زار جناحي الأوروغواي وبنما يف �إك�سبو

�ص 03

حممد بن را�شد يبحث مع رئي�س الأوروغواي
تعزيز التعاون الثنائي وال�شراكة االقت�صادية

م�س�ؤول دويل لـ “وام” :الإمارات من
�أكرب املانحني لربنامج الأغذية العاملي

•• دبي-وام:

الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......
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�ص 10

التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل �أم�س فخامة لوي�س ال كايي بو رئي�س جمهورية
الأوروغ��واي ال�شرقية ال�صديقة الذي يزور البالد حاليا للم�شاركة يف احتفاالت
بالده بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي بح�ضور �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية.
و �أع��رب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد خالل اللقاء ال��ذي جرى خالل
جولة يف مقر جناح الأوروغواي يف �إك�سبو عن ترحيبه بالرئي�س لوي�س ال كايي بو
والوفد املرافق .
(التفا�صيل �ص)2
مواقــيت ال�صالة الفجر05:33 ........
12:38
03:55
06:24
07:38

�أخبار الإمارات

كييف تطالب بتعزيز الدعم
الغربي بعد حتذيرات من غزو رو�سي
�ص 19

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

الفجر الريا�ضي

“هاتريك” لأوباميانغ تعيد
بر�شلونة �إىل املربّع الذهبي
 32صفحة -الثمن درهمان

بحثا �سبل توفري �أف�ضل �أ�شكال احلياة الكرمية �سواء للمواطنني �أو املقيمني

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يناق�شان م�سرية التطوير والتنمية ال�شاملة يف الدولة
•• دبي -وام:

برعاية حممد بن زايد  ..من�صور بن زايد
يفتتح معر�ضي يومك�س و�سيمتك�س

•• �أبوظبي -وام:

•• عوا�صم-وكاالت:

�أعلنت الرئا�سة الفرن�سية �أن الرئي�سني الأمريكي جو بايدن
والرو�سي فالدميري بوتني ،اتفقا من حيث املبد�أ على عقد
قمة ثنائية ملناق�شة �أزمة �أوكرانيا.
وقال ق�صر الإليزيه يف بيان �إن الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون اقرتح على بايدن وبوتني يف مكاملتني منف�صلتني
ع�ب�ر ال �ه��ات��ف ،ع �ق��د ل �ق��اء مل�ن��اق���ش��ة الأم � ��ن واال�ستقرار
اال�سرتاتيجي يف �أوروب��ا .وقد قبل الزعيمان فكرة القمة،
من حيث املبد�أ.
ومن املتوقع �أن يت�سع نطاق النقا�ش لي�ضم جميع الأطراف
املعنية ،عقب اجتماع �أويل ب�ين ب��اي��دن وب��وت�ين .وبح�سب
بيان الرئا�سة الفرن�سية� ،سيقرر وزيرا اخلارجية الأمريكي
انتوين بلينكن ،والرو�سي �سريجي الفروف ،جدول �أعمال
القمة يوم اخلمي�س املقبل ،يف �إطار حمادثات مقررة �سلفا
ب�ش�أن الأزمة الأوكرانية.

م�����ص��ر وف��رن�����س��ا جت��ري��ان
تدريبا ع�سكريا م�شرتكا
•• القاهرة�-أ ف ب:

جت��ري م�صر وف��رن���س��ا ت��دري�ب��ا ع�سكريا
م�شرتكا ي�ضم عنا�صر من القوات اجلوية
والبحرية يف البلدين ،وي�ستمر لعدة �أيام
يف م�صر ،بح�سب بيان �صادر عن اجلي�ش
امل�صري.
و�أفاد بيان اجلي�ش امل�صري والذي ن�شره
امل �ت �ح��دث ال��ر��س�م��ي ب��ا��س�م��ه غ��ري��ب عبد
احل��اف��ظ ع�ل��ى �صفحته ال��ر��س�م�ي��ة على
م��وق��ع في�سبوك م�صر وفرن�سا تنفذان
ال� �ت ��دري ��ب ال �ب �ح��رى اجل � ��وى امل�شرتك
رم�سي�س  2022مب�سرح عمليات البحر
املتو�سط ( )..والذى ي�ستمر لعدة �أيام.

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ..افتتح �سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة ام�س الن�سخة اخلام�سة من معر�ضي يومك�س و�سيمتك�س
 2022اللذين تنظمهما �شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض �أدنيك
بالتعاون مع وزارة الدفاع وهو احلدث املتخ�ص�ص يف الأنظمة غري
امل�أهولة واملحاكاة ،والتدريب والذكاء اال�صطناعي ،بالإ�ضافة �إىل
الروبوتات والأنظمة متعددة اال�ستخدامات يف القطاعات الدفاعية
واملدنية.
(التفا�صيل �ص)4

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يناق�شان م�شاريع اخلم�سني و اال�ستعداد للمرحلة املقبلة من النمو مب�شاركة ال�شباب (وام)

بوتني وبايدن يتفقان مبدئي ًا على عقد قمة

�أع �ل��ن حت��ال��ف دع ��م ال���ش��رع�ي��ة يف اليمن،
االثنني ،عن �سقوط م�سرية مفخخة بقرية
املعبوج بجازان يف ال�سعودية دون �إ�صابات �أو
�أ�ضرار .وقال التحالف �إن امل�سرية انطلقت
م ��ن م �ط��ار � �ص �ن �ع��اء ال� � ��دويل ال�ستهداف
امل��دن �ي�ين .و�أك� ��د ال�ت�ح��ال��ف �أن� ��ه ا�ستجابة
ل�ل�ت�ه��دي��د ��س�ي�ت��م ت�ن�ف�ي��ذ ع�م�ل�ي��ة ع�سكرية
لتحييد قدرات احلوثيني النوعية.
والح �ق��ا �أع �ل��ن ال�ت�ح��ال��ف ت��دم�ير � 21آلية
ع�سكرية وخ�سائر ب�شرية ب�صفوف ميلي�شيا
احلوثي يف  45ا�ستهدافا يف حجة خالل الـ
� 24ساعة املا�ضية.
وك �� �ش��ف ال �ت �ح��ال��ف اجل �م �ع��ة امل��ا� �ض �ي��ة ،عن
تدمري موقع ي�ضم غرف عمليات للتحكم
بالطائرات امل�سرية غرب �صنعاء.

•• دبي  -وام:

 654,6مليون درهم �صفقات وزارة الدفاع خالل اليوم الأول

قذيفة �أوكرانية ت�شعل �أجواء احلرب و تدمر مركزا �أمنيا رو�سيا

•• اليمن-وكاالت:

حممد بن را�شد يت�سلم �أرواق
اعتماد �سفراء جدد لدى الدولة

ت�سلم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل �أم����س الإثنني
بح�ضور �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم
دبي نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير املالية و الفريق �سمو ال�شيخ
�سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
�أوراق اعتماد �سفراء ج��دد معينني ل��دى ال��دول��ة لعدد م��ن الدول
(التفا�صيل �ص)2
ال�شقيقة وال�صديقة.

التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س الوزراء
ح��اك��م دب��ي رع��اه اهلل �أخ ��اه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
ال �ق��ائ��د الأع� �ل ��ى ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة ظ �ه��ر �أم ����س يف
ا�سرتاحة املرموم بدبي.
وناق�ش �سموهما خالل اللقاء عددا من املو�ضوعات
املتعلقة مب�سرية التطوير والتنمية ال�شاملة يف
الدولة بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ،و ما ت�شمله من
م�شاريع كربى وخطط طموحة هدفها الأول حتقيق
رفعة الوطن وخدمة حا�ضر وم�ستقبل املواطن.
و تناول النقا�ش �أي�ضا اجلهود التي تقوم بها الدولة
يف �سبيل ت��وف�ير �أف �� �ض��ل �أ� �ش �ك��ال احل �ي��اة الكرمية
��س��واء للمواطنني �أو املقيمني ،وف��ق �أرق��ى املعايري
واملمار�سات العاملية.
وتطرق احلديث �إىل م�شاريع اخلم�سني و اال�ستعداد
للمرحلة املقبلة من النمو مب�شاركة ال�شباب وما هو
م�أمول منهم من �إ�سهامات �إيجابية لدفع م�سرية
التطوير قدما �ضمن خمتلف م�ساراتها ،لرت�سيخ
النموذج التنموي الرائد الذي جنحت الإم��ارات يف
تقدميه على م��دار ال�سنوات املا�ضية ،ومبا ي�ضمن
ل�ه��ا �أع �ل��ى م���س�ت��وي��ات ال��ري��ادة يف �شتى القطاعات
احل�ي��وي��ة ال �ت��ي ت���ص��ب يف ن�ه��اي��ة امل �ط��اف يف �صالح
(التفا�صيل �ص)2
الوطن واملواطن.

التحالف� :سقوط م�سرية
حوثية مفخخة يف جازان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

و�أك��د الإل�ي��زي��ه :ل��ن تعقد القمة ح��ال قامت رو�سيا بغزو
�أوكرانيا.
ميدانيا� ،أعلنت �أجهزة الأمن الرو�سية ،االثنني� ،أن قذيفة
�أطلقها اجلي�ش الأوكراين دمرت مركزا حدوديا يف �أحدث
تطورات �أزمة �أوكرانيا املت�سارعة.
وقالت �أجهزة الأمن الرو�سية �إن القذيقة الأوكرانية دمرت
مركزا حلر�س احلدود يف منطقة رو�ستوف ،يبعد فقط 15
مرتا عن احلدود.
ون�شرت و�سائل �إع�لام رو�سية مقاطع فيديو تظهر املركز
الأمني وقد �أ�صبح �أثر بعد عني �إثر الق�صف.
ومل تتحدث و�سائل الإعالم الرو�سية عن وقوع �إ�صابات �أو
�أ�ضرار.
من جانبه ،نفى متحدث با�سم القوات امل�سلحة الأوكرانية
يف ك��رام��ات��ور���س �أن ت�ك��ون ال �ق��وات الأوك��ران �ي��ة ا�ستهدفت
مركزا حدوديا ي�ستخدمه جهاز الأمن الفدرايل الرو�سي
يف منطقة رو�ستوف ،وا�ص ًفا ادع��اء مو�سكو ب�أنه معلومات

م�ضللة .وق��ال امل�ت�ح��دث با�سم اجلي�ش الأوك� ��راين بافلو
كوفالت�شوك لل�صحفيني :ال ميكننا منعهم من �إنتاج هذه
املعلومات امل�ضللة لكننا ن�شدد على واقع �أننا لن نطلق النار
على �أي من�ش�أة مدنية �أو على منطقة رو�ستوف يف رو�سيا،
م�ضي ًفا �أن م��ا م��ن ق�صف مدفعي على ق��وات االحتالل
الرو�سية.
وتربز �أهمية هذا احلدث يف �أنه يقع بعيدا عن املنطقتني
االنف�صالينت يف �شرق �أوكرانيا ،وهما لوهان�سك ودونيت�سك
ال��واق�ع�ت��ان يف منطقة دون�ب��ا���س ،م��ا ي�شي باحتمال تعقد
الأو�ضاع املعقدة �أ�صال.
وخ�ل�ال الأي ��ام الأخ�ي�رة ،ارتفعت وت�ي�رة اال�شتباكات بني
االنف�صالني املدعومني من رو�سيا واجلي�ش الأوكراين.
وقال اجلي�ش الأوك��راين �إن جنديني قتال فيما �أ�صيب 4
�آخرون ،يف ق�صف ا�ستهدفهم �شرقي البالد.
والح �ق ��ا� � ،س��ارع االن�ف���ص��ال�ي��ون �إىل الإع �ل��ان ع��ن مقتل
�شخ�صني بق�صف حكومي يف ال�ساعات الأخرية.

