن�شيني  وح��ّق  �لقبائل،  من  جماعيا  �ململوكة  �لأر����ش��ي  م�شادرة 
بعد  �لفرن�شية.  �جلن�شية  فقط  �ليهود  منح   1870 يف  كرمييو  مر�شوم  وك��ان 
بحق  �ع��رتف  �ل��ذي  �لأ�شليني”  �ل�شكان  و�شع  “قانون  �أُق���ّر  ع��ام��ا،  ع�شر  �أح��د 
�ملو�طنة للم�شلمني. يف 1944، مت �إقر�ر �مل�شاو�ة يف �حلقوق بني �مل�شلمني وغري 
بعد   1958 حتى  متفاوتة  ب�شرعات  ي�شري  بقي  �ملو�طنة  منح  لكن  �مل�شلمني، 
�أعمال  �لفرن�شي بعنف  �أنحاء �جلز�ئر، قمع �جلي�س  تظاهر�ت وطنية يف جميع 
�مل�شلمني  �آلف من  وقتل   .1945 �أيار-مايو  يف  وق�شنطينة  �شطيف  �ل�شغب يف 

ومئات �لأوروبيني.
كان  �لتي  �لوطني  �لتحرير  جبهة  �أعلنت   ،1954 �لثاين-نوفمرب  ت�شرين  يف 
�جلز�ئر  يف  �ع��ت��د�ء�ت  عن  م�شوؤوليتها  بلة،  بن  �أحمد  �لقاهرة  يف  للتو  �أ�ش�شها 

�لذي �ختاره �لنو�ب رئي�شا يف �لأول من حزير�ن-يونيو. وقال ديغول ل�”�لأقد�م 
�جلز�ئرية يف  �لعا�شمة  يف  �جلز�ئر”  ول��دو� يف  �لذين  “�لفرن�شيون  �ل�شود�ء” 
عر�س  �لأول-�أك��ت��وب��ر،  ت�شرين   23 يف  “فهمتكم”.  حزير�ن-يونيو  من  �لر�بع 

على جبهة �لتحرير �لوطني “�شالم �ل�شجعان«.
يف 19 �أيلول-�شبتمرب 1958، �شّكلت جبهة �لتحرير �لوطني �حلكومة �ملوؤقتة 

للجمهورية �جلز�ئرية.
يف 16 �أيلول-�شبتمرب 1959، �أعلن ديغول حق �جلز�ئريني يف تقرير �مل�شري. 
حكم  حتت  �جلز�ئر  ببقاء  �ملطالبني  من  مببادرة  �ملتاري�س”  من  “�أ�شبوع  �أدى 
فرن�شا يف نهاية كانون �لثاين-يناير 1960، �إىل مقتل حو�يل ع�شرين �شخ�شا 

يف �لعا�شمة.
1961، ف��از م��وؤي��دو ح��ق تقرير �مل�شري  يف �ل��ث��ام��ن م��ن ك��ان��ون �ل��ث��اين-ي��ن��اي��ر 
“منظمة �جلي�س  �إن�شاء  �لأث��ر  ��شتفتاء. ومت على  باملئة يف   75 بن�شبة  للجز�ئر 

�أ�شفرت عن �شقوط ع�شرة قتلى. ورف�شت حكومة بيار مندي�س فر�ن�س �لفرن�شية 
�لتفاو�س مع �جلبهة.

يف 20 �آب-�أغ�شط�س 1955، وقعت جمازر يف ق�شنطينة بعد هجمات ��شتهدفت 
�لطو�رئ  تو�شيع نطاق حالة  �شديد. ومّت  �لفرن�شيني، وتالها قمع  �مل�شتعمرين 

لت�شمل كل �جلز�ئر.
مقاه  يف  �ل��وط��ن��ي  �لتحرير  جبهة  زرع��ت��ه��ا  قنابل  �ن��ف��ج��رت   ،1957 ب��د�ي��ة  يف 
ومالعب يف �لعا�شمة �جلز�ئرية ما �أ�شفر عن مقتل 15 �شخ�شا وجرح ع�شر�ت.

كانون  م��ن  �ل�شابع  يف  ما�شو  ج��اك  �جل���ر�ل  بقيادة  �جلز�ئر”  “معركة  ب���د�أت 
�ىل  و�للجوء  �لوطني  �لتحرير  جبهة  �أع�شاء  مبطاردة  و�ت�شمت  �لثاين-يناير، 

�لتعذيب بكثافة.
يف 13 �أيار-مايو 1958 وعلى �أثر تظاهر�ت تخللتها �أعمال �شغب يف �لعا�شمة 
�جلز�ئرية للمطالبة ببقاء �جلز�ئر فرن�شية، جلاأ ما�شو �إىل �جلر�ل �شارل ديغول 

 22 �إىل   21 ليلة  فرن�شية«.  ب�”جز�ئر  للمطالبني  �ل�شرية  �ل���ذر�ع  �ل�شري”، 
ني�شان-�أبريل، وقع �نقالب يف �جلز�ئر �شد ديغول بقيادة �جلر�لت �شالن و�شال 
�أيار-مايو،  بد�ية  يف  وزيلر  ني�شان-�أبريل،   25 يف  �شال  ��شت�شلم  وجوهو.  وزيلر 

وبقي �شالن وجوهو يعمالن �شر� يف منظمة �جلي�س �ل�شري.
موؤيدون  جز�ئريون  نظمها  تظاهرة  قمع  �أدى  �لأول-�أك��ت��وب��ر،  ت�شرين   17 يف 
جلبهة �لتحرير �لوطني يف باري�س �إىل مقتل �لع�شر�ت. كثفت “منظمة �جلي�س 
�ل�شري” �لتفجري�ت. يف 8 �شباط-فرب�ير 1962، �أدى قمع تظاهرة مناه�شة 
�أ�شخا�س يف مرتو �شارون يف باري�س. تفاو�س ديغول  للمنظمة �إىل مقتل ت�شعة 
مع جبهة �لتحرير �لوطني، ويف 18 �آذ�ر-مار�س 1962، �أعلنت �تفاقيات �إيفيان 
 90 بن�شبة  �لتفاقيات  �أق��رت  ني�شان-�أبريل،  �لثامن من  �لنار. يف  �إط��الق  وقف 
باملئة يف فرن�شا. يف �لأول من متوز-يوليو، كر�س ��شتفتاء بن�شبة 99،72 باملئة 
يف �جلز�ئر، �ل�شتقالل. عندها بد�أت مغادرة ما يقرب من مليون من “�لأقد�م 
�ل�شود�ء” “�لفرن�شيون �ملولودون يف �جلز�ئر” �لبالد، بينما قتل 55 �ألفا من 
من  �خلام�س  يف  �ل��ب��الد.  يف  �لفرن�شي”  �جلي�س  مع  قاتلو�  “�لذين  �حلركيني 
متوز-يوليو، �أعلنت �جلز�ئر �لتي �أ�شبح �أحمد بن بلة “جبهة �لتحرير �لوطني” 

�أول رئي�س لها، ��شتقاللها.
�ألف   400 بينهم  وع�����ش��ك��ري  م���دين  �أل���ف   500 ن��ح��و  مقتل  يف  �ل��ن��ز�ع  ت�شبب 

جز�ئري، بح�شب �ملوؤرخني �لفرن�شيني.
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عربي ودويل

�قرتح رئي�س جمل�س �لنو�ب �للبناين نبيه بري �أن تتوىل دولة �لكويت 
رعاية مبادرة لعقد حو�ر “لبناين عربي” هدفه تبديد كل �ملالب�شات 
�لتي تعرتي �لعالقة بني لبنان ودول �خلليج، موؤكد�ً �أن لبنان يو�فق 
�لذي   1559 �لقر�ر  تطبيق  بند  با�شتثناء  �خلليجية  �لورقة  على 
مي�س بحزب �هلل. جاء ذلك خالل �نعقاد عدة �جتماعات بني رئي�س 
جمل�س �لنو�ب نبيه بري وعدد من �مل�شوؤولني بينهم رئي�س جمل�س 

�لأمة مرزوق �لغامن على هام�س �جتماعات �لربملان �لعربي.
�لكويتية  “�جلريدة”  ل�شحيفة  ب��ري  من  قريبة  م�شادر  وك�شفت 
�لتاأكيد  خالله  وج��رى  و�شفافاً،  و�شريحاً  �إيجابياً  ك��ان  �للقاء  �أن 
�مل�شالح  حماية  �شبيل  يف  �لعربية  و�ل��دول  لبنان  بني  �لتعاون  على 
�مل�شرتكة وتعزيز �لتعاون و�لتو��شل، و�أنه �إذ� كانت هناك �أي خالفات 
�أو م�شاكل، فال بد من حّلها باحلو�ر. و�عترب بري �أن هذ� �لقر�ر ل 
تتحكم  خارجية  عنا�شر  هناك  بل  فقط،  �للبناين  بالد�خل  يرتبط 
به، �إذ ين�س على �ن�شحاب كل �لقوى �لع�شكرية �لأجنبية من لبنان، 
ين�شحب،  مل  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  فيما  �ن�شحب،  �ل�شوري  فاجلي�س 

ولذلك هناك مت�شك لبناين باملقاومة.

 
�أعلنت وز�رة �لدفاع �لرو�شية �أن �شفناً تابعة للبحرية �لرو�شية جتري، 
“غو��شات  ع��ن  للبحث  م��ن��اور�ت  �لبحري،  �ل��ط��ري�ن  م��ع  بالتعاون 
�لعدو” يف �لبحر �ملتو�شط. ونقلت قناة “�آر تي عربية” عن �لوز�رة 
�لقول يف بيان �إنه “مت �لتاأكيد على �أن �ملهام �لرئي�شية يف هذه �ملرحلة 
من �لتمرين هي �لبحث عن غو��شة وهمية للعدو وتعقبها، وتنظيم 
تبادل م�شتمر للبيانات حول مناورة �لهدف«. و�أ�شافت �أنه: “كجزء 
�لرو�شية،  للبحرية  �لعام  �لقائد  يقودها  �لتي  �لبحرية  �ملناورة  من 
�لأدمري�ل نيكولي �إيفمينوف، قامت مفارز �ل�شفن �حلربية �لتابعة 
�إىل  بالإ�شافة  �لأ�شود،  و�لبحر  و�ل�شمال  �لهادي  �ملحيط  لأ�شاطيل 
باإجر�ء�ت  �لبحري  للطري�ن  �لتابعة  للغو��شات  �مل�شادة  �لطائر�ت 
للتحقق من عدم تعقب �لغو��شات �لأجنبية “لها” و�لبحث عنها يف 

�ملنطقة �ملحددة يف �لأجز�ء �ل�شرقية من �لبحر �ملتو�شط«.

قال مكتب �ملدعي �لعام يف قاز�خ�شتان  �أم�س �لثنني �إنه مت �عتقال 
حتقيقا  �مل��دع��ون  فتح  �أن  بعد  بكتانوف  م��ر�د  �ل�شابق  �ل��دف��اع  وزي��ر 
�لتي  �لعنيفة  �ل�شطر�بات  و�جباته خالل  �أد�ء  لتقاع�شه عن  �شده 
جومارت  قا�شم  �لرئي�س  وو���ش��ف  �مل��ا���ش��ي.  �ل�شهر  �ل��ب��الد  �شهدتها 
بالنفط  �لغنية  قاز�خ�شتان  ت��اري��خ  يف  ��شطر�بات  �أدم���ى  توكاييف 
�نقالب. ومت  باأنها حماولة  �ل�شوفيتي  بعد �لحت��اد  خالل فرتة ما 
�عتقال م�شوؤول �أمني كبري �آخر، وهو �لرئي�س �ل�شابق للجنة �لأمن 
توكاييف  و�أق��ال  �شلطاته.  ��شتخد�م  و�شوء  �خليانة  بتهمة  �لقومي، 
�إنه مل يقم باأي مبادرة  �ملا�شي قائال  بيكتانوف من من�شبه �ل�شهر 
خالل �ل�شطر�بات. وتقول �ل�شلطات �إنها ما ز�لت حتقق يف �أحد�ث 

يناير كانون �لثاين.

 
قالت منظمة �لأمم �ملتحدة للطفولة “يوني�شف” �إنها �شتدفع رو�تب 
�نقطعت  �أن  بعد  �لأقل  �شهرين على  �لأفغان ملدة  للمعلمني  �شهرية 
رو�تبهم على مدى �أ�شهر يف حني متر �لبالد باأزمة �قت�شادية طاحنة 

ب�شبب �لعقوبات �ملفرو�شة على حركة طالبان �حلاكمة.
وقالت يوني�شف يف بيان �إن �ملدفوعات، �لتي تبلغ نحو مئة دولر يف 
مد�ر�س  معلم يف  �أل��ف   194 لنحو  �ملحلية  بالعملة  �شتقدم  �ل�شهر، 
�لثاين  ك��ان��ون  يناير  �شهري  ع��ن  و�ل��ث��ان��وي��ة  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �ملرحلتني 

وفرب�ير �شباط و�شتمول من �لحتاد �لأوروبي.
وقال حممد �أيويا ممثل يوني�شف لأفغان�شتان �إن �لبلد ي�شهد �أزمة 
�قت�شادية منذ تويل حركة طالبان �ل�شلطة يف �أغ�شط�س �آب �ملا�شي 
�لقطاع  �ملفرو�شة على  �لقيود  و�أدت  �لأجنبية.  �لقو�ت  �ن�شحاب  مع 
وجود  ع��دم  �إىل  �لتنمية  متويل  ونق�س  �لعقوبات  ب�شبب  �مل�شريف 
�أم��و�ل لدى �لإد�رة �جلديدة يف �لبالد لدفع �لأج��ور بالقطاع �لعام 

مبا يف ذلك �أجور �ملعلمني.
�لتعامل  �إن �ملجتمع �لدويل حائر ب�شاأن كيفية  ويقول دبلوما�شيون 
�لبنات  تعليم  وي�شع  بحكومتها  ر�شميا  �لع��رت�ف  دون  طالبان  مع 

�شرطا �أ�شا�شيا للحديث مع �حلركة.

عوا�صم

بريوت

م��سك�

ن�ر �سلطان

كاب�ل

ليتوانيا: اأوكرانيا
 »تتعر�س بالفعل للهجوم«

•• كييف-وكاالت

قال وزير �خلارجية �لليتو�ين غابرييليو�س لند�شربغي�س، �إن �ل�شغط 
فعلياً  ي�شل  �أوكر�نيا  على  رو�شيا  متار�شه  �لذي  و�لع�شكري  �لقت�شادي 
يف  للم�شاركة  �لتوجه  خ��الل  ت�شريحات  يف  وذل��ك  ه��ج��وم،  م�شتوى  �إىل 

حمادثات يف بروك�شل مع نظر�ئه يف �لحتاد �لأوروبي.
وقال لند�شربغي�س، �إن �لحتاد �لأوروبي يحتاج �إىل �أن يكون “و��شحاً 
د�عياً �لتكتل  للغاية ب�شاأن �لو�شع... �أوكر�نيا تتعر�س بالفعل للهجوم”، 
حالة  يف  للتنفيذ  �إع��د�ده��ا  جم��رد  ولي�س  �لآن  عقوبات  فر�س  بحث  �إىل 
بلطيقية  دول��ة  ب�شفتها  ليتو�نيا  �إن  ق��ال  كما  خمطط.  ه��و  كما  �ل��غ��زو 
وقال  بالكامل”.  �لو�شع  م��ع  للتعامل  �لأول  �ل�شف  يف  “مقعد  لديها 
�لقت�شادية  �لتحديات  �إىل  بالإ�شافة  �إن��ه  لل�شحفيني،  لند�شربغي�س 
�ل�شخمة �لتي تو�جهها �أوكر�نيا “عليكم �أن تتخيلو� �أن �لدولة حماطة 

بجي�س �أجنبي مع تهديد �لغزو«.
و�أو�شح �لوزير �أي�شاً �أن �لإعالن عن بقاء �لقو�ت �لرو�شية يف بيالرو�س 
- جارة ليتو�نيا - غريَّ �حل�شابات �لأمنية لأوروبا وحلف �شمال �لأطل�شي 
للغاية لأر��شي  �لو�قع �حتالل بطيء  ن��ر�ه هو يف  “ما  وق��ال:  “ناتو”. 

ودولة بيالرو�شيا«.

ر�سائل �سيا�سية.. ماذا ت�ستهدف اإثيوبيا من ت�سغيل �سد النه�سة؟

نازحو دارفور.. اأحالم العودة ت�سطدم بواقع مرير

غانت�س يهدد حزب اهلل: �سننفذ عملياتنا يف كل مكان ي�ستدعي تدخلنا
مكان  ك��ل  يف  عملياتنا  �شننفذ  �مل�����ش��وؤول��ي��ة.  �للبنانية  �ل��دول��ة  و�شتتحمل 
�إي��ر�ن ودوره��ا، قال غانت�س: “نحن  ي�شتدعي تدخلنا ويف كل وق��ت«. وعن 
قلقون من �لهجمات �لتي ت�شتهدف �أ�شدقاءنا يف �ملنطقة، و�لتي نعتقد �أنها 
بتوجيه ومو�فقة من �إير�ن، وباأ�شلحة م�شنعة جزئياً يف �إير�ن �إ�شافة �إىل 

�أن �إير�ن م�شدر �ملعلومات عن كيفية ت�شغيل هذه �لأ�شلحة«.
وتابع “ت�شتغل �إير�ن �لرحالت �جلوية �ملدنية من طهر�ن �إىل مطار دم�شق 
�لدويل لنقل �أ�شلحة خمفية �شمن عتاد مدين،  وتنقل �أ�شلحة يف حاويات 
بريطانيا،  م��ن  �أب��ري��اء  بحياة  �أودت  �أن  و�شبق  �ل��الذق��ي��ة،  ميناء  �إىل  ت�شل 
ورومانيا، قبالة �شو�حل �خلليج عرب �نتهاكات يف مياه �خلليج. كما تعر�س 
طيار،  دون  لطائر�ت  بتعر�شها  للخطر،  �ملدنية  �جلوية  �لرحالت  �إي��ر�ن 

خا�شًة �أن بع�شها قد ل يكون قادر�ً على تغيري �مل�شار«.

 ال�سني تنفي اتهامات اأ�سرتاليا 
بارتكابها »عمال ترهيبيا« يف البحر 

•• بكني-اأ ف ب

رد�ً على �إعالن كانبري� �أن �شفينة �شينية وجهت  �تهمت �ل�شني �أ�شرت�ليا “بن�شر معلومات كاذبة” 
ت�شهد �لعالقات بني �أ�شرت�ليا و�ل�شني  �أ�شعة ليزر �إىل طائرة ع�شكرية �أ�شرت�لية يف “عمل ترهيبي”. 
حدة  ز�دت  كما  و�لدبلوما�شي،  �لتجاري  �ل�شعيد  على  �شّيما  ول  �شنو�ت،  عدة  منذ  متز�يدة  توتر�ت 
�ل�شيني  �لنفوذ  من  للحد  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  ��شرت�ليا  بني  �لتحالف  تعزيز  ب�شبب  �ل�شني  غ�شب 
�ملتنامي يف منطقة �ملحيط �لهادي. وذكرت وز�رة �لدفاع �لأ�شرت�لية �أن �شفينتني تابعتني للبحرية 
�ل�شينية كانتا تبحر�ن �خلمي�س قبالة �شاحل �أ�شرت�ليا �ل�شمايل عندما وجهت �إحد�هما �شعاع ليزر 
نحو طائرة ��شتطالع �أ�شرت�لية، معتربة �أن ذلك “كان �شيعر�س �أرو�حا للخطر«. قال رئي�س �لوزر�ء 

�لأ�شرت�يل �شكوت موري�شون “ل ميكنني �عتباره �شوى �أنه عمل ترهيب«.

•• ميونيخ-وكاالت

�إير�ن  �لإ�شر�ئيلي بيني غانت�س موؤمتر ميونيخ لالأمن،  �تهم وزير �لأمن 
متوعد�ً  �للبناين،  �هلل  ح��زب  وكيلها  ت�شليح  ع��رب  ب���الده،  �شيادة  بانتهاك 
موقع  وف��ق  �إ�شر�ئيل،  باأمن  للم�شا�س  �حل��زب  من  حماولة  �أي  على  بالرد 

.»i24news«
“م�شوؤولة عن ت�شليح وكالئها يف لبنان، وتقوي�س  �إير�ن  �إن  وقال غانت�س 
�شيادة وحكم �لبالد. فقط هذ� �لأ�شبوع ر�أينا عدة حماولت من حزب �هلل 
لنتهاك �شيادة �إ�شر�ئيل. ويف هذ� �ل�شياق �أقول وبو�شوح �إن كبار �مل�شوؤولني 
يف حزب �هلل يعلمون جيد�ً، وعن قرب �أزيز حمركات طائر�تنا وقدر�تها. �إذ� 
بالتنظيم  كبري�ً  �شرر�ً  ونلحق  ذلك،  ف�شنفعل  بقوة  �لهجوم  �لأمر  ��شتلزم 

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت

�لإفريقي  �ل�����ش��اأن  يف  خ����رب�ء  و���ش��ف 
خطوة �إثيوبيا ببدء �إنتاج �لكهرباء من 
موؤكدين  ب�”�لرمزية”،  �لنه�شة  �شد 
�أنها �شيا�شية �أكرث من متثيلها �شرر� 

حقيقيا مل�شر �أو �ل�شود�ن.
�لأحد  �لأول  �أم�����س  �إثيوبيا  و�أع��ل��ن��ت 
�ل�شد  من  �لكهرباء  �إن��ت��اج  ب��د�أت  �أنها 
�أبابا  �أدي�س  بنته  �لذي  �ملثري للجدل، 
خماوف  و�أث������ار  �لأزرق  �ل��ن��ي��ل  ع��ل��ى 
تاأثر  �ح��ت��م��ال  م��ن  و�ل�����ش��ود�ن  م�شر 

ح�شتهما من مياه �لنهر.
�لإث����ي����وب����ي،  �لإع���������الن  �أع�����ق�����اب  ويف 
�مل�شرية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �أ����ش���درت 
من  �لكهرباء  �إن��ت��اج  ب��دء  ب�شاأن  بيانا 
�أن �خلطوة  م��ع��ت��ربة  �ل��ن��ه�����ش��ة،  ���ش��د 
“تعد �إمعانا من جانب �أدي�س �أبابا يف 

خرق �لتز�ماتها«.
“تعقيبا  �مل�شرية:  �خلارجية  وقالت 
ع��ل��ى �لإع�����الن �لإث��ي��وب��ي ع��ن �لبدء 
�شد  ت�شغيل  عملية  يف  �أح���ادي  ب�شكل 

�لنه�شة، وذلك بعد �شابق �ل�شروع �أحاديا يف �ملرحلتني 
�أن  على  م�شر  ت��وؤك��د  �ل�شد،  م��لء  م��ن  و�لثانية  �لأوىل 
هذه �خلطوة تعد �إمعانا من �جلانب �لإثيوبي يف خرق 
�لتز�ماته مبقت�شى �تفاق �إعالن �ملبادئ ل�شنة 2015، 

�ملوقع من قبل رئي�س �لوزر�ء �لإثيوبي«.

ت�سغيل رمزي
ل��ك��ن �خل��ب��رية يف �ل�����ش��اأن �لإف��ري��ق��ي مب��رك��ز �لأه����ر�م 
�أماين  �مل�شري  و�ل�شرت�تيجية  �ل�شيا�شة  للدر��شات 
رم���زي���ة، م�شيفة:  ت��ع��د  �خل��ط��وة  �إن  ق��ال��ت  �ل��ط��وي��ل، 
تد�عياتها  من  بكثري  �أك��رب  �شيا�شيا  �خلطوة  “ر�شائل 
�ل�شعيد  ع��ل��ى  و�ل��ت��ن��م��وي��ة  �حل��ق��ي��ق��ي��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 

�لإثيوبي«.

•• دافور-وكاالت

يحلم �لنازح يحيى �أبكر )55 عاما( 
للنازحني  زم������زم  خم���ي���م  مب����غ����ادرة 

بولية �شمال د�رفور، و�لعودة �إىل قريته �لتي فر منها 
عام 2003 عقب �ندلع �حلرب يف �لإقليم.

�إل �أن �آمال يحيى ت�شطدم بو�قع مرير هو �أن �لقرية 
ت��ز�ل تفتقر لأدن��ى مقومات �حلياة،  �لتي فر منها ل 
حيث ل �شحة ول تعليم ول مياه �شرب نقية، ف�شال 
�لتوقيع  ي��ز�ل ه�شا رغم  �ل��ذي ل  �لأمني  �لو�شع  عن 

على �تفاق �ل�شالم.
�شردتهم  مم���ن  �ل��ن��ازح��ني  �آلف  ه��ن��اك  ي��ح��ي��ى  م��ث��ل 
�حلرب �لتي قادها نظام �لإنقاذ يف �إقليم د�رفور غربي 
للمناطق  للعودة  يخططون   ،2003 ع��ام  �ل�����ش��ود�ن 
�لتي فرو� منها، لبدء حياة جديدة بعد ما يقرب على 
�لإي��و�ء يف ظل ظروف  �لعقدين ق�شوها يف خميمات 
و�نعد�م  �ل��غ��ذ�ء  نق�س  ب�شبب  �ل�شوء،  بالغة  �إن�شانية 

�خلدمات.
ول يز�ل كثريون ي�شكون حالة �له�شا�شة �لأمنية �لتي 
تعانيها مناطق متفرقة من �لإقليم �مل�شطرب، �لأمر 
تز�يد حالت  �ل�شكان من ج��ر�ء  �ل��ذي فاقم خم��اوف 

�لختطاف و�لقتل �ملتعمد.
ووفقا ملخت�شني يف �شاأن �لإقليم، فاإنه يف ظل �له�شا�شة 
�ل��ت��ي ب��ات��ت ���ش��م��ة �حل���ي���اة يف د�رف������ور، ي�����ش��ع��ب عودة 

�ملو�طنني لديارهم، ل �شيما �أن �لتحديات كثرية.
�شليمان  حممد  �ل�شيا�شي  و�ملحلل  �ل�شحفي  ويقول 
ملناطقهم  و�ل���الج���ئ���ني  �ل���ن���ازح���ني  ع�����ودة  �إن  ح���ام���د 
�لأ�شلية ي�شعب حتقيقها يف �لوقت �لر�هن، لعتبار�ت 
كثرية من بينها �أن مئات �لقرى �لتي هجرها �أهلها يف 
حاجة �إىل تاأهيل، �إل �أن ذلك يبدو غري ممكن يف ظل 

و�لدويل، يف �إطار �شرورة �لتو�شل لتفاق ملزم«.