يف غياب ر�ؤية دفاعية �شاملة:

برملان لبنان ميدد رفع ال�سرية
امل�صرفيةللح�صولعلىم�ساعدات

�أوروبا..الدفاع رهان الرئا�سة
الفرن�سية لالحتاد الأوروبي
•• الفجر-بوابة الذكاء االقت�صادي -ترجمة خرية ال�شيباين

�أظهرت اتفاقية اوكو�س ،واالنعطاف يف ال�سنوات الأخرية نحو جنوب �شرق �آ�سيا� ،أظهرا
لالحتاد الأوروبي ،وخا�صة فرن�سا� ،أن �أوروبا مل تعد �أكرث من م�سرح ثانوي للواليات
امل�ت�ح��دة ،ح�سب ع��امل االج�ت�م��اع �إي�ف��و خري�ستوف .ويعترب ره��ان ال��دف��اع امل�شرتك،
احل�سا�س� ،إحدى �أولويات الرئا�سة الفرن�سية لالحتاد الأوروبي.
مع احتياجات وقدرات متباينة ،يتقدم التعاون الدفاعي الأوروبي ب�شكل غري مت�ساو.
هناك العديد من املبادرات� :سيا�سة الأمن والدفاع امل�شرتكة ( ،)2009التعاون املنظم
الدائم ( ،)2017مبادرة التدخل الأوروبية (� )2018أو �صندوق الدفاع الأوروبي
( .)2021وميتلك االحت��اد الأوروب ��ي ق��درات للرتويج يف جم��ال الت�سلح ،م�شاريع
تايجر ،و�إي��رب��ا���ص �إي��ه � 400إم ،و�أق �م��ار امل��راق�ب��ة الع�سكرية ،والقمر اال�صطناعي
الع�سكري الفرن�سي الإيطايل �أثينا-فيدو�س ،تعترب �أمثلة جيدة على النجاح .وهناك
� ً
أي�ضا م�شاريع واعدة �أخرى مثل النظام الرئي�سي للقتال الربي� ،أو نظام القتال اجلوي
يف امل�ستقبل� ،أو يورودرون( .التفا�صيل �ص)13

دعت �إىل انتخابات ت�شريعية مبكرة

عبري مو�سي تعلن تر�شحها لالنتخابات الرئا�سية القادمة
•• الفجر  -تون�س

قالت رئي�سة احل��زب الد�ستوري
احل��ر ع�ب�ير م��و��س��ي خل��ال ندوة
�صحفية �أم����س االث�ن�ين �سنجرب
الرئي�س قي�س �سعيد على احرتام
ال�شعب التون�سي م�شرية اىل �أن
االحتجاجات التي يقومون بها
�ستتخذ منحى ت�صاعديا.
و�أو�ضحت مو�سي �أنه تقرر مبدئيا
تنظيم وقفة احتجاجية يوم 13
مار�س للدفاع عن الدولة وانقاذ
ال�شعب م��ن اخل�صا�صة والفقر
وخم��اط��ر االح�ت�ق��ان االجتماعي
واالنهيار املايل ،م�شددة على �أنهم
لن يخ�ضعوا للأمر الواقع ولن
ي�سمحوا بتغيري وج�ه��ة الدولة
التون�سية وتفكيك م�ؤ�س�ساتها
وتنفيذ ال�برام��ج ال�ت��ي و�صفتها
بالهدامة من قبل رئي�س الدولة
وحا�شيته وفق تعبريها.

مو�سي يف ندوة �صحفية
ك�م��ا �أك ��دت م��و��س��ي �أن للتدابري امل��ال�ي��ة واالجتماعية ال�ت��ي تهدد
اال�ستثنائية وللف�صل  80حدودا ال �� �س �ل��م االج �ت �م��اع �ي��ة وت ��راخ ��ي
ق��ال��ت �إن� ��ه مت جت ��اوزه ��ا منبهة ال ��رئ� �ي� �� ��س يف ت �ن �ف �ي��ذ املطلب
يف ال �� �س �ي��اق ذات � ��ه م ��ن معاملة الأ��س��ا��س��ي ل�ت�ح��رك��ات  25يوليو
وه��و حما�سبة االخ��وان امل�سلمني
التون�سيني على �أنهم رعايا.
وك �� �ش �ف��ت ع �ب�ير م��و� �س��ي تخوف ومنظومة الف�ساد ال�سيا�سي.
(التفا�صيل �ص)10
حزبها م��ن الأزم ��ة االقت�صادية

•• بريوت-رويرتز:

قال نواب �إن جمل�س النواب اللبناين �أقر
االثنني قانونا لتمديد مهلة رفع ال�سرية
امل�صرفية املرتبطة بالتدقيق اجلنائي عن
ح�سابات امل�صرف امل��رك��زي ،وه��و مطلب
�أ�سا�سي للح�صول على م�ساعدات �أجنبية
و�صلت �إىل طريق م�سدود.
وي�ع��د ه��ذا ال�ت��دق�ي��ق ��ش��رط��ا ك��ي يح�صل
لبنان على م�ساعدات خارجية مل�ساعدته
على التعايف من االنهيار املايل الذي حرم
معظم املودعني من ح�ساباتهم امل�صرفية
امل�ق��وم��ة ب��ال��دوالر ودف ��ع ب��أرب�ع��ة م��ن كل
خم�سة لبنانيني �إىل براثن الفقر ،وفقا
لوكاالت الأمم املتحدة.
وت�شمل الإ� �ص�لاح��ات املطلوبة خطوات
مل�ع��اجل��ة ال�ف���س��اد ،وه��و ال�سبب اجلذري
ل�لان�ه�ي��ار امل ��ايل ال ��ذي �أدى �إىل انهيار
ال�ع�م�ل��ة وت���س�ب��ب يف ت�خ�ل��ف ال��دول��ة عن
�سداد ديونها .ويف دي�سمرب كانون الأول
� 2020صادق جمل�س النواب اللبناين
على قانون يرفع ال�سرية امل�صرفية عن
رق��اب��ة البنك امل��رك��زي مل��دة ع��ام .وانتهت
�صالحية القانون يف نهاية العام املا�ضي
وق��ال بع�ض املحللني �إن ذمل ميثل عقبة
جديدة �أمام �إجراء مراجعة.
وق��ال ال�ن��ائ��ب ال�برمل��اين �إب��راه�ي��م كنعان
رئي�س اللجنة املالية يف جمل�س النواب
�إن القانون ُم� ِ�دّد الآن حلني االنتهاء من
ال �ت��دق �ي��ق .وق� ��ال ك �ن �ع��ان يف ت�صريحات
نقلتها ق�ن��وات التلفزيون املحلية “هذا
ال�ق��ان��ون �أق ��ر ب��اج�م��اع املجل�س النيابي.
القانون ي�ضع التدقيق اجلنائي على �سكة
نهائية».

رئي�س الربملان العربي :ت�شغيل
�سدالنه�ضةينتهكاتفاقياتدولية
•• عوا�صم-وكاالت:

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

م�سجلة رو�سية:
ماركة ّ

ما�سكريوفكا ،اخلداع الع�سكري الذي يع�شقه بوتني!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

تزعم مو�سكو �أنها بد�أت يف �سحب قواتها املحت�شدة يف �ضواحي �أوكرانيا.
يف املقابل ،ي�شهد الغربيون �أن �أعدادهم تتزايد ،ويخ�شون الغزو.
منذ ي��وم الثالثاء 15 ،ف�براي��ر ،ادع��ى فالدميري بوتني ب��دء ان�سحاب
القوات الرو�سية املحت�شدة بالقرب من احلدود الأوكرانية والتي �أثارت
خماوف من حدوث غزو .يف نف�س الوقت ،قال الناتو �إن عمليات االنت�شار
م�ستمرة .وهكذا �أعلن الرئي�س الأمريكي جو بايدن� ،أن عدد اجلنود
مو�ضحا �أنه
الرو�س املوجودين يف املنطقة �سيكون �أكرث من � 150أل ًفا،
ً
ي�شعر �أن هجومًا �سيحدث يف الأيام املقبلة.
�إن ع��دم ثقة ال�غ��رب يف ازدي ��اد لأن مو�سكو جعلت اخل ��داع الع�سكري
عالمتها املميزة .بالت�أكيد ،هذه احليل قدمية قدم العامل ،مثل ح�صان
طروادة املذكور يف ملحمة هومريو�س .لكن يف رو�سيا ،هذا النهج له ا�سم
حمدد :ما�سكريوفكا ،وال��ذي ميكن ترجمته حرف ًيا على �أنه متويه او
خداع .وهي مادة تد ّر�س يف �أكادميياتها الع�سكرية منذ عقود.
(التفا�صيل �ص)15

ن��دد رئي�س الربملان العربي عادل
الع�سومي �أم����س ب ��إع�لان �إثيوبيا
ال �ب ��دء ب���ش�ك��ل �أح� � ��ادي يف عملية
ت���ش�غ�ي��ل � �س��د ال �ن �ه �� �ض��ة ،م� ��ؤك ��داً
الرف�ض التام لتلك اخلطوة التي
اعتربها م�سا�ساً خطرياً باحلقوق
املائية مل�صر وال�سودان.
وقال الع�سومي يف بيان� ،إن اخلطوة
الإث �ي��وب �ي��ة مت�ث��ل �أي �� �ض �اً انتهاكاً
� �ص��ري �ح �اً ل�لات �ف��اق �ي��ات الدولية
وال�ث�ن��ائ�ي��ة ال�ت��ي تنظم ا�ستخدام
مياه نهر النيل كنهر دويل ،مبا يف
ذلك التزامات �إثيوبيا املوقع عليها
رئي�س ال��وزراء الإثيوبي يف �إعالن
املبادئ لعام .2015
وطالب رئي�س الربملان �أدي�س �أبابا
باالمتناع عن اتخاذ �أي �إجراءات
�أح��ادي��ة ت�ل�ح��ق ال���ض��رر بامل�صالح
املائية لدول امل�صب ،م�ؤكداً �أن هذه
الت�صرفات لن تغري من الطبيعة
القانونية والتاريخية للح�ص�ص
امل��ائ �ي��ة ال �ث��اب �ت��ة ل �ك��ل م ��ن م�صر
وال�سودان واملعرتف بها دولياً.
وج� ��دد ال�ع���س��وم��ي ال �ت ��أك �ي��د على
�ضرورة �سرعة التو�صل �إىل اتفاق
ق��ان��وين م �ل��زم مل ��لء ��س��د النه�ضة
وت�شغيله ،دون الإ��ض��رار بامل�صالح
املائية لكل من م�صر وال�سودان.
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بحثا �سبل توفري �أف�ضل �أ�شكال احلياة الكرمية �سواء للمواطنني �أو املقيمني

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يناق�شان م�سرية التطوير والتنمية ال�شاملة يف الدولة
•• دبي -وام:

ال �ت �ق��ى � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" �أخاه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د الأع � �ل� ��ى للقوات
امل�سلحة ظهر �أم����س يف ا�سرتاحة
املرموم بدبي.
وناق�ش �سموهما خالل اللقاء عددا
م��ن املو�ضوعات املتعلقة مب�سرية
ال�ت�ط��وي��ر وال�ت�ن�م�ي��ة ال���ش��ام�ل��ة يف
ال ��دول ��ة ب �ق �ي��ادة � �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،و ما
ت�شمله من م�شاريع كربى وخطط
طموحة هدفها الأول حتقيق رفعة
الوطن وخدمة حا�ضر وم�ستقبل

املواطن.
وتناول النقا�ش �أي�ضا اجلهود التي
تقوم بها ال��دول��ة يف �سبيل توفري

�أف �� �ض��ل �أ� �ش �ك��ال احل �ي��اة الكرمية
�سواء للمواطنني �أو املقيمني ،وفق
�أرقى املعايري واملمار�سات العاملية.

وت� �ط ��رق احل ��دي ��ث �إىل م�شاريع
اخلم�سني و اال�ستعداد للمرحلة
املقبلة من النمو مب�شاركة ال�شباب

وما هو م�أمول منهم من �إ�سهامات
�إي�ج��اب�ي��ة ل��دف��ع م�سرية التطوير
ق��دم��ا �ضمن خمتلف م�ساراتها،

لرت�سيخ النموذج التنموي الرائد
الذي جنحت الإم��ارات يف تقدميه
على مدار ال�سنوات املا�ضية ،ومبا

ي�ضمن لها �أعلى م�ستويات الريادة
يف �شتى القطاعات احليوية التي
ت�صب يف نهاية امل�ط��اف يف �صالح

ال��وط��ن وامل ��واط ��ن ،وت �ع��زز مكانة
الإم��ارات قبلة للمواهب اخلالقة
ومق�صدا العقول املبدعة.
وت �ب��ادل ��س�م��وه�م��ا احل��دي��ث حول
اال� �س �ت �� �ض��اف��ة ال �ن��اج �ح��ة ملعر�ض
�إك���س�ب��و  2020دب ��ي و�أث ��ره ��ا يف
�إح � ��داث م��زي��د م��ن ال �ت �ق��ارب بني
� �ش �ع��وب ال� �ع ��امل مب ��ا �أت� ��اح� ��ه من
ف ��ر� ��ص ال� �ل� �ق ��اء واالط � �ل� ��اع على
ثقافاتهم وح�ضاراتهم املتنوعة،
وق�ي�م��ة احل ��دث ال�ك�ب�ير يف ت�أكيد
ق� ��درة الإم � � ��ارات ع�ل��ى ا�ست�ضافة
العامل من �أجل �إقامة حوار هدفه
التو�صل �إىل عامل �أف�ضل ينعم فيه
اجلميع بفر�ص التقدم والرخاء
واالزدهار.
ح�ضر اللقاء �سمو ال�شيخ مكتوم
ب��ن حم �م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
ن ��ائ ��ب ح ��اك ��م دب� ��ي ن ��ائ ��ب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير املالية .

حممد بن را�شد يت�سلم �أوراق اعتماد �سفراء جدد لدى الدولة
•• دبي  -وام:

ت�سلم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" �أم�س الإثنني بح�ضور �سمو
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير املالية و الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية �أوراق اعتماد �سفراء جدد معينني
لدى الدولة لعدد من الدول ال�شقيقة وال�صديقة.