ت�سغيل حمدود
�ل�����ش��اأن �لإفريقي  �أخ���رى، ي��رى �خل��ب��ري يف  وم��ن جهة 
�شالح حليمة، �أن �لرد �مل�شري و��شح يف ظل �ل�شيا�شة 
�إثيوبيا يف  �ل��و�ق��ع من جانب  �لأم��ر  �لأح��ادي��ة وفر�س 

ملء وت�شغيل �شد �لنه�شة.
نيوز  “�شكاي  م��وق��ع  م���ع  ح��دي��ث  يف  ح��ل��ي��م��ة  و�ع���ت���رب 
لكن  رم��زي��ة،  �أي�شا  �لإثيوبية  “�خلطوة  �أن  عربية”، 
يف  وم�شتمرة  ممعنة  ز�ل���ت  ل  �أن��ه��ا  �إىل  ت�شري  دللتها 
�لت�شرفات �لأحادية وفر�س �لأمر �لو�قع، مما �شيوؤدي 
لأ�شر�ر ج�شيمة �شيتعني على م�شر و�ل�شود�ن جتنبها 
�ل�شلمية  �مل��ح��اولت  ��شتنفدت  �أن  بعد  �ل��ط��رق  بكافة 
�لإثيوبية  “�خلطوة  �أن  على  وي�شدد  و�لدبلوما�شية«. 

نيوز  “�شكاي  م��وق��ع  م��ع  �ل��ط��وي��ل يف ح��دي��ث  وت�����ش��ري 
�أن “�خلطوة رغم رمزيتها، فاإنها تعترب  �إىل  عربية”، 
ب�شاأن  �لنيل  حو�س  دول  بني  �شر�عية  حلالة  تد�شينا 

مورد مهم للحياة«.
�أم���ر  �لأح����ادي����ة  ب�����الإج�����ر�ء�ت  “�لنفر�د  �أن  وت���وؤك���د 
يتعلق  فيم�ا  لإثيوبي�����ا  �لأخالقي  �مل�شتوى  على  �شلبي 
�لنتباه  �شرورة  على  م�ش�����ددة  �لإفريقي”،  مبحيطها 
عام،  ب�شكل  قليلة  �إف��ري��ق��ي��ا  يف  �مل��ائ��ي��ة  �مل����و�رد  �أن  �إىل 
وب��ال��ت��ايل ه��ن��اك خم���اوف م��ن ن�شوء ���ش��ر�ع��ات حولها 
يدفع مبزيد من �لتحديات ب�شاأن �ل�شتقر�ر �لإقليمي 

يف �لقارة.
وت�شدد على �أن �لرد �مل�شري “متوقع ومقبول يف �إطار 
�لدبلوما�شية بني �لدول”، مو�شحة �أن “م�شر تو��شل 
جهودها �لدبلوما�شية وتو��شلها مع �ملجتمع �لإقليمي 

�شقوط  عقب  جوبا  �تفاقية  على  �لتوقيع  بينها  ومن 
نظام �لب�شري، فاإن هناك خماوف من ��شتمر�ر �لرتدي 
�لأمني، مما ي�شعب عودة �لنازحني �إىل قر�هم �لتي ل 

يز�ل بع�شها مهجور�.
�ملتحدة،  �لأمم  �أ�شدرتها  ر�شمية  لإح�شائيات  ووفقا 
يف  يقيمون  ن���ازح  �مل��ل��ي��ون  ون�شف  مليون  نحو  ه��ن��اك 
د�رف��ور �خلم�س، يف و�شع  �ملخيمات بوليات  عدد من 

�لظروف �لقت�شادية �لتي يعانيها �ل�شود�ن.
و�أ�شار �شليمان يف حديثه ملوقع “�شكاي نيوز عربية”، 
وع���دم  �ل�����ش��ك��ان  �أي������دي  يف  �ل�������ش���الح  �ن��ت�����ش��ار  �أن  �إىل 
عودة  يجعل  و�لع�شكرية،  �لأمنية  �لأجهزة  يف  ح�شره 
�لنازحني لقر�هم يف �لوقت �لر�هن �شعبة �إن مل تكن 

م�شتحيلة.
ورغم م�شاعي �إحالل �ل�شالم ووقف �حلرب يف �ملنطقة، 

�ن��ت��ه��اك لإع����الن �مل���ب���ادئ، وح��ت��ى يف 
�إطار �لقو�نني و�لتفاقيات �لدولية، 
على  م��وؤ���ش�����س  �مل����ب����ادئ  �إع������الن  لأن 
�ل��ق��ان��ون �ل����دويل و�لت��ف��اق��ي��ات ذ�ت 
�شريح  �نتهاك  هي  وبالتايل  �ل�شلة، 
�لدويل  و�لقانون  للقو�عد  وخمالف 
�ملوؤ�ش�شة  �مل��ائ��ي��ة  ب��امل��ب��ادئ  و�خل��ا���س 

لإعالن �ملبادئ«.
ويردف حليمة: “�خلطوة �لتي متت 
ت�شغيل  حتى  �أو  �مل���لء  لعملية  ���ش��و�ء 
مع  تت�شق  ول  حم��دودة  �لتوربينات، 
�لأه�����د�ف �مل��ن�����ش��ودة م��ن �مل���لء �لأول 
ف�شال  “هناك  �أن  م��وؤك��د�  و�لثاين”، 
�لإث���ي���وب���ي يف حتقيق  �جل���ان���ب  م���ن 
�ل��ربن��ام��ج �ل����ذي ك���ان م��ع��د� للملء 

�لأول و�لثاين«.

لن ي�سر
�جليولوجيا  �أ����ش���ت���اذ  ي�����ش��ري  ب��ي��ن��م��ا 
�لقاهرة  ج��ام��ع��ة  �مل��ائ��ي��ة يف  و�مل�����و�رد 
“�لت�شغيل  �أن  �إىل  ���ش��ر�ق��ي  ع��ب��ا���س 
ي�شر  ل��ن  �لتوربينني  لأح��د  �مل��ح��دود 
�أو  مائيا  �إثيوبيا  ينفع  ول��ن  مائيا،  �ل�����ش��ود�ن  �أو  م�شر 

كهربائيا«.
وي��و���ش��ح م���ن خ����الل م��ن�����ش��ور ل���ه ع���رب ���ش��ف��ح��ت��ه على 
�لإثيوبي  �لهدف  يحقق  �لت�شغيل  “لكن  “في�شبوك”: 
لإن��ارة م�شباح  ك��ان  لو  بالت�شغيل حتى  �لحتفال  وه��و 

و�حد لرفع �حلالة �ملعنوية«.
ي�شاهد  �لر�شمي مل  “رغم �لفتتاح  �أنه  ويوؤكد �شر�قي 
�لت�شغيل  توؤكد خروج مياه نتيجة  �أو فيديو  �أي �شورة 
�شكل  على  تظهر  �أن  يجب  �لتي  �لتجميع،  حو�س  �إىل 
�ل���وزر�ء  رئي�س  “�فتتح  �لأك���ادمي���ي:  ويتابع  ن��اف��ورة«. 
�لإثيوبي توربني فى �شد �لنه�شة من توربينني ميثالن 
�ملرحلة �لأوىل �لتي كان مقررة بعد 44 �شهر� من و�شع 

حجر �لأ�شا�س يف 2011«.

يف  و�لتعقيد  �ل�شعوبة  بالغ  �إن�شاين 
�لغذ�ئية،  �مل���و�د  يف  ح��اد  نق�س  ظ��ل 
عقب توقف عمل عدد من �ملنظمات 

�لتي كانت توفر �لغذ�ء.
�ت��ف��اق جوبا يف  ي�شهم  �أن  �لنازحني  م��ن  وي��اأم��ل كثري 
�شنو�ت  بعد  �لأ���ش��ل��ي��ة  ومناطقهم  ل��ق��ر�ه��م  ع��ودت��ه��م 
عا�شوها يف مع�شكر�ت لالإيو�ء، لكن هذه �لعودة وفقا 
للناطق �لر�شمي با�شم من�شقية �لنازحني و�لالجئني 
يف �إقليم د�رفور �آدم رجال، ي�شعب حتقيقها يف �لوقت 

�لر�هن.
عربية”  نيوز  “�شكاي  ملوقع  حديث  يف  رج��ال  وي�شدد 
على �أن “حتقيق �آمال و�أحالم �لنازحني مربوط �أول 
بتحقيق �لأمن ونزع �ل�شالح، وحماكمة �جلناة �لذين 
�رتكبو� جر�ئم �حلرب و�جلر�ئم �شد �لإن�شانية، على 
ر�أ�شهم �لرئي�س �ملعزول عمر �لب�شري ووزير دفاعه عبد 
�لدولية،  �ملحكمة �جلنائية  �لرحيم حممد ح�شني يف 
�أر����ش��ي��ه��م يف  على  �شيطرو�  �ل��ذي��ن  ط��رد  ع��ن  ف�شال 
�شنو�ت �حلرب، و�إبعاد �جلهات �لتي بد�أت �لآن �لتنقيب 

عن �لذهب يف قرى �لنازحني �لتي فرو� منها«.
يف  �ملتورطني  حماكمة  “�شرورة  على  �مل�شدر  و�شدد 
لكل من  وع��ربة  يكونو� عظة  لكي  �لالجئني،  ت�شريد 

يحاول �أن يرتكب جر�ئم مماثلة يف �مل�شتقبل«.
و�أكد رجال على �شرورة تعوي�س �لالجئني “فرديا” 
ع���ن �أم���و�ل���ه���م �ل��ت��ي ف��ق��دوه��ا ع��ق��ب �ن�����دلع �حل���رب، 
�ملد�ر�س  وت�����ش��ي��ي��د  م��ن��اط��ق��ه��م  بتنمية  و”جماعيا” 

و�ملر�فق �ل�شحية.
على  �لتوقيع  رغ��م  د�رف���ور  يف  “�لأو�شاع  �أن  ويو�شح 
�إىل  م�شري�  �آخ��ذة يف �لنحد�ر”،  ت��ز�ل  �تفاق جوبا ل 
د�رفور  غ��رب  ولي��ة  خميمات  يف  �لنازحني  ��شتهد�ف 

�لأمر �لذي �أدى ملوجة نزوح جديدة.

وا�سنطن بو�ست: اأي اتفاق مع اإيران يجب اأن يتجاوز امللف النووي
     ••وا�صنطن-وكاالت

�لأم����ري����ك����ي- �ل�������ش���ح���ايف  ر�أى 
ر�شائيان  ج��اي�����ش��ون  �لإي��������ر�ين 
�أن  يجب  �إي���ر�ن  مع  �تفاق  �أي  �أن 
يتجاوز �ل�شاأن �لنووي، من خالل 
�لنطاق  و�����ش���ع���ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ت�شمل  �لإي��ر�ن��ي��ني،  م��ع  للتعامل 
�لإير�نية  �لأن�����ش��ط��ة  م���ن  �حل���د 
�ملزعزعة للمنطقة ودعم �لد�خل 

�لإير�ين.
ل�شحيفة  ر�����ش����ائ����ي����ان،  وك����ت����ب 
�لأمريكية،  بو�شت”  “و��شنطن 
�أن�����ه م���ع �ق������رت�ب �ل��ت��و���ش��ل �إىل 
وطهر�ن،  و����ش��ن��ط��ن  ب��ني  �ت��ف��اق 
�لرئي�س  �إد�رة  خ��ي��ار�ت  تت�شاءل 
�لأمريكي جو بايدن للتعامل مع 
�لتحديات �لأخرى �لتي تفر�شها 

�إير�ن.

�لإ�شارة  مت��ت  “لطاملا  �إن���ه  وق���ال 
�إىل كيفية �لتعامل مع �لتهديد�ت 
ثنائي،  ق��ر�ر  �أنها  على  �لإير�نية 
�لت�شرف  ي���وؤدي  �أن  ميكن  حيث 
�ل�شالم،  �شمان  �إىل  ما  بطريقة 
فيما يوؤدي �لتعامل معها بطريقة 

�أخرى �إىل �حلرب«.
�أن  �أن هذ� هو �ل�شبب يف  و�أ�شاف 
�لربنامج  على  تركز  بايدن  �إد�رة 
�حلايل،  �لوقت  يف  فقط  �لنووي 
�لت�شّرفات  ج��م��ي��ع  م��ت��ج��اه��ل��ة 
�ل�شعب  ���ش��د  �مل���وّج���ه���ة  �مل����دّم����رة 
�أن����ح����اء  ج���م���ي���ع  ويف  �لإي������������ر�ين 

�ملنطقة«.

�سفقة �أقل قبوًل
ولذلك رّجح �أن “تتجاهل �ل�شفقة 
د�خل  �ملتغرّية  �جلديدة �حلقائق 
يجب  و�ل��ت��ي  �لإي�����ر�ين،  �ملجتمع 

وبالتايل �أن  �أخذها يف �لعتبار”، 
�ملو�طن  ل��دى  قبوًل  “�أقل  تكون 
وكذلك حلفاء  �لعادي،  �لإي��ر�ين 
مقارنة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  و����ش��ن��ط��ن 
بال�شفقة  ومن �أجل جذب �ملزيد 
�جلديدة،  لل�شفقة  �ملوؤيدين  من 
�لإد�رة  �أن  �إىل  ر���ش��ائ��ي��ان  �أ����ش���ار 
لتقدمي  ت�شطر  “قد  �لأمريكية 
ت����ن����ازلت لإر�����ش����اء ح��ل��ف��ائ��ه��ا يف 
بيعها  خ��الل  م��ن  رمب��ا  �ملنطقة، 
�أ�شلحة متطّورة، و�لذي لن يوؤدي 
�ل�شتقر�ر  ع���دم  ت��ف��اق��م  �إىل  �إل 

�لإقليمي �حلايل«.
و�أكد �أن طموحات �إير�ن �لنووية 
بالطريقة  لي�س  لكن  “خطرية، 
�ل��ت��ي ي��ت��م �لإع�����الن ع��ن��ه��ا. فمن 
�ل���ت���اأك���ي���د  �مل����ب����ال����غ����ة يف  خ�������الل 
�لفردية،  �ل��ق�����ش��ي��ة  ه�����ذه  ع���ل���ى 
نف�شها”،  ب��اي��دن  �إد�رة  ح��ا���ش��رت 

“�شت�شتمر يف دفع ثمن  وبالتايل 
عليها  لكن  ل��ذل��ك،  ��شرت�تيجي 
م��ق��اوم��ة �لإغ������ر�ء ل���زي���ادة ج���ر�أة 

�لقوى �لإقليمية �لأخرى«.

تخّبط �قت�سادي
ر�شائيان  �أك���د  ذل���ك،  غ�����ش��ون  يف 
�إي������ر�ن ت��ت��خ��ّب��ط حت���ت وط����اأة  �أن 
وعجز  �لأم���ري���ك���ي���ة  �ل���ع���ق���وب���ات 
�ل�شوؤون  �إد�رة  ع���ن  ح��ك��وم��ت��ه��ا 
�ل��د�خ��ل��ي��ة ل��ل��ب��الد، ح��ي��ث يو�جه 
�ل��ن��ظ��ام م��ع��ار���ش��ة د�خ��ل��ي��ة �أقوى 
عام  م��ن��ذ  م�����ش��ى  وق����ت  �أي  م���ن 

.1979
على  �ل�شعب  “من  �أن���ه  و�أو���ش��ح 
�ل�شعب �لإير�ين �أن مي�شي قدًما 
�لإي��ر�ن��ي��ة �حلالية،  �ل��ق��ي��ادة  م��ع 
�لذي  �ل�شبب  بال�شبط  وه��ذ� هو 
�ملجتمع  تعزيز  يف  ي�شتثمر  جعله 

�ملدين �لإير�ين، بعد �أن تر�جعت 
نتيجة  بذلك  �لقيام  �لقدرة على 
�لعقوبات �ل�شاملة وحظر �ل�شفر 
�لأمريكي  �لرئي�س  فر�شه  �ل��ذي 

�ل�شابق دونالد تر�مب.

ما ور�ء �ملجاز�ت
و��شنطن  على  �أن��ه  �إىل  �أ���ش��ار  و�إذ 
�ل�������ش���ع���ي ل��ت��م��ك��ني �لإي����ر�ن����ي����ني 
�ل���ع���ادي���ني، �أك�����د ر����ش���ائ���ي���ان �أن���ه 
بايدن  �إد�رة  “على  بذلك،  للقيام 
�مل���ج���از�ت  ور�ء  ف��ي��م��ا  ت��ف��ك��ر  �أن 
�إن  ق����ائ����اًل  وخ����ت����م  �ملرهقة”. 
لالتفاق  �لم��ت��ث��ال  �إىل  “�لعودة 
�ل���ن���ووي �أم�����ر م���ه���م، ل��ك��ن يجب 
ب���د�ي���ة  جم�����رد  ذل�����ك  ي����ك����ون  �أن 
�لنطاق  و����ش��ع��ة  ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لإير�نيني  مع  �لتو��شل  ل��زي��ادة 

من خارج �ل�شلطة«.

قتلى يف حتطم مقاتلة   3
ع�سكرية ب�سمال اإيران 

•• طهران-اأ ف ب

�ثنان  بينهم  �أ���ش��خ��ا���س،  ث��الث��ة  ق��ت��ل 
�أف��ر�د �لطاقم، يف حتطم مقاتلة  من 
�أم�س  �لإي�������ر�ين  ل��ل��ج��ي�����س  ع�����ش��ك��ري��ة 
�لثنني يف مدينة تربيز ب�شمال غرب 
�لبالد، وفق �لتلفزيون �لر�شمي. ونقل 
�لتلفزيون عن مدير �لهالل �لأحمر 
حتطمت  �ملقاتلة  �إن  ق��ول��ه  ت��ربي��ز  يف 
لدى  مغلقة  كانت  مدر�شة  �شور  عند 
وقوع �حلادث، ما �أدى �ىل مقتل �ثنني 
يف  ثالث  و�شخ�س  �لطاقم  �أف��ر�د  من 
�ىل  �لر�شمية  �لقناة  و�أ���ش��ارت  �مل��ك��ان. 
�أن �أ�شباب �حلادث هي مو�شع حتقيق. 
يف  �لأزم���ة  �إد�رة  هيئة  و�أو���ش��ح مدير 
حممد  �ل�شرقية  �أذربيجان  حمافظة 
ب��اق��ر ه���رور �أن ط��ائ��رة م��ق��ات��ل��ة من 
للتدريب  خم�ش�شة  “�أف-5”  طر�ز 
حتطمت عند �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا 

)05:30 ت غ( .
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منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 169773
 باإ�شم : فيتا-ميك�س كوربوري�شن

وعنو�نه: 8615 ��شر رود �أومل�شتيد  فولز ، �أوهايو 44138 ، �لوليات  �ملتحدة �لأمريكية.   
بتاريخ: 2013/10/02 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 169773 

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :35
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2022/02/23 

وحتى تاريخ: 2032/02/23

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  فرباير 2022 العدد 13475

EAT 61643

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 171766
 باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

�أند جون�شون  بالز� ، نيو برنزويك ، نيوجري�شي ،  08933 ،  �لوليات  وعنو�نه: و�ن جون�شون 
�ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ: 2013/10/03 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 171766 
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2022/04/08 

وحتى تاريخ: 2032/04/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  فرباير 2022 العدد 13475

EAT 63081

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 171832
 باإ�شم : يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مري�شي�شايد ، �شي �إت�س 62 4 زد دي ،  �ململكة �ملتحدة .08933 
،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ: 2013/07/16 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 171832 
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2022/04/09 

وحتى تاريخ: 2032/04/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  فرباير 2022 العدد 13475

EAT 66675

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 171320
 باإ�شم : �لد�ر �لعقارية �س.م.ع.

وعنو�نه: �س.ب. 51133 ، �أبوظبي  ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
بتاريخ: 2013/02/17 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 171320 

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :35
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2022/03/29 

وحتى تاريخ: 2032/03/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  فرباير 2022 العدد 13475

EAT 62799

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 171829
 باإ�شم : يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مري�شي�شايد ، �شي �إت�س 62 4 زد دي ،  �ململكة �ملتحدة .08933 
،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ: 2013/07/16 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 171829 
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2022/04/09 

وحتى تاريخ: 2032/04/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  فرباير 2022 العدد 13475

EAT 66672

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 171833
 باإ�شم : يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مري�شي�شايد ، �شي �إت�س 62 4 زد دي ،  �ململكة �ملتحدة .08933 
،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ: 2013/07/16 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 171833 
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2022/04/09 

وحتى تاريخ: 2032/04/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  فرباير 2022 العدد 13475

EAT 66676

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 171769
 باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

�أند جون�شون  بالز� ، نيو برنزويك ، نيوجري�شي ،  08933 ،  �لوليات  وعنو�نه: و�ن جون�شون 
�ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ: 2013/06/11 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 171769 
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :9
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2022/04/08 

وحتى تاريخ: 2032/04/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  فرباير 2022 العدد 13475

EAT 63005

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 171830
 باإ�شم : يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مري�شي�شايد ، �شي �إت�س 62 4 زد دي ،  �ململكة �ملتحدة .08933 
،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ: 2013/07/16 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 171830 
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2022/04/09 

وحتى تاريخ: 2032/04/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  فرباير 2022 العدد 13475

EAT 66673

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 171834
 باإ�شم : يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مري�شي�شايد ، �شي �إت�س 62 4 زد دي ،  �ململكة �ملتحدة .08933 
،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ: 2013/07/16 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 171834 
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :21
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2022/04/09 

وحتى تاريخ: 2032/04/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  فرباير 2022 العدد 13475

EAT 66677 يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
غو�نزو �شانيا موتور�شيكل كو.، �ل.تي.دي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 366860        بتاريخ :2021/12/16    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: غو�نزو �شانيا موتور�شيكل كو.، �ل.تي.دي. 
�لعنو�ن: �شينكاي بودينغ، ت�شينغد�و تاون، كونغو�، غو�نزو، غو�نغدونغ، �ل�شني.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
ثالثية  كهربائية  درج��ات   ، �لكهربائية  �لنارية  �لدرجات   ، عربات  نارية،  در�ج��ات  حمركات  نارية،  در�ج��ات 
�جل  م��ن  كهربائية  و�أدو�ت  حم��رك��ات   ، )م��رك��ب��ات(  زلج���ات  بخارية،  درج���ات  كهربائية،  درج���ات  �لعجالت، 
�ملركبات �لربية، �إطار�ت �ملركبات ذ�ت �لعجلتني، �لطائر�ت �لتي تعمل بالطاقة �لكهربائية، حمركات �لبنزين 
للمركبات �لربية، �لنو�فذ و �لزجاج �لأمامي ، عجالت �لدر�جات �لنارية، �شكوتر�ت )مركبات( تعمل بالطاقة 
كهربائية  در�ج��ات  للطي،  قابلة  كهربائية  درجات  �لنارية،  بالدرجات  �خلا�شة  �لأمتعة  �لكهربائية، حقائب 
�شيار�ت  �لتنقل،  يف  �شعوبة  لديهم  ومن  �لهمم  لأ�شحاب  متحركة  كر��شي   ، �لتو�زن  ذ�تية  �لعجلة  �أحادية 
ذ�تية  كهربائية  �شكوتر�ت  �لوقود،  بخاليا  تعمل  كهربائية  �شيار�ت  كهربائية،  متحركة  كر��شي  كهربائية، 

�لتو�زن، مركبات �لكرتونية.
�لو�ق�عة بالفئة: 12

و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات )SANYA( كتبت باأحرف لتينية كما هو مو�شح بال�شكل 
�ملرفق. 

�ل�شر�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  فرباير 2022 العدد 13475

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
مالتيبليك�س �إنرتنا�شيونال ليمتد

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 367571        بتاريخ :2021/12/26  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: مالتيبليك�س �إنرتنا�شيونال ليمتد. 
�لعنو�ن: �س.ب26203 ، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي.

�لو�ق�عة بالفئة: 35
و�شف �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لالتينية  GLAM Beautéكتبت يف �شطرين ب�شكل مميز وحتتها 
خط مائل متبوع بر�شم قلب �شغري وحتتهم �لعبارة �لالتينية BE TRUE TO YOU كتبت ب�شكل 

مميز و�لعالمة باللون �لأ�شود و�لأبي�س كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق. 
�ل�شر�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  فرباير 2022 العدد 13475

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
قو�نغدونغ جيازيجينجمي تكنولوجي كو.، �ل.تي.دي 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 368054        بتاريخ :2021/12/30   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: قو�نغدونغ جيازيجينجمي تكنولوجي كو.، �ل.تي.دي. 
�شرتيت،  مينزي،  كوميونتي،  زينيو  �فنيو،  مينزي  بيلدينغ،  جياويو،  يوك�شو  يوجياو   102 �ر.�م.  �لعنو�ن: 

لونغهو� دي�شرتيكت، �شنزن، 518000 ، �ل�شني.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�أجهزة و�أدو�ت وزن؛ حقائب للكامري�ت ومعد�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف؛ �أجهزة �شحن �لبطاريات؛ كامري�ت 
)معد�ت  قارنات  �لبيانات(؛  معاجلة  )معد�ت  للكمبيوتر  فاأرة  �لكمبيوتر؛  لأجهزة  مفاتيح  لوحات  فيديو؛ 
�لفوتوغر�يف؛  للت�شوير  �لبنف�شجية  فوق  �لأ�شعة  )فالتر(  مر�شحات  �لأذن؛  �شماعات  �لبيانات(؛  معاجلة 
�أجهزة �إ�شاءة وما�شة )للت�شوير �لفوتوغر�يف(، �أجهزة تتبع �لن�شاط �لقابلة لالرتد�ء؛ ميكروفونات؛ فالتر 

)للت�شوير �لفوتوغر�يف(؛ كبائن ملكرب�ت �ل�شوت؛ منا�شب لأجهزة �لت�شوير �لفوتوغر�يف.
�لو�ق�عة بالفئة: 09

هو مو�شح  كما  لتينية  باأحرف  كتبت   )PHNIXGAM( كلمة  من  تتكون  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
بال�شكل �ملرفق. 

�ل�شر�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  فرباير 2022 العدد 13475

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
مالتيبليك�س �إنرتنا�شيونال ليمتد

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 367570        بتاريخ :2021/12/26   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: مالتيبليك�س �إنرتنا�شيونال ليمتد. 
�لعنو�ن: �س.ب26203 ، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل  �لأقم�شة ومو�د  م�شتح�شر�ت تبيي�س 
منظفات  لل�شعر،  )لو�شن(  غ�شول  جتميل،  م�شتح�شر�ت  عطرية،  وزي��وت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي 

�أ�شنان.
�لو�ق�عة بالفئة: 03

و�شف �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لالتينية  GLAM Beautéكتبت يف �شطرين ب�شكل مميز وحتتها 
خط مائل متبوع بر�شم قلب �شغري وحتتهم �لعبارة �لالتينية BE TRUE TO YOU كتبت ب�شكل 

مميز و�لعالمة باللون �لأ�شود و�لأبي�س كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق. 
�ل�شر�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  فرباير 2022 العدد 13475

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
حار�س �حمد �شديقي خور�شيد �حمد �شديقي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 367976        بتاريخ :2021/12/30   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: حار�س �حمد �شديقي خور�شيد �حمد �شديقي. 
�لعنو�ن: 22، دي.�ل.�ف �ملرحلة / منزل رقم �يه1.، �لأويل، جورجاون، بني122002 ، هاريانا، �لهند.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خلطوط  معدنية  م��و�د  معدنية،  متنقلة  مباين  معدنية،  بناء  م��و�د  منها،  خليط  وك��ل  نفي�شة  غري  معادن 
�ل�شكك �حلديدية، حبال و�أ�شالك غري كهربائية من معادن غري نفي�شة، م�شنوعات حد�دة، خردو�ت معدنية 
�شغرية، مو��شري و�أنابيب معدنية، خز�ئن حفظ �لوثائق و�لأ�شياء �لثمينة، منتجات م�شنوعة من معادن 

غري نفي�شة غري و�ردة يف فئات �أخرى، خامات معادن.
�لو�ق�عة بالفئة: 06

باأحرف لتينية بخط وت�شميم  �لكلمات )PARAGON( كتبت  تتكون من  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
مميزين كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق. 