و رحب �سموه خالل اال�ستقبال ،ال��ذي جرى يف مقر �إك�سبو  2020دبي،
بكل من �سعادة �سفيان �سامل ال�شيباين� ،سفري ليبيا ،و�سعادة ماماري كامارا،
�سفري مايل ،و�سعادة لوي�س �ألفون�سو دي �ألبا غونغورا� ،سفري املك�سيك معربا
لهم عن خال�ص �أمنياته بالتوفيق يف مهامهم ومبا ي�سهم يف تعزيز روابط
التعاون بني دول��ة الإم ��ارات وبلدانهم ،ويخدم يف تر�سيخ دعائم ال�شراكة
�ضمن خمتلف امل�سارات الدبلوما�سية واالقت�صادية والثقافية.
و �أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم �أن حكومة الإمارات
حري�صة على تقدمي كافة �أ�شكال الدعم املمكنة للبعثات الدبلوما�سية العاملة

يف الدولة ،لتمكينهم من القيام ب�أدوارهم على الوجه الأكمل ،تر�سيخا ملبادئ
االنفتاح وال�شراكة التي تتبناها الدولة يف عالقاتها مع خمتلف دول العامل
ال�شقيقة وال�صديقة ،على �أ�سا�س من االح�ترام املتبادل وم��راع��اة امل�صالح
امل�شرتكة بغية تو�سيع قاعدة التعاون البناء يف خمتلف املجاالت.
م��ن جانبهم نقل ال�سفراء الثالثة اجل��دد حتيات ق��ادة دول�ه��م و�أمنياتهم
لدولة الإم��ارات و�شعبها الكرمي مبزيد من التقدم واالزده��ار وتقديرهم
لنه�ضتها احل�ضارية ال�شاملة وللنموذج ال��رائ��د ال��ذي تقدمه يف م�ضمار
العمل التنموي والإن�ساين على ال�صعيدين الإقليمي وال��دويل ،وما ت�سهم

به الإم��ارات من جهود هدفها �إيجاد غد �أف�ضل ينعم فيه الإن�سان ب�أ�سباب
اال�ستقرار والرخاء.
ح�ضر املقابلة �سمو ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعيد �آل مكتوم ،رئي�س هيئة دبي
للطريان امل��دين الرئي�س الأعلى ملجموعة ط�يران الإم��ارات ،و�سمو ال�شيخ
�أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س جمل�س دبي للإعالم ،و�سمو
ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي،
ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان ،وزير الت�سامح والتعاي�ش ،وعدد
من �أ�صحاب املعايل الوزراء.

زار جناحي الأوروغواي وبنما يف �إك�سبو

حممد بن را�شد يبحث مع رئي�س الأوروغواي تعزيز التعاون الثنائي وال�شراكة االقت�صادية
•• دبي-وام:

التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" �أم�س فخامة لوي�س ال كايي بو
رئي�س جمهورية الأوروغواي ال�شرقية ال�صديقة الذي يزور البالد حاليا
للم�شاركة يف احتفاالت ب�لاده بيومها الوطني يف "�إك�سبو  2020دبي"
بح�ضور �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية.
و �أع��رب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد خالل اللقاء الذي جرى
خ�لال جولة يف مقر جناح الأوروغ ��واي يف �إك�سبو عن ترحيبه بالرئي�س
لوي�س ال كايي بو والوفد املرافق .
و تطرق النقا�ش �إىل تطور العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل تنميتها
ال�سيما على �صعيد التعاون االقت�صادي واال�ستثماري والتقني ،واكت�شاف

فر�ص جديدة تخدم الأهداف التنموية للجانبني ،ومبا يرقى �إىل تطلعات كما �أع��رب رئي�س الأوروغ��واي عن خال�ص التهاين لدولة الإم��ارات قيادة
ال�شعبني ال�صديقني ،وي�ع��زز ج�سور التوا�صل ب�ين دول��ة الإم ��ارات ودول و�شعبا على التنظيم املتميز لإك�سبو مع انعقاده للمرة الأوىل يف ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا ،وتقديره للدور الرائد الذي ت�ضطلع به
�أمريكا الالتينية ب�صورة عامة.
جرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض دور معر�ض �إك�سبو  2020دبي يف توطيد دول��ة الإم ��ارات على ال�صعيد ال��دويل ال�سيما يف جم��ال ت�شجيع احل��وار و
ال��رواب��ط بني �شعوب العامل و�إ�سهامه يف حتقيق مزيد من التقارب بني التفاهم والتعاي�ش وال�سالم ،متمنيا ل�شعب وقيادة دولة الإم��ارات مزيدا
بلدانه ،مبا يتيحه من فر�صة لالطالع على ثقافات العامل ،ف�ضال عما من النجاح والتقدم واالزدهار.
ي��وف��ره احل ��دث ال�ع��امل��ي ال�ك�ب�ير م��ن م�ساحة رح�ب��ة للتعرف ع�ل��ى �أحدث ح�ضر اللقاء �سمو ال�شيخ �أح�م��د ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،رئي�س
االبتكارات واحللول التي ت�سهم يف �إيجاد عامل �أف�ضل يت�شارك فيه اجلميع جمل�س دبي للإعالم و �سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،
رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي.
فر�ص التقدم والنمو.
من جانبه� ،أعرب الرئي�س لوي�س ال كايي بو عن عميق امتنانه ملا وجده يف �إىل ذلك ،قام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم يرافقه �سمو
دولة الإمارات من ترحاب وح�سن ا�ستقبال م�ؤكدا حر�ص بالده على تنمية ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،و�سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد
روابط ال�صداقة والتعاون بني البلدين وعرب عن �أمله يف �أن تكون م�شاركة بن را�شد �آل مكتوم ،و�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،
بزيارة جناح دولة بنما املقام يف منطقة "املو�ضوعات" يف �إك�سبو ،والتي تروج
الأوروغواي يف معر�ض �إك�سبو �إ�ضافة تخدم حتقيق هذا الهدف.

لنف�سها من خالله كبوابة للأمريكيتني كمركز رئي�سي للتجارة والأعمال
والتقنية ،وتعر�ض فيه ملا تتمتع به من فر�ص ا�ستثمارية ،مع تقدمي ملحات
من ثقافتها وتراثها.
و اطلع �سموه خالل الزيارة على ما تقوم به بنما من جهود لتي�سري حركة
التجارة العاملية من خالل قناة بنما البحرية التي ت�شكل �أحد �أهم املمرات
املالحية والروابط احليوية للتجارة العاملية �إذ ت�شكل حلقة الو�صل بني
املحيطني الهادئ والأطل�سي.
و��ش��اه��د �سموه م��ا تعر�ضه بنما يف جناحها م��ن م�ق��وم��ات ج��ذب �سياحي
متنوعة ومن �أبرزها بيئتها الطبيعية اخلالبة واحلياة الفطرية الغنية
�إ�ضافة �إىل ما ت�شتهر به من م��زارع النب الذي تنتج بع�ض �أف�ضل �أنواعه
على م�ستوى العامل� ،إ�ضافة �إىل خم�سة مواقع ت�ضمها بنما م�سجلة على
قائمة منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة " اليوني�سكو "
للرتاث العاملي.
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املوارد الب�شرية والتوطني ت�شكل جلنة خا�صة لتظلمات �أ�صحاب العمل والعمال الداخلية تعلن متديد قرار �إيقاف الطائرات بدون طيار والريا�ضات اجلوية اخلفيفة مبختلف �أ�شكالها

•• دبي -وام:

�أ�صدرت وزارة املوارد الب�شرية والتوطني قرارا بت�شكيل جلنة للنظر يف التظلمات املقدمة من طريف عالقة العمل
التعاقدية بخ�صو�ص القرارات ال�صادرة عن الوزارة بحق �أي منهما .ي�أتي ذلك تنفيذا للمر�سوم بقانون احتادي ب�ش�أن
تنظيم عالقات العمل والئحته التنفيذية ومبا ي�ؤكد على مبد�أ النزاهة وال�شفافية يف التعامل مع �أ�صحاب العمل
والعمال وتوفري قناة خا�صة ل�سماع �صوتيهما حيال القرارات املتخذة من الوزارة واملتعلقة ب�أي طرف منهما ال �سيما
من حيث التظلم من قرار رف�ض ت�صريح العمل والغرامات الإدارية ووقف املن�ش�أة والتظلم من حظر منح ت�صريح
عمل للعامل وغريها من القرارات .وحدد القرار الوزاري مدة  30يوما لتقدمي طلب التظلم حت�سب من تاريخ علم
املتظلم بالقرار ال�صادر عن الوزارة بحقه على �أن يكون الطلب م�سبباً ومرفقاً به كافة امل�ستندات امل�ؤيدة له .ومن
املقرر �أن يتم البت يف طلب التظلم خالل  15يوم عمل من تاريخ تقدميه و�إخطار مقدم طلب التظلم والوحدات
التنظيمية يف الوزارة بقراراتها التخاذ الالزم ب�ش�أنه .يذكر �أن تقدمي التظلمات يكون من خالل املوقع االلكرتوين
للوزارة � mohre.gov.aeأو من خالل التطبيق الذكي للوزارة املتوافر يف متجري �أبل �ستور وجوجل بالي حيث
�سيتم ا�شعار �صاحب طلب التظلم بالنتيجة فور االنتهاء من النظر يف الطلب من قبل اللجنة.

•• �أبوظبي -وام:

�أع �ل �ن��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة مت��دي��د ق ��رار �إي �ق ��اف عمليات
الطريان مل ّ
الك وممار�سي وهواة الطائرات بدون طيار و
التي تت�ضمن م�ستخدمي الطائرات دون طيار "الدرون" و
الطائرات الريا�ضية اخلفيفة مبختلف �أ�شكالها و�أنواعها
مبا فيها ممار�سة الريا�ضات اجلوية وال�شراعية وحتى
�إ�شعار �آخ��ر وذل��ك بالتن�سيق مع الهيئة العامة للطريان
املدين وفقاً للتعليمات ال�صادرة و�أو�ضحت �أنه يتم حاليا
مراجعة وتعديل الأنظمة املتعلقة با�ستخدام الطائرات
بدون طيار يف الدولة و مناطق الطريان.

و �أكدت ال��وزارة �ضرورة التزام �أف��راد املجتمع بالتعليمات
احل�ك��وم�ي��ة مم�ث�ل��ة ب � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة و ال�ه�ي�ئ��ة العامة
ل �ل �ط�يران امل� ��دين وذل� ��ك ح �ف��اظ �اً ع�ل��ى ��س�لام��ة الأرواح
وامل�م�ت�ل�ك��ات والأج� � ��واء م��ن ج ��راء اال� �س �ت �خ��دام اخلاطئ
وغ�ير الآم��ن لتلك ال�ه��واي��ة .و�أو��ض�ح��ت �أن��ه فيما يخ�ص
اجل�ه��ات وال���ش��رك��ات ال�ت��ي لديها ع�ق��ود عمل �أو م�شاريع
جتارية تعتمد على ا�ستخدام الطائرات بدون طيار ف�إنه
يتوجب عليها التوا�صل مع الهيئة العامة للطريان املدين
لأخ��ذ اال�ستثناءات والت�صاريح الالزمة للقيام ب�أعمالها
وم�شاريعها خالل هذه الفرتة جتنباً لأي تبعات ت�ؤثر على
توقيتات هذه امل�شاريع .و�شددت وزارة الداخلية على �أن كل

من يقوم بت�شغيل �أي عمليات طريان �أو ممار�سة �أي من
هذه الأن�شطة وعدم التقيد بالتعليمات ال�صادرة �سيعر�ض
نف�سه للم�ساءلة القانونية طبقاً للمادة  176من املر�سوم
بقانون احت��ادي رق��م  31ل�سنة  2021يف ��ش��أن قانون
اجلرائم والعقوبات وال��ذي يعاقب باحلب�س مدة ال تقل
عن �ستة �أ�شهر و ال تزيد على خم�س �سنوات ،وبالغرامة
ال�ت��ي ال ت�ق��ل ع��ن � 100أل ��ف دره ��م� ،أو ب ��إح��دى هاتني
العقوبتني كل من طار فوق مناطق من �إقليم الدولة على
خ�لاف احلظر ال�صادر من ال�سلطات املخت�صة ،ويعد يف
حكم الطريان التحليق بطائرة بدون ط ّيار ويعاقب على
ال�شروع يف ذلك باحلب�س �أو الغرامة.
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م�س�ؤول دويل لـ «وام» :الإمارات من �أكرب املانحني لربنامج الأغذية العاملي
•• دبي -وام:

خليفة بن طحنون ي�ستقبل رئي�س جمل�س ال�شعب الهندي يف واحة الكرامة
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل ال�شيخ خليفة ب��ن ط�ح�ن��ون �آل ن�ه�ي��ان مدير
تنفيذي مكتب �ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء يف ديوان ويل عهد
�أبوظبي ام�س يف واح��ة الكرامة ب�أبوظبي معايل �أوم
بريال رئي�س جمل�س ال�شعب بجمهورية الهند وذلك يف
�إطار زيارته الر�سمية للدولة .ولدى و�صوله �إىل واحة
الكرامة ا�ستعر�ض معاليه مع ال�شيخ خليفة بن طحنون
�آل نهيان مرا�سم حر�س ال�شرف ثم و�ضع �إكليال �أمام
ن�صب ال�شهيد ال��ذي يتكون من  31لوحا ي�ستند كل
منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والت�ضامن بني
قيادة دولة الإمارات و�شعبها وجنودها الأبطال .و قدم

ال�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد �آل نهيان خالل
جولة ق��ام بها معايل �أوم ب�يرال رئي�س جمل�س ال�شعب
بجمهورية الهند يف خمتلف �أنحاء الواحة �شرحا وافيا
عن مرافقها التي ترمز �إىل بطوالت �أبناء دولة الإمارات
ال�ب��وا��س��ل وت�ضحياتهم وت�ع�بر ع��ن الكثري م��ن القيم
وال��دالالت الوطنية اجلليلة واختتم جولته بت�سجيل
ك�ل�م��ة يف ��س�ج��ل ال � ��زوار ت�ع�بر ع��ن ت �ق��دي��ره لبطوالت
وت�ضحيات �شهداء دولة االمارات العربية املتحدة .ي�شار
�إىل �أن واحة الكرامة تعترب �أحد �أب��رز املعامل الوطنية
واحل�ضارية يف العا�صمة �أبوظبي ومت ت�شييدها تخليدا
لبطوالت �شهداء الإمارات وت�ضحياتهم يف �سبيل الدفاع
عن الوطن وحماية مكت�سباته ومنجزاته.