�ل�شر�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  فرباير 2022 العدد 13475

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
دونغقو�ن ليفن �لكرتونيك تكنولوجي �ل.تي.دي 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 367052        بتاريخ :2021/12/20   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: دونغقو�ن ليفن �لكرتونيك تكنولوجي �ل.تي.دي. 
�لعنو�ن: بيلدينغ 1، رقم 14 ، نينغجيانغ روود، هومني، دونغقو�ن ، قو�نغدونغ ، �ل�شني  .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
جمففات �ل�شعر �لكهربائية.

�لو�ق�عة بالفئة: 11
و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من كلمة )Laifen( كتبت باأحرف لتينية كما هو مو�شح بال�شكل 

�ملرفق. 
�ل�شر�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  فرباير 2022 العدد 13475

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
مالتيبليك�س �إنرتنا�شيونال ليمتد

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 367574        بتاريخ : 2021/12/26  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: مالتيبليك�س �إنرتنا�شيونال ليمتد. 
�لعنو�ن: �س.ب26203 ، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي.

�لو�ق�عة بالفئة: 35
و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات " غالم بيوتي " كتبت يف �شطرين ب�شكل مميز وحتتها خط مائل متبوع 
�لأ�شود  باللون  و�لعالمة  مميز  ب�شكل  " كتبت  طبيعتِك  على  " ك��وين  �لعبارة  وحتتهم  �شغري  قلب  بر�شم 

و�لأبي�س كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شر�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  فرباير 2022 العدد 13475

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
غو�نزو �شانيا موتور�شيكل كو.، �ل.تي.دي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 366861        بتاريخ :2021/12/16   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: غو�نزو �شانيا موتور�شيكل كو.، �ل.تي.دي.
�لعنو�ن: �شينكاي بودينغ، ت�شينغد�و تاون، كونغو�، غو�نزو، غو�نغدونغ، �ل�شني.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
ثالثية  كهربائية  درج��ات   ، �لكهربائية  �لنارية  �لدرجات   ، عربات  نارية،  در�ج��ات  حمركات  نارية،  در�ج��ات 
�جل  م��ن  كهربائية  و�أدو�ت  حم��رك��ات   ، )م��رك��ب��ات(  زلج���ات  بخارية،  درج���ات  كهربائية،  درج���ات  �لعجالت، 
�ملركبات �لربية، �إطار�ت �ملركبات ذ�ت �لعجلتني، �لطائر�ت �لتي تعمل بالطاقة �لكهربائية، حمركات �لبنزين 
للمركبات �لربية، �لنو�فذ و �لزجاج �لأمامي ، عجالت �لدر�جات �لنارية، �شكوتر�ت )مركبات( تعمل بالطاقة 
كهربائية  در�ج��ات  للطي،  قابلة  كهربائية  درجات  �لنارية،  بالدرجات  �خلا�شة  �لأمتعة  �لكهربائية، حقائب 
�شيار�ت  �لتنقل،  يف  �شعوبة  لديهم  ومن  �لهمم  لأ�شحاب  متحركة  كر��شي   ، �لتو�زن  ذ�تية  �لعجلة  �أحادية 
ذ�تية  كهربائية  �شكوتر�ت  �لوقود،  بخاليا  تعمل  كهربائية  �شيار�ت  كهربائية،  متحركة  كر��شي  كهربائية، 

�لتو�زن، مركبات �لكرتونية.
�لو�ق�عة بالفئة: 12

�لعالمة عبارة عن )�شعار( لت�شميم �شبه بي�شاوي بد�خله ر�شم لأ�شرطة كما هو مو�شح  و�شف �لعالمة: 
بال�شكل �ملرفق. 

�ل�شر�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  فرباير 2022 العدد 13475

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
مالتيبليك�س �إنرتنا�شيونال ليمتد

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 367573        بتاريخ :2021/12/26    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: مالتيبليك�س �إنرتنا�شيونال ليمتد. 
�لعنو�ن: �س.ب26203 ، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل  �لأقم�شة ومو�د  م�شتح�شر�ت تبيي�س 
منظفات  لل�شعر،  )لو�شن(  غ�شول  جتميل،  م�شتح�شر�ت  عطرية،  وزي��وت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي 

�أ�شنان.
�لو�ق�عة بالفئة: 3

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات " غالم بيوتي " كتبت يف �شطرين ب�شكل مميز وحتتها خط مائل متبوع 
�لأ�شود  باللون  و�لعالمة  مميز  ب�شكل  " كتبت  طبيعتِك  على  " ك��وين  �لعبارة  وحتتهم  �شغري  قلب  بر�شم 

و�لأبي�س كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شر�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  فرباير 2022 العدد 13475

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 171765
 باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون
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عربي ودويل

••  الفجر-بوابة الذكاء االقت�صادي 
ترجمة خرية ال�صيباين

   �أظهرت �تفاقية �وكو�س, و�لنعطاف يف �ل�سنو�ت 
لالحتاد  �أظهر�  �آ�سيا,  �سرق  جنوب  نحو  �لأخ��رية 
�لأوروبي, وخا�سة فرن�سا, �أن “�أوروبا مل تعد �أكرث 
عامل  ح�سب  �ملتحدة”,  للوليات  ثانوي  م�سرح  من 
�لدفاع  ره��ان  ويعترب  خري�ستوف.  �إيفو  �لجتماع 
�لرئا�سة  �أول��وي��ات  �إح���دى  �حل�سا�س,  �مل�����س��رك, 

�لفرن�سية لالحتاد �لأوروبي.

�إيربا�س �إيه 400 �إم

�أثينا-فيدو�س، �لفرن�شي �لإيطايل

�لنظام �لرئي�شي للقتال �لربي

م�شروع يورودرون

�لرهان �لفرن�شي �ل�شعب

تقييم و�سع �لتعاون �لأوروبي
   مع �حتياجات وقدر�ت متباينة، 
يتقدم �لتعاون �لدفاعي �لأوروبي 
�لعديد  هناك  مت�شاو.  ب�شكل غري 
م���ن �مل�����ب�����ادر�ت: ���ش��ي��ا���ش��ة �لأم����ن 
 ،)2009( �مل�����ش��رتك��ة  و�ل����دف����اع 
�لتعاون �ملنظم �لد�ئم )2017(، 
م������ب������ادرة �ل����ت����دخ����ل �لأوروب�������ي�������ة 
�لدفاع  ����ش���ن���دوق  �أو   )2018(
وميتلك   .)2021( �لأوروب��������ي 
�لحتاد �لأوروبي قدر�ت للرتويج 
يف جمال �لت�شلح، م�شاريع تايجر، 
و�أقمار  �إم،   400 �إي���ه  و�إي��رب��ا���س 
و�لقمر  �ل���ع�������ش���ك���ري���ة،  �مل����ر�ق����ب����ة 
�لفرن�شي  �لع�شكري  �ل�شطناعي 
�لإيطايل “�أثينا-فيدو�س”، تعترب 
وهناك  �لنجاح.  على  جيدة  �أمثلة 
�أخ��رى مثل  و�ع��دة  ا م�شاريع  �أي�شً
�لنظام �لرئي�شي للقتال �لربي، �أو 
�مل�شتقبل،  يف  �جل��وي  �لقتال  نظام 

�أو يورودرون...
   ول��ك��ن رغ���م �ل��رغ��ب��ة يف �لتقدم 
ه���ن���اك نق�س  ن��ف�����س �لجت�������اه،  يف 
لتجميع  �ل���ط���م���وح  يف  ح��ق��ي��ق��ي 
�ل��ق��ي��ادة و�ل��ق��در�ت د�خ���ل �لحتاد 
�لأوروب��������ي. وه����ذ� م���ا ي��ن��ب��ث��ق عن 
24 من  للمادة  �ل��دليل  �لتحليل 
“�إن  �لأوروب�����ي:  �لحت���اد  معاهدة 
م�شائل  يف  �لحت������اد  �خ��ت�����ش��ا���س 
و�لأمنية  �خل���ارج���ي���ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة 
�ملجالت  جميع  ي�شمل  �مل�شرتكة 
�ملتعلقة  �مل�����ش��ائ��ل  ج��م��ي��ع  وك��ذل��ك 
ب�����اأم�����ن �لحت������������اد، مب�����ا يف ذل����ك 
ل�شيا�شة  �ل���ت���دري���ج���ي  �ل��ت��ع��ري��ف 
�أن  ميكن  �ل��ت��ي  �مل�شرتكة  �ل��دف��اع 

�ل���ق���وى �مل��ن��اف�����ش��ة �ل���ك���ربى مثل 
�لوليات �ملتحدة و�ل�شني ورو�شيا، 
يف ب��ن��اء م�����ش��روع دف����اع ق�����اري. يف 
�لدول  �حل���ايل، ل متتلك  �ل��وق��ت 
�لأوروبية جي�ًشا ذ� قدرة هجومية 
جمموعة  لديها  ول��ك��ن  حقيقية، 
و�ملحدودة.  �ملتباينة  �جليو�س  من 
و��شع  ���ش��ر�ع  ن�ش������وب  ح���ال  ويف 
�ل���ن���ط���اق، ���ش��ي��ك��ون ل��ت��ل��ك �ل����دول 
ف��ق��ط، غري  ق����و�ت م�����ش��اع��دة  دور 
نف�ش����ها  ع�ن  �لدف����اع  على  ق���ادرة 

مبفردها.
�إد�نة   وهذ� �لكت�شاف هو �لأك��رث 
لأن �لحتاد �لأوروب��ي يتمتع بقوة 
�لف�شل  ويرجع  معينة،  ع�شكرية 
فرن�شا  �إىل  �أ�شا�شي  ب�شكل  ذلك  يف 
ر�بحتني،  ورق���ت���ني  مت��ت��ل��ك  �ل��ت��ي 
�لفيتو  �لنووي، وحق  �ل��ردع  وهما 
لالأمم  �ل��ت��اب��ع  �لأم����ن  جمل�س  يف 

�ملتحدة.
�أن  فرن�شا  على  �شيتعني  لذلك     
�أج�����ل تعزيز  ت��ب��ح��ر مب���ه���ارة م���ن 
�أوروب���ا �ل��دف��اع ه��ذه ب��ال��ت��و�زي مع 
مع  �لقطيعة  تقع  ل  حتى  �لناتو، 

دول �أوروبا �ل�شرقية. 
ناهيك ع��ن �ن �لحت���اد �لأوروب���ي 
�ل�شناعي  �لتناف�س  يقو�شه  �لذي 
�لد�خلي، يتعرّث ويجد �شعوبة يف 
�لقت�شادي  للذكاء  روؤي��ة  تطوير 
ذ�ت  ����ش���ام���ل���ة  و������ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة 
�إن �لرتويج ل�شركاتها  م�شد�قية. 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة، م����ع �ل���رتك���ي���ز على 
�ل����ث����ن����ائ����ي �ل���ف���رن�������ش���ي �لأمل��������اين 
نظام  مثل  �مل�شرتكة،  و�ل��ره��ان��ات 
�لقتال �جلوي يف �مل�شتقبل، ميكن 
�أن يجعل من �ملمكن �إحياء م�شروع 
���ش��و�ء يف  �لإق��ن��اع  يجد �شعوبة يف 
�لأع�شاء  �ل����دول  ���ش��ي��ادة  ره���ان���ات 
تكّبله  لهيكل  �ملفرت�شة  و�لكفاءة 
�لقياد�ت  تثقل  �ل��ت��ي  �لإك���ر�ه���ات 

�لدولية.

وهناك  توؤدي �إىل دفاع م�شرتك”. 
فرق بني �شيا�شة �لدفاع �مل�شرتك، 
م����ن خ�����الل �مل������ب������ادر�ت �مل����ذك����ورة 
�أع����اله، و�ل���دف���اع �مل�����ش��رتك، كنوع 
للدفاع”،  فيدر�لية  “�أوروبا  م��ن 
م���ع ع����دم وج�����ود ف�����ش��ي��ف�����ش��اء من 
�جل��ي��و���س �لأوروب���ي���ة، ول��ك��ن دمج 
�لأفو�ج �لأوروبية يف �شل�شلة قيادة 
و�حدة.     �أكرث من �لقدر�ت، فان 
�لأم����ر �ل�����ش��ار ه��و ق��ب��ل ك��ل �شيء، 
�شاملة  دفاعية  روؤي��ة  �إىل  �لفتقار 
د�خل �لحتاد �لأوروب��ي. ويتطلب 
تن�شيق  �لأق��ل  �مل���و�رد على  جتميع 
�أن  �إل  �ل�شرت�تيجية.  �لأه����د�ف 
�ل��رب�م��ج ح�شب  �ل��دول ت�شارك يف 
و�لت�شامن  �خل��ا���ش��ة،  م�شاحلها 
�لأوروب���������ي غ���ري م����وج����ود، وخري 
يف  �لتوتر  حلقة  ذل��ك،  على  مثال 

بحر �إيجه بني �ليونان وتركيا.
ا  �أي�شً    يعاين �لحت���اد �لأوروب����ي 
�لالمركزي  نظامه  م�����ش��اوئ  م��ن 
جمموع  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي.  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م 
وهو  �لأوروب��ي��ة،  �لدفاع  ميز�نيات 
�ملطلقة،  �لقيمة  حيث  م��ن  كبري 
�شوق  ب�شبب جتزئة  تن�شيبه  يجب 
�ل����دف����اع �لأوروب����������ي، و�زدو�ج����ي����ة 
�لع�شكرية  �ل����ق����در�ت  يف  م��ك��ل��ف��ة 
ب�شبب ��شتقاللية جميع �جليو�س، 
وب�شكل عام �لتعاون �ل�شناعي غري 
�لعمليات  �إمكانية  ونق�س  �لكايف، 

�لبينية.

فك �لرتباط
 �لأمريكي و�لربيك�سيت

   ومع ذلك، فاإن تطور �جلغر�فيا 

��شرت�تيجيتها  وم��ع��ه  �لأوروب�����ي، 
�لدفاعية �ملتباينة.

 ب�شفتها �شريًكا مثلما هي مناف�س، 
ت���ت���م���ت���ع �جل���������ارة �ل���ربي���ط���ان���ي���ة، 
لفرن�شا،  م���ك���اف���ئ���ة  ق������درة  ب���ق���وة 
م���ع روؤي�����ة خم��ت��ل��ف��ة مت���اًم���ا لدور 
و�ل�شتقالل  �لأوروب�������ي  �لحت�����اد 
م����و�ج����ه����ة  يف  �ل������ش�����رت�ت�����ي�����ج�����ي 

�لأمريكيني.
�لأمل���اين،  �لفرن�شي  �لثنائي  �ن     
�مل�شتوى،  ه��ذ�  على  جتان�ًشا  �أك��رث 
وي����ج����د ن��ف�����ش��ه يف ق���ل���ب �ل����دف����اع 
يف  �لأول  و�ل���زع���ي���م  �لأوروب�����������ي، 
�ل�شرت�تيجية �لع�شكرية، و�لثاين 
�ل�شناعية،  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  يف 
عالقات  لتعزيز  ذه��ب��ي��ة  وف��ر���ش��ة 

�لحتاد �لأوروبي.
 فرغم كل �شيء، قلل �لربيك�شيت 
�لع�شكرية  �لإمكانات  كبري  ب�شكل 
ل��الحت��اد �لأوروب�������ي، ح��ي��ث مثلت 
عام  �لع�شكرية  بريطانيا  ميز�نية 
باملائة   20 يقرب من  ما   2017
�لع�شكرية  �مليز�نية  �إج��م��ايل  م��ن 

لالحتاد �لأوروبي.
   عالوة على ذلك، �إذ� �شاركت دول 
مثل �ليونان �أو بلجيكا يف �مل�شروع، 
�أو  �مل��ج��ر  �إح���ج���ام دول م��ث��ل  ف����اإن 
بولند� يظل عقبة رئي�شية د�خلًيا.

   ل يز�ل هناك عمل يتعني �لقيام 
ب��ه د�خ���ل �ل����ر�أي �ل��ع��ام �لأوروب����ي، 
وميكن �لنظر يف تعزيز �لتبادلت، 
على �شبيل �ملثال من خالل �إن�شاء 
مدر�شة ع�شكرية �أوروبية من �أجل 
�إعد�د �ل�شكان لنز�ع �شديد �حلدة، 
�إن�����ش��اء خدمة  ��ا  �أي�����شً �ملمكن  وم��ن 

ع�شكرية �أوروبية.

فرن�سا يف خدمة
 �لدفاع �لأوروبي؟

    ي��ت��خ��ل��ف �لحت������اد �لأوروب��������ي، 
�ملنق�شم �شيا�شياً، و�خلا�شع لتاأثري 

�ل�شيا�شية يف �لعامل، ي�شري �إىل �أن 
نافذة ُفتحت لأوروبا �لدفاع.

 وهي فر�شة على فرن�شا �غتنامها 
ل����الحت����اد  رئ���ا����ش���ت���ه���ا  ب�����د�ي�����ة  يف 

�لأوروبي. 
   لئن ��شتمر �لنفوذ �لأمريكي يف 
�لعجوز،  �لقارة  يف  مهًما  يكون  �أن 
باإعادة توجيه  و��شنطن تقوم  فاإن 
�ملحيط  منطقة  يف  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي 

�لهادي. 
متتلك  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تعد  مل 
حماية  ل�شمان  �لالزمة  �لو�شائل 
�شوًقا  وت�����ش��ع��ى لإب��ق��ائ��ه��ا  �أوروب������ا، 
تقليل  م����ع  �ل���ت�������ش���ل���ح،  جم�����ال  يف 

��شتثمار�تها �لع�شكرية.
�ل���ن���ح���و، ذّك�����رت        ع���ل���ى ه�����ذ� 
باأ�شره  �لعامل  �لأفغانية  �لق�شية 
ب����اأن �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة مي��ك��ن �أن 
ت��ت��خ��ل��ى، م���ن ج���ان���ب و�ح������د، عن 
�خلا�شة،  مل�شاحلها  وفًقا  حلفائها 
مما يعيد م�شاألة �لدفاع �مل�شرتك 
�إىل د�ئرة  ع��ن �لحت���اد �لأوروب����ي 

�ل�شوء.
 وت��ت��ج��ل��ى خ�������ش���ارة �ل���ن���ف���وذ هذه 
يف جم���ال ����ش���ادر�ت �لأ���ش��ل��ح��ة، ل 
���ش��ي��م��ا يف و����ش���ط و����ش���رق �أوروب������ا، 
�ل��ت��ي ع����ادة م���ا ت��ك��ون ح���ك���ر�ً على 
�لوليات �ملتحدة ل�شببني: تخ�شى 
�ل�شابقة  �ل�����ش��رق��ي��ة  �ل��ك��ت��ل��ة  دول 
ل�شتعادة  ت�شعى  �لتي  رو�شيا،  من 
�إم��رب�ط��ورت��ي��ه��ا �ل�����ش��اب��ق��ة. ومن 
�لأمريكية،  �لأ�شلحة  �شر�ء  خالل 
�ل��دول وكاأنها ت�شرتي  ت�شعر هذه 

�حلماية �لأمريكية.
   و�إذ� كانت �لوليات �ملتحدة تريد 

�ملالية  �ل��و���ش��ائ��ل  ف��ل��دي��ه��ا  ���ش��وًق��ا، 
�شادر�تها  ل���دع���م  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
�لع�شكري  �ل��ت��م��وي��ل  خ����الل  م���ن 
�لأجنبي خالل ما ي�شمى مبيعات 
حكومة”.  �إىل  ح���ك���وم���ة  “من 
ويتيح �شندوق �لتمويل �لع�شكري 
�لوليات  قيام  �إمكانية  �لأجنبي، 
�أو  �ملقتنية،  �لدولة  بدعم  �ملتحدة 
تقدمي قرو�س لها للح�شول على 
�ملعد�ت. وهذه قوة �شاربة جتارية 

ل ميلكها �لأوروبيون.

�أي تاأثري لفرن�سا؟
فرن�شا  ح���رك���ت   ،2021 ع����ام     
و���ش��ط و�شرق  ب���ل���د�ن  ب��ي��ادق��ه��ا يف 
�أنها  ك���رو�ت���ي���ا  و�أع���ل���ن���ت  �أوروب��������ا. 

فرن�شا  عك�س  على  �مل��و���ش��وع،  ه��ذ� 
�لتي تدعم �أثينا عالنية.

�لفرن�شي  �لتقارب  ه��ذ�  وينعك�س   
�لأ�شلحة،  ����ش���ادر�ت  يف  �ل��ي��ون��اين 
ماليتها من خالل  نظفت  ليونان 
�شارمة،  �ق���ت�������ش���ادي���ة  ���ش��ي��ا���ش��ات 
ميز�نيتها  ب��زي��ادة  ل��ه��ا  �شمح  مم��ا 

�لدفاعية.
   ورغ���م �ل���رت�ج���ع، ل ي���ز�ل لدى 
ق���وة هجومية  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
جت���اري���ة ك���ب���رية، ك��م��ا ي��ت�����ش��ح من 
جناح �لطائرة �ف-35 يف �إ�شبانيا 

و�شوي�شر�.
   م��و���ش��وع �آخ����ر ي��ج��ب �أخ�����ذه يف 
�شهد  �ل���ربي���ك�������ش���ي���ت  �لع����ت����ب����ار: 
خروج �ململكة �ملتحدة من �لحتاد 

ر�ف�����ال  ط����ائ����رة   12 ���ش��ت�����ش��رتي 
�لعرو�س  ح�شاب  على  م�شتعملة، 
�أو  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �أو  �لأم���ري���ك���ي���ة 
�ل�شويدية مبا يقارب �ملليار يورو، 
طر�د�ت  ل�شر�ء  رومانيا  وتخطط 
مقابل مليار يورو، ووقعت �ليونان 
فرقاطات  ل�����ش��ر�ء  ن���و�ي���ا  خ��ط��اب 
يورو،  م��ل��ي��ار�ت   3 ح���و�يل  بقيمة 
لطائر�ت  �لإ�شايف  �لبيع  يز�ل  ول 

ر�فال وكورفيت قيد �ملناق�شة.
�ل���ي���ون���ان ح���ال���ة خ��ا���ش��ة يف     �ن 
�لحتاد �لأوروبي كع�شو يف �لناتو، 
تركيا،  م��ع  كامن  ���ش��ر�ع  يف  لكنها 
ا ع�شو يف �لناتو. ونتيجة  وهي �أي�شً
�ملتحدة،  �ل����ولي����ات  ف����اإن  ل���ذل���ك، 
تنخرط يف  ومر�عاة حللفائها، ل 

يف غياب روؤية دفاعية �ساملة:

اأوروبا الدفاع، رهان الرئا�سة الفرن�سية لالحتاد الأوروبي
على فرن�سا �أن تبحر مبهارة من �أجل تعزيز �أوروبا �لدفاع بالتو�زي مع �لناتو, حتى ل تكون �لقطيعة مع دول �أوروبا �ل�سرقية

 يتخلف الحتاد الأوروبي، املنق�سم �سيا�سيًا، واخلا�سع لتاأثري القوى املناف�سة 
الكربى، مثل الوليات املتحدة وال�سني ورو�س�يا، يف بناء م��سروع دفاع قاري

 حرب معلومات حتتدم قبل الغزو الرو�سي املحتمل 
لل�شحافة  موهيال  مدر�شة  ومدير  �ل�شابق  �لأوك���ر�ين  �لتعليم  وزي��ر  وق��ال 
معظمها  يف  ت�شتهدف  �مل�شللة  �لأخبار  هذه  معظم  �أن  “�أرى  كفيت  �شريغي 
�جل��م��ه��ور �ل��رو���ش��ي �ل�����دويل«. و�أ����ش���اف ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س “يبدو �أنهم 
�لعقد  يف  �ملتاحة  و�لأدو�ت  �لتكنولوجيا  ت��ط��ور  و�شاهم  غ���زو�«.  رون  يح�شّ
�أنها  �أن مت��ر على  ك��ان ميكن  �لتي  �لتقارير  م��ن  ع��دد  زي��ف  ك�شف  �ملا�شي يف 
�شادقة و�أ�شيلة. فعلى �شبيل �ملثال، ك�شفت �أن �لند�ء �لعاجل �لذي �أطلقه قادة 
�أوكر�نيون �نف�شاليون لل�شكان �ملحليني بالذهاب �إىل رو�شيا �جلمعة �ملا�شي، 
مل يكن عاجال بل �شّجل قبل يومني من ذلك. وقال زعيم �لنف�شاليني يف 
دونيت�شك ديني�س بو�شيلني يف ر�شالته عرب �لفيديو “�شي�شدر رئي�س �أوكر�نيا، 

فولودميري زيلين�شكي، قريبا �أمر� لقو�ته بتنفيذ �لهجوم«.
�إجالء  عملية  بتنظيم  �شباط-فرب�ير،   18 يف  �ليوم،  نقوم  “لذلك  و�أ�شاف 
�لو�شفية  �لبيانية  و�أظ��ه��رت  رو�شيا«.  �إىل  �ملدنيني  لل�شكان  �لنطاق  و��شعة 

)ميتاد�تا( لتلغر�م �أنه جرى حتميل ر�شالة بو�شيلني ور�شالة زعيم �نف�شايل 
�آخر يف 16 �شباط-فرب�ير، وهو و�حد من �لأيام �لتي قالت و��شنطن �إنها قد 
تكون موعد �لغزو �لرو�شي. وغّرد �ل�شحايف �ل�شتق�شائي مارك كروتوف مع 
�أن �ملتمردين كانو� ينقلون �لنا�س حتى تتمكن �لدبابات  �نت�شار خماوف من 
�لرو�شية من �لدخول “كل ما يحدث �ليوم مت تدبريه ب�شكل و��شح ومن دون 
�أدنى �شك«. وكان حمللون من جمموعات خمتلفة مثل موقع “بيلينغكات” 
�أنه  على  �لكرملني  �شّنفه  و�ل��ذي  �جلو�ئز  من  �لعديد  �حلائز  �ل�شتق�شائي 

“عميل �أجنبي” �لعام �ملا�شي، من�شغلني جد� يف �لأ�شابيع �لقليلة �ملا�شية.
فقد �كت�شف “بيلينغكات” وغريه من �ملو�قع �لتي حتارب �لت�شليل �لإعالمي، 
�شرطة  ق��ائ��د  ��شتهدفت  �إن��ه��ا  ق��ي��ل  مفخخة  ���ش��ي��ارة  �أن  تظهر  م��رئ��ي��ة  �أدل����ة 
�نف�شاليا، كانت مزروعة يف مركبة خمتلفة متاما. وعر�س �ملوقع �لإلكرتوين 
�شور� للوحة ت�شجيل �شيارة قائد �ل�شرطة على �شيارة رباعية �لدفع من طر�ز 

•• كييف-اأ ف ب

ر�فقت �ل�شر�ع �مل�شتمر منذ ثماين �شنو�ت يف �شرق �أوكر�نيا بني �لنف�شاليني 
�ملدعومني من رو�شيا و�لقو�ت �لأوكر�نية، معركة ت�شليل �إعالمي �شر�شة بني 
مو�شكو وكييف، حتاول كل جهة من خاللها توريط �لطرف �لآخر يف جر�ئم 
�لر�شا�س  من  و�قية  �شرتة  مرتديا  رو�شي  تلفزيوين  مر��شل  يقف  خطرة. 
ومعتمر� خوذة قرب ثكنة جي�س يف يوم م�شم�س. ي�شاأله �شوت من ور�ء �لكامري� 
“هل �أنت جاهز؟” يومئ �ل�شحفي بر�أ�شه ويبد�أ �لرك�س و�ل�شر�خ بعد �شماع 
“جمموعة من  �إن  �لذي يحمله  �ملايكروفون  نارية ويقول عرب  �أزي��ز طلقات 
تقرير  هو  �أوك��ر�ن��ي��ا...  �شرق  يف  رو�شيا  تدعمه  موقعا  يهاجمون  �ملخربني” 

يقول نا�شروه على تلغر�م �إنه “كو�لي�س �لدعاية �لرو�شية«.
�إىل م�شتويات قيا�شية فيما حتت�شد  �ملعركة ونطاقها و�شال  لكن حجم هذه 

�لقو�ت �لرو�شية عند حدود �أوكر�نيا ويحذر �لغرب من غزو و�شيك.
وتزد�د �أهميتها مع خماوف من �أن ي�شتخدم �لكرملني هجوما مفتعال ذريعة 

لتنفيذ غزوه �لذي يخ�شاه �لغرب.