�أك� ��د جم �ي��د ي�ح�ي��ي م��دي��ر مكتب
ب��رن��ام��ج الأغ ��ذي ��ة ال �ع��امل��ي التابع
ل �ل��أمم امل �ت �ح��دة ب��دب��ي مم�ث�ل��ه يف
منطقة دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية �أن دولة الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ت �ع��د م��ن �أكرب
ال� ��دول امل��ان�ح��ة ل�ل�برن��ام��ج عامليا،
الفتا �إىل الدور احليوي التي لعبته
ال��دول��ة يف ت�ق��دمي ال��دع��م امل ��ادي،
ف���ض�لا ع��ن ال��دع��م اللوجي�ستي
والو�صول �إىل احل��االت الإن�سانية
املحتاجة يف الكثري من البلدان.
و و�صف "يحيي" يف حوار مع وكالة
�أن �ب��اء الإم � ��ارات "وام" � ..إك�سبو
 2020دب ��ي ،ب ��أن��ه جت�م��ع عاملي
ي�سلط ال���ض��وء ع�ل��ي املو�ضوعات
التي ت ��ؤرق العامل ويبحث توفري
حلول لها.
و ح��ول �أ� �س �ب��وع ال �غ��ذاء والزراعة
و�سبل العي�ش يف �إك�سبو دب��ي ،قال
" "هذا الأ� �س �ب��وع م�ه��م بالن�سبة
لنا فيما يخ�ص حم��ارب��ة ظاهرة

اجل � ��وع ب ��ال� �ع ��امل ،وال �ت �ط �ل��ع �إىل
معرفة الأفكار وم�شاركة املبادرات
اجل ��دي ��دة ل�ن�ت�م�ك��ن م ��ن حماربة
اجل��وع ب�شكل �أ� �س��رع وب�ح�ل��ول عام
."2030
و ب���ش��أن ا��س�ت�ف��ادة ب��رن��ام��ج الغذاء
العاملي من امل�شاركة يف �إك�سبو دبي
لفت �إىل �أهمية احلدث العاملي يف
ت�سليط ال�ضوء على ظاهرة اجلوع
يف جتمع عاملي يجتمع به �أكرث من
 192دولة وقال  " :ن�أمل بنهاية

�أ�سبوع ال�غ��ذاء وال��زراع��ة �أن يكون
لدينا �أفكار ومبادرات �أف�ضل على
�صعيد حماربة اجلوع".
و بخ�صو�ص ظ��اه��رة اجل��وع حول
العامل و�أبرز �أ�سبابها �أو�ضح جميد
يحيي �أن ه �ن��اك م��ا ي �ف��وق 800
مليون �شخ�ص حول العامل يعانون
من انعدام الأمن الغذائي وقال �إن
من �أهم �أ�سباب اجلوع  ..النزاعات
امل�سلحة وم��ن ث��م جائحة كورونا
التي فاقمت الو�ضع الإن�ساين ..

ولدينا اليوم  45مليون �شخ�ص يف
 43دولة علي �شفا خطوة واحدة
م��ن امل �ج��اع��ة ل ��ذا م��ن ال�ضروري
ن�شر الوعي مع احلاجة �إىل وجود
�إرادة �سيا�سية عاملية للق�ضاء علي
اجلوع بحلول ."2030
و ب�ش�أن �سبل مواجهة خطر انعدام
الأم��ن ال�غ��ذائ��ي �أو��ض��ح �أن العامل
ينتج غ��ذاء يفوق احتياجاته ،لذا
ي�ت��وج��ب وق��ف ال �ن��زاع��ات امل�سلحة
واحلروب  ،والعمل �سويا من �أجل
حت�سني النظام الغذائي ،لي�صبح
الو�صول �إىل مليار �شخ�ص يعانون
من نق�ص امل��واد الغذائية يف غاية
ال���س�ه��ول��ة ،وال �ل �ج��وء �إىل الأفكار
واالب� �ت� �ك ��ارات اجل ��دي ��دة ملواجهة
ال �ت �غ �ي�يرات امل �ن��اخ �ي��ة ،واجلفاف
وال�ت���ص�ح��ر ،يف ال �ق��رن الأفريقي
ومنطقة ال�ساحل.
و عن �أبرز الدول الداعمة لربنامج
الأغذية العاملي للأمم املتحدة �أكد
امل�س�ؤول الدويل �أن دولة الإمارات
من �أكرب الدول الداعمة لعمليات
الربنامج يف كثري من مناطق دول

العامل وق��ال �إن هناك نوعني من
امل�ساعدات هما تقدمي العون املايل،
والآخ��ر متكيننا من الو�صول �إىل
مناطق عملياتنا ،والإم��ارات تقوم
ب�ه��ذي��ن ال��دوري��ن م�ع��ا م��ن خالل
مكاتبنا وم�ستودعاتنا لال�ستجابة
ل � �ل � �ح ��االت الإن� ��� �س ��ان� �ي ��ة يف دب ��ي
واال��س�ت�ف��ادة الق�صوى م��ن املوقع
اجلغرايف والت�سهيالت اللوج�ستية
متكننا �أي�ضا من و�صول امل�ساعدات
الإن�سانية �إىل ثلثي امل�ستفيدين من
عملياتنا خ�لال ��س��اع��ات ب�سيطة،
وهو تعاون م�ستمر ومثمر ،ونطمح
لزيادة ال�شراكة مع دولة الإمارات
العربية املتحدة ".
وعن الدعم املطلوب ملواجهة خطر
اجل��وع ح��ول العامل �أو��ض��ح جميد
يحيي �أن برنامج الأغذية العاملي
ح�صل يف ع��ام  ،2021م��ا يقرب
من  9مليارات ون�صف املليار دوالر
لكن يف عام  2022نحتاج �إىل 15
م�ل�ي��ار دوالر  ..و ك��ل ع��ام تتزايد
امل�شكلة ب�سبب التو�سع اجلغرايف
للظاهرة ".

نظمت ور�شة تدريبية مب�شاركة وا�سعة من كوادرها

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تعزز وعي موظفيها ب�سبل تبني ممار�سات جودة احلياة يف بيئة العمل
•• دبي-الفجر:

تريندز و«حرف �آند فا�صلة» يوقعان اتفاقية تعاون بحثي و�إعالمي
•• ابوظبي-الفجر:

و ّق��ع "مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات" مذكرة
تفاهم وتعاون يف املجاالت البحثية والعلمية مع "حرف
�آن��د فا�صلة ميديا" ،ت�ه��دف �إىل تعزيز ال�ت�ع��اون بني
اجلانبني يف املجاالت البحثية واال�ست�شارات والتدريب،
�إىل جانب تو�سيع القاعدة املعرفية واال�ستفادة من
اخلربات العلمية والبحثية املرتاكمة لديهما.
و ّق��ع االتفاقية من جانب "تريندز" الدكتور حممد
عبداهلل العلي ،الرئي�س التنفيذي للمركز ،ومن جانب
"حرف �آند فا�صلة" ال�سيد من�صور النقيدان امل�ؤ�س�س
واملدير العام للمركز ،بح�ضور نائبته الدكتورة �أمل
��ص�ق��ر� ،إذ تن�ص االت�ف��اق�ي��ة ع�ل��ى ال �ت �ع��اون والتن�سيق
ب�ي�ن اجل��ان �ب�ي�ن وت�ف�ع�ي�ل�ه�م��ا يف جم� ��االت الدرا�سات
وا�ستطالعات ال��راي ،وت�ب��ادل اخل�برات والتدريب يف
املجاالت الإعالمية والبحثية.
و�أك � ��د ال��دك �ت��ور حم �م��د ع �ب��د اهلل ال �ع �ل��ي �أن توقيع
االتفاقية ي�أتي يف �إطار حر�ص "تريندز" على االنفتاح
على خمتلف امل�ؤ�س�سات واملراكز الإعالمية والبحثية
املحلية والإقليمية والعاملية ،مبا يخدم جهود املركز
الهادفة �إىل دعم البحث العلمي الر�صني و�إعداد جيل
جديد من الباحثني ال�شباب القادرين على امل�شاركة
بفعالية يف �صناعة امل�ستقبل.
و��ش��دد على �أه�م�ي��ة تكاتف الإع�ل�ام وال�ب�ح��ث العلمي
من �أجل ن�شر املعرفة ال�صحيحة ،ون�شر قيم الت�سامح

و�ألأخ َّوة الإن�سانية ونبذ العنف والكراهية ،مو�ضحاً �أن
البحث العلمي ي�شكل �أم��راً �أ�سا�سياً لتقدمي حمتوى
�إعالمي ر�صني ومفيد ،ي�ساهم يف دعم �صنّاع القرار
واملهتمني ب�شكل ع��ام ،م���ش�دّداً على �أهمية التوا�صل
امل�ع��ريف وال�ف�ك��ري م��ع خمتلف امل��ؤ��س���س��ات الإعالمية
والبحثية ملواكبة الق�ضايا الإقليمية والعاملية بالنقا�ش
والتحليل وطرح حلول الت�صدي لها.
ب� ��دوره� ،أو� �ض��ح ال�سيد من�صور ال�ن�ق�ي��دان �أن توقيع
مذكرة التفاهم والتعاون مع مركز تريندز للبحوث
واال�ست�شارات ،ي�ؤ�س�س لعالقة متميزة بني الطرفني،
و�أ� �ض��اف �أن االتفاقية ت�ع��زز اال��س�ت�ف��ادة م��ن اخلربات
البحثية والعلمية التي ميتلكها "تريندز" يف جمال
عمل مركز "حرف �آند فا�صلة" ،خا�صة يف جمال الن�شر
والتدريب واال�ست�شارات عرب تنظيم الدورات والندوات
امل�شرتكة وكذا الن�شر املتبادل بني الطرفني.
ك�م��ا �أو� �ض��ح ال �ن �ق �ي��دان �أن االت �ف��اق �ي��ة ت��دع��م الر�ؤية
امل �� �ش�ترك��ة ل �ل �ط��رف�ين وال� �ت ��ي ت��رك��ز ع �ل��ى النهو�ض
بقدرات وطاقات اجليل اجلديد من ال�شباب الباحثني
الإم��ارات �ي�ي�ن و��ض��خ دم ��اء ج��دي��دة لل�ساحة البحثية
الإماراتية واخلليجية ودعم هذه الطاقات بالتدريب
ال�لازم والت�شجيع امل�ستمر على امل�شاركة والتفاعل يف
ال�ساحات البحثية والإعالمية ،م�شرياً �إىل �أن مركز
"حرف �آند فا�صلة "ي�سعده دوما �أن يتيح الفر�صة
ل�شباب الباحثني الإماراتيني للكتابة وامل�شاركة عرب
من�صاته املختلفة.

�أكرث من � 99ألف م�ستفيد من مبادرة «�سر ب�أمان» ب�شرطة �أبوظبي خالل 2021
•• �أبوظبي-الفجر:

ا� �س �ت �ف��اد � 99121أل� ��ف م �ت �ق��دم ع �ل��ى رخ �� �ص��ة قيادة
املركبات يف �أبوظبي والعني والظفرة ،من مبادرة " �سر
ب�أمان" ب�شرطة �أبوظبي خالل عام  2021للتوعية
ب�أ�ضرار املخدرات �ضمن املنهج املعتمد ل�شركة الإمارات
لتعليم ق�ي��ادة ال���س�ي��ارات .و�أك��د العميد طاهر غريب
الظاهري مدير مديرية مكافحة امل�خ��درات يف قطاع
الأم��ن اجلنائي ،جناح املبادرة يف ن�شر الوعي مبخاطر
امل��واد املخدرة وت�أثرياتها ال�سلبية على �صحة الإن�سان
و��س�لام�ت��ه ،م �ع��ززاً ال��وق��اي��ة م��ن ال��وق��وع يف ��ش��رك هذه
الآفة ال�صحية واالجتماعية اخلطرة .و�أ�شاد باجلهود
وال �ت �ع��اون امل���ش�ترك��ة ب�ين ��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي وال�شركاء
وامل��ؤ��س���س��ات املجتمعية امل�ع�ن�ي��ة يف ت�ع��زي��ز ال��وع��ي من
خم��اط��ر ت�ع��اط��ي امل �خ��درات وم�ع��اجل��ة الإدم� ��ان عليها،

ووقاية املجتمع من تداعياتها اخلطرية على ال�شباب
خ��ا��ص��ة� ،إ��س�ه��ام�اً يف ح�م��اي��ة اجل�م�ي��ع وحت�ق�ي��ق الهدف
الأ�سمى يف خلق جمتمع الأمن والأمان.
وذكر العقيد حممد الربيك العامري مدير مديرية
ترخي�ص ال�سائقني والآليات �أنه مت توعية املتقدمني
لرخ�صة القيادة مبخاطر التعاطي من خالل ت�ضمني
مادة التوعية من �أ�ضرار املخدرات �ضمن مقررات �شركة
الإمارات لتعليم القيادة لت�صبح �أحد املواد التي يتطلب
معرفتها للح�صول على رخ�صة القيادة �ضمن املنهج
امل�ق��رر املعتمد لل�شركة .و�أو� �ض��ح امل�ق��دم حممد �سليم
العامري نائب مدير �إدارة مكافحة املخدرات يف العني
�أن عدد امل�ستفيدين من املبادرة خالل الفرتة املا�ضية
يعك�س ج �ه��ود ��ش��رط��ة �أب ��و ظ�ب��ي يف ال�ت��وع�ي��ة م��ن �آفة
امل�خ��درات ،ويعزز وقاية املجتمع على م��دار العام ،على
نحو ي�سهم يف حماية اجلميع من خماطرها.

جت�سيداً لال�سرتاتيجية الوطنية
جل � ��ودة احل� �ي ��اة  2031بدولة
الإم ��ارات العربية املتحدة ويف يف
�إطار برنامج وزارة ال�صحة ووقاية
امل �ج �ت �م��ع ل �ت �ع��زي��ز ج � ��ودة احلياة
اجل�سدية والنف�سية واالجتماعية
يف بيئة العمل نظمت الوزارة ور�شة
تدريبية بعنوان "جودة احلياة يف
بيئة العمل" ،وذلك بهدف تر�سيخ
ثقافة ج��ودة احلياة وبناء قدرات
امل �� �ش��ارك�ين ل�ت�م�ك�ي�ن�ه��م م��ن تبني
من ��ط ح �ي��اة � �ص �ح��ي �أث� �ن ��اء وبعد
�ساعات العمل .وت�ضمنت الور�شة
ت� �ع ��ري ��ف امل� ��� �ش ��ارك�ي�ن مبفاهيم
ومم � ��ار� � � �س � ��ات ومن � � � � ��اذج احل � �ي� ��اة
ال�صحية والآمنة واملحفزة ج�سدياً
ونف�سياً واجتماعياً يف بيئة العمل.
بالإ�ضافة �إىل تزويدهم مبجموعة
م��ن الأف �ك��ار التي ت�ساعدهم على
ت�ب�ن��ي ت�ط�ب�ي��ق ال �ن �م��اذج العملية
لتعزيز جودة احلياة يف بيئة العمل،
و�إي�ج��اد حلول مبتكرة للتحديات
ال�ت��ي ت��واج�ه�ه��م مب��ا ميكنهم من
تعزيز الإنتاجية والأداء.
كما ت�ضمنت الور�شة التي �شهدت
م �� �ش��ارك��ة وا�� �س� �ع ��ة م ��ن موظفي
ال� � ��وزارة ،وق��دم�ـ�ت�ه��ا امل� ��درب نوف
اجل�ن�ي�ب��ي م��دي��ر م��رك��ز الإم � ��ارات
لأب� � �ح � ��اث ال� ��� �س� �ع ��ادة يف جامعة
الإم��ارات العربية املتحدة ،العديد
م��ن امل� �ح ��اور�ُ �� ،س �ل��ط م��ن خاللها

ال�ضوء على املفهوم ال�ع��ام جلودة
احل �ي��اة يف ب�ي�ئ��ة ال �ع �م��ل ،و�أهمية
درا� � �س � ��ة من � � ��وذج ج � � ��ودة احل� �ي ��اة،
وك�ي�ف�ي��ة ال�ت�ع��ام��ل م��ع �ضغوطات
وحتديات العمل� ،إىل جانب عر�ض
لتطبيقات ج��ودة احل�ي��اة ،و�أهمية
تبنيها يف تعزيز م�ستويات الأداء
وتطوير �إدارة املوارد الب�شرية.
ب���رن���ام���ج ل���ت���ع���زي���ز ج����ودة
احلياة اجل�سدية والنف�سية
واالجتماعية يف بيئة العمل
و� �ص ��رح � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور ح�سني
الرند وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع
ال�صحة ال�ع��ام��ة �أن ت�ع��زي��ز جودة
احل�ي��اة للموظفني تعد �أح��د �أهم
الأول ��وي ��ات ل �ل ��وزارة ،ح�ي��ث قامت
ال ��وزارة بتطوير برنامج متكامل
ي �ه��دف �إىل ت�ع��زي��ز ج ��ودة احلياة

حملة نظافة يف �شاطئ مدينة املرف�أ

•• الظفرة -الفجر:

حتت �شعار معا جنعل مدينتنا �أجمل �أطلقت بلدية منطقة الظفرة حملة
توعوية للحفاظ على املرافق العامة �صاحبتها حملة تنظيف �شاطئ املغرية
مبدينة املرف�أ مب�شاركة ال�شركاء اال�سرتاتيجيني وطلبة املدار�س وعدد من
املتطوعني من املجتمع املحلي.
وتهدف احلملة �إىل ابراز �أهمية العمل التطوعي ،وتعزيز الوعي وامل�س�ؤولية
البيئية بني �أفراد املجتمع ،و�أهمية احلفاظ على نظافة ال�شواطئ واحلدائق
واملتنزهات ،وتعزيز �سلوك النظافة لدى الن�شء وت�شجيع العمل البيئي
وغر�سه بني كل الفئات.

يف بيئة العمل وف��ق معايري دليل
ال �� �س �ع��ادة وج� ��ودة احل �ي��اة يف بيئة
ال �ع �م��ل ال� ��� �ص ��ادر م ��ن الربنامج
ال��وط�ن��ي لل�سعادة وج ��ودة احلياة
ووف��ق �أف�ضل املمار�سات العاملية.
ك�م��ا ي�ه��دف ال�برن��ام��ج �أي �� �ض �اً �إىل
مت �ك�ي�ن امل ��وظ� �ف�ي�ن م� ��ن حت�سني
�أمن ��اط حياتهم وخ�ل��ق بيئة عمل
� �ص �ح �ي��ة و�آم � �ن � ��ة وحم � �ف� ��زة على
ال�سعادة والعمل الإي�ج��اب��ي ،حيث
�أك��د ال��دك�ت��ور ح�سني �أن ال�سعادة
وج��ودة احلياة يف بيئة العمل تعد
م�ك��ون �أ��س��ا��س��ي لتحقيق ال�سعادة
والرفاه ال�صحي للفرد واملجتمع.
و�أ� �ش��ار ب ��أن ال�برن��ام��ج ي�ت�ك��ون من
نظام �أيكولوجي من �ستة عنا�صر
حمورها املوظف وت�شمل م�ساحة
ون �ظ��ام ال�ع�م��ل وال�ب�ي�ئ��ة الداخلية
وامل�ؤ�س�سية وبيئة العمل اخلارجية

وبيئة احلياة ال�شاملة .كما ي�ضم
ح��زم��ة م��ن الأن �� �ش �ط��ة وامل� �ب ��ادرات
ل�ت�ع��زي��ز ال�ع�م��ل امل��ؤ��س���س��ي متعدد
امل�ستويات خللق ثقافة م�ؤ�س�سية
ج ��وه ��ره ��ا ال �� �ص �ح��ة اجل�سدية
وال �ن �ف �� �س �ي��ة وال �� �س �ل��وك ال�صحي
الإي �ج��اب��ي ل�ل�م��وظ�ف�ين ،ويف هذا
االط��ار قدمت ور�شة جودة احلياة
يف بيئة العمل جمموعة من املواد
ال �ت��وع��وي��ة وال�ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة املتعلقة
بتوفري بيئة عمل حمفزة ت�شجع
االب�ت�ك��ار وال�ت�ف�ك�ير امل �ب��دع وتعمق
االن �ت �م��اء ال��وظ�ي�ف��ي ال ��ذي يعترب
م��ن �أول ��وي ��ات ال� � ��وزارة لالرتقاء
مب �� �س �ت��وي��ات الأداء والإنتاجية
وحت�سني الكفاءة .و�أ�ضاف الدكتور
ح�سني قائ ً
ال ب�أن "الكوادر الب�شرية
ه��ي ال �ث�روة الأ��س��ا��س�ي��ة والطاقة
احل � �ي� ��وي� ��ة ال � �ت� ��ي ت� ��دع� ��م تطور
العمل" ،م �� �ش�يراً �إىل �أن تنظيم
هذه الور�شة ي�أتي يف �إط��ار حر�ص
ال � � ��وزارة ع �ل��ى دع� ��م م�ستهدفات
اخل�ط��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة الوطنية
جل � � ��ودة احل � �ي� ��اة  2031التي
ت��رك��ز على تهيئة بيئات �إيجابية
متناغمة للعمل والتعلم ،وتدعم
الرتابط ومتكن الأفراد من النمو
والتطور.
�أدوات وتطبيقات علمية
م��ن ج��ان�ب��ه �أ� �ش��ار ��س�ع��ادة عبداهلل
�أحمد �أهلي الوكيل امل�ساعد لقطاع
اخل��دم��ات امل���س��ان��دة ب��الإن��اب��ة �إىل

�أهمية ال��ور��ش��ة مب��ا ت�ضمنته من
جمموعة من الأدوات والتطبيقات
العملية املبنية على �أ�س�س علمية،
لتحقيق �أع �ل��ى م���س�ت��وي��ات جودة
احل�ي��اة يف بيئة العمل ،والرتكيز
على ال�ت��وازن املطلوب بني احلياة
املهنية واالجتماعية ،منوهاَ �إىل
ح��ر���ص ال� ��وزارة ع�ل��ى ات �خ��اذ كافة
التدابري لتقدمي الدعم لكوادرها
وم��راج�ع��ة اح�ت�ي��اج��ات�ه��م و�إط�ل�اق
م � �ب ��ادرات وب ��رام ��ج ت �ع��زز الرفاه
النف�سي وجودة احلياة وت�ساهم يف
متكينهم وبناء قدراتهم وتطوير
م�ه��ارات�ه��م ،و�إت��اح��ة ال�ف��ر���ص لهم
الك�ت���ش��اف �إم�ك��ان��ات�ه��م وتنميتها،
ل�تر� �س �ي��خ ج� ��ودة احل� �ي ��اة يف بيئة
ال �ع �م��ل ،وذل � ��ك يف �إط� � ��ار الدعم
وامل�ساندة جلهودهم التي �صنعت
الفارق يف تقدمي خدمات �صحية
�شاملة ومتكاملة مبعايري عاملية.
من جهتهم� ،أ�شاد امل�شاركون ب�أهمية
الور�شة التدريبية وما قدمته لهم
من مادة غنية باملعلومات ،ال �سيما
يف ظل تنوع حماور الور�شة والتي
قدمت �إح��اط��ة كاملة باملمار�سات
والأدوات التي ت�ساهم يف تر�سيخ
مفاهيم وممار�سات ج��ودة احلياة
يف بيئة العمل ،ومتكنهم من فهم
النماذج التطبيقية جلودة احلياة
يف بيئة ال�ع�م��ل ،م�شريين �إىل �أن
الأ�سلوب التفاعلي للتدريب �أ�سهم
يف ت�ع��زي��ز ق��درات �ه��م ع�ل��ى تطبيق
هذه النماذج ب�شكل عملي.