خ�شر�ء  ع�شكرية  مركبة  بقايا  على  مثبتة  نف�شها  �للوحة  ب��دت  ثم  جديد. 
باأذى  �أح��د  �ملا�شي. مل ي�شب  �شيار�ت خال �جلمعة  قدمية فّجرت يف موقف 
لكن �لتلفزيون �لرو�شي �لر�شمي بث ما قال �إنه �عرت�ف “جا�شو�س �أوكر�ين” 
�شالع يف موؤ�مرة �لتفجري �ملزعومة. و�أفادت رو�يات �أخرى �أن �نف�شاليني قتلو� 
�أوكر�نَيني حاول تفجري خز�ن كلور، وهي رو�ية رددت �شدى مز�عم مو�شكو 
باأن كييف كانت تخطط لهجوم باأ�شلحة كيميائية. ومن �جلانب �لأوكر�ين، 
ل ت�شتثنى و�شائل �لإع��الم و�ل�شبكات �لجتماعية من حرب �ملعلومات هذه. 
�لتي  �إىل بع�س �حل�شابات  �مل�شتقلة يف كييف  “�شتوبفايك”  و�أ�شارت منظمة 
تن�شر �أخبار� حول �حتجاج كبري مناه�س للحرب يف مو�شكو با�شتخد�م �شور 
وقالت عاملة �لنف�س كاترينا غولت�شربغ  لتجمع حدث يف �لو�قع عام 2014. 
�إن هذ� �لرت��شق �لإعالمي �لالمتناهي ت�شبب يف �رتفاع م�شتويات �لقلق لدى 
�لهلع  م�شتويات  كانت  �ملا�شيني،  �ل�شهرين  “خالل  و�أ�شافت  �لأوك��ر�ن��ي��ني. 

مرتفعة للغاية. من �ملرجح �أن ذلك مرتبط بهجمات معلوماتية �أكرب«.
وتابعت “�لنا�س قلقون جد�. �إنهم قلقون على �أنف�شهم وعلى �أطفالهم وعلى 

�أحبائهم«.
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
هاي �شرتيت ��شين�شيلز بر�يفت ليمتد 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 368084        بتاريخ :2021/12/30   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: هاي �شرتيت ��شين�شيلز بر�يفت ليمتد. 
�لعنو�ن: دي3 فر�شت فلور ماهار�ين باغ، نيودلهي  110065، �لهند

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س.

�لو�ق�عة بالفئة: 25
و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من كلمة )indya( كتبت باأحرف لتينية حتتها خط كما هو مو�شح 

بال�شكل �ملرفق. 
�ل�شر�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  فرباير 2022 العدد 13475
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عربي ودويل
ماركة م�سّجلة رو�سية:

ما�سكريوفكا، اخلداع الع�سكري الذي يع�سقه بوتني...!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

   تزعم مو�سكو �أنها بد�أت يف �سحب قو�تها �ملحت�سدة 
يف �سو�حي �أوكر�نيا. يف �ملقابل, ي�سهد �لغربيون �أن 

�أعد�دهم تتز�يد, ويخ�سون �لغزو.
   منذ يوم �لثالثاء, 15 فرب�ير, �دعى فالدميري بوتني 

بدء �ن�سحاب �لقو�ت �لرو�سية �ملحت�سدة بالقرب من 
�حلدود �لأوكر�نية و�لتي �أثارت خماوف من حدوث 
غزو. يف نف�س �لوقت, قال �لناتو �إن عمليات �لنت�سار 
م�ستمرة. وهكذ� �أعلن �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن, 
�أن عدد �جلنود �لرو�س �ملوجودين يف �ملنطقة �سيكون 
�أن  “ي�سعر”  �أن��ه  مو�سًحا  �ألًفا”,   150 من  “�أكرث 

هجوًما �سيحدث “يف �لأيام �ملقبلة«.
�زدياد لأن مو�سكو جعلت  �لغرب يف  �إن عدم ثقة      
هذه  بالتاأكيد,  �ملميزة.  عالمتها  �لع�سكري  �خل��د�ع 
ط��رو�دة  ح�سان  مثل  �ل��ع��امل,  ق��دم  قدمية  �حليل 
هذ�  رو�سيا,  يف  لكن  هومريو�س.  ملحمة  يف  �ملذكور 
ميكن  و�لذي  “ما�سكريوفكا”,  حمدد:  ��سم  له  �لنهج 

وهي  خد�ع”.  �و  “متويه  �أنه  على  حرفًيا  ترجمته 
مادة تدّر�س يف �أكادميياتها �لع�سكرية منذ عقود.

حدوده:  �أق�سى  �إىل  �ل�سلف  �لعقيدة  هذه  تدفع      
و�للجوء  �حلقيقية,  بالنو�يا  مطلًقا  �لعر�ف  عدم 
�ملمكنة  و�لع�سكرية  �ل�سيا�سية  �لو�سائل  جميع  �إىل 

خلد�ع �لعدو, و�حلفاظ على �ملبادرة.

�لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني 9 مايو 2014 يف �شيفا�شتوبول ، �لقرم جنود رو�س يف مناور�ت يف 13 �أغ�شط�س 2008 يف منطقة �أبخازيا �لنف�شالية بجورجيا

خالل �حلرب �لعاملية �لثانية, جلاأ جرن�لت �ستالني �إىل �خلد�ع بقدر ما جلوؤو� �إىل تاأثري �لأرقام
كثرًي�  �لرو�س  �مل��درب��ون  و”ي�شر   
�أهمية  وع��ل��ى  �لأد�ة،  ه���ذه  ع��ل��ى 
�لإخ����ف����اء و�مل���ف���اج���اأة يف �حل����رب، 
جري�شيل،  جو�شتاف  ي��ح��دد  كما 
يف  رو���ش��ي��ا  ����ش���وؤون  يف  �ملتخ�ش�س 
للعالقات  �لأوروب�����������ي  �مل��ج��ل�����س 
م��ا���ش��ك��ريوف��ك��ا هي  �إن  �ل��دول��ي��ة. 
�ن  درج������ة  ن��ظ��ام��ي��ة مت����اًم����ا �ىل 
�ل�شلطات �لرو�شية -و�ل�شوفياتية 
�أمام  م�شوؤولني  -لي�شو�  قبل  من 
�ختالف  ه��ذ�  ويف  جماهريهم”. 
�لتي  �ملتحدة،  �لوليات  مع  كبري 
ت����ذرع����ت ب����وج����ود �أ����ش���ل���ح���ة دم����ار 
 2003 ع��ام  �لعر�ق  لغزو  �شامل 

–وهي كذبة.

»رجال بوتني 
�خل�سر �ل�سغار«

    يعترب �شم �شبه جزيرة �لقرم 
 2014 ع��ام  �لكرملني  قبل  م��ن 
تلك  ملا�شكريوفكا.  ت��دّر���س  ح��ال��ة 
�لأر����ش��ي �لأوك��ر�ن��ي��ة، حيث تقع 
�لبحرية  ق���و�ع���د  �أك�����رب  �إح������دى 
�شيفا�شتوبول، تعر�شت  �لرو�شية، 
 2014 ف��رب�ي��ر   28 يف  للهجوم 
م���ن ق��ب��ل ج���ن���ود م��ق��ن��ع��ني ب���دون 

ف��ق��ط ب��ت��ح��رك��ات �ل����ق����و�ت. عام 
�ل�شري  تدخلها  لإخفاء   ،2014
ت���رتدد رو�شيا يف  يف دون��ب��ا���س، مل 
من  موؤلفة  �إن�شانية  قافلة  �إن�شاء 
بي�شاء  �شاحنة   250 م��ن  �أك���رث 
غادرت  و�لتي  عجل،  على  مطلية 
ولعدة  �أغ�شط�س.   12 مو�شكو يف 
�أي���������ام، رك������زت و����ش���ائ���ل �لإع������الم 
ع��ل��ى ه���ذ� �حل�����دث، �ل����ذي �أذ�ع����ه 
�لتلفزيون، بينما عرب جنود رو�س 
متطورة  و�أ���ش��ل��ح��ة،  �إجازة”  “يف 

�أحياًنا، �حلدود يف �أماكن �أخرى.
   وق��ب��ل �أق����ل م���ن ���ش��ه��ر، يف 17 
يوليو، مت �إ�شقاط رحلة �خلطوط 
 ،17 �إت�����س  �إم.  �مل��ال��ي��زي��ة  �جل��وي��ة 
�ل���ت���ي ك���ان���ت ت���رب���ط �أم�������ش���رتد�م 
ب��ك��و�لمل��ب��ور، ب�����ش��اروخ �أر����س جو، 
مم����ا �أ�����ش����ف����ر ع����ن م���ق���ت���ل 298 
حمققني  فريق  وخل�س  ا.  �شخ�شً
�جلي�س  م�شدره  �أّن  �إىل  دول��ي��ني 
�أن م��و���ش��ك��و نفت  �ل��رو���ش��ي، غ��ري 
د�ئ��م��ا ت��ورط��ه��ا... لأن��ه��ا رف�شت 
د�ئًما �لعرت�ف بدعمها �لع�شكري 
لرو�شيا،  �مل��و�ل��ني  لالنف�شاليني 

ووفاء ملبادئ �ملا�شكريوفكا.
عن لك�سربي�س

�لعدم  من  ظهرو�  و�لذين  �شارة، 
�ل�شغار”  �خل�����ش��ر  –”�لرجال 

�مل�شهورون.
  »ن����ف����ى ف�����الدمي�����ري ب����وت����ني يف 
�ل����ب����د�ي����ة �أن�����ه�����م رو����������س، ي���ذّك���ر 
غ���و����ش���ت���اف ج���ري�������ش���ي���ل، ق���ب���ل �ن 
ب�شعة  ب��ع��د  م��ي��د�ل��ي��ات  مينحهم 
كانو�  ب��اأن��ه��م  م��ع��رتف��ا  �أ���ش��اب��ي��ع، 
ف��ع��ال ج����ن����وًد� رو�������س، وحت���دي���د� 
م���ن �ل���ق���و�ت �خل���ا����ش���ة، �ل��ت��ي مت 
ن�شرها يف �شبه جزيرة �لقرم بعد 
م�شاركتها يف حماية دورة �لألعاب 

جزًء�  �لعمليات  جميع  “ت�شمنت 
من �خل��د�ع، وكان هذ� هو �حلال 
�أث����ن����اء ع��م��ل��ي��ة ب���اغ���ر�����ش���ي���ون، يف 
�أربك  1944، عندما  �شيف عام 
�جل��ي�����س �ل��رو���ش��ي �لأمل�����ان و�شتت 
يذّكر  فورية”،  بهجمات  قو�تهم 
�ملوؤلف،  �أوتخمزوري،  ل�شا  �مل��وؤرخ 
ل�����ش��رية ذ�تية  ل��وب��ي��ز،  م���ع ج����ان 
�لرئي�شيني يف  �لفاعلني  �أحد  عن 
�ملار�شال جوكوف،  �لنت�شار،  هذ� 

من�شور�ت بريين.
تتعلق  ل  �مل�شللة  �ملعلومات  �إن     

�لرو�شية  �ل�شفر  ج���و�ز�ت  وزع���ت 
�لأخ��رية، يوم  �ل�شنو�ت  جماًنا يف 
�إجالء  ع��ن  ف��رب�ي��ر   18 �جلمعة 
�مل���ج���اورة،  رو���ش��ي��ا  �إىل  �مل��دن��ي��ني 
حت�شبا لغزو �أوكر�ين. ومع ذلك، 
�ل�شباح،  نف�س  يف  ك��ي��ي��ف،  ك���ررت 

�أنها “ل تنوي �شن �أي هجوم«.
   وي�شري ه��ذ� �لإط��ار �إىل �شابقة 
�أيام  فبعد   .2008 عام  جورجيا 
من تبادل �إطالق �لنار بني �لقو�ت 
�أو�شيتيا  منطقة  وق���و�ت  �ملحلية 
�تخذت  �لن��ف�����ش��ال��ي��ة،  �جل��ن��وب��ي��ة 

 “ �شوت�شي  يف  �ل�شتوية  �لأومل��ب��ي��ة 
�لتي �أقيمت يف �لفرتة من 7 �إىل 

23 فرب�ير 2014«.
كذريعة  �حل�������و�دث  خ��ل��ق  �إن      
ا جزء  للتدخل �لع�شكري هو �أي�شً
من �مل�شهد �ل�شامل للما�شكريوفكا 
�ل��رو���ش��ي. د�أب����ت و����ش��ن��ط��ن، منذ 
“�شيناريو”  �إد�ن��ة  �أي��ام، على  عدة 
دونبا�س،  ن��ه��ر  يف  �ل����ش���ت���ف���ز�ز�ت 
ذريعة  ���ش��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة  و�ل������ذي 
لتدخل مو�شكو �لع�شكري. وهكذ� 
�أعلنت �ملناطق �لنف�شالية، حيث 

�أقام  �جل��ن��وب��ي��ة �مل��ع��ل��ن��ت��ني، ح��ي��ث 
�لكرملني قو�عد ع�شكرية.

»كل �لعمليات 
ت�سمنت خد�ًعا«

�حلقبة  على  �لقفز  ينبغي  ل      
�لأمر  يتعلق  عندما  �ل�شوفياتية 
�شد  “ما�شكريوفكا”.  با�شتخد�م 
�جل��ي�����س �ل���ن���ازي، خ���الل �حلرب 
�ل��ع��امل��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة، جل���اأ ج���ر�لت 
ما  ب���ق���در  �خل������د�ع  �إىل  ���ش��ت��ال��ني 
�لأرق����������ام.  ت�����اأث�����ري  �إىل  جل���������وؤو� 

�شد  هجمات  �شن  ذريعة  مو�شكو 
�لرو�شية  �ل�����ش��الم  ح��ف��ظ  ق����و�ت 
�لذين  �جلنوبية  �أو�شيتيا  و�شكان 
�لرو�شية،  �جل��ن�����ش��ي��ة  ي��ح��م��ل��ون 
ل�شن هجوم �شريع ومدّمر. وكان 
ع��ل��ى ت��ب��ل��ي�����ش��ي، �ل���ت���ي �ع��ل��ن��ت يف 
�لن�شمام  �لوقت رغبتها يف  ذلك 
�ليوم،  �أوكر�نيا  مثل  �لناتو،  �إىل 
�ل���ن���ار،  �إط�������الق  وق�����ف  ت��ق��ب��ل  �أن 
�لو�قع،  �لأم����ر  بحكم  و�ل��ت��خ��ل��ي، 
ع����ن �����ش���ت���ع���ادة �ل�������ش���ي���ط���رة على 
و�أو�شيتيا  �أب��خ��ازي��ا  ج��م��ه��وري��ت��ي 

ع�دم ثق�ة الغ�رب ت��زداد حجم��ا لأن مو�س�كو 
جعلت اخل��داع الع�س���كري عالمته��ا املمي��زة

يعترب �سم �سبه جزيرة القرم من قبل 
الكرملني عام 2014 حالة ما�سكريوفكا تدّر�س

ن�شاء ير�قنب �شاحنات قافلة �مل�شاعد�ت �لإن�شانية �لتي �أر�شلتها مو�شكو، عند نقطة �إيزفارينو �حلدودية بني رو�شيا و�أوكر�نياجنود ي�شتبه �نهم رو�س يقومون بدورية يف �شارع يف �شيمفريوبول، �لقرم، 5 مار�س 2014.

عقيدة تقوم على عدم �لعر�ف بالنو�يا �حلقيقية, و��ستخد�م جميع �لو�سائل خلد�ع �لعدو, و�حلفاظ على �ملبادرة

نيويورك تاميز: بوتني »ال�سرير« ينجح يف ا�ستنفار خ�سومه
•• وا�صنطن-وكاالت

ترويانوف�شكي  �أن��ط��ون  مو�شكو  يف  تاميز”  “نيويورك  مكتب  مدير  �شاأل 
عما �إذ� كان �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني ��شرت�تيجياً ماكر�ً �أم زعيماً 

مظلوماً ومتهور�ً، يف ذروة �حلديث عن ��شتعد�د�ت رو�شية لغزو �أوكر�نيا.
وي�شري  �أوكر�نيا،  بغزو  يقوم  ولن  بوتني خمادع  �إن  �ملحللني  بع�س  ويقول 
�آخرون �إىل �أن �لرئي�س �لرو�شي �شخ�س عقالين يف �لأ�شا�س، ولذلك فهو 
يعرف �أن خماطر غزو �أوكر�نيا �شتكون كبرية جد�ً، وبالتايل فاإن ح�شوده 
�لع�شكرية �ل�شخمة ل تكون منطقية �إل �إذ� جاءت يف �شياق خدعة مقنعة 

ج����د�ً. وه��ن��اك �آخ�����رون مم��ن ي��ع��ت��ق��دون �أن بوتني 
تغرّي كثري�ً، لكنه قد يكون م�شاباً بجنون �لعظمة 

وبالتايل بات �أكرث تهور�ً.

طاولة �ل�ستة �أمتار
وي�شري �لكاتب �إىل �أن هوؤلء يعتقدون �أن �لطاولة 
�لتي يبلغ طولها 6 �أمتار، و�لتي ��شتخدمها بوتني 
�لذين  �لأوروب���ي���ني  �ل��ق��ادة  م��ع  �جتماعاته  خ��الل 
�أك���رب دل��ي��ل على  ز�روه للحديث ع��ن �لأزم����ة، ه��ي 

تهوره.
عن  �نف�شاله  �إىل  يرمز  ذلك  �أن  حمللون  ويعتقد 
بعدم  �لكبري  �لتز�مه  م��ع  خ�شو�شا  �ل��ع��امل،  بقية 

�لغزو �ل�شامل، وم�شري�ً �إىل �أن بوتني قد يلجاأ �إىل “و�شائل خا�شة �أو غري 
مبا يف ذلك دفع �لغرب لالعتقاد �أنه يتح�شر للهجوم. متكافئة”، 

بوتني “�ل�سرير«
يف �ل�شياق، قال دميرتي ترينني رئي�س مركز كارنيغي يف مو�شكو �إن بوتني 
جنح ب�شكل كبري يف ��شتخد�م �ل�شورة �ل�شلبية �لتي �أن�شئت حوله ك�شرير، 
“كانت �خلطة هي خلق تهديد، لإيجاد �شعور باأن �حلرب ميكن  م�شيفاً: 
�أن حتدث«. وكان �أنطون ترويانوف�شكي قال لل�شحيفة موؤخر�ً �إن �لرئي�س 
يف  للغرب  �مل��وؤي��د  �لتحول  لعك�س  �إرث���ه  على  متز�يد  ب�شكل  ي��ر�ه��ن  بوتني 
ب��غ��زو ه��ذ� �ل�شتاء،  ي��اأم��ر  ل��و مل  �أوك��ر�ن��ي��ا. فحتى 
فاإنه جعل و��شحاً �أنه �شيو��شل �ل�شغط، مدعوماً 
بتهديد �لقوة، طاملا �أن �لأمر �شي�شتمر يف طريقه 

مهما طال �لوقت لتحقيق مر�ده.
�لرو�شي  �لع�شكري  �حل�شد  �إن  �ملحللون  وي��ق��ول 
�أنه  �إىل درجة  للغاية  و��شع  �أوكر�نيا  �حلايل حول 
�شيكون على بوتني �أن يقرر يف �لأ�شابيع �ملقبلة ما 
�إذ� كان �شياأمر بغزو �أو ي�شحب بع�س �لقو�ت. ولكن 
�أخرى  و���ش��ائ��ل  ل��دي��ه  ف�شتكون  �شحبهم،  ل��و  حتى 
تدريبات  م��ث��ل  ت��اأه��ب،  ح��ال��ة  يف  خ�شومه  لإب��ق��اء 
قو�ته �لنووية �أو �لهجمات �لإلكرتونية �أو �حل�شود 

�مل�شتقبلية.

�لختالط باأي زعيم �آخر �أو �لتو��شل عن قرب من �لوزر�ء و�مل�شوؤولني يف 
بالده ب�شبب �لإجر�ء�ت �لحرت�زية ملنع تف�شي فريو�س كورونا.

جمل�س  يف  �ل�شابقة  و�لع�شو  �ل�شيا�شية  �لعلوم  �أ�شتاذة  عن  �لكاتب  وينقل 
حقوق �لإن�شان �لتابع لبوتني، يكاترينا �شوملان، قولها يف معر�س �حلديث 
عن �ملظاهر �لعلنية �لأخرية للرئي�س �إن هناك �إ�شار�ت عن �نزعاجه، وقلة 

�هتمامه، �إذ ُيظهر للجمهور �أنه كان يف عزلة عملية.
�إىل ذلك، نقل �لكاتب عن حملل �ل�شيا�شة �خلارجية �لبارز يف مو�شكو �لذي 
يقدم �مل�شورة للكرملني، فيودور لوكيانوف، �إن هدف بوتني حالياً هو فر�س 
حدوث  ذ�ت��ه  �لوقت  يف  م�شتبعد�ً  �ل��ب��اردة،  �حل��رب  لنتائج  جزئية  مر�جعة 

رئي�سة وزراء نيوزيلندا
 تعلن تخفيف قواعد اللقاح 

•• ولنجتون-رويرتز

�شيتم  �إن��ه  �لثنني  �أم�س  �أردي���رن   جا�شيند�  نيوزيلند�  وزر�ء  رئي�شة  قالت 
تخفيف �لقو�عد �لتي تلزم بالتطعيم �شد كوفيد-19 و�إجر�ء�ت �لتباعد 
�لجتماعي بعد �نتهاء ذروة �شاللة �أوميكرون وذلك يف �لوقت �لذي جتددت 

فيه �ل�شتباكات بني حمتجني يحتلون �شو�رع قرب �لربملان و�ل�شرطة.
و�أغلق �آلف �ملحتجني �ل�شو�رع �لقريبة من �لربملان يف �لعا�شمة ولنجتون 
�ل�شغط على  ز�د  �لنارية مما  ب�شاحنات و�شيار�ت ودر�ج��ات  �أ�شبوعني  منذ 

�حلكومة لإلغاء �لتطعيم �لإلز�مي.
ورف�شت �أرديرن حتديد موعد قاطع لكنها قالت �إنه �شيكون هناك تقلي�س 
�إىل �لذروة و�ملتوقعة فيما بني  �أوميكرون  �أن ي�شل  ل�شروط �لتطعيم بعد 
�أ�شبوعي  م��وؤمت��ر �شحفي  �أردي���رن يف  وق��ال��ت  �آذ�ر.  م��ار���س  و�آخ���ر  منت�شف 
“نريد جميعا �أن نعود �إىل ما كانت عليه �حلياة. و�شنفعل، كما �أعتقد، يف 

وقت �أقرب مما تعتقدون«.
وقالت للمحتجني “لكن عندما يحدث ذلك �شيكون لأن تخفيف �لقيود لن 

يعر�س حياة �لآلف للخطر - ولي�س لأنكم طلبتم ذلك«.
وبد�أت �ملظاهر�ت كوقفة �شد فر�س �للقاح لكنها �متدت بعد ذلك لت�شبح 
حركة �أو�شع �شد �أرديرن وحكومتها. ومت �لثنني �عتقال ثمانية �أ�شخا�س 

ل�شلوكهم غري �ملن�شبط وعرقلة عمل رجال �ل�شرطة.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

�لإم����ار�ت  بطولة  م��ن  �لفتتاحية  �جل��ول��ة  مناف�شات  �شجلت 
لزو�رق �لفورمول 4 على كا�شر �لأمو�ج يف �لعا�شمة �أبوظبي 
م�شتويات فنية عالية، من خالل �لأد�ء �ملثري �لذي قدمه �أبطال 
هذه �لفئة. وجاءت �لبطولة �لتي نظمها نادي �أبوظبي �لدويل 
�ل�شاعد  �لنجم  لطموحات  لت�شتجيب  �لبحرية  للريا�شات 
�ل�شيطرة  م��ن  متكن  بعدما   10 زورق  على  �ليافعي  �شلطان 
40 نقطة يف حني حل يف  �ل�شباق كافة بتحقيق  على مر�حل 
�ملركز �لثاين �أبوبكر �ملري على زورق 66 بر�شيد 27 نقطة. 
6 بر�شيد  �ملفلحي على زورق  �لثالث حمد�ن  و جاء يف �ملركز 
22 نقطة وبذلك يت�شدر �ليافعي �لرتتيب �لعام للمو�شم من 

�لبد�ية بو�شوله للعالمة �لكاملة عن �جلولة �لأوىل.