الثالثاء  22فبراير  2022م  -العـدد 13475

22 February 2022 - Issue No 13475

�أخبـار الإمـارات

Tuesday

04

 654,6مليون درهم �صفقات وزارة الدفاع خالل اليوم الأول

برعاية حممد بن زايد  ..من�صور بن زايد يفتتح معر�ضي يومك�س و�سيمتك�س
•• �أبوظبي-وام:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ..افتتح �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة �أم�س الن�سخة
اخلام�سة من معر�ضي "يومك�س" و�سيمتك�س"  2022اللذين تنظمهما
�شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض "�أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع وهو
احلدث املتخ�ص�ص يف الأنظمة غري امل�أهولة واملحاكاة ،والتدريب والذكاء
اال�صطناعي ،بالإ�ضافة �إىل الروبوتات والأنظمة متعددة اال�ستخدامات يف
القطاعات الدفاعية واملدنية.
ح�ضر االفتتاح  ..كل من معايل حممد بن �أحمد البواردي وزير الدولة
ل�ش�ؤون الدفاع ومعايل الدكتور �أحمد مبارك علي املزروعي رئي�س مكتب
رئي�س املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي ومعايل الدكتور مغري خمي�س
اخلييلي رئي�س دائ��رة تنمية املجتمع �أبوظبي ومعايل اللواء فار�س خلف
املزروعي القائد العام ل�شرطة �أبوظبي ومعايل املهند�س عوي�ضة مر�شد
املرر رئي�س دائرة الطاقة ومعايل حممد عبداهلل اجلنيبي رئي�س املرا�سم
الرئا�سية بوزارة �ش�ؤون الرئا�سة ومعايل الفريق الركن حمد حممد ثاين
الرميثي رئي�س �أرك ��ان ال�ق��وات امل�سلحة وم�ع��ايل ف��ار���س حممد املزروعي
امل�ست�شار يف وزارة �ش�ؤون الرئا�سة وحميد مطر الظاهري ،الع�ضو املنتدب
والرئي�س التنفيذي ل�شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض "�أدنيك" وجمموعة
ال�شركات التابعة لها� ،إىل جانب عدد من كبار امل�س�ؤولني يف عدة م�ؤ�س�سات
حكومية و�شركات خا�صة.
وخ�ل�ال ال �ي��وم الأول م��ن امل�ع��ر���ض وق �ع��ت وزارة ال��دف��اع �� 3ص�ف�ق��ات مع
�شركات حملية ودول�ي��ة بقيمة �إجمالية جت��اوزت  654,6مليون درهم،
وتوزعت على عقود ل�شركات حملية بقيمة �إجمالية تفوق  649مليون
دره��م ،وعقود خارجية تتجاوز قيمتها االجمالية  5,597مليون درهم.

•  7دول ت�شارك للمرة الأوىل هي البحرين و�إ�سرائيل و�صربيا والنم�سا وبلغاريا ومالطا وتركيا.
• ارتفاع امل�ساحة املخ�ص�صة لل�شركات العار�ضة  % 25وال�شركات اجلديدة ت�شكل  % 36من �إجمايل العار�ضني.
• ت�ضاعف العرو�ض احلية يف تالل �سويحان �إىل  15عر�ض ًا ،والك�شف لأول مرة عن  22ابتكار جديد.
• �إطالق من�صة يومك�س و�سيمتك�س لتمكني رواد الأعمال دعم ًا لل�شركات النا�شئة يف القطاع.
• اللواء اجلابري :من�صة للتجارب الريادية تعزز جهود الدولة لالطالع على �أحدث االبتكارات.
• الظاهري :تعزيز مكانة �أدنيك على خارطة �سياحة الأعمال بقدراتها على تنظيم املعار�ض الكربى.
وا�شتملت ال�صفقات على �صفقة مع �شركة �إنرتنا�شيونال جولدن جروب
ل�شراء �أنظمة طائرات م�سرية بقيمة  10ماليني دره��م ،و�صفقة �أخرى
مع �شركة جلوبال ايروا�سبي�س لوج�ستك�س لتوفري خدمات الدعم الفني
وال�صيانة والإ��ص�لاح وقطع الغيار بقيمة جت��اوزت  639مليون درهم.
كما ت�ضمنت عقد مع �شركة Denel SOC Ltd, trading as/
 /Denel Dynamicsيف جنوب �أفريقيا لتوفري م�ساندة فنية
لأنظمة الطائرات بقيمة �إجمالية فاقت  5,597مليون درهم.
و�شهدت ن�سخة هذا العام  -التي ت�شارك فيها � 134شركة من  26دولة
ح��ول ال�ع��امل ،منها  7دول ت�شارك للمرة الأوىل  -من��واً ا�ستثنائياً وغري
م�سبوق� ،إذ ازدادت امل�ساحة املخ�ص�صة لل�شركات العار�ضة بن�سبة ،25%
فيما ا�ستحوذت ال�شركات اجل��دي��دة التي ت�شارك لأول م��رة على 36%
من �إجمايل العار�ضني ،بينما متثل ال�شركات الوطنية  29%من �إجمايل
ال�ع��ار��ض�ين امل���ش��ارك�ين يف الن�سخة اخلام�سة م��ن امل�ع��ر��ض�ين .وت�ضاعفت
العرو�ض احلية التي تقام يف منطقة تالل �سويحان ،وهي �إحدى الفعاليات
الرئي�سية للمعر�ضني ،وازداد عدد الأنظمة املتطورة امل�شاركة فيها ب�شكل
الفت ،حيث من املقرر �أن ت�شهد هذه العرو�ض الك�شف عن  22تكنولوجيا

ج��دي��دة ون�ظ��ام مبتكرة مل ي�سبق الك�شف عنهما يف ال���س��اب��ق .ويف تطور
ملحوظ يج�سد حر�ص �شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض "ادنيك" على
دعم ري��ادة االعمال يف القطاعات احليوية ،ت�شهد الن�سخة اخلام�سة من
معر�ضي "يومك�س" و"�سيمتك�س" � 2022إط�ل�اق من�صة "يومك�س"
و"�سيمتك�س" لل�شركات النا�شئة املخت�صة يف القطاع ،والتي تهدف �إىل
متكني هذه ال�شركات وت�سليط ال�ضوء على ابتكاراتها يف املجال.
وق��ال �سعادة اللواء الركن الدكتور مبارك �سعيد غافان اجلابري رئي�س
اللجنة العليا املنظمة ملعر�ضي "يومك�س" و"�سيمتك�س"  2022وامل�ؤمتر
امل�صاحب " :هذا احلدث اال�سرتاتيجي املتخ�ص�ص يف الأنظمة غري امل�أهولة
ونظم التدريب واملحاكاة يعترب الوحيد من نوعه على م�ستوى املنطقة ملا
يلعبه من دور حموري يف دعم جهود دولة الإم��ارات نحو تر�سيخ ريادتها
العاملية عرب توظيف االبتكارات التي ت�سهم يف تعزيز االقت�صاد واال�ستقرار
واالم��ن الوطني والإقليمي .وي�أتي انعقاد هذا احل��دث يف ظل التحديات
والظروف العاملية التي ن�شهدها لي�سلط ال�ضوء على القدرات التي متتلكها
دول��ة الإم ��ارات بتنظيم ح��دث ا�سرتاتيجي على ه��ذا ال�ق��در م��ن الأهمية
لقطاع التكنولوجيا املتقدمة وال�صناعات الدفاعية".

و�أ�ضاف �سعادته " :يوفر املعر�ضان من�صة للتجارب الريادية التي تعزز
من جهود الدولة لالطالع على �أحدث االبتكارات يف جمال الأنظمة غري
امل�أهولة ويدعم مهمتها جتاه تطوير القدرات الوطنية والتي مت ّكن وتع ّزز
قدرة الدولة على جمابهة التحديات مبختلف �أنواعها وهو ما ي�ضعنا يف
م�صاف ال��دول ال��رائ��دة التي تلعب دوراً حم��ور ّي�اً على امل�ستوى الإقليمي
والدويل ،ونتطلع �إىل جناح هذه الن�سخة اال�ستثنائية والبناء على ما حتقق
يف الدورات ال�سابقة من جناح".
من جانبه ،قال حميد مطر الظاهري  " :يعترب هذا احلدث من الفعاليات
اال�سرتاتيجية ال�ت��ي ت�سهم يف دع��م اجل�ه��ود الوطنية لتنويع االقت�صاد
الوطني مبا ين�سجم مع �أهداف وتطلعات قيادتنا الر�شيدة ،وتعزيز مكانة
�أبوظبي والدولة كمركز عاملي رائد لالبتكار والتكنولوجيا " .
و�أ��ض��اف الظاهري  " :يتميز معر�ضا "يومك�س" و"�سيمتك�س"،2022
مبكانتهما ال��ري��ادي��ة على �أج�ن��دة الفعاليات وامل�ع��ار���ض وامل ��ؤمت��رات التي
تنظمها �شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض "�أدنيك" والرامية �إىل تر�سيخ
ح�ضور �إمارة �أبوظبي مبثابتها عا�صمة لقطاعي �سياحة الأعمال وال�سياحة
الرتفيهية يف املنطقة".
و�أعرب الظاهري عن فخره بفريق العمل يف �أدنيك الذين �أظهروا قدراتهم
اال�ستثنائية وخرباتهم الوا�سعة يف تنفيذ حدث عاملي على هذا القدر من
الأهمية ،ف�ض ً
ال عن املرونة التي تتمتع بها مرافق ال�شركة لدعم احلدث
بجميع تفا�صيله .
وت�شهد الدورة احلالية للمعر�ضني م�شاركة  7دول جديدة ،ت�شمل مملكة
البحرين ،و�إ�سرائيل ،و�صربيا ،والنم�سا ،وبلغاريا ،ومالطا ،وتركيا �إىل
جانب م�شاركة جناحني دوليني جديدين هما اجلناح الإ�سرائيلي واجلناح
الأوكراين ،فيما ت�شتمل فعاليات العرو�ض احلية التي تقام يف منطقة تالل
�سويحان يوم االربعاء " 23فرباير" على  15عر�ضاً �سيتم خاللها الك�شف
عن عدة تقنيات و�أنظمة جديدة ومبتكر.

يعززان مكانة الإمارات مركزا عامليا لالبتكار والتكنولوجيا

حميد الظاهري  :معر�ضا يومك�س و�سيمتك�س رافد ا�سرتاتيجي لالقت�صاد الوطني لإمارة �أبوظبي
•• �أبوظبي -وام:

�أك��د حميد مطر الظاهري الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة
�أبوظبي الوطنية للمعار�ض "�أدنيك" وجمموعة ال�شركات التابعة لها
�أن معر�ضي يومك�س و�سيمتك�س وامل��ؤمت��ر امل�صاحب لهما من الفعاليات
التي تتمتع مبكانة ا�سرتاتيجية و�أهمية كبرية �ضمن �أجندة الفعاليات
ال�سنوية التي تنظمها وت�ست�ضيفها �أدنيك �إذ ميثل احلدث من�صة عاملية
رائدة خلرباء قطاع الأنظمة غري امل�أهولة والتدريب واملحاكاة وت�ساهم يف
تعزيز �سبل التعاون وتبادل املعرفة واخلربات واالطالع على �أبرز التقنيات
واالبتكارات يف هذه القطاعات احليوية.
وق��ال ال�ظ��اه��ري يف ح��وار م��ع وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم� ��ارات "وام" �إن معر�ضي
"يومك�س" و"�سيمتك�س" �أ�سهما منذ انطالقتهما يف دعم تنوع االقت�صاد
ال��وط�ن��ي مب��ا ين�سجم م��ع �أه ��داف وتطلعات ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة للأعوام
اخلم�سني املقبلة باعتماد تقنيات ال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة م��ن خالل
تعزيز مكانة الدولة كمركز عاملي رائد لالبتكار والتكنولوجيا .
و�أ��ض��اف �أن معر�ضي يومك�س و�سيمتك�س قدما م�ساهمات مهمة يف منو
الناجت الإجمايل املحلي وتنويع م�صادر الدخل �إذ ي�سهم تعزيز التقنيات
والأنظمة غري امل�أهولة يف دع��م النمو االقت�صادي وتوفري فر�ص العمل
�ضمن ع��دد م��ن ال�ق�ط��اع��ات يف دول ��ة الإم � ��ارات �إىل ج��ان��ب ت�ع��زي��ز الدور
ال��رائ��د ال��ذي تلعبه �أب��وظ�ب��ي يف قطاع �سياحة الأع �م��ال العاملي واملتمثل
با�ست�ضافة وتنظيم املعار�ض العاملية املرموقة ،كما ي�سهم املعر�ضان يف
زي��ادة اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية يف جمال التقنيات املتقدمة واملبتكرة
م��ن خ�لال توفريهما ملن�صة ا�سرتاتيجية لبناء �شراكات فاعلة وتعزيز
التوا�صل بني كبار الالعبني الدوليني يف جم��ال الأنظمة غري امل�أهولة
ونظم التدريب واملحاكاة.
وح ��ول �أب ��رز ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت��ي ت�ق��ام ع�ل��ى ه��ام����ش الن�سخة اخل��ام���س��ة من
املعر�ضني  ..ق��ال الظاهري " الن�سخة اخلام�سة تت�ضمن جمموعة من
ال�ف�ع��ال�ي��ات اال�ستثنائية وال �ع��رو���ض احل�ي��ة ال�ت��ي ت�ق��ام يف منطقة تالل
�سويحان �إذ تعد العرو�ض احلية التي تقام على هام�ش احل��دث من�صة
نوعية ال�ستعرا�ض الأنظمة اجلوية والأر�ضية غري امل�أهولة وغريها من
تقنيات الذكاء اال�صطناعي والروبوتات امل�شاركة يف املعر�ض.
و�أ� �ض��اف �أن ن�سخة ه��ذا ال�ع��ام م��ن احل��دث ت�ست�ضيف من�صة "يومك�س"
لل�شركات النا�شئة والتي �سيتم �إطالقها للمرة الأوىل يف تاريخ املعر�ضني