و كانت بد�ية �ليوم مع ت�شفيات �أف�شل زمن و �لتي �أقيمت يف 
�ل�شباح �لباكر، وحقق من خاللها �ليافعي �أف�شل زمن بدقيقة 
�ملرحلتني  بت�شدر  �لقوية  عرو�شه  وو��شل  �ل�شباق،  م�شار  يف 
�لأوىل و�لثانية لحقا، و�شهدت �ملرحلة �لثانية حتديا قويا بني 
�لأبطال من خالل �ملحاولت �لعديدة للتجاوز و�لتقدم لالأمام 

وكان هناك تغيري م�شتمر للمر�كز خاللها.
�لرميثي  مر�شد  ث��اين  �أحمد  �شعادة  ق��ام  �ل�شباق  نهاية  بعد  و 
بتكرمي  �مل��ن��ت��دب  �لع�شو  �ل��ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 

�لفائزين باملر�كز �لأوىل.
و وجه �لرميثي �لتهنئة �إىل �ل�شيخ حممد بن �شلطان بن خليفة 
�آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي، للنجاح �لكبري �لذي ر�فق 
�جلولة  ه��ذه  يف  ظهر  �ل��ذي  �مللحوظ  �لفني  و�لتفوق  �ل�شباق 
�ملت�شابقني  م��ن  كبرية  عالية  فنية  م�شتويات  "تابعنا  وق���ال: 

�لآن يف طريقهم للتطور ب�شكل م�شتمر يف هذه  �ل�شبان، وهم 
�لفئة  ه��ذه  وتعد  ج��ول��ة،  ك��ل  �جل��دي��د يف  تقدم  �لتي  �لبطولة 
مرحلة تاأ�شي�شية لالأبطال، وبد�ية لهم لالنتقال لحقا لفئات 
مثايل  ب�شكل  باإعد�دهم  نقوم  �أن  علينا  يجب  وبالتايل  �أق��وى 

و�إعطائهم كل �لفر�س �ملتاحة لتحقيق ذلك".
�لتنظيمية  �ل��ع��م��ل  ف���رق  �ل��رم��ي��ث��ي مب�����ش��ت��وى  �أح���م���د  و�أ����ش���اد 
�لعمل  فريق  جهود  �أن  م��وؤك��د�  �ل�شباق،  خ��الل  ب��ه  قامت  وم��ا 
"�لبطولت �لبحرية  �شنعت �لنجاح يف �شورة متكاملة وقال: 
متو��شلة، وعجلة �لريا�شات �لبحرية م�شتمرة بوترية �شريعة 
يف  �شاملة  و�أج��ن��دة  خطة  و�شعنا  وق��د  �أب��وظ��ب��ي،  �لعا�شمة  يف 
�لأ�شهر �ملقبلة لكل �أنو�ع �لريا�شات �لبحرية، ونحاول �أن يكون 
�لتنوع و�ل�شمولية يف كل ما نقدمه عنو�نا لكافة �لبطولت يف 

�إمارة �أبوظبي".

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  ن��ادي  �أكادميية  مبالعب  �لثالثاء  �ليوم   تنطلق 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  كاأ�س  بطولة  �مل�شرف  مبنطقة  �لريا�شي 
�ل�شباب  لأكادمييات  �لقدم  لكرة  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع 
�ل�12  ن�شختها  يف  وذل���ك  �شنة  و14   12 حت��ت  فئتني  يف 

بتنظيم من �لنادي و�إ�شر�ف جمل�س �أبوظبي �لريا�شي.
توزيعها  مت  فئة  لكل  حملية  فرق  ي�شارك يف �لبطولة 8 
�ملناف�شات  ت�شتمر  �أن  على   ،"B و   ،A" جمموعتني  �إىل 

حتى �لأول من �شهر مار�س �ملقبل.
نادي  �أك��ادمي��ي��ة  ف���رق  �شنة   12 "A" حت��ت  �ل��ف��ئ��ة  ت�شم 
�للقب"، وتر�ك و�شتود و جارد،  �لريا�شي"حامل  �أبوظبي 
�أكادميية  ف��رق   "B" �لفئة  ت�شم  فيما  م��دري��د..  وري���ال 

�شيفن و�مليهال و با�س و�أكادميية "فوتبول فور �وول".
فيما  ت��ر�ك،  مع  �أبوظبي  ن��ادي  بلقاء  �ملو�جهات  تنطلق  و 
�لثانية، ويف  �ملبار�ة  يلتقي �شتود جارد مع ريال مدريد يف 
على  �مل��ي��ه��ال  م��ع  �شيفن  �أك��ادمي��ي��ة  يلتقي  �لثالثة  �مل��ب��ار�ة 
"فوتبول  �أك��ادمي��ي��ة  مبو�جهة  �لف��ت��ت��اح  ج��ول��ة  تختتم  �أن 

با�س. �أكادميية  فور�وول" مع 
 8 مناف�شتها  يف  ت�شارك  �شنة   14 حت��ت  لفئة  بالن�شبة  و 

فرق وزعت على جمموعتني �شمت �لأوىل فرق �أكادمييات 
جارد،  �شتود  و  �للقب"،  "حامل  �لريا�شي  ظبي  �أب��و  ن��ادي 
و�ل�شهامة، و�شبورت.. فيما �شمت �ملجموعة �لثانية لنف�س 
�ل��ف��ئ��ة ف���رق �أك��ادمي��ي��ات ن���ادي �أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي، با�س، 

�شلي�شاو، و�كادميية �شامبيون.
م�شاء  م��ن  و�ل��رب��ع  �خلام�شة  �ل�شاعة  �ملناف�شات  تنطلق  و 
نادي  فيها  يتقابل  م��ب��اري��ات   4 ب��اإق��ام��ة  �ل��ث��الث��اء،  �ل��ي��وم 
�أبوظبي مع �شتود جارد، و �شبورت �شبورت مع �ل�شهامة، و 
با�س مع �شلي�شاو على �أن تختتم بلقاء تر�ك و�شامبيون..و 
40 دقيقة على  ب�  حددت لئحة �لبطولة زمن كل مبار�ة 
�شوطني مت�شاويني. و قال حم�شن حمفوظ ع�شو جمل�س 
�إد�رة نادي �أبو ظبي �لريا�شي مدير عام �لنادي �إن رعاية 
�ل�شيخ ز�يد بن هز�ع بن ز�يد �آل نهيان للبطولة �ل�شنوية 
�أك�����دت �له��ت��م��ام بالأجيال  ك��ب��ري� و  ل��ه��ا زخ��م��ا  �أ���ش��اف��ت 
�أجل �كت�شاف �ملو�هب و �لعمل على تطوير  �جلديدة، من 
�لبطولة من ن�شخة �إىل �أخرى. و �أ�شاف :" �أبرز ما مييز 
للفرق  �لو��شعة  �مل�شاركة  �لبطولة  من  �حلالية  �لن�شخة 
�ملحلية من مو�طنني ومقيمني �لأمر �لذي ي�شاعد �لأبناء 
خا�شة  �لريا�شة،  ممار�شة  يف  فر�غهم  �أوق��ات  ق�شاء  على 

كرة �لقدم �للعبة �لأقرب �إىل �لكثريين".

 •• دبي-وام:

�حتاد  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  بلهول  جمعة  خلفان  �شارك 
ع�شو  و�ل�شتثمار  �ل�شرت�تيجية  جلنة  رئي�س  �ل��ك��رة، 
�لذي  �آ�شيا يف �لجتماع  غ��رب  �لتطوير يف �حت��اد  جلنة 
عقدته �للجنة برئا�شة �أحمد �لبوعينني رئي�س �للجنة 
وح�شور خالد �ل�شمري نائب رئي�س �للجنة و �لأع�شاء 

وذلك عرب تقنية �لت�شال �ملرئي.
و���ش��ادق��ت جل��ن��ة �ل��ت��ط��وي��ر يف ب���د�ي���ة �ج��ت��م��اع��ه��ا على 
تنظيمها  �ملزمع  �لعمل  بور�س  �خلا�شة  ��شرت�تيجيتها 
�مل�شتهدفة  �ل���ف���ئ���ات  وحت���دي���د  �حل������ايل،  �ل���ع���ام  خ����الل 

و�مل�شرفني عليها.
�لعمل خالل �لفرتة  و �شيتم عقد جمموعة من ور���س 
�لقادمة ت�شمل تاأهيل �ملدربات �لإناث، وحماية �لطفل، 
و�لبتكار �لرقمي، وتاأهيل �إد�ريي �ملنتخبات، و�حلوكمة، 
�ل��ن��ف�����ش��ي��ة لالعبني،  �لأن����دي����ة، و�ل�����ش��ح��ة  وت��ر�خ��ي�����س 
و�ملهار�ت  و�لقيادة  �مل��ر�أة،  ومتكني  �لريا�شي  و�لتحكيم 

�ل�شبابية.

�ل�شرت�تيجية  ب��رن��ام��ج  م��ن  �حل��ال��ي��ة  �ل��ف��رتة  وت�شهد 
�إقامة ور�شة حلكام �لكرة �ل�شاطئية يومي 28 فرب�ير 
�حل���ايل و 1 م��ار���س �مل��ق��ب��ل ب��ال��ت��ع��اون م��ع جل��ن��ة �لكرة 
وور�شة   ،"BSWW" �ل���دويل  ب��الحت��اد  �ل�شاطئية 
�لبطولة  هام�س  على  �لل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  عمل 
�لثالثة لكرة �لقدم �للكرتونية يف �شهر مار�س، وموؤمتر 
خالل  يعقد  �ل��ذي   "Digital Innovation"
ور�شة  "LaLiga" وكذلك  مع  بالتعاون  ذ�ت��ه  �ل�شهر 
�لن�شائية"  "�لن�شخة  �لقدم  كرة  �مل�شتقبل يف  قادة  عمل 

بالتعاون مع "GIZ" يف �أبريل �ملقبل.
و ����ش��ت��ع��ر���س �لج��ت��م��اع م��ا مت ع��ق��ده م��ن ور�����س عمل 
ن��اق�����ش��ت م��ل��ف��ات خم��ت��ل��ف��ة، و�خ��ت�����ش��ت باإعد�د  م���وؤخ���ر�ً 
و�لإعالمية  �لإد�ري�����ة  �لناحية  م��ن  �مل��ب��اري��ات  من�شقي 
و�لأمنية، وتطوير �حلكام بجميع م�شتوياتهم، و�لنز�هة 
�لقدم  وك��رة  بالنتائج،  و�لتالعب  �ملر�هنات  ومكافحة 
تعاطي  ومكافحة  �لطبية  و�ملر�قبة  �لهمم،  لأ�شحاب 
�لدولية  �لقائمة  على  �مل�شتجدين  و�حلكام  �ملن�شطات، 

للعام 2022.

اليافعي بطال لفتتاحية بطولة الإمارات لزوارق »الفورمول 4«

اليوم.. انطالق مناف�سات كاأ�س 
زايد بن هزاع لكرة القدم 

تطويرية غرب اآ�سيا تعتمد برامج التاأهيل و احلوكمة 
و متكني املراأة و التحكيم الريا�سي يف 2022

اأمل بو�سالخ ُت�سارك يف 
الجتماع العا�سر للجنة الكرة 

الن�سائية يف غرب اآ�سيا

�شاركت �أمل بو�شالخ ع�شو جمل�س �إد�رة �حتاد �لكرة، نائب رئي�س جلنة 
كرة �لقدم �لن�شائية يف �حتاد غرب �آ�شيا يف �لجتماع �لعا�شر للجنة �لذي 

عقد �أم�س برئا�شة �شوز�ن �شلبي ومب�شاركة �أع�شاء �للجنة.
وبد�أ جدول �لأعمال بامل�شادقة على �ملح�شر �ل�شابق، بعدها مت �لطالع 
و�لتي   ،2022 لعام  لل�شيد�ت  �آ�شيا  غ��رب  �حت��اد  بطولت  �أج��ن��دة  على 
تت�شمن �إقامة �شت بطولت على �شعيدي �لأندية و�ملنتخبات �لوطنية.

وت�شعى �للجنة خالل بطولت �لعام �حلايل �إىل زيادة ن�شاطات كرة �لقدم 
لل�شيد�ت بفئاتها �لعمرية �ملختلفة لتعزيز �لتطور �لذي ت�شهده �للعبة 
لالحتاد�ت  مهمة  حت�شريية  حمطات  �عتبارها  جانب  �إىل  �ملنطقة،  يف 

�لأع�شاء قبل م�شاركتها  يف �ل�شتحقاقات �لقادمة.

•• اأبوظبي-وام:

�لت�شامح و�لتعاي�س ر�عي  �آل نهيان وزير  �ل�شيخ نهيان بن مبارك  توج معايل 
للجولف،  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س  بطولة  من  �لعا�شرة  �لن�شخة 
�شعار" عام �خلم�شني" مب�شاركة  �أقيمت حتت  �لتي  �لبطولة  بكاأ�س  �لفائزين 
�أبوظبي للجولف.. وذلك  ن��ادي  105 لعبني ولعبات يف مالعب  �أك��رث من 
�لإم����ار�ت  �حت���اد  رئي�س  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  ف��اه��م  �ل�شيخ  م��ع��ايل  بح�شور 

للجولف.
كما ح�شر مر��شم �لتتويج معايل �شيف �شلطان �لعرياين �لأمني �لعام للمجل�س 
�لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لوطني  لالأمن  �لأعلى 
�لها�شمي نائب رئي�س �حتاد �لإمار�ت  �ل�شيد  "م" عبد �هلل  و�لأزم��ات، و�للو�ء 
و�لع�شو  و�ل�شبكات  �لتوزيع  قنو�ت  رئي�س  بو�شريي  �أحمد  وجنيب  للجولف، 
�لر�عي  �شي"  ب��ي  ����س  "�ت�س  لبنك  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  �أ���ش��ول  ل�شركة  �ملنتدب 
�لرئي�شي للبطولة، و خالد �ل�شام�شي �لأمني �لعام لحتاد �جلولف ولفيف من 

كبار �مل�شوؤولني ورو�د �للعبة و�أولياء �لأمور و�جلماهري �لتي ح�شرت بكثافة.
�آل نهيان �حلر�س على توفري �لهتمام  �ل�شيخ نهيان بن مبارك  و�أكد معايل 

�أبناء �لإمار�ت وبناتنا،  و�لدعم لالألعاب �لريا�شية، وممار�شيها وجنومها من 
و�لتي تاأتي ترجمة لتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة و�لرعاية �لكرمية من �شاحب 
"حفظه �هلل"و�شاحب  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�أ�شحاب  و�إخو�نهم   ، �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
يعك�س  ومبا  �لإم���ار�ت،  حكام  لالحتاد  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو 
و�لريا�شة  �ل�شباب  رعاية  يف  وي�شهم   ، للدولة  و�لريا�شي  �حل�شاري  �لتطور 

وتنمية �ملجتمع.
بثبات نحو  �شقت طريقها  �لتي  �لألعاب  بريا�شة �جلولف وغريها من  و�أ�شاد 
�ملناف�شة �لإقليمية و�لدولية، لفتا �إىل �أن ريا�شة �جلولف ت�شهد �نت�شار� و��شعا 
بني �ل�شباب من �جلن�شني، وتطور� كبري� يف م�شتو�ها ب�شكل لفت، و�أ�شبح لها 

تو�جد فعال يف �لكثري من �ملناف�شات و�عتالء من�شات �لتتويج.
�إد�رة �حتاد �لإم��ار�ت للجولف بقيادة معايل �ل�شيخ  و�أثنى على جهود جمل�س 
فاهم بن �شلطان �لقا�شمي رئي�س �لحتاد، و�إخو�نه يف جمل�س �لإد�رة، و�شعيهم 
م�شتوياتهم،  وتطوير  �ملو�طنني  لالعبني  �مل�شاركة  قاعدة  لتو�شيع  �ل���دوؤوب 

�لتفاوؤل  �إىل  يدعو  �لفئات  ملختلف  و��شعة  م�شاركة  من  �شاهده  ما  �أن  موؤكد� 
غاليا  ��شما  �لتي حتمل  �لبطولة  �لفائزين يف  وهناأ  للعبة..  م�شرق  مب�شتقبل 

على �جلميع.
وقام معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان ر�ع �لبطولة و�حلفل �خلتامي 
�ل�شيد  �هلل  "م" عبد  و�للو�ء  �لقا�شمي  �شلطان  بن  فاهم  �ل�شيخ  معايل  ومعه 
بتتويج  �ل��ر�ع��ي  �لبنك  ممثل  ه��ادي  وم���رو�ن  �لحت���اد،  رئي�س  نائب  �لها�شمي 
�لفائزين ، حيث توج �لالعب �أحمد �شكيك بطال لكاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س 
 147 مبجموع  �لأول  �ملركز  �حتل  حيث   ،  2022 للمو�شم  للجولف  �لدولة 
155 �شربة، بينما  �شربة، ونال كاأ�س �ملركز �لثاين خالد �جل�شمي مبجموع 

كان �ملركز �لثالث من ن�شيب خالد �شاملني مبجموع 157 �شربة.
مبجموع  �لأول  باملركز  �شكيك  حممد  توج  حيث  �ل�شباب  فئة  �لتكرمي  و�شمل 
161 �شربة ونال كاأ�س هذه �لفئة �ل�شنية، وحل باملركز �لثاين ر��شد �جل�شمي 

مبجموع 167 �شربة.
 161 مبجموع  �ل�شام�شي  خالد  "�لرو�د"  �ل��رج��ال  بفئة  �لأول  باملركز  وف��از 
نقطة، ووليد �لعطار مبناف�شات �لنت مبجموع 131 �شربة، وح�شل �شلطان 
�لعلي على كاأ�س �ل�شربة �لأطول، و�للو�ء " م" عبد�هلل �ل�شيد �لها�شمي بكاأ�س 

�لكرة �لأقرب للحفرة.
باملركز  �لعمادي  من�شور  علياء  �لو�عدة  �لنجمة  ف��ازت  �لفتيات  �شعيد  وعلى 

�لأول مبجموع 163 �شربة.
�آل  �ل�شيخ نهيان بن مبارك  �إىل معايل  �لتذكارية  �ل��دروع  �للعبة  وق��دم �حت��اد 

نهيان وزير �لت�شامح و�لتعاي�س لرعايته للبطولة، و�إىل كل �ل�شركاء و�لرعاة.
�أعرب معايل �ل�شيخ فاهم �لقا�شمي عن �شعادته بالنجاحات �لتي  من ناحيته 
حققتها بطولة كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة، ووجه �شكره و�أ�شرة �لحتاد 
�آل نهيان على رعايته �لكرمية للبطولة،  �ل�شيخ نهيان بن مبارك  �إىل معايل 

وت�شريفه حلفل �خلتام وتتويجه لالأبطال.
و�أ�شاد بالدعم �لكبري �لذي قدمته �لهيئة �لعامة للريا�شة و�للجنة �لأوملبية 
وبتجاوب  �لريا�شي  �أبوظبي  �لذي قدمه جمل�س  �لكبري  وبالتعاون  �لوطنية، 

�لأندية وت�شافر جهود �أولياء �لمور و�لالعبني.
وثمن �لتجاوب �لكبري من �لالعبني �ملو�طنني و�مل�شاركة �لقيا�شية وحر�شهم 
على �إجناح �لبطولة من خالل م�شاركتهم �لإيجابية، وحما�شهم �لكبري . ووجه 
معاليه �ل�شكر با�شم �لحتاد �إىل بنك "�ت�س ��س بي �شي" ر�عي �لبطولة و�إىل 

نادي �أبوظبي للجولف، كما هناأ �لفائزين.

نهيان بن مبارك يتوج الفائزين بكاأ�س رئي�س الدولة للجولف

•• دبي-وام:

قادت �شمو �ل�شيخة ميثاء بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
فريقها �لإمار�ت �إىل حتقيق فوز كبري على ذئاب دبي كافو 
�لثاين  �ل��ف��وز  وه��و  �أه���د�ف،   9 مقابل  13 هدفا  بنتيجة 
تقام  �لتي   2022 �لذهبية  دب��ي  بكاأ�س  �لإم���ار�ت  لفريق 

بنادي ومنتجع �حلبتور للبولو و�لفرو�شية، وت�شتمر حتى 
�ل�شبت �خلام�س من �شهر مار�س �ملقبل مب�شاركة 8 فرق.

فار�س  بقيادة  �أبوظبي  فريق  حقق  نف�شها  �لبطولة  ويف 
"�إيه �م" بقيادة �ل�شيخة  �ليبهوين فوز� ثمينا على فريق 
مبار�ة  بعد   5 مقابل  �أه���د�ف   6 بنتيجة  مكتوم  �آل  عليا 
م��ت��ك��اف��ئ��ة وم���ث���رية وه����و �أول ف����وز ل��ف��ري��ق �أب���وظ���ب���ي يف 

�لبطولة.
منها  ه��دف��ا   33 ت�شجيل  للبطولة  �ل��ر�ب��ع  �ل��ي��وم  و�شهد 
22 هدفا يف �ملبار�ة �لأوىل لت�شبح �أعلى ن�شبة �أهد�ف يف 
مبار�ة، و11 هدفا يف �ملبار�ة �لثانية �أقل ن�شبة �أهد�ف يف 
مبار�ة، وت�شدر قائمة هد�يف �ليوم تومي بريي�شفورد جنم 

فريق �لإمار�ت حيث �أحرز 8 �أهد�ف.

ميثاء بنت حممد تقود فريق الإمارات 
لتحقيق فوز كبري يف كاأ�س دبي الذهبية
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•• اأبوظبي-الفجر

جلنة  ع�شو   ، �ل��ك��رة  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �ملن�شوري  ماجد  �شيف  ���ش��ارك 
�مل�شابقات يف �حتاد غرب �آ�شيا يف �جتماع �للجنة �لذي عقد يوم �خلمي�س �ملا�شي 

عرب تقنية �لت�شال �ملرئي برئا�شة ح�شني �شعيد وم�شاركة �أع�شاء �للجنة.
�لعام  �أجندة بطولت   �لتي ط��ر�أت على   �مل�شتجد�ت  �آخ��ر  �للجنة على  و�طلعت 
لتحديد  �آ�شيا  غ��رب  لحت��اد  �لعامة  �لأم��ان��ة  �مل�شابقات  جلنة  وفو�شت  �حل��ايل، 
�ملوعد �لنهائي لبطولة �حتاد غرب �آ�شيا �لثالثة حتت 23 عاماً، بالإ�شافة �إىل 

و�أجندة  �ملعطيات  مع  يتنا�شب  مبا  �مل�شت�شيف  �لحت��اد  و�ختيار  �لنظام  �إع���د�د 
�لحتاد�ت �لأع�شاء و�لأجندة �لآ�شيوية و�لدولية.

وو�فقت �للجنة على �إقامة بطولة �حتاد غرب �آ�شيا �لثالثة لل�شباب مو�ليد 2003 
�لتا�شعة  و�لبطولة  فل�شطني،  يف  �ملقبل  �أغ�شط�س   4 �إىل  يوليو   25 �لفرتة  يف 
�مل�شت�شيف  و�لحت��اد  موعدها  حتديد  يتم  �أن  على   ،2006 مو�ليد  للنا�شئني 
لحقاً ، كما و�فقت على �إقامة �لبطولة �لثالثة لكرة �لقدم �للكرتونية خالل 
�لقدم  لكرة  �لأوىل  �لبطولة  وتنظيم  �لكويت،  يف  مار�س   7 �إىل   3 من  �لفرتة 
لل�شلل �لدماغي يف �لأردن، على �أن يتحدد موعدها خالل �لأيام �ملقبلة. وثبّتت 

�للجنة �لفئة �لعمرية مو�ليد 2009 للم�شاركة يف مهرجان �حتاد غرب �آ�شيا 
�لأول للو�عدين، �لذي يقام ب�شيافة �لحتاد �ل�شعودي للفرتة من 20 �إىل 24 
15 �إىل  �إ�شافة للبطولة �لثانية للكرة �ل�شاطئية للفرتة من   ، دي�شمرب �ملقبل 
�لفرتة من 4 �إىل 11  خالل  للرجال  لل�شالت  �لر�بعة  و�لبطولة  مايو،   21
�لآ�شيوي  �لتنفيذي لالحتاد  �ملكتب  �للجنة خماطبة  �لكويت. وقررت  يونيو يف 
�لعمرية  �لفئات  م�شتوى  على  �آ�شيا  غ��رب  �حت��اد  بطولت  �عتماد  ب�شاأن  ر�شمياً 
كبطولت موؤهلة للنهائيات �لقارية، ومن خالل �ختيار �لبطل على �أقل تقدير 

للم�شاركة بها، �أو �أي �آلية تتو�فق مع ذلك.

•• اأبوظبي-وام: 

توج �لر�مي �أحمد يحيى �حلمادي 
�ل��ث��ان��ي��ة لرماية  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ب��ط��ال 
" �لرت�ب"  �لأط���ب���اق م��ن �حل��ف��رة 
2022 و�لتي �أقيمت على ميادين 
و�لرماية  للفرو�شية  �لعني  ن��ادي 
و�جلولف مب�شاركة 13 ر�ميا من 
خمتلف �أندية �لدولة، وذلك �شمن 
بطولت �لحتاد للمو�شم �حلايل. 
�ليوم  مناف�شات  �حلمادي  وت�شدر 
فيما  ط��ب��ق��ا   70 ب��ر���ش��ي��د  �لأول 
ت�شدر �ليوم �لثاين بر�شيد 119 
�لعام  �ل��رتت��ي��ب  ل��ي��ت�����ش��در  ط��ب��ق��ا، 
�مليد�لية  وي���ح���رز  �ل��ن��ه��ائ��ي��ات،  يف 
�ل��ذه��ب��ي��ة وك��اأ���س �ل��ب��ط��ول��ة بعدما 
�لتعادل  عقب  طبقا2+   42 حقق 
مع �لر�مي حمد بن جمرن �لذي 
�لف�شية  �مليد�لية  ون��ال  ثانيا  حل 
بعد �لحتكام �إىل �لطلقات �لذهبية 
"�ل�شوت �أوف" .. فيما جاء �لر�مي 
�لثالث  �مل��رك��ز  يف  �ل�شام�شي  �شيف 
ون����ال �مل��ي��د�ل��ي��ة �ل���ربون���زي���ة. كما 
�حتل �لر�مي يحيى �ملهريي �ملركز 
وتبعه  طبقا   33 بر�شيد  �ل��ر�ب��ع 
يف �مل��رك��ز �خل��ام�����س �ل��ر�م��ي وليد 
ثم  طبقا   23 بر�شيد  �ل��ع��ري��اين 

�شاد�شا  �ل��ع��ري��اين  ظ��اه��ر  �ل��ر�م��ي 
بر�شيد 14 طبقا . و�أعرب �لبطل 
�شعادته  ع����ن  �حل�����م�����ادي  �أح����م����د 
بالتتويج بلقب �لبطولة وباختياره 
�لإم���ار�ت  منتخب  ت�شكيلة  �شمن 
بطولة  يف  �ل���دول���ة  �شيمثل  �ل���ذي 
ك��اأ���س �ل��ع��امل ل��ل��رم��اي��ة يف قرب�س 
و�ل��ت��ي ���ش��ت��ق��ام خ���الل �ل��ف��رتة من 
�ملقبل،  م��ار���س  �شهر  م��ن   19  8-

�خلليجية  �لأل��ع��اب  دورة  وك��ذل��ك 
بالكويت.  �ملقبل  م��اي��و  لها  �مل��ق��رر 
وع��ق��ب �خل���ت���ام ق����ام خ��ال��د �شعيد 
�ل���ك���ع���ب���ي �مل����دي����ر �ل���ف���ن���ي لحت����اد 
�شيف  وم��ب��ارك  للرماية  �لإم����ار�ت 
�إد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  �ل���ع���ري���اين 
و�لرماية  للفرو�شية  �لعني  ن��ادي 
�لرماية  ن����ادي  م��دي��ر  و�جل���ول���ف 

بتتويج �لأبطال.