• املعر�ضان ي�سهمان يف زيادة اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية مبجال التقنيات املتقدمة واملبتكرة
• �أبوظبي عا�صمة قطاعي �سياحة الأعمال وال�سياحة الرتفيهية يف املنطقة
• الك�شف عن  22من التقنيات املتقدمة و�أحدث االبتكارات اجلديدة يف جمال الأنظمة غري امل�أهولة
• م�شاركة  7دول للمرة الأوىل يف املعر�ضني �إ�ضافة �إىل جناحني دوليني جديدين
•  150وفدا ر�سميا من جميع �أنحاء العامل ي�شاركون يف فعاليات املعر�ضني
و"م�سار التكنولوجيا احلديثة" ال��ذي يت�ضمن م�ساراً يهدف �إىل �أخذ
الز ّوار يف رحلة ت�سلط ال�ضوء على �أحدث التقنيات اجلديدة واملتقدمة التي
يقدمها املعر�ضان وحمادثات "يومك�س" وامل�ؤمتر امل�صاحب للمعر�ضني.
وح ��ول ت�ط�ل�ع��ات "�أدنيك" خ�ل�ال ال � ��دورة اخل��ام���س��ة مل�ع��ر��ض��ي يومك�س
و�سيمتك�س  .. 2022قال الظاهري " توا�صل �أدنيك البناء على النجاحات
التي حققتها يف الن�سخ ال�سابقة من هذه الفعاليات اال�سرتاتيجية وموا�صلة
تنظيمها لدورات ا�ستثنائية من احلدث ،و�إ�ضافة �إجنازات جديدة ت�سهم يف
تر�سيخ املكانة الريادية لهذه الفعاليات الدولية التي تعد الوحيدة من
نوعها يف املنطقة املتخ�ص�صة يف هذه القطاعات املهمة.
و�أ�ضاف الظاهري " ن�سعى خالل ال��دورة اخلام�سة من معر�ضي يومك�س
و�سيمتك�س �إىل تر�سيخ مكانة دولة الإمارات ودورها الرئي�سي يف قطاعات
الأنظمة غري امل�أهولة واملحاكاة والتدريب والذكاء اال�صطناعي بالإ�ضافة
�إىل الروبوتات والأنظمة متعدد اال�ستخدامات يف القطاعات الدفاعية
واملدنية املحلية والدولية التي تعد من �أهم الركائز االقت�صادية للدول،
وموا�صلة تنظيم وا�ست�ضافة الفعاليات العاملية ال��رائ��دة وتعزيز مكانة
�أبوظبي م��رك��زاً رائ��دا على خارطة �سياحة الأع�م��ال العاملية ودع��م قطاع
التكنولوجيات وال��ذك��اء اال�صطناعي و�إت��اح��ة الفر�صة لعقد �شراكات
ا�سرتاتيجية مثمرة بني كربى ال�شركات العاملية والإقليمية املتخ�ص�صة
يف هذه القطاعات .وحول �أهم خمرجات م�ؤمتر "يومك�س" و"�سيمتك�س"
 ..قال الظاهري " �إن امل�ؤمتر ي�سهم يف تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة
عاملية متميزة ال�ست�ضافة امل�ؤمترات املتخ�ص�صة بالأنظمة غري امل�أهولة
ونظم املحاكاة وال�ت��دري��ب ،وجن��ح امل��ؤمت��ر يف ك�سب مكانة رائ��دة عاملياً يف
قطاعات الأن�ظ�م��ة غ�ير امل��أه��ول��ة و�أن�ظ�م��ة امل�ح��اك��اة وال�ت��دري��ب بالإ�ضافة

�إىل الروبوتات والذكاء اال�صطناعي يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا" .و�أ�ضاف �أن امل�ؤمتر يناق�ش �أف�ضل احللول املبتكرة للتحديات،
و��س�ب��ل ا��س�ت���ش��راف امل�ستقبل يف ع ��امل ت�ت���س��ارع ف�ي��ه ال �ت �ط��ورات العلمية
واالب�ت�ك��ارات ويتزايد فيه االعتماد على الأنظمة غري امل�أهولة والذكاء
اال�صطناعي� ،إ�ضافة �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أحدث االبتكارات والتقنيات
وامل�ع��دات الأمنية وبحث �آخ��ر التطورات العلمية والتكنولوجية يف هذه
امل�ج��االت وم�شاركة وت�ب��ادل �أف�ضل املمار�سات املتبعة يف ه��ذه القطاعات
دائمة التطور .و�أ�شار الظاهري �إىل �أن امل�ؤمتر امل�صاحب ملعر�ضي يومك�س
و�سيمتك�س  2022يدعم م�ساعي �أدنيك الرامية للم�ساهمة يف دعم عملية
نقل وتوطني املعرفة وا�ستقطاب اخلربات الدولية يف قطاع الأنظمة غري
امل�أهولة لدفع عجلة االبتكار واحلداثة على �صعيد الدولة واملنطقة �إذ يتيح
امل�ؤمتر من�صة رائ��دة جتمع كوكبة من �صناع القرار ورواد القطاع و�أبرز
اخلرباء حتت مظلة واحدة يف العا�صمة الإماراتية �أبوظبي.
وح��ول ج�ه��ود �أدن�ي��ك ال�ست�ضافة معر�ضي يومك�س و�سيمتك�س 2022
و��ض�م��ان تنظيم احل ��دث ب�ن�ج��اح  ..ق��ال ال�ظ��اه��ري " �إن ��ش��رك��ة �أبوظبي
الوطنية للمعار�ض "�أدنيك" �سخرت كافة �إمكاناتها وفرق عملها لتنظيم
وا�ست�ضافة ن�سخة ا�ستثنائية من معر�ضي يومك�س و�سيمتك�س 2022
بالتعاون مع وزارة الدفاع.
و�أ� �ض��اف ال �ظ��اه��ري �أن تنظيم ه��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ات ال��رائ��دة ي ��أت��ي يف �إطار
ا�سرتاتيجية �شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض الرامية �إىل تر�سيخ مكانة
�إمارة �أبوظبي عا�صمة لقطاعي �سياحة الأعمال وال�سياحة الرتفيهية يف
املنطقة حيث �أ�صبح املعر�ضان اليوم رافداً ا�سرتاتيجياً لالقت�صاد املحلي
لإم ��ارة �أب��وظ �ب��ي� ،إذ ت��ر��س��خ الن�سخة اخل��ام���س��ة م��ن امل�ع��ر��ض�ين وامل�ؤمتر

امل�صاحب لهما مكانة ال�شركة على خارطة �سياحة الأعمال وت�سلط ال�ضوء
على قدراتها اال�ستثنائية يف تنظيم �أب��رز امل ��ؤمت��رات وامل�ع��ار���ض العاملية،
حيث ا�ستطاعت �أدنيك �أن ت�ؤكد ح�ضورها ك�أحد �أبرز الالعبني الدوليني
وامل�ؤثرين يف ر�سم م�ستقبل قطاع املعار�ض وامل�ؤمترات من خالل تنظيمها
وا�ستقطابها لأهم الفعاليات العاملية الكربى.
و�أ� �ش��ار �إىل "�أدنيك" تطبق جمموعة وا�سعة م��ن ال�ت��داب�ير االحرتازية
والإج ��راءات الوقائية املعززة ل�ضمان �سالمة ال��زوار وامل�شاركني و�إقامة
احلدث وفق �أعلى معايري ال�صحة وال�سالمة العاملية مع مراعات معايري
التباعد االجتماعي وارت��داء كمامات الوجه يف جميع امل��راف��ق .وتتعاون
"�أدنيك" مع جميع الهيئات املخت�صة بهدف ت�سهيل الإجراءات على الوفود
التي �أك��دت م�شاركتها م��ن جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل ،وذل��ك يف �إط��ار م�ساعي
"�أدنيك" الرامية �إىل التنظيم واال�ست�ضافة الناجحة لهذه الفعالية
و�إخ��راج�ه��ا بال�شكل ال��ذي يليق ب�سمعة ومكانة ال��دول��ة على ال�صعيدين
الإقليمي والدويل.
وح��ول �أب��رز ال�ت�ط��ورات وامل�ستجدات التي ط��ر�أت على فعاليات الن�سخة
اخلام�سة  ..قال الظاهري �إن هذه الن�سخة تعد ا�ستثنائية بكافة املقايي�س
حيث ارت�ف�ع��ت امل�ساحة املخ�ص�صة للعرو�ض بن�سبة  25%م�ق��ارن��ة مع
ال��دورة ال�سابقة يف ع��ام  2020فيما ي�ستقطب املعر�ضان � 134شركة
عار�ضة من  26دول��ة  7دول منها ت�شارك للمرة الأوىل بالإ�ضافة �إىل
 150وفدا ر�سميا من جميع �أنحاء العامل ،بينما بلغت ن�سبة ال�شركات
العار�ضة التي ت�شارك للمرة الأوىل  36%من جممل العار�ضني حيث
ت�صل ن�سبة ال�شركات الوطنية يف ال��دورة احلالية التي بلغت  % 29من
جممل ال�شركات العار�ضة .ولفت �إىل �أن��ه على �صعيد العرو�ض احلية
فقد ت�ضاعف ع��دد الأنظمة امل�شاركة يف فعالياتها وتعد ه��ذه العرو�ض
احل�ي��ة امل�صاحبة للمعر�ضني ال��وح�ي��دة م��ن نوعها يف ال�ع��امل و�ستقام يف
منطقة تالل �سويحان فيما ي�شهد املعر�ضان وللمرة الأوىل �إطالق من�صة
يومك�س و�سيمتك�س لل�شركات النا�شئة املتخ�ص�صة يف القطاع ،كما ت�شهد
هذه الن�سخة الك�شف عن  22من التقنيات املتقدمة و�أح��دث االبتكارات
اجلديدة يف جمال الأنظمة غري امل�أهولة .ونوه الظاهري �إىل �أن الن�سخة
اخلم�سة  -التي انطلق اليوم  -ت�شهد م�شاركة  7دول للمرة الأوىل يف
املعر�ضني وت�شمل كال من مملكة البحرين و�إ�سرائيل و�صربيا والنم�سا
وبلغاريا ومالطا وتركيا �إىل جانب م�شاركة جناحني دوليني جديدين هما
اجلناح الإ�سرائيلي واجلناح الأوكراين.