•• دبي –الفجر:

 ت�شهد �شو�طئ دبي نهاية �لأ�شبوع 
ن�����ش��اط��ا ري��ا���ش��ي��ا بحريا  �جل����اري 
�ملجتمعية  �لفعاليات  م��ع  مكثفا 
و�ل���رت�ث���ي���ة �ل��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا نادي 
�لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دبي 
�ع���ت���ب���ار� م���ن ي����وم غ���د �لأرب����ع����اء 
وح��ت��ى ي���وم �لأح����د �مل��ق��ب��ل �شمن 
روزنامة �ملو�شم �لريا�شي �لبحري 

.2022-2021
�ل�شفن  �شباقات  ع�شاق  وي��رتق��ب 
يوم  �ملحلية  �ل�شر�عية  و�ل��ق��و�رب 
ريا�شية  ت��ظ��اه��رة  �مل��ق��ب��ل  �لأح����د 
بحرية تر�ثية كبرية مع �نطالق 
بطولة  من  �لأوىل  �جلولة  �شباق 
�ملحلية  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة  لل�شفن  دب���ي 
�لنخبة  �شتجمع  و�لتي  60 قدما 
�ل��ن��و�خ��ذة و�مل���الك و�لبحارة  م��ن 
�أجل  و�شاخن من  تناف�س قوي  يف 

�لظفر بالنامو�س.
�أن ي��ق��ام ه��ذ� �شباق  وك���ان م��ق��رر� 
دبي  ب��ط��ول��ة  م��ن  �لأوىل  �جل��ول��ة 
 60 �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة  لل�شفن 
ق��دم��ا ب��د�ي��ة ه��ذ� �ل�شهر غ��ري �ن 
�لطق�س  وت��ق��ل��ب��ات  �ل��ب��ح��ر  ح��ال��ة 
فر�شت على �لنادي تاأجيل �ل�شباق 

م���وع���د ج���دي���د ح��ف��اظ��ا على  �ىل 
لياأتي  �مل�����ش��ارك��ني  و�أم����ن  ���ش��الم��ة 
�خ��ت��ي��ار ي���وم �لأح����د م��وع��د� لهذ� 
�ل�����ش��ب��اق �ل��ك��ب��ري. و�أع��ت��م��د نادي 
�لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دبي 
�لريا�شي  �مل��و���ش��م  �ج��ن��دة  ���ش��م��ن 
�لبحري 2021-2022 تنظيم 
ثالث جولت يف مناف�شات بطولة 
دبي لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 60 
�ملقبل  �لأح���د  ي��وم  �لأوىل  ق��دم��ا، 
�جلولة  موعد  حت��دد  �شيتم  فيما 
�شتكون  فيما  قريب  عما  �لثانية 
ختام  م�شك  ه��ي  �لثالثة  �جل��ول��ة 
�حلادي  �لقفال  �شباق  مع  �ملو�شم 
�ملقبل.  م���اي���و  ���ش��ه��ر  و�ل���ث���الث���ني 
وي�شبق �شباق يوم �لأحد �نطالقة 
�إعتبار� من  حدث جمتمعي كبري 
يوم �لأربعاء �ملقبل وهو مناف�شات 
�لأ�شماك  ل�����ش��ي��د  دب�����ي  ب���ط���ول���ة 
جولتها  يف  و�ل�����ش��ك��ل(  )�ل��ك��ن��ع��د 
�أيام   4 مل��دة  ت�شتمر  و�لتي  �لأوىل 

متتالية وتختتم يوم �ل�شبت �ملقبل 
حيث يتوقع �أن ت�شهد �إقبال كبري� 
�لريا�شة.  ه���ذه  ق��ب��ل حم��ب��ي  م��ن 
وقال حممد عبد�هلل حارب �ملدير 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ن���ادي دب����ي �ل����دويل 
نهاية  �أن  �ل��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
ن�شاطا  �شت�شهد  �حل��ايل  �لأ�شبوع 
و��شعا للنادي يف تنظيم فعاليتني 
من  �لأوىل  �جلولة  �شباق  �لأوىل 

�ل�شر�عية  لل�شفن  دب���ي  ب��ط��ول��ة 
�ملحلية 60 قدما و�لتي ينتظرها 
ع�شاق �ل�شباقات �لرت�ثية �ملحلية 
، فيما �شتعود �ىل �ل�شاحة فعاليات 
�لأ�شماك  ل�����ش��ي��د  دب�����ي  ب���ط���ول���ة 
)�لكنعد( و)�ل�شكل( و�لتي تعترب 
من �لفعاليات �ملجتمعية وحتظى 
باهتمام كبري يف �لدولة و�شو�طئ 
دب��ي. و�ك��د حممد عبد�هلل حارب 

للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي  ن��ادي  �أن 
�لتجهيز  يف  ب���ا����ش���ر  �ل���ب���ح���ري���ة 
و�لعمل على �إجناح هذه �لفعاليات 
�حلكومية  �لدو�ئر  مع  بالتن�شيق 
و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية ويف مقدمتها 
�ل���ق���ي���ادة �ل���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دبي 
�حليوية  �مل��ن�����ش��اأت  حماية  وج��ه��از 
و�ل�شو�حل )قيادة �ل�شرب �لر�بع( 
�ملالحية  دب����ي  م��دي��ن��ة  و���ش��ل��ط��ة 
دبي  �أو ماريناز وجمعية  �أن��د  وبي 

�لتعاونية ل�شيادي �لأ�شماك.
و�أ�شاف: كما �أعلن �لنادي عن فتح 
باب �لت�شجيل للم�شاركة يف �شباق 
�ملحلية  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة  لل�شفن  دب���ي 
عرب  �لأحد  يوم  �ملقرر  قدما   60
وتاكيد  �لل������ك������رتوين  �ل�����ر�ب�����ط 
�لإجر�ء�ت قبل موعد �غالق باب 
ظهر  ع�شرة  �لثانية  يف  �لت�شجيل 
�إعالن  موعد  �ملقبل  �جلمعة  ي��وم 

قائمة �ل�شفن �مل�شاركة.
لنادي  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  و�أو���ش��ح 
�لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دبي 
�مل��ن��ظ��م��ة ت��ر�ق��ب عن  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن 
�خلا�شة  �ل���ت���ق���اري���ر  ك���اف���ة  ك��ث��ب 
�لرياح  و���ش��رع��ات  �ل��ب��ح��ر  ب��ح��ال��ة 
دبي  و�شو�حل  �لعربي  �خلليج  يف 
و�ل���و�ردة  �ملقبلة  �ل�شاعات  خ��الل 
من �ملركز �لوطني لالإر�شاد وعدد 
�أجل  من  �ملتخ�ش�شة  �مل��و�ق��ع  من 
�أف�شل  يف  �لفعاليات  ه��ذه  �إق��ام��ة 
�لنحو  على  و�إجن��اح��ه��ا  �ل��ظ��روف 

�ملطلوب.

�سيف املن�سوري ُي�سارك يف الجتماع الدوري للجنة 
امل�سابقات يف احتاد غرب اآ�سيا

اأحمد احلمادي يحرز لقب البطولة 
الثانية لحتاد الرماية »الرتاب« 

ن�ساط حافل ملحبي �لريا�سات �لبحرية يف دبي

اأوىل جولت ال�سفن ال�سراعية املحلية 60 قدما الأحد
بطولة �سيد �لأ�سماك تعود بحلة جديدة وتنطلق يوم غد �لأربعاء

•• الفجرية -وام: 

�أّكد �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية �لهتمام 
�شاحب  لتوجيهات  تنفيًذ�  �لقتالية،  �لفنون  لريا�شات  �لإم���ارة  توليه  �ل��ذي 
�لفجرية  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ب�شرورة دعم كافة �أنو�ع �لريا�شات وخا�شًة ريا�شة �لدفاع عن �لنف�س، مبا يعزز 
ح�شور �لإمارة يف �ملجال �لريا�شي عاملًيا. جاء ذلك خالل ح�شور �شمو ويل عهد 

"برميريليج" يف جممع ز�يد  �ل��دوري �لعاملي للكار�تيه  �لفجرية ختام بطولة 
�لريا�شي، بح�شور �ل�شيخ �شيف بن حمد بن �شيف �ل�شرقي رئي�س هيئة �ملنطقة 
�أنطونيو �شبينو�س رئي�س �لحتاد �لدويل للكار�تيه،  �حلرة بالفجرية، و�شعادة 
و�للو�ء نا�شر �لرزوقي رئي�س �لحتادين �لإمار�تي و�لآ�شيوي للكار�تيه، وعدد 
من روؤ�شاء �حتاد�ت �للعبة يف �لعامل. و�أ�شاد �شموه بامل�شتوى �لإد�ري و�لتنظيمي 
للبطولة �لتي تقام للمرة �لأوىل يف �لفجرية، وبجهود �للجنة �ملنظمة يف �إجناح 
�حلدث وحتقيق نتائج م�شرفة ت�شهم يف دعم مكانة �لإمارة يف �لتنظيم �لعاملي 

للبطولت �لريا�شية، وت�شليط �ل�شوء على �لفنون �لقتالية . وتخلل حفل ختام 
�لبطولة �لتي نظمها �لحتادين �لإمار�تي و�لدويل للكار�تيه ونادي �لفجرية 
للفنون �لقتالية مب�شاركة 342 لعًبا ولعبة وم�شاركة 55 دولة حول �لعامل، 
عر�س  بجانب  �لبطولة،  يف  م�شاركون  يابانيون  لعبون  قدمه  "كاتا"  عر�س 
�أحمد حمد�ن �لزيودي  �إمارة �لفجرية. وقال �شعادة �لعميد  لفيلم ق�شري عن 
رئي�س �للجنة �ملنظمة للبطولة - يف كلمًة له - �إن �إمارة �لفجرية �أ�شحت ِقبلة 
�شمعتها  بف�شل  �لنف�س  عن  �لدفاع  ريا�شات  يف  �لعاملية  �لتناف�شية  �لبطولت 

�لدولية �مل�شرفة يف ��شت�شافة �لأحد�ث �لريا�شية �لكربى على �أر�شها، ومدينًة 
مميزة ت�شتقطب �ملتناف�شني يف �ألعاب �لفنون �لقتالية من خمتلف دول �لعامل. 
وتّوج �شمو ويل عهد �لفجرية �لفائزين باملر�كز �لأوىل يف �جلولت �لتناف�شية 
للبطولة، كما كّرم �شموه �لرعاة و�ل�شركاء �لد�عمني �لذين �شاهمو� يف �إجناح 
�لبطولة. ح�شر ختام �لبطولة، �شعادة �شامل �لزحمي مدير مكتب �شمو ويل عهد 
للتايكو�ندو  �لإم��ار�ت  رئي�س �حتاد  �لزيودي  �أحمد حمد�ن  و�لعميد  �لفجرية، 

رئي�س �للجنة �ملنظمة للبطولة.

حممد ال�سرقي ي�سهد ختام بطولة »برميريليج« بالفجرية ويتوج الفائزين

ف��ق��دت ���ش��ه��ادة �أ���ش��ه��م ���ش��ادرة م��ن ���ش��رك��ة �لو�حة 
رقم  �لزعابي  رحمه  ح�شن  رج��اء  با�شم/  كابيتال 
�ل�شهادة 1186354 ، عدد �لأ�شهم 271 �شهم فمن 
�أو  �ملذكورة  لل�شركة  ت�شليمها  �لرجاء  عليها  يعرث 

�لت�شال على �لرقم: 0506159888   

فقدان �سهادة اأ�سهم
العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

Date 22/ 2/ 2022  Issue No : 13475
Service of Judgment Debtor by Publication

Sharjah Federal Court - Civil Enforcement Court - Abdul latheef Usuf Abdul 
latheef Sanitary Ware & Paints TR.

Abdul latheef Usuf Abdul latheef 
Notice of Payment in Case No. 0005407/SHCEXCICPL2021- Order of Payment

To: Losing Party Abdul latheef Usuf Abdul latheef Sanitary Ware & Paints TR. 
Address: Sharjah, Al Naba'ah, behind Al Zahraa St., Shop No. (1), building owned by Abdullah Hussein 
Farag Awadullah, Tel: 971505762010. 
Abdul latheef Usuf Abdul latheef
Address: Sharjah, Al Naba'ah, behind Al Zahraa St., Shop No. (1), building owned by Abdullah Hussein 
Farag Awadullah, Tel: 971505762010.
The judgment, which copy is attached, is passed against you for the Claimant/Judgment Creditor 
NATIONAL PAINTS FACTORIES CO LTD in the said Case.
Since the said Winning Party has applied to enforce the said judgment and paid the prescribed fee, and 
the judgment to be enforced is:
Total amount inclusive of charges and expenses: 95,384.00
Therefore, you are ordered to enforce the said writ of enforcement in [period] 15 days as of being 
served with this Notice.
In case of failure to comply, you are ordered to attend before the said Court. 
In case of failure to comply, the Court will take the procedures of compulsory enforcement against 
you as legally prescribed.
Judge / Hossam Al Din Hassan Mostafa Mohammed Khedr
Sharjah Federal Court
Civil Enforcement Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 22/ 2/ 2022  Issue No : 13475
Service upon Defendant by Publication

Before Case Management Office - Abu Dhabi Federal Court  
Federal Civil Court of First Instance

On Case No. ADFICFICIADMMJR2021/0000459 / Administrative,
Full-jurisdiction

To Defendant : Jarisma fashions FZE 
Unknown place of residence : Sharjah - Sharjah Airport Free Zone
P.O.Box : 9156 Email: info@garezma.com
You are requested to attend the hearing of 28/02/2022 before the Case 
Management Office - Abu Dhabi Federal Court - Civil Court of First 
Instance Office No. (Court of First Instance - Case Manager) in person 
or by a legal attorney and submit your answer to the case to which 
you shall attach all the exhibits by no later than ten days from the date 
of publication in order to consider the above numbered case - in your 
capacity as the Defendant.
Head of Judicial Services Dept.
Maryam Abdul Rahman Al-Maliki

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

جاتيندر�   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
نيبال    ، م����ان����د�ل  ك����وم����ار 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )09384810( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0556898036

فقدان جواز �سفر
زي���ت���ون���ه  �مل�����دع�����و /  ف����ق����د 
�ثيوبيا   ، ح�����ش��ني  م�����ش��ب��اح 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )5512653EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0506605339

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د �مل��دع��و / ي��ا���ش��ر علي 
باك�شتان   ، خ�����ان  �ف��������ذ�ل 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )wy1809541( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0554832537

فقدان جواز �سفر

حممد   / �مل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
حممد  �ر��������ش�������اد  �ر��������ش�������الن 
ب���اك�������ش���ت���ان   ، د�ر  �ر��������ش�������اد 
�شفره رقم  �جلن�شية - ج��و�ز 
من   )1916811GR(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0507729804    

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د �مل���دع���و / ري��ن��ى بنت 
�ندوني�شيا   ، �و�������س  ب���ان���ا 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )6603143C( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0507916677

فقدان جواز �سفر
فا�شنت   / �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
لبه�شانكري جو�شى ، �لهند   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )717400H(  رق�������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0529695169

فقدان جواز �سفر
�ح����م����د   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
رج���ب حم��م��د ب���در ، م�شر 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )a114217029( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0544748183

فقدان جواز �سفر

فقد �ملدعو / م�شطفى طاهر 
طاهر جميل نقفى ، باك�شتان 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )AT7124813(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة �لباك�شتانية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

م���اري�������ش���و   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�لفلبني   ، ج���اري���ن  ر�م����و�����س 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )P9860946A(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

�شامل  م���ن���ى   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�ليمن   ، �ل�����ش��ب��اك��ى  ���ش��ل��ي��م��ان 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى    )00003300(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �ليمنية  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
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جمتمع االمارات

•• دبي-الفجر:

للتن�س،  �لبادل  بطولة  دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �ختتمت 
بالتعاون  �لإيجابية"،  "�لروح  مببادرة  ممثلة  نظمتها  و�لتي 

مع جمل�س دبي �لريا�شي، و�حتاد �لإمار�ت للبادل تن�س.
�لعامة  �لإد�رة  مدير  �ملن�شوري،  خلفان  علي  �لعقيد  وك��رم 
لإ����ش���ع���اد �مل��ج��ت��م��ع ب���ال���وك���ال���ة، رئ��ي�����س جل��ن��ة م���ب���ادرة �ل����روح 
بن مرخان، مدير  علي  �لعقيد  بح�شور  بالوكالة،  �لإيجابية 
ق�شم  رئي�س  �إبر�هيم،  �أحمد  و�ل�شيد  �شرطة �خلو�نيج،  مركز 
عي�شى  و�ل�شيد  �لريا�شي،  دبي  �ملجتمعية مبجل�س  �لفعاليات 

و�ل�شيد  تن�س،  �لبادل  �حت��اد  جمل�س  ع�شو  �مل��رزوق��ي،  �شريف 
�لفال�شي،  بن مدية  و�ل�شيد عبيد  بن �شفو�ن،  ر��شد حممد 
مالك مالعب بادل لين، كرم �لرعاة، و�لفرق �لفائزة باملر�كز 
كافة  �إىل  �شكره  �مل��ن�����ش��وري  �لعقيد  ووج���ه  �لأوىل.  �ل��ث��الث��ة 
�لرعاة و�لقائمني على �إجناح �لبطولة، موؤكد� حر�شهم على 
مو�كبة توجهات �لقيادة �لر�شيدة يف دعم �لريا�شة و�لفعاليات 
�لتي  �لإيجابية"  "�لروح  م��ب��ادرة  جهود  وتعزيز  �لريا�شية، 
�نطلقت بتوجيهات من معايل �لفريق عبد �هلل خليفة �ملري، 
�حلياة  ب��ج��ودة  ل��الرت��ق��اء  �شعيا  دب���ي،  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د 
وت��ر���ش��ي��خ �لن�����ش��ج��ام �لج��ت��م��اع��ي وحت��ق��ي��ق ح��ي��اة ���ش��ع��ي��دة يف 

�لت�شامح  منها  قيم  عدة  تعزيز  جانب  �إىل  �ل�شكنية،  �لأحياء 
و�لتعاي�س بني �أفر�د �ملجتمع و�حرت�م �لآخرين، بالتعاون مع 

�حتاد �لإمار�ت للبادل تن�س، وجمل�س دبي �لريا�شي.
�شمن  تناف�شو�  لع��ب��ا   128 ��شتقطبت  �لبطولة  �إن  وق���ال 
ن�شر ثقافة  بهدف  �ملجتمع،  �أطياف  خمتلف  من  فريقا   64
�مل�����ش��ارك��ني و�حل�����ش��ور و�لالعبني.  ب���ني  �لإي��ج��اب��ي��ة  �ل�����روح 
�أ�شحاب  جمل�س  من  كل  �لبطولة  نهاية  يف  �لعقيد  ك��رم  كما 
�لهمم وبادل لين وم�شت�شفى فقيه �جلامعي ومطبعة زعبيل 
للدعاية و�لإعالن وم�شروبات بوكاري �شويت، نظري رعايتهم 

للبطولة.

�سرطة دبي تكرم الفرق الفائزة باملراكز 
الثالثة الأوىل ببطولة البادل للتن�س

•• راأ�س اخليمة-وام:

�لأعلى  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  بن �شقر  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �أ�شدر �شاحب 
�جلزيرة  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  ت�شكيل  �إع���ادة  ب�شاأن  ق���ر�ر�  �خليمة  ر�أ����س  حاكم 

�حلمر�ء �لثقايف �لريا�شي برئا�شة �شيف حمد بن ق�شيب �لزعابي.
و ن�س �لقر�ر رقم 2 ل�شنة 2022 على �أن ي�شم �ملجل�س يف ع�شويته كال من 
نائبا للرئي�س و عبد�لنا�شر يو�شف بن عمر�ن  �لزعابي  �لغز�يل  علي حممد 
�ل�شام�شي و�شلطان يو�شف بن �شيفان �لزعابي و �أحمد حممد �شعيد �لعلكيم 

�بر�هيم �جلمايل  �لدكتور  و  �لزعابي  �لزعابي وح�شن حمد ح�شن بن جا�شم 
�لإد�رية  �ملنا�شب  ي�شغل  من  �أع�شائه  بني  من  �لد�رة  جمل�س  يختار  �أن  على 
و�لفنية �لالزمة و �أن يعقد �جتماعاته بناء على طلب �لرئي�س كلما ر�أى ذلك 

منا�شبا.
�إد�رة �لنادي ون�شاطاته و�مل�شادقة على  ويتوىل جمل�س �لإد�رة �لإ�شر�ف على 
تكون  �أن  على  �لعهد  ويل  �شمو  �إىل  تقاريره  ويرفع  �ل�شنوية  �لنادي  ميز�نية 
مدته ثالث �شنو�ت �عتبار� من تاريخه ويعمل بهذ� �لقر�ر �عتبار� من تاريخه 

و ين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

ف�شل �أوملبيك مر�شيليا يف ��شتغالل تعرث باري�س �شان جريمان �ملت�شدر 
وخ�شر ب�شكل مفاجئ 0-2 �أمام كليمو يف دوري �لدرجة �لأوىل �لفرن�شي 

لكرة �لقدم.
وخ�شر �شان جريمان للمرة �لثانية فقط هذ� �ملو�شم عندما �شقط �أمام 
13 نقطة مع  نانت يوم �ل�شبت، ليهدي مر�شيليا فر�شة تقلي�س فارق 

�لقمة.
لكن كليمو �ل�شاعد �إىل دوري �لأ�شو�ء �أف�شد هذ� �ملخطط وتقدم بهدف 
�أ�شاف هدفا قرب �لنهاية عن طريق �شربة  مبكر من حممد بايو، ثم 

ر�أ�س من �لبديل جيم �أليفينا بعد ركلة ركنية.
وجتمد ر�شيد مر�شيليا عند 46 نقطة، وبفارق نقطة و�حدة فقط عن 

�لأحد  �شابق  �أجنيه يف وقت  1-0 على  فاز  �ل��ذي  �لرتتيب،  ثالث  ني�س 
بف�شل هدف من جا�شنت كلويفرت.

وكان بو�شع ني�س �لفوز بعدد �أكرب من �لأهد�ف، لكنه �أهدر عدد� كبري� 
من �لفر�س.

�أر�شه  خ��ارج  و�ح��دة  نقطة  �ل��ر�ب��ع  �ملركز  �شاحب  �شرت��شبورج  وح�شد 
بو��شطة  ه��دف��اً  �شجل  �ل���ذي  �ملتعرث  �إيتيني  �شانت  م��ع   2-2 بالتعادل 
�أغلب �ملو�شم يف  �إيتيني  �لتون�شي �لدويل وهبي �خل��زري. وق�شي �شانت 
منطقة �لهبوط، لكن هذ� �لتعادل رفع ر�شيده �إىل 22 نقطة وتقدم �إىل 
منطقة �لأمان. ويحتل �شانت �إيتيني �ملركز 16، ويتقدم بنقطة وحيدة 

على رباعي �ملوؤخرة ترو� ولوريان وميتز وبوردو.

حاكم راأ�س اخليمة ي�سدر قرارا باإعادة ت�سكيل 
جمل�س اإدارة نادي اجلزيرة احلمراء

مر�سيليا يهدر فر�سة تقلي�س الفارق مع �سان جريمان 

عاد نادي بر�شلونة �إىل رباعي �ملقّدمة مظّفر�ً بفوز عري�س على م�شيفه فالن�شيا 
4-1 بينها ثالثية للغابوين بيار-�إميرييك �أوباميانغ، �شمن مناف�شات �ملرحلة 
تعرّث�ً  �شهدت  �لتي  �ل��ق��دم  لكرة  �لإ���ش��ب��اين  �ل���دوري  م��ن  و�لع�شرين  �خلام�شة 
لإ�شبيلية �أمام �إ�شبانيول 1-1 يف نتيجة ت�شّب يف م�شلحة ريال مدريد �ملت�شّدر. 
��شمه يف �شجل هد�يف  �أوباميانغ  دّون  ويف معقل فالن�شيا على ملعب "مي�شتايا"، 
ا �لهولندي  �لنادي �لكاتالوين للمرة �لأوىل )23 و38 و63(، كما �شجل �أي�شً
�أح��رز كارلو�س �شولري هدف فالن�شيا  فرنكي دي يونغ )32( لرب�شلونة، فيما 
�ل�شاب  با�شم  دّون  لرب�شلونة  �لر�بع  �لهدف  �أن  �جلميع  وظ��ّن   .)52( �لوحيد 
�أق�شى  �إىل  �جل��ز�ء  منطقة  خ��ارج  من  �شاروخية  ت�شديدة  �شّوب  �ل��ذي  بيدري 

ميني �حلار�س.
�أوباميانغ  ر�شيد  يف  �لهدف  �حت�شب  �ملبار�ة  حكم  �أن  لحقاً  �أك��د  بر�شلونة  لكن 
�إىل  طريقها  يف  �أمن��ل��ة  قيد  جم��ر�ه��ا  وغ���رّيت  ظهره  �لت�شديدة  لم�شت  �ل��ذي 
منذ  �لفريق  يف  لالعب  �لأوىل  �ل�"هاتريك"،  �لغابوين  لُيمنح   ،)63( �ل�شباك 
�شباط/ يف  �إي��ب��ار  �شد  �أه���د�ف  �أرب��ع��ة  �شجل  عندما  مي�شي  ليونيل  �لأرجنتيني 
فرب�ير 2020. وقال �شريجيو بو�شكيت�س عن �أوباميانغ "�إنه ترف لنا �أن ي�شل 
لعب كثري�ً  يكن قد  ح��رة. عندما و�شل مل  ب�شفقة  �إىل هنا  لع��ب من طينته 

)لفرتة طويلة(، ولكنه يح�شل على �لدقائق �لآن و�آمل �أن ي�شاعدنا كما فعل 
�لليلة لأنه لعب ر�ئع".

�إىل �شكة �لنت�شار�ت بعد تعرثين متتاليني،  وبهذ� �لنت�شار، عاد بر�شلونة 
و�خلمي�س  �ملا�شية،  �ملرحلة  يف   2-2 �إ�شبانيول  م�شيفه  �شد  �لدربي  يف  �أوًل 

على �أر�شه �شد نابويل 1-1 يف ذهاب �مللحق �ملوؤهل �إىل �لدور ثمن �لنهائي من 
�لدوري �لوروبي "يوروبا ليغ"، على �أن ي�شافر �ىل جنوب �إيطاليا ملبار�ة �لعودة 

يف رحلة حمفوفة باملخاطر �خلمي�س �ملقبل.
وبالتايل، خطف �لنقاط �لثالث �لثمينة وقفز بها �إىل �ملركز �لر�بع �ملوؤهل 

�أتلتيكو مدريد بفارق  �إىل دوري �أبطال �أوروبا مع 42 نقطة، متخطياً 
�لأهد�ف مع �متالك مبار�ة موؤجلة.

فتجّمد  �ل���دوري،  يف  تو�لياً  �لثانية  بخ�شارته  مني  �ل��ذي  فالن�شيا  �أم��ا 
ر�شيده عند 30 نقطة يف �ملركز �لثاين ع�شر.

وبد�أت �ملبار�ة ب�شغط متبادل من �لطرفني، مع �أف�شلية كاتالونية، بد�أت 
تتو�شح معاملها مع فر�شة �أوىل حني �نطلق فري�ن توري�س ومرر كرة د�خل 

�ملنطقة لأوباميانغ �لذي ف�شل يف تروي�شها )19(.
ل��ك��ن م��ا ه��ي �إل �أرب����ع دق��ائ��ق ح��ت��ى �ف��ت��ت��ح �ل��غ��اب��وين �ل���ذي و���ش��ل م��ن �أر�شنال 
تلقى  بعدما  �لت�شجيل  �ملا�شي،  �ل�شهر  �ل�شتوية  �لنتقالت  �شوق  يف  �لإنكليزي 
متريرة بينية طويلة من جوردي �ألبا ك�شر بها خط �لدفاع، و�شددها �شاروخية 

�إىل ي�شار �حلار�س )23(.
حكم  لكن  غايا،  جوزيه  طريق  عن   26 �لدقيقة  يف  �لتعادل  فالن�شيا  و�أدرك 

�ملبار�ة �ألغاه بد�عي �لت�شلل.
و�أ�شاف دي يونغ �لهدف �لثاين للبالوغر�نا، عندما تلقى عر�شية على 

ب�شهولة يف  و�أ�شكنها  عثمان دميبيليه،  �لفرن�شي  ف�شة من  طبق من 
�ل�شباك )32(.

 12 منذ  �أ�شا�شياً  دميبيليه  يخو�شها  �لتي  �لأوىل  �مل��ب��ار�ة  وه��ذه 
كانون �لثاين-يناير �ملا�شي.

وت��و����ش��ل م��ه��رج��ان �لأه������د�ف �ل��ك��ات��ال��ون��ي��ة، ب��ه��دف ع���ن طريق 
�أق�شى ميني  غ��ايف من  تلقى متريرة من  �أوباميانغ جم��دد�ً، حينما 

منطقة �جلز�ء، ليودعها �ل�شباك )38(.
41، بركلة  �أخرى، قل�س �شولري �لنتيجة لفالن�شيا بهدف يف �لدقيقة  ومرة 
م��ارك- �لأمل���اين  �حل��ار���س  ي�شار  �أق�شى  �أ�شكنها  �جل��ز�ء  د�خ��ل منطقة  مق�شية 
�أندريه تري �شتيغن، لكن �حلكم �ألغاه ب�شبب خروج �لكرة من خط �لتما�س مع 

بد�ية �لهجمة، �إثر �لعودة �إىل تقنية حكم �لفيديو �مل�شاعد )يف �إيه �آر(.
ومع بد�ية �ل�شوط �لثاين، �شجل �شولري �لهدف �لأول "�ل�شرعي" لفالن�شيا 
من  جيل  ب��ر�ي��ن  م��ن  عالية  عر�شية  ك��رة  تلقى  حيث   ،52 �لدقيقة  يف 

�لرو�ق �لأي�شر، فانربى لها بر�أ�شية يف �ل�شباك.
لكن بر�شلونة مل يكتف بثالثية، فكان له �لهدف �لر�بع.

وظّن �جلميع �أن �لهدف كان من ن�شيب �ل�شاب بيدري �لذي �شّوب ت�شديدة 
�لذي  �أق�شى ميني حار�س فالن�شيا  �إىل  �شاروخية من خارج منطقة �جل��ز�ء 

يف  جم��ر�ه��ا  وغ���رّيت  �أوب��ام��ي��ان��غ  ظهر  لم�شت  �أن  بعد  ل��ه��ا،  �لت�شدي  يف  ف�شل 
طريقها �إىل �ل�شباك )63( ليخرج �لخري بهاتريك �أوىل له منذ �آب-�أغ�شط�س 

�ملا�شي �شد و�شت بروميت�س يف �لدوري �لنكليزي.
و�أقدم نادي �إ�شبيلية على دع�شة ناق�شة يف م�شعاه �إىل مز�حمة ريال مدريد على 

�للقب، ب�شقوطه يف فخ �لتعادل 1-1 �أمام م�شيفه �إ�شبانيول.
و�فتتح �إ�شبيلية �لت�شجيل يف �لدقيقة 36 عن طريق ر�فا مري، غري �أن �إ�شبانيول 

�أدرك �لتعادل يف �لدقيقة 50 بهدف �شريخي د�ردر.
و�أكمل �إ�شبيلية �لربع �شاعة �لأخري من �ملبار�ة بع�شرة لعبني، �إثر طرد مد�فعه 

�لفرن�شي جول كونديه لتلقيه �لبطاقة �ل�شفر�ء �لثانية.
وبهذ� �لتعادل، وهو �لر�بع للنادي �لأندل�شي يف �آخر خم�س مباريات يف �لدوري، 
ب�57 نقطة، وبقي  �إ�شبيلية يف ت�شييق �خلناق على ريال مدريد �ملت�شدر  ف�شل 
ثانياً مع 51 نقطة. �أما �إ�شبانيول، فرفع ر�شيده �إىل 29 نقطة يف �ملركز �لر�بع 
ي��ق��ّدم مو�شماً  �ل��ذي  ع�شر. ويف وق��ت لح��ق، ع��زز ري��ال بيتي�س 
�شيفه  على  بفوزه  �لرتتيب،  يف  �لثالث  مركز  ��شتثنائياً، 

ريال مايوركا 1-2.
و���ش��ّج��ل ه����ديف ب��ي��ت��ي�����س �أل��ي��ك�����س م��وري��ن��و )25( 
فيما  ج��ز�ء(،  ركلة  من   83( ويليان  و�لرب�زيلي 
مايوركا  ه��دف  موريكي  ف��ي��د�ت  �لكو�شويف  �أح���رز 

�لوحيد )75(.
46 نقطة  �إىل  وبهذ� �لفوز، رفع بيتي�س ر�شيده 
يف �ملركز �لثالث، وباتت حظوظه �أكرب يف 
�مل�شاركة بدوري �أبطال �أوروبا 
للمرة �لأوىل منذ مو�شم 

.2006-2005
�أم���ا م��اي��ورك��ا فبقي 
يف �ملركز �ل�شاد�س 
ع�����ش��ر م���ع 26 

نقطة.

»هاتريك« لأوباميانغ تعيد بر�سلونة اإىل املرّبع الذهبي  �إياب ن�سف نهائي كاأ�س رئي�س �لدولة 

الوحدة يقرتب من التاأهل وال�سارقة والو�سل يف انتظار احل�سم
•• اأبوظبي -وام: 

�ل�شمو  �شاحب  كاأ�س  نهائي  ن�شف  �إي��اب  مبار�تي  �لثالثاء  �ليوم  تقام 
رئي�س �لدولة لكرة �لقدم، حيث يلتقي كل من بني يا�س و�لوحدة على 
��شتاد نادي بني يا�س �ل�شاعة 17:35 فيما يلتقي �ل�شارقة و�لو�شل على 
��شتاد نادي �ل�شارقة �ل�شاعة 20:30. وكانت مبار�تا �لذهاب قد �أقيمتا 
�لأ�شبوع �ملا�شي، و�شهدت �لأوىل فوز �لوحدة على بني يا�س بنتيجة 4 - 
�ل�شلبي نتيجة لقاء �لو�شل و�ل�شارقة. و�شمن  �لتعادل  .. فيما ح�شم   1
�للقاء �لأول �لذي �شيجمع �ليوم بني يا�س و�لوحدة يقرتب �لأخري يف 
ح�شم �لتاأهل باأي نتيجة فوز �أو تعادل �أو حتى �لتاأخر بفارق هدفني، بعد 
�أن ح�شم نتيجة �لذهاب بالفوز 4 - 1 ، فيما يحتاج فريق بني يا�س للفوز 
بنتيجة 3 - 0 فيما فوق حل�شم �لنتيجة ل�شاحله. ويدخل طرفا �للقاء 
�أدن��وك للمحرتفني،  �لعودة من مباريات دوري  مبعنويات خمتلفة بعد 
حيث و��شل فريق �لوحدة تاألقه بالفوز على خورفكان يف لقاء �جلولة 
�ملحافظة على و�شافة  ليو��شل  دون مقابل،  �مل�شابقة بهدف  �ل�16 من 
�مل�شابقة خلف فريق �لعني �ملت�شدر، يف حني خ�شر بني يا�س من �لعني 
يف �جلولة نف�شها بهدفني دون مقابل، وبالتايل �شيدخل بني يا�س �للقاء 
�ل�شارقة  للقاء  وبالن�شبة  جماهريه.  به  ي�شالح  وت��اأه��ل  ف��وز  عن  باحثا 
و�لو�شل، و�لذي �نتهى يف مبار�ة �لذهاب بالتعادل �ل�شلبي، فاإن �لفائز يف 
لقاء �لإياب �شيتاأهل مبا�شرة �إىل �ملبار�ة �لنهائية، ويف حال �نتهاء �لوقت 
�لأ�شلي بالتعادل �ل�شلبي، �شيلعب �لفريقان وقتا �إ�شافيا ومن ثم �للجوء 
�إىل ركالت �لرتجيح يف حال ��شتمر�ر نتيجة �لتعادل نف�شها. وكان لفتا 
�ل�شلبي  �لتعادل  ح�شم  حيث  متتاليتني،  مبار�تني  يف  �لفريقني  تعادل 

�أدنوك  دوري  ع�شر" من  "�ل�شاد�شة  �ملا�شية  �جلولة  يف  �لفريقني  لقاء 
للمحرتفني، وقبلها يف لقاء �لذهاب لن�شف نهائي كاأ�س �شاحب �ل�شمو 
رئي�س �لدولة ليكون لقاء �لثالثاء هو �لثالث لهم يف �أقل من �أ�شبوعني، 
دون �أي �أهد�ف. وبح�شب لو�ئح �حتاد �لإم��ار�ت لكرة �لقدم تتمثل �آلية 
ح�شم �ملتاأهل �إىل �ملبار�ة �لنهائية من كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
يف حال �لتعادل، �للجوء �إىل �ملادة 24-2 من لئحة �لبطولة ، حيث �أنه 
ويف حال �لتعادل يف نتيجة مبار�تي �لذهاب و�لإياب للدور قبل �لنهائي 
�إ�شافيني  ل�شوطني  �ملبار�ة  متديد  طريق،  عن  �ملتاأهل  هوية  ح�شم  يتم 

مدة كل منهما 15 دقيقة.
عالمة  من  �لرتجيح  رك��الت  قاعدة  تطبق  �لتعادل  ��شتمر�ر  ح��ال  ويف 
بقاعدة  �لعمل  يتم  ل  فيما  للنهائي،  �ملتاأهل  �لفريق  لتحديد  �جل���ز�ء 
�آخر  جانب  من  �ملناف�س.  �لفريق  ملعب  يف  �مل�شجلة  �لأه���د�ف  �أف�شلية 
�أعلنت جلنة �حلكام باحتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم عن �لأطقم �لتحكيمية 

�لتي �شتدير مبار�تي �إياب ن�شف �لنهائي من �لبطولة.
بقيادة  يا�س و�لوحدة مت تكليف طاقم حتكيم  بني  �لأول بني  �للقاء  يف 
�حلكم �شلطان عبد �لرز�ق " حكم �شاحة" ويعاونه كل من ح�شن �ملهري 
" م�شاعد �أول" وم�شعود ح�شن " م�شاعد ثان" و�أحمد م�شبح مبارك " 
حكم ر�بع" و�أحمد �لنقبي " حكم فيديو" وجمعة �ملخيني " حكم فيديو 
م�شاعد. فيما يدير �للقاء �لثاين �لذي يجمع �ل�شارقة مع �لو�شل �حلكم 
حممد عبد �هلل " حكم �شاحة" ويعاونه كل من حممد �أحمد يو�شف " 
 " �لعلي  ثان" ونا�شر  " م�شاعد  �مل��رزوق��ي  ر��شد  �شعيد  �أول" و  م�شاعد 
فيديو  " حكم  د�ود  فيديو" وز�ي���د  "حكم  �جلنيبي  ر�بع" وع��م��ار  حكم 

م�شاعد".

•• اأبوظبي-وام:

�أبطال  �لنهائي من دوري  �ل��دور ثمن  �لثالثاء  مباريات ذهاب  �ليوم   ت�شتاأنف 
�أوروبا لكرة �لقدم. و �شيكون ع�شاق �لكرة على موعد مع 4 مباريات من �لعيار 
�لليل  منت�شف   12 �ل�شاعة  و�لأرب��ع��اء  �لثالثاء  يومي  م��د�ر  على  تقام  �لثقيل 
بتوقيت �لإم��ار�ت. وكانت مباريات ذهاب دور �ل�شتة ع�شر من �لبطولة �لقارية 
قد �نطلقت �لأ�شبوع �ملا�شي و�أقيمت على مد�ر يومني و �شهدت فوز مان�ش�شرت 
فاز  فيما   ،0/5 بنتيجة  �لربتغايل  ل�شبونة  �شبورتنج  على  �لإجنليزي  �شيتي 
وتعادل   ..0/1 �ل�شباين  م��دري��د  ري��ال  على  �لفرن�شي  ج��ريم��ان  �شان  باري�س 
1/1، و فاز ليفربول  ريد بول �شالزبورج �لنم�شاوي مع بايرن ميونخ �لأمل��اين 
�لأ�شبوع  مباريات  تفا�شيل  و يف   .0/2 �لإيطايل  �نرت ميالن  على  �لإجنليزي 
�لثاين، يلتقي يف �ليوم �لأول �ليوم فيا ريال �ل�شباين مع يوفنتو�س �لإيطايل، 
يف مبار�ة يطمح فيها �لفريقان �إىل تعوي�س تاأخره يف �لدوري �ملحلي، حيث يحل 
فيا ريال باملركز �ل�شاد�س يف ترتيب �لدوري �ل�شباين ويحتل يوفنتو�س �ملركز 
�لر�بع يف �لدوري �لإيطايل، و�شيكون �لفوز لأي فريق منهما مبثابة د�فع كبري 
تاأهل  و  حمليا.  �لتاأخر  وتعوي�س  �لنهائي  ربع  نحو  �مل�شو�ر  مو��شلة  �أج��ل  من 
 15 بر�شيد  �لثامنة  للمجموعة  مت�شدر�  ع�شر  �ل�شتة  ل��دور  يوفنتو�س  فريق 

نقطة، فيما تاأهل فيا ريال كثاين �ملجموعة �ل�شاد�شة بر�شيد 10 نقاط.
مو��شلة  �إىل  �لإجنليزي  ت�شيل�شي  يطمح  �لأول  لليوم  �لثاين  �للقاء  �شمن  و 
�لدفاع عن لقبه، حينما يو�جه ليل �لفرن�شي �شاحب �ملركز  �أجل  م�شو�ره من 

دوري  من  �ملا�شية  �لن�شخة  بطل  يدخل  و  �ملحلية.  �مل�شابقة  ج��دول  يف  �ل11 
يف  عليه  �ل��ف��وز  حقق  حيث  ليل  �أم���ام  �ل�شابق  بتاريخه  مت�شلحا  �أوروب���ا  �أب��ط��ال 
بكاأ�س  �لتتويج  بعد  �لعالية  �ملعنوية  �ل���روح  �إىل  �إ�شافة  �شابقتني،  مو�جهتني 
�لعامل لالأندية" �لإمار�ت 2021" للمرة �لأوىل يف تاريخه. و تاأهل ت�شيل�شي 
فيما  �ملت�شدر،  يوفنتو�س  خلف  نقطة،   13 بر�شيد  �لثامنة  �ملجموعة  كثاين 
تاأهل ليل مت�شدر� للمجموعة �ل�شابعة بر�شيد 11 نقطة وبفارق نقطة و�حدة 
"�لأربعاء  �لثاين  �ليوم  ويف  �ل��ث��اين.  �ملركز  �شاحب  �لنم�شاوي  �شالزبورج  عن 
�لربتغايل مع �ياك�س �أم�شرتد�م �لهولندي. وتاأهل فريق بنفيكا  بنفيكا  "يلتقي 
8 نقاط، وعلى ح�شاب بر�شلونة  �لربتغايل كثاين �ملجموعة �خلام�شة بر�شيد 
�لذي حل ثالثا 7 نقاط وتاأهل للم�شاركة يف �لدوري �لأوروبي، فيما تاأهل �إياك�س 
�أم�شرتد�م مت�شدر� للمجموعة �لثالثة بر�شيد 18 نقطة و بفارق 9 نقاط عن 
�أتلتيكو  �لثانية بني  �ملبار�ة  �شتكون  فيما  نقاط.   9 �لو�شيف  ل�شبونة  �شبورتنج 
مدريد �لإ�شباين ومان�ش�شرت يوينايتد �لإجنليزي حيث يطمح لعبه �لربتغايل 
باللقب  و�لتتويج  �لنهائية  �ملبار�ة  �مل�شو�ر نحو  كري�شتيانو رونالدو يف مو��شلة 
من �أجل حتقيق �لكاأ�س �ل�شاد�شة لدوري �لأبطال يف تاريخه، حيث حققها من 
2018 لتكون  �آخرها يف  �ل�شابق ري��ال مدريد، وك��ان  5 م��ر�ت مع فريقه  قبل 

�لن�شخة �حلالية �آمل �لالعب قبل �لرحيل عن �أوروبا �أو �لتقاعد.
نقاط، خلف   7 بر�شيد  �لثانية  �ملجموعة  كثاين  �تلتيكو مدريد  تاأهل فريق  و 
�ملجموعة  ك��اأول  يونايتد  مان�ش�شرت  تاأهل  فيما  نقطة،   18 �ملت�شدر  ليفربول 

�ل�شاد�شة بر�شيد 11 نقطة.

اليوم.. بطل اأوروبا و مونديال»الإمارات 2021« 
يعيد دوري الأبطال اإىل الواجهة جمددا

دب���ي مو�شم  م��ن  دي��وك��وف��ي��ت�����س  ن��وف��اك  �ل�����ش��رب��ي  ي�شتهل 
حماوًل �حلفاظ على �شد�رة �لت�شنيف �لعاملي يف   2022
�مل�شرب، بعد �شهر على ترحيله من ملبورن لرف�شه  كرة 
عن  �ل��دف��اع  منعه  وبالتايل  ك��ورون��ا  فريو�س  �شد  �لتلقيح 
لقبه يف بطولة �أ�شرت�ليا �ملفتوحة، �أوىل �لبطولت �لأربع 
�لكربى. ويف �لوقت عينه، يحاول غرميه �لإ�شباين ر�فايل 
يخو�س  عندما  �لإ�شابة،  من  �لقوية  عودته  تاأكيد  ن��اد�ل 
ب�شد�رة  �ن��ف��ر�ده  بعد   ،)500( �ملك�شيكية  �أكابولكو  دورة 
�إحر�زه  �إثر  �ملتوجني يف �لبطولت �لكربى )21(  ترتيب 
�ل��ل��ق��ب �مل���رم���وق يف م��ل��ب��ورن. وف�����ّس ن����اد�ل �ل�����ش��ر�ك��ة مع 
�ل�شوي�شري �ملخ�شرم روجيه فيدرر،  ديوكوفيت�س و�لنجم 

�ملتوجني بع�شرين لقباً يف �لبطولت �لكربى.
�ل��ل��ق��اح، طلب  �أ���ش��رت�ل��ي��ا دون تلقي  �إىل  ق��دوم��ه  ول��ت��ربي��ر 
�عفاءه من �للقاح كونه تعر�س  34 عاماً  �ل�شربي �لبالغ 
هذ�  لكن  قليلة،  �أ�شابيع  قبل  ك��ورون��ا  بفريو�س  لال�شابة 
�أث����ار ج���دًل ك��ب��ري�ً وم��ع��رك��ة ق��ان��ون��ي��ة يف �أ�شرت�ليا  �لأم����ر 
حيث  �شربيا  �إىل  ع��اد  �لبطولة.  خو�س  بحرمانه  �نتهت 
خلد �إىل �ل��ر�ح��ة م��ع عائلته ث��م خ��رج ه��ذ� �لأ���ش��ب��وع عن 
"بي بي �شي" �لربيطانية ثم  �إىل �شبكة  �شمته يف حديث 
ربط  يريد  ل  �ل��ذي  �لالعب  �أو�شح  �ل�شربي.  �لتلفزيون 
�للقاح"  "�شد  لي�س  �نه  للقاح،  �ملناه�شة  باحلركات  نف�شه 

لكنه يتمنى مو��شلة "مر�قبة ما ُيحقن" يف ج�شده.
كّلفه  لو  حتى  ثمن" قناعاته  لدفع  "م�شتعد  �نه  و�أ�شاف 
هذ�  �ملتبقية  �لكربى  �لثالث  �لبطولت  يف  �مل�شاركة  ذلك 
 5 �أي��ار-م��اي��و-   22 �لفرن�شية  غ��ارو���س  رولن  يف  �ملو�شم 
ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و، ومي��ب��ل��دون �لإن��ك��ل��ي��زي��ة 27 ح��زي��ر�ن-
�لأمريكية  م��ي��دوز  وفال�شينغ  مت��وز-ي��ول��ي��و   10 يونيو- 
�آب-�أغ�شط�س11- �أيلول-�شبتمرب، وبالتايل ��شتمر�ر   29
�مل��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى �ل��ل��ق��ب �ل���رم���زي �مل���رم���وق يف ع���دد �إح����ر�ز 
�ل��ب��ط��ولت �ل��ك��ربى. وك��ان��ت وزي���رة �ل��ري��ا���ش��ة �لفرن�شية 

�أل":  ت��ي  "�أر  لقناة  �لأح���د  �أك���دت  مار��شينيانو  روك�����ش��ان��ا 
"ناأمل جميعاً يف �أن تتطّور �حلالة �ل�شحية باجتاه �إيجابي، 
لكن �إذ� مل تتغرّي، �شنحتاج �إىل ت�شريح للتطعيم، ما يعني 
�أن نوفاك ديوكوفيت�س لن يكون معنا". وميكن للم�شنف 
�لأول عاملياً �مل�شاركة يف دورة دبي لأن �لتلقيح �شد كورونا 
�إلز�مياً للدخول �إىل �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة. قال  لي�س 
�شاد�س يف دبي، خالل موؤمتر  لقب  �لباحث عن  "دجوكو"، 
�أنا م�شتعد  �إىل دبي.  "لدي هدف بالقدوم  �شحايف �لأح��د 
ومتحم�س لفكرة �للعب جمدد� يف �لدور�ت". بعد دبي، ورد 
 1000 �ملا�شرتز  �مل�شاركني يف بطولتي  ��شمه على لئحة 
يف �إنديان ويلز 7-20 �آذ�ر-مار�س يف �شحر�ء كاليفورنيا 
ثم ميامي بني 21 �آذ�ر-مار�س و3 ني�شان-�أبريل. لكن ل 
ميكنه دخول �لأر��شي �لأمريكية دون �حل�شول على لقاح. 
يتعني  حالياً.  �لختيار  ميكنني  "ل  ديوكوفيت�س  و�أ�شاف 
علي معرفة �أين ميكنني �للعب. �شا�شتغل كّل فر�شة للعب 
لأنه �ل�شيء �لذي �أحّب". وعّلق �ل�شربي قائاًل "�إذ� حتقق 

هذ� �لأمر �لأ�شبوع �حلايل، �شاأكون �أّول �ملهنئني له".
كيلومرت  �أل��ف   15 بعد  على  م�شتعر�ً  يبدو  �ل�شر�ع  لكن 
�لأمريكي  �شد  ل��ن��اد�ل  مبكرة  مو�جهة  م��ع  �أك��اب��ول��ك��و،  يف 
�شتيفانو�س  �ل��ي��ون��اين  �لنجمني  وم�شاركة  �أوبيلكا  ر�ي���ن 

ت�شيت�شيبا�س و�لأملاين �ألك�شندر زفرييف.
من جهته، ياأمل ديوكوفيت�س يف ��شتعادة �إح�شا�س �لتناف�س، 
وذل���ك ب��ع��د ت��وق��ف��ه ع��ن �مل��ب��اري��ات م��ن��ذ 3 ك��ان��ون �لأول-

ب����الده �شد  دي�����ش��م��رب وخ�����ش��ارت��ه يف م��دري��د م��ع منتخب 
كرو�تيا يف ن�شف نهائي كاأ�س ديفي�س.

ومن �أبرز �مل�شاركني يف دورة دبي "500"، �لرو�شي �أندري 
�لإيطايل  �أوج��ي��ه-�أل��ي��ا���ش��ي��م،  فيليك�س  �ل��ك��ن��دي  روب��ل��ي��ف، 
�أ�شالن  يانيك �شير، حامل لقب �ل�شنة �ملا�شية، �لرو�شي 
و�لكرو�تي  �أندي مور�ي  �ملخ�شرم  �لربيطاين  كار�ت�شيف، 

مارين ت�شيليت�س.

 ديوكوفيت�س ي�ستهل مو�سمه من دبي 



ُولدت بكلية واحدة ورحمني ودورتني �سهريتني
مرورها  ب�شبب  �مل��خ  يف  �شبابية  م��ع  �ل��دم  بفقر  �أمريكية  �أ�شيبت 

بدورتي حي�س كل �شهر بعدما ولدت برحمني.
40 ع��ام��اً، بكلية و�ح���دة، و�لتهاب يف �لكبد،  �آن��ا دوغ��ال���س  وول��دت 
ويرقان، وجفاف �شديد مع نزيف يف �ملعدة، ومرت بدورتها �ل�شهرية 
�حلو�س  يف  و�آلم  موؤملة  تقل�شات  من  وعانت  �لعا�شرة،  يف  �لأوىل 
على  تقل�شات  من  تعاين  �أنها  �آن��ا  لحظت  ومر�هقتها،  با�شتمر�ر. 
جانبها �لأي�شر ملدة ثالثة �إىل �أربعة �أيام قبل �أن توؤثر �لت�شنجات على 
�أخ��رى. وعندما عر�شت  �أيام  �أربعة  �إىل  جانبها �لأمين ملدة ثالثة 
فتاة  �إنها جمرد  لها  وق��ال  على طبيبها جتاهل خماوفها،  حالتها 
"كان طبيبي  �آنا:  �شيئة. وتقول  عادية تعاين من تقل�شات حي�س 
رجاًل، وهو �لذي �أجرى �مل�شحة �لأوىل يف �خلام�شة ع�شرة، وقال �إن 
عنق �لرحم مل يكن مرئياً. مل يوجهني ملزيد من �لختبار�ت، وقال 
بب�شاطة �إين فتاة تعاين من دور�ت �شهرية �شيئة". وبعد معاناتها 
ر�شميا  �إ�شابتها  �شخ�شت  عمرها،  من  �لع�شرينيات  يف  �لعقم  من 
م��زدوج،، وبطانة رحمية  م��زدوج وعنق رحم  ديلفي�س، رحم  برحم 
و�أدوية  �جلر�حية  �لعمليات  من  للعديد  وخ�شعت  ليفية،  و�أور�م 

�لعقم وف�شلت حماولتها يف �حلمل بالتلقيح �ل�شناعي.

تكت�سف اأن وحمة على وجهها... �سرطان جلد
من  �شكاًل خطري�ً  كانت  �شفتها  �أن وحمة قرب  �أمريكية  �كت�شفت 
�شرطان �جللد. و�كت�شفت �أندريا مو�شر 49 عاماً يف يناير -كانون 
�لثاين 2020 �أنها تزيد حجماً و�أ�شبحت �أكرث قتامة مع �شكل غري 
منتظم. ور�جعت �أندريا طبيب �أمر��س جلدية �كت�شف بقعة على 
�لعالمة  �أن  و�عتقد  �حلر�شفية،  �خلاليا  �شرطان  ب�شبب  ظهرها 

�ملوجودة على �شفتها كانت يف مرحلة ما قبل �ل�شرطان.
ويف مار�س -�آذ�ر 2020، خ�شعت لعملية لإز�لة �لبقعة من ظهرها 
�شق كبري  �إىل  �لأط��ب��اء  �ح��ت��اج  �شفتها، حيث  ف��وق  م��ن  و�ل�����ش��ام��ة 

لتغطية منطقة �ل�شامة.
وبعد �لعملية، وجد �لأطباء �أنها �شكل خطري من �شرطان �جللد، 
لن  ه��ذ�  �أن  د�ئ��ًم��ا  �عتقدت  قلياًل،  دمت  �شُ "لقد  �أن��دري��ا:  وق��ال��ت 
�أز�لو�  �أنهم  �أب��د�ً. وحل�شن �حلظ، كان �لأطباء و�ثقني  يحدث يل 

�ل�شامة بالكامل و�أن �لورم �مليالنيني مل ينت�شر".
وتخ�شع �أندريا منذ ذلك �حلني لفحو�شات طبية كل ثالثة �أ�شهر، 

وكانت جميع �لنتائج �إيجابية، ح�شب مريور �لربيطانية.

ق�سة جناة غريبة يف العّبارة املحرتقة
�أكدت �ل�شلطات �ليونانية عثورها على �أحد ركاب عّبارة �إيطالية، 
�أثناء عبورها  �ن��دلع حريق على متنها، وذل��ك  كان مفقود� عقب 

قبالة جزيرة كورفو.
وعرث على �ل�شاب �لبالغ 21 عاما يف خلفية �ل�شفينة، وهو ب�شحة 

جيدة، و�أكد �أنه من بيالرو�شيا.
وقال �لناجي �لذي مل يك�شف عن ��شمه لفرق �لإنقاذ: "قولو� يل 

�إنني حي"، ح�شبما �أفادت �شحيفة "بروتو ثيما".
وبعدما �كت�شفت وجوده، متكنت فرق �لإنقاذ من �ل�شعود على منت 

�لعبارة لإنقاذه و�إجالئه عرب �شلم، بح�شب �ل�شلطات �ليونانية.
و�أ�شار م�شوؤول يف خفر �ل�شو�حل لوكالة "فر�ن�س بر�س" �أن �لناجي 

�أحد 12 �شائق �شاحنة ُفقد �أثرهم قبالة جزيرة كورفو.
تقدمي معلومات عن  �لناجي من  يتمكن  �أن  �لإن��ق��اذ  ف��رق  وتاأمل 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اجلريان عانوا من الرائحة الكريهة لعامني.. ثم اكت�سفوا امل�سيبة
�كت�شفت �ل�شرطة �لربيطانية رفات �شيدة يف لندن، بعد �إبالغ �جلري�ن عن ر�ئحة كريهة م�شتمرة منذ نحو عامني. 
وذكرت �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية �أن �شرطة لندن عرثت على بقايا هيكل عظمي لمر�أة تبلغ حو�يل 60 

عاما، د�خل �شقة يف منطقة بيكهام بالعا�شمة �لربيطانية، قبل يومني.
ومما �أثار �لريبة يف �لق�شية �أن �شندوق بريد �ملر�أة كان مليئا بالر�شائل دون �أن تقدم هي �أو �أي �شخ�س �آخر على 

�أخذ تلك �لر�شائل.
ولحظ �ل�شكان وجود �إ�شعار فح�س �لغاز �إلز�مي على باب �ل�شقة عام 2020، دون �أن يحدث �شيء.

وكان �جلري�ن ي�شكون من ر�ئحة كريهة يف يف �ملبنى، �لذي كانت ت�شكن فيه �ل�شيدة �مليتة، منذ �أكتوبر عام 2019. 
لكن �شباط �ل�شرطة مل ي�شقو� طريقهم �شوب �شقة �ل�شيدة �ملتوفية �إل قبل يومني.

وخالل �ل�شهور �ملا�شية كانت �لر�ئحة �لكريهة تزكم �لأنو�ف، وقالت و�حدة من جري�ن �ل�شيدة �مليتة، �إنها ��شطرت 
لو�شع من�شفة حتت باب جارتها للتخفيف من حدة �لر�ئحة. وقالت: "�إنه �أمر مثري لال�شمئز�ز و�أنا م�شدومة".

ومع تفاقم �لو�شع، �ت�شل �جلري�ن بجمعية �ل�شكان، خا�شة بعدما لحظو� �أن �ل�شيدة مل تكن تدفع �لإيجار �مل�شتحق 
عليها، وقال �ل�شكان �إنهم مل يروها منذ �شهور.

وعندما �ت�شلو� بال�شرطة، و�شل عنا�شرها �إىل �ملكان لكنم �كتفو� بالقول �إن كثري� من �لنا�س غادرو� لندن �أثناء 
�جلائحة، وميكن �أن تكون �جلارة يف �خلارج، ومل يفتحو� باب �شقتها.
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جتربة رامز.. اأول لعبة عربية تفاعلية يف مو�سم الريا�س
تفاعل �جلمهور �لعربي خالل �ل�شاعات �لأخرية مع �إعالن رئي�س �لهيئة 
�لعامة للرتفيه يف �ل�شعودية تركي �آل �ل�شيخ، عن جتربة جديدة م�شتوحاة 
من بر�مج �ملقالب �لتي قدمها �لفنان �مل�شري ر�مز جالل على مد�ر �أعو�م. 
ر�مز.  "جتربة  "تويرت":  �لر�شمي يف  �ل�شيخ، عرب ح�شابه  �آل  تركي  وق��ال 
�جلمهور بيجرب ويعي�س �ملقالب لأول مرة يف بوليفارد ريا�س �شيتي �أم�س 
وت�شتمر  �لع�شرين من فرب�ير  ر�مز" يف  "جتربة  وتنطلق  �لأحد".  �لأول 
�إحدى  �شيتي"،  ري��ا���س  "بوليفارد  منطقة  يف  ذ�ت���ه  �ل�شهر  م��ن   26 حتى 
�إن  بالقول  �حل��دث  عن  �لرتويج  ومت  �لريا�س.  ملو�شم  �لرتفيهية  �ملناطق 
�جلمهور �شيخو�س جتربة تفاعلية جديدة وخمتلفة، حتتوي على �لكثري 
حماكاة  عن  عبارة  �للعبة  �أن  �إىل  �إ�شارة  يف  و�ملثرية،  �مل�شحكة  �ملقالب  من 
�ل�شروط  بع�س  �ل��دخ��ول  ت��ذ�ك��ر  ون�شر موقع حجز  ر�م��ز ج���الل.   ملقالب 
هم  ممن  �لأطفال  دخول  منع  �شمنها  من  للم�شاركة،  باجلمهور  �خلا�شة 
�أمر��س يف �لقلب  10 �شنو�ت، ون�شح بعدم دخول كل من لديهم  �أقل من 
�للتز�م  �إىل  بالإ�شافة  �شالمتهم،  على  للحفاظ  �ملغلقة  �لأماكن  رهاب  �أو 
بارتد�ء �لكمامة يف كل �لأوقات. ويتوقع �جلمهور �لنجاح �لكبري ل�"جتربة 
ر�مز"، �لتي تن�شم �إىل جتربة "لعبة �حلبار"، �لتي �شبقتها بالنطالق يف 
21 يناير �ملا�شي، وقد �شهدت �إقبال جماهرييا ملفتا، ب�شبب �لنجاح �لكبري 

�لذي حققه �مل�شل�شل �لكوري يف �أنحاء �لعامل خالل فرتة عر�شه.

م�سابو كورونا اأحرار يف بريطانيا
تعتزم �ل�شلطات �لربيطانية �إلغاء �شرورة �لعزل �لذ�تي للم�شابني بفريو�س 
"�لتعاي�س مع كوفيد" �لتي  كورونا بدء� من �لأ�شبوع �ملقبل، �شمن خطة 

يتوقع �أي�شا �أن ت�شهد تقلي�س �ختبار�ت فريو�س كورونا.
�لقانونية  �لقيود  جميع  رف��ع  �إن  جون�شون  بوري�س  �ل���وزر�ء  رئي�س  وق��ال 
�أنف�شنا  "بحماية  لنا  �شي�شمح  كورونا  �نت�شار فريو�س  للحد من  �ملفرو�شة 
من دون تقييد حرياتنا"، وعر�س تفا�شيل �خلطة على �لربملان يوم �أم�س 
يتعني  �إن��ه  �أق��ول  ل  "�أنا  جون�شون:  ق��ال  تلفزيونية،  مقابلة  ويف  �لث��ن��ني. 
علينا �لتخلي عن �حلذر، لكن �لوقت �حلايل هو �لأن�شب للجميع ل�شتعادة 
ثقتهم". ونقلت وكالة "�أ�شو�شيتد بر�س" عن رئي�س �حلكومة �لربيطانية 
�لتو�زن  حتويل  ميكنكم  �أن��ه  فيها  نعتقد  مرحلة  �إىل  و�شلنا  "لقد  قوله: 
و�إجبار  معينة،  عمل  م�شار�ت  حظر  عن  بعيد�  �لدولة،  �إلز�مية  عن  بعيد� 

م�شار�ت عمل معينة، ل�شالح ت�شجيع �مل�شوؤولية �ل�شخ�شية".
حمفوفة  خطوة  �إن��ه��ا  ق��ال��و�  للحكومة  �لعلميني  �مل�شت�شارين  بع�س  لكن 
�لبالد �شد  دفاعات  وت�شعف  �لإ�شابات،  زي��ادة يف  �إىل  ت��وؤدي  قد  باملخاطر 

�شاللت م�شتقبلية رمبا تكون �أكرث �شر�وة.
و�تهم وي�س �شرتيتينغ، �ملتحدث با�شم �ل�شحة با�شم حزب �لعمال �ملعار�س، 

جون�شون ب�"�إعالن �لن�شر قبل �نتهاء �حلرب".

ثروة جيجي حديد 
هائلة.. فكم تبلغ؟

عار�شات  من  حديد   تعّد  جيجي 
فهي  ع��امل��ي��اً،  �لأول  �ل�شف  �أزي����اء 
كما  عماًل،  و�لأك���رث  �لأ�شهر  من 
متتاز بجمال �أخاذ، وقو�م ر�شيق.

وب������د�أت ج��ي��ج��ي ح���دي���د وه����ي يف 
�ل��ث��ان��ي��ة م���ن ع��م��ره��ا م���ن خالل 

بيبي جي�س.
يف ع�������ام 2018، ق����درت ث������روتها 
دولر،  م��ل��ي��ون   13 ب����  �ل�����ش��اف��ي��ة 
 29 �إىل  و����ش���ل���ت  �لآن  ل��ك��ن��ه��ا 
لإ�شافة  تبع����اً  دولر،  ملي������ون 
قائمة  �إىل  م�������ش���روع  م���ن  �أك�����رث 

�أعمالها.
وق���د ح�����ش��ل��ت ج��ي��ج��ي ع��ل��ى 9.5 
 ،2018 ع����ام  يف  دولر  م���الي���ني 
لأ�شهر  ف��ورب�����س  ل��ق��ائ��م��ة  وف���ًق���ا 
�لعار�شات، فقد جاءت جيجي يف 
�ألف   500 �لتا�شع وحققت  �ملركز 
جيزيل  ع��ن  �أرب�����اح  ب��ف��ارق  دولر 

بوند�شني وكار� ديلفينغن.

حتديث جديد لوات�ساب 
منتظر.. ينهي كابو�س ال�سور

لطاملا �شكا كثريون من م�شتخدمي 
�ل�شور  معاينة  �أن  "و�ت�شاب" من 
و�ل����ف����ي����دي����و �����ش����غ����رية، م���ق���ارن���ة 

باملعاينة �ملطروحة للم�شتند�ت.
�لفوري  �لتو��شل  تطبيق  و�نتبه 
�شريعا،  �مل�شكلة  لهذه  "و�ت�شاب" 
يعمل  �إن��ه  �إخبارية  تقارير  وتقول 

على حلها.
�لتقني  �لإخ��ب��اري  �ملوقع  وبح�شب 
ف������اإن   ،  )WABetaInfo(
خالل  حتديثا  "و�ت�شاب" �شيطلق 
�مل�شتقبل �لقريب يتمثل يف معاينة 

)Preview(
�أكرب مما �شبق، بحيث ت�شبح مثل 

معاينة �لوثائق �لكبرية ن�شبيا.
موجودة  �مل��ي��زة  ه���ذه  �أن  و�أ����ش���اف 
�لتجريبية  �ل���ن�������ش���خ���ة  يف  �لآن 

.)WhatsApp beta(
�أن يجري  �مل��ت��وق��ع  �إن���ه م��ن  وق���ال 
طرح �خلدمة �جلديدة يف �لأ�شابيع 

�ملقبلة.
"و�ت�شاب" يقلل  �أن  �ملعروف  ومن 
�أث���ن���اء نقلها،  �ل�����ش��ور  م���ن ج����ودة 
�لتطبيق  عمل  �مل�شكلة  هذه  وحلل 
ع��ل��ى �����ش���ت���ح���د�ث خ���ي���ار ق����ال �إن���ه 

�شي�شاهم
يف �حلفاظ على جودة �ل�شور، لكن 
ور�ء هذ�  �لغاية من  بالكاد يحقق 

�لأمر.
�لوحيد  �حل���ل  �أن  ي��ب��دو  ول���ذل���ك، 
�ل�شور  �إر���ش��ال  ه��ي  �مل�شكلة  ل��ه��ذه 
كم�شتند، لكن لهذ� �لأمر �شبليات، 
ي���ع���رف حمتوى  ل���ن  ف��امل�����ش��ت��ق��ب��ل 

�ل�شورة قبل �أن يفتحه.

جنوب اجلزائر يغني 
لإفريقيا باإيقاع واحد

�إفريقيا  فنانا   25 �أكرث من  �لأ�شبوع  يجتمع هذ� 
يف جنوب �جلز�ئر، �شمن برنامج ثقايف ومو�شيقي 
هو �لأول من نوعه خالل جائحة كورونا، حتت�شنه 
�أ�شبوعني.  مل���دة  ب�����ش��ار  ت��اغ��ي��ت مب��ح��اف��ظ��ة  م��دي��ن��ة 
وتعزيز  لتج�شيد  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ت��ظ��اه��رة  وت�����ش��ع��ى 
ق��ي��م �ل��ت��اآخ��ي و�مل��ح��ب��ة و�ل��ت��ع��اي�����س �مل�����ش��رتك بني 
�لنفتاح  ثقافة  وتكري�س  �ملنطقة،  �شعوب  جميع 
�لثقايف  �لتو��شل  �إظ��ه��ار  خ��الل  م��ن  �لآخ���ر،  على 
�لعامل.  �شكان  ب��اق��ي  م��ع  �لإف��ري��ق��ي  و�لج��ت��م��اع��ي 
ولإب��ر�ز تلك �لنقاط، �شيتم �لرتكيز على �لتمازج 
و�لوليات  �ل�شمر�ء  �لقارة  بني  �ملو�شيقي  �لثقايف 
�ملتحدة، من خالل ت�شليط �ل�شوء على �لإ�شهامات 
�ل��ف��ن��ي��ة ل���الأف���ارق���ة �لأو�ئ������ل �ل���ذي���ن ه���اج���رو� �إىل 
�ل�شابع ع�شر  �لقرن  �أمريكا، بطرق خمتلفة، منذ 
�ل��غ��ر���س دع���ت �جلز�ئر  ول��ه��ذ�  ه����ذ�.  ي��وم��ن��ا  �إىل 
جن�شية  يحملون  �ل��ذي��ن  �لفنانني  م��ن  جمموعة 

�لدول �لتي جتمعها حدود م�شرتكة مع �جلز�ئر.

قتل �ستينية وحرقها و�سط �سارع عام
�ملجرمني،  �أعتى  ببال  �رتكابها  يخطر  ل  قد  جرمية  يف 
�آخر،  �شخ�س  مب�شاعدة  توك"  "توك  عربة  �شائق  قتل 
�شيدة �شتينية بالر�شا�س وحرقا جثتها بعد و�شعها د�خل 
�آلية ثقيلة، يف منطقة �ل�شعلة بالعا�شمة �لعر�قية  �إطار 
 64( �لعلياوي  قا�شم  عقيلة  �ل�شحية  وتعر�شت  بغد�د. 
�لبالغ من  �لعربة  �شائق  يد  على  و�حل��رق  للقتل  عاما(، 
�لعمر 22 عاما، مبعونة �شريك له كان ي�شطحبها عادة 

لإي�شالها �إىل مكان عملها.
"قوة  ف��اإن  �لعر�قي،  �لوطني  �لأم��ن  بيان جلهاز  وح�شب 
هيئة  �مل��وظ��ف��ة يف  قتلة  على  �لقب�س  �أل��ق��ت  �جل��ه��از  م��ن 
���ش��اع��ات من  ب��ع��د  ب��ب��غ��د�د  �ل�����ش��ع��ل��ة  �ل��ت��ق��اع��د يف منطقة 
�بن  وه��و  كامل ج��الب  �أث��ري  وق��ال  ح�شول �جلرمية".  
مع  تتعاطف  ك��ان��ت  عمتي  �أن  "رغم  �ل�شحية:  �شقيق 
هذ� �ملجرم وحت�شن له، فبدل من �إعطائه 5 �آلف دينار 
�آلف، حيث كان   10 كاأجرة تو�شيل يومي كانت تعطيه 
�لإح�شان كانت  ب��اب  ي��ده، وه��ي من  ي�شكو لها �شيق ذ�ت 
ت�شاعف مبلغ �أجرته، حتى �إنه كان قد طلب منها موؤخر� 
�أن ت�شاعده ماديا كي ي�شرتي عربة جديدة بدل �لقدمية، 

وهي وعدته مب�شاعدته بالفعل".

برت اأ�سابع وقدمي طالب ب�سبب بقايا طعام
��شطر �أطباء لبرت �أ�شابع وقدمي طالب �أمريكي �أ�شيب 
يف  زميله  تركها  طعام  بقايا  تناول  بعد  بكتريية  بعدوى 
�ملنزل يف �لثالجة. ويف فيديو يوتيوب �شور �لأحد�ث يف 
جملة نيو �إنغالند جورنال �أوف ميدي�شني �لطبية، كان 
�ملري�س يعاين من �رتفاع �شديد يف درجة �حلر�رة، وبلغ 
نب�شه 166 نب�شة يف �لدقيقة، وكان ل بد من تخديره. 
�ملري�س يعاين ح�شا�شية معروفة وح�شل على  ومل يكن 
�ل��ل��ق��اح��ات �مل��ط��ل��وب��ة يف ط��ف��ول��ت��ه، وك����ان ي��دخ��ن علبتي 
�أ�شبوع، و�ملاريجو�نا ب�شكل يومي، ولكنه كان  �شجائر كل 
مري�شاً لدرجة �أنه نقل �إىل �لعناية �ملركزة يف م�شت�شفى 
�آخر بطائرة مروحية ملزيد من �لعالج. وجاء يف �لتقرير 
20 �شاعة قبل دخوله  حتى  جيدة  ب�شحة  �ملري�س  "كان 
غثيان  م��ع  �لبطن  يف  �أمل  لديه  ن�شاأ  عندما  �مل�شت�شفى، 
منت�شر، بعد �أن �أكل �لأرز و�لدجاج وبقايا طعام من وجبة 
�لأرج���و�ين،  �إىل  ل��ون جلده  م��ا حت��ول  و�شرعان  مطعم، 

وُنقل �إىل ق�شم �لطو�رئ يف م�شت�شفى �آخر للتقييم".

منزل معكو�س يجذب ال�سياح 
من  ف��ري��د  ج��دي��د  �شياحي  معلم  ل��روؤي��ة  �ل�شياح  يتو�فد 
�شقفه،  على  طابقني  من  منزل  هو  كولومبيا،  يف  نوعه 
مع �شيارة حمر�ء �أمامه على �لظهر. وبني �ملنزل يف بلدة 
ود�خل  بوغوتا.  �لعا�شمة  ق��رب  �لكولومبية  غو�تافيتا 
مي�شي  �ملجنون،  �لبيت  لوكا،  ك��از�  با�شم  �ملعروف  �ملنزل، 
�لأث��اث فوقها. و�شمم  �ل�شقف بينما يو�شع  �ل��زو�ر على 
يف  يعي�س  �ل��ذي  ���ش��ال،  فريتز  �لنم�شاوي،  مالكه  �لعقار 
�جلميع  يل  "نظر  ���ش��ال:  وق���ال  ع��ائ��ل��ت��ه.  م��ع  كولومبيا 
وكاأين جمنون، ومل ي�شدقوين عندما قلت، �شاأبني منزًل 
معكو�شاً". و��شتلهم �شال �لبيت �أثناء زيارة �إىل �لنم�شا مع 

�أحفاده يف 2015، حني ر�أى منزًل م�شابهاً.  

بكدا�س.. دم�سق تودع رائد �سناعة البوظة العربية
�أبرز  �أح���د  دم�����ش��ق،  �ل�����ش��وري��ة،  �لعا�شمة  ف��ق��دت 
موفق  برحيل  و�لجتماعية،  �لتجارية  رموزها 
ب��ك��د����س، ���ش��اح��ب �أ���ش��ه��ر حم���الت ل��ب��ي��ع �لآي�س 
كرمي �أو "�لبوظة �لعربية" �لدم�شقية �ل�شهرية، 

�ملعروف با�شم "بوظة بكد��س".
�شوق  يف  �ل���و�ق���ع  بكد��س"  "بوظة  حم��ل  وي��ع��د 
من  دم�شق،  مدينة  و�شط  �لتاريخي  �حلميدية 
و�ل���ذي لطاملا  �ل��ب��الد،  �لعريقة يف  �مل��ع��امل  �أب���رز 
كان وجهة لل�شوريني، �لدم�شقيني منهم خا�شة، 
و�ل�����ش��ي��اح �ل���ذي���ن مل ت��ك��ن ت��ك��ت��م��ل ج��ولت��ه��م يف 
بكد��س"  "بوظة  زي��ارة  دون  �ل�شورية  �لعا�شمة 

و�لتمتع مبذ�قها �لفريد.
زو�ر  كبار  للعديد من  �ملحل كذلك وجهة  وك��ان 
�لبالد، من روؤ�شاء دول وملوك وم�شاهري، كانو� 
يحر�شون على زيارة هذ� �ملعلم �لدم�شقي �لعريق 
. وميتاز �لآي�س كرمي �لذي تعده حمالت بكد��س 
يتم  حيث  �خلا�شة،  �لتقليدية  �شنعه  بطريقة 

بع�شا خ�شبية  وت��ك��ر�ر�  م��ر�ر�  يدويا  �لبوظة  دق 
�أوعية  د�خ���ل  "مهباج"،  ت�شمى  �ل���ر�أ����س  م��دب��ب��ة 
معدنية خا�شة، �إىل �أن ت�شبح متجان�شة وجاهزة 
ل��ل��ت��ق��دمي. وي��رج��ع ت��اري��خ �ف��ت��ت��اح حم��ل "بوظة 
�ل��ر�ح��ل م��وف��ق، حممد  و�ل���د  ي��د  بكد��س" على 
حمدي بكد��س، �إىل عام 1895، �أي قبل �أكرث من 
قرن وربع �لقرن من �لزمان، ومنذ ذلك �حلني 
وهو يرتبع على عر�س �شناعة �لبوظة يف �مل�شرق 
بذكريات  بكد��س"  "بوظة  وت��رت��ب��ط  �ل��ع��رب��ي. 
هذ�  ويف  �ل�شوريني،  م��ن  �لكثري  ل��دى  �لطفولة 
�لإط�����ار، ت��ق��ول �مل��و�ط��ن��ة م��ي��دي��ا حم��م��ود، ملوقع 
"�شكاي نيوز عربية": "بوظة بكد��س بالن�شبة لنا 
وحا�شرنا،  ما�شينا  من  �أ�شا�شي  جزء  ك�شوريني، 
وهي  وذكرياتنا،  يومياتنا  دوما يف  فهي حا�شرة 
ملا  ونتباهى،  بها  نعتز  مفخرة  ذل��ك  على  ع��الوة 
حتمله من جودة ونكهة خا�شة و�شهرة، تخطت 

حدود �شوريا و�لعامل �لعربي".

ممثلة بوليوود �أنانيا باند�ي حت�سر فعالية ترويجية لفيلم �لدر�ما �لرومان�سية �لهندية Gehraiyaan يف مومباي.� ف ب

نيكي ميناج توجه ر�سالة 
حادة اإىل الرجال

توجهت �ملغنية �لعاملية  نيكي ميناج  بر�شالة حادة �إىل �لرجال، ون�شرت 
�شورة حديثة لها عرب ح�شابها �خلا�س على موقع �لتو��شل �لجتماعي، 
�أن  �شعرها بطريقة غريبة، وعلقت موؤكدة  ظهرت فيها وهي م�شرحة 
لي�س كل ما تفعله �لإناث يكون بهدف لفت �أنظار �لرجال �أو من �أجلهم، 

وكتبت: �أعز�ئي �لرجال.
 �لن�شاء ل يلب�شن من �أجلكم، ول ي�شعن �ملكياج من �أجلكم، ول ي�شففن 

�شعرهن من �أجلكم.. �لأمر ل يتعلق بكم. �رحلو� �لآن".
�جلمهور تفاعل ب�شكل كبري مع من�شور نيكي ميناج، وخ�شو�شاً �لن�شاء 

موؤكد�ت على حديثها. 