�إيدج تقدم �آلية �أر�ضية م�سرية جديدة مدعومة بالذكاء اال�صطناعي خالل يومك�س � 2022إنرتنا�شونال جولدن جروب تعر�ض  20طائرة دون طيار يف معر�ض يومك�س و�سيمتك�س 2022
•• �أبوظبي-وام:

ك�شفت جمموعة �إيدج ،جمموعة التكنولوجيا املتقدمة
يف جمال الدفاع وغريه من املجاالت عن �سكوربيو  -بي،
�أح��دث ط��راز �ضمن جمموعتها من الآل�ي��ات الأر�ضية
امل �� �سّي�ررّ ة ،خ�ل�ال ال �ي��وم الأول م��ن ي��وم�ك����س ،2022
الذي يُعقد حالياً يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض
وبي�ستمر حتى  23فرباير اجلاري.
ُ�صممت �سكوربيو  -بي لدعم القوات الع�سكرية وقوات
الأم��ن يف �أ�صعب ال�ظ��روف ،وميكن جتهيزها ب�أنظمة
�أ��س�ل�ح��ة ي�ت��م ال�ت�ح�ك��م ب�ه��ا ع��ن ب �ع��د ،وق ��اذف ��ات قنابل
مزدوجة من عيار  40ملم ،وكامريات ميكنها التحرك
والإم��ال��ة والتكبري ،و�أج �ه��زة ا�ست�شعار لال�ستخبارات
وامل��راق�ب��ة واال��س�ت�ط�لاع ،م��ع �إمكانية تركيب حموالت
خمتلفة ي�صل وزنها حتى  200كيلوغرام كحد �أق�صى.
و�إ�ضافة �إىل قيمتها الكبرية لكل تلك العمليات ،ميكن
جتهيز �سكوربيو  -بي لإجناز مهام املراقبة التكتيكية،
ومكافحة الإره� ��اب ،والك�شف ع��ن ال�ت�ل��وث الكيميائي
والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي ،وترحيل االت�صاالت،
و�أي �أ�شكال �أخرى من املهام اخلطرة.
وميكن لآلية �سكوربيو  -بي  -الو�صول ب�سهولة �إىل

امل�ن��اط��ق وال�ت���ض��اري����س ال�صعبة داخ ��ل امل ��دن والبيئات
القا�سية عرب الدفع املجنزر و�سرعتها التي تبلغ 40
كم�-ساعة وقدرتها على التكيف مع ن�سبة انحدار طريق
ت�صل �إىل  30درجة .وت�سمح حمطة القيادة والتحكم
املتكاملة مل�شغل واحد �أو اثنني بالتحكم بوظائف الآلية
الأر�ضية امل�سيرّ ة و�أنظمة معدات املهمات عن بُعد ي�صل
�إىل  5كيلومرتات وي�ستكمل كل ذل��ك نظام تخطيط
املهام والطيار الآيل من "�أدا�سي".
و قال علي اليافعي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة "�أدا�سي":
"ي�سعدنا الك�شف عن �آخر �إ�ضافة �إىل جمموعة �سكوربيو
خالل يومك�س  ،2022املعر�ض املخ�ص�ص للطائرات
امل�سيرّ ة والروبوتات والأنظمة غري امل�أهولة ،والذي يعد
�أح��د �أه��م الفعاليات �ضمن تقومينا ..ت�س ّرنا موا�صلة
بناء ثقة عمالئنا بنا على ال�صعيدين الوطني والدويل،
عن طريق البحث والتطوير الدقيق يف قدرات القيادة
الذاتية لدينا ل��زي��ادة اال�ستعداد للمهمات ،ويف نهاية
املطاف ،متكني م�ستقبل �آمن للجميع".
و تتيح قدرات البحث والتطوير الداخلية �ضمن �شركة
"�أدا�سي" لها تقدمي اجليل التايل من الأنظمة غري
امل�أهولة القادرة على �أداء مهام جمموعة متنوعة من
العمليات ويف �أكرث البيئات �صعوبة.

•• دبي-الفجر:

تعر�ض �شركة �إنرتنا�شونال ج��ول��دن جروب
الإم��ارات �ي��ة "�آي ج��ي جي" املتخ�ص�صة فى
اال� �س �ل �ح��ة واحل � �ل ��ول ال �ع �� �س �ك��ري��ة املتطورة
وو�سائل الأم��ن واالم��ان ،خالل م�شاركتها يف
معر�ض " يومك�س" و" �سيمتك�س" ،2022
ال��ذي انطلق �أم����س االول يف مركز �أب��و ظبي
ال��وط�ن��ي للمعار�ض " �أدنيك" حل��وايل 20
نوعاً حديثاً من الطائرات دون طيار بالتعاون
م��ع � 15شركة عاملية متخ�ص�صة ورائ ��دة يف
هذا املجال.
وق��ال الفريق م حممد ه�لال الكعبي رئي�س
جمل�س �إدارة جمموعة �إنرتنا�شيونال غولدن
غ� ��روب �إن امل �ج �م��وع��ة ت��رك��ز ع �ل��ى االبتكار
والذكاء ال�صناعي يف قطاع الت�صنيع الع�سكري
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال �� �ش��رك��اء اال�سرتاتيجيني
ل�ل��و��ص��ول لأع �ل��ى درج� ��ات يف جم ��ال تطوير
وت��رق�ي��ة منتجات الأ��س�ل�ح��ة وت �ق��دمي �أحدث

املنتجات يف ال�صناعات الدفاعية والأمنية .الوطنية وت�شجيع القيادة الر�شيدة لل�صناعات
و�أع ��رب الكعبي ع��ن اع �ت��زازه بالتطور الذي ال�ع���س�ك��ري��ة وال��دف��اع �ي��ة والأم �ن �ي��ة املتطورة
ح�ق�ق�ت��ه ال���ص�ن��اع��ات ال��دف��اع �ي��ة الإماراتية ،وتلبية ح��اج��ات ال �ق��وات امل�سلحة الإماراتية
انطالقاً من �سيا�سات دولة الإم��ارات ور�ؤيتها وم� �ع ��دات الأم � ��ن امل �ت �ن��وع��ة .م��ن ج�ه�ت��ه قال

خليفة البلو�شي نائب الرئي�س التنفيذي �إن
ج�ن��اح ��ش��رك��ة �إن�ترن��ا� �ش��ون��ال ج��ول��دن جروب
ال��ذي ميتد على م�ساحة  700مرت يعر�ض
جم �م��وع��ة مم� �ي ��زة م� ��ن الأن� �ظ� �م ��ة اجلوية
والأر�ضية غري امل�أهولة وغريها من تقنيات
ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي وال��روب��وت��ات و�أح ��دث
االب�ت�ك��ارات والتقنيات يف �صناعات الأنظمة
غري امل�أهولة واملحاكاة والتدريب.
و�أو�ضح البلو�شي �أن جمموعة انرتنا�شونال
ج ��ول ��دن ج � ��روب ح��ر� �ص��ت يف ه� ��ذا املعر�ض
ع �ل��ى ع��ر���ض �أح � ��دث امل� �ع ��دات التكنولوجية
احلديثة من طائرات من دون طيار ،و�أجهزة
املراقبة املتطورة ،و�أجهزة االت�صال املتطورة،
و�أجهزة ال��رادار والت�شوي�ش و�أجهزة املحاكاة
الت�شبيهية.
وق��د ا�ستقطب ج�ن��اح ��ش��رك��ة �إنرتنا�شيونال
ج��ول��دن ج� ��روب يف ال �ي��وم الأول للمعر�ض
العديد م��ن ال��وف��ود وال�شخ�صيات الر�سمية
والزوار.

•• دبي  -وام:

ك�شفت م�ؤ�س�سة الإم��ارات للخدمات ال�صحية عن جناح م�ست�شفى القا�سمي
للن�ساء وال��والدة والأط�ف��ال يف ال�شارقة التابع للم�ؤ�س�سة يف حتقيق �إجناز
ي�سجل لأول مرة يف دولة الإمارات من خالل عالج طفل من مر�ض الت�صلب
اللويحي بن�سبة جناح عالية ما يفتح باب �أمل جديدا للم�صابني بهذا املر�ض
يف ال��دول��ة .تعك�س الإجن��ازات الطبية مل�ست�شفى القا�سمي للن�ساء والوالدة
والأطفال اجلهود املثمرة للطاقم الطبي املتكامل من �أطباء وكادر متري�ضي
ف�ضال عن توفر الرعاية الطبية الفائقة للمر�ضى بعد العالج ما �أ�سهم يف
خف�ض معدالت الإقامة يف امل�ست�شفى وع��ودة الأطفال املر�ضى �إىل حياتهم
الطبيعية .ويف تفا�صيل احلالة مت حتويل طفل يبلغ من العمر � 10سنوات
ملناظرته من قبل ا�ست�شاري طب االع�صاب للأطفال وهو يعاين من ازدواج
الر�ؤية و�صداع وتراجع الأداء الدرا�سي بعد جولة بالعديد من امل�ست�شفيات
ب ��دون ت�شخي�ص ح�ي��ث ق��ام الأط �ب��اء بفح�ص ال�ط�ف��ل �إكلينيكيا وحتديد
الفحو�صات املعملية والإ�شعاعية املطلوبة وحتديد خطة العالج املنا�سب على

�أخبـار الإمـارات
الإمارات للخدمات ال�صحية تك�شف عن جناح م�ست�شفى القا�سمي بعالج طفل من الت�صلب اللويحي
�أ�سا�س ت�شخي�ص نادر وهو الت�صلب اللويحي الذي غالبا ما ي�صيب البالغني.
و بد�أ الأطباء بعالج الطفل فورا مب�شتقات "الكورتيزون" لكنه مل ي�ستجب
للعالج فبادر الفريق الطبي ب�إ�ستخدام عقار " "Ocrelizumabحديث
لأول م��رة على م�ستوى ال��دول��ة ومت حقن الطفل به على م��دار �ساعات يف
وجود متابعة حثيثة له وكانت النتائج مب�شرة بفتح باب جناة جديد و�شفاء
للأطفال من مر�ض الت�صلب اللويحي.
و �أك��د الدكتور ع�صام حوير مدير �إدارة امل�ست�شفيات يف م�ؤ�س�سة الإمارات
للخدمات ال�صحية احلر�ص على التطوير امل�ستمر للم�ست�شفيات وفق �أعلى
املعايري العاملية وتقدمي �أف�ضل اخلدمات الت�شخي�صية والعالجية وا�ستقطاب
�أحدث الأجهزة املتطورة عامليا وتدريب الكوادر الطبية لتحقيق التميز مبا
ي�سهم يف تر�سيخ ثقة املر�ضى بكفاءة اخل��دم��ات ال�صحية يف م�ست�شفيات
امل�ؤ�س�سة وذل��ك يف �إط��ار ر�ؤي��ة امل�ؤ�س�سة لتعزيز �أنظمة اجل��ودة وال�سالمة

العالجية وال�صحية وفق �أعلى معايري التميز واالحرتافية وحتقيق الريادة
يف امل�ج��ال ال�صحي .و �أث�ن��ى على �أداء الطاقم الطبي يف امل�ست�شفى الذي
ا�ستطاع حتقيق �سمعة متميزة وحجز مكانة طبية بارزة ملا حققه من �إجنازات
لتخفيف �آالم املر�ضى وتغيري حياتهم نحو الأف�ضل بف�ضل حر�ص القيادة
الر�شيدة على دعم القطاع ال�صحي لتقدمي خدمات الرعاية ال�صحية مبا
ينا�سب �أف�ضل املمار�سات العاملية م�شريا �إىل خطط امل�ؤ�س�سة لتعزيز االبتكار
والتميز واعتماد �أح��دث �سبل العالج يف م�ست�شفياتها من خالل ا�ستقطاب
كفاءات طبية وعلمية متخ�ص�صة و�أحدث التقنيات الطبية وتطبيق معايري
اجلودة والتميز يف امل�ست�شفيات وفق تطلعات وثيقة مبادئ اخلم�سني ومئوية
الإم ��ارات .م��ن جانبها �أ��ش��ارت ال��دك�ت��ورة �صفية اخل��اج��ة م��دي��رة م�ست�شفى
ال�ق��ا��س�م��ي للن�ساء وال � ��والدة والأط �ف ��ال �إىل �أن امل�ست�شفى ميتلك جميع
الإمكانات والأدوات املتطورة �إىل جانب الكفاءة املتميزة للطاقم الطبي الذي
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يتعامل بنجاح مع احلاالت املر�ضية النادرة من خالل توفري �أف�ضل اخلدمات
الت�شخي�صية والعالجية ووفق �أف�ضل املمار�سات الطبية املعمول بها عامليا.
و�شكرت الفريق الطبي على ابتكار اول بروتوكول لعالج مثل هذه احلالة
�إ�ضافة �إىل موا�صلة تطبيق �أف�ضل بروتوكوالت العالج والرعاية ال�صحية
للمر�ضى ..منوهة �إىل �أن ن�سبة حدوث مر�ض الت�صلب اللويحي ""MS
يف الأط �ف��ال ن ��ادرة و بن�سبة تبلغ �أق��ل م��ن  5%و�أن ت��أخ��ر الت�شخي�ص �أو
العالج قد ي��ؤدى �إىل تدهور هذه احل��االت  .ولفتت الدكتورة اخلاجة �إىل
�أن جن��اح امل�ست�شفى يف ع�لاج �أول حالة من نوعها لطفل م�صاب بالت�صلب
اللويحي ي�أتي �ضمن �سل�سلة النجاحات التي يحققها امل�ست�شفى يف جمال
عالج الأمرا�ض امل�ستع�صية والعمليات اجلراحية ذات املهارة اخلا�صة وباقي
اخلدمات ال�صحية م�شيدة بالدعم املتوا�صل الذي تقدمه م�ؤ�س�سة الإمارات
للخدمات ال�صحية من خالل متابعة جميع االحتياجات وتوفري املتطلبات
الالزمة يف زمن قيا�سي لتقدمي خدمات رعاية �صحية متميزة بالإ�ضافة
لتزويده ب�أحدث الأج�ه��زة الطبية واالرت�ق��اء بكفاءة الكادر الطبي ودعمه
مبتخ�ص�صني وا�ست�شاريني متميزين.

05

�سلطان القا�سمي يت�سلم �شهادة اعتماد ال�شارقة مدينة �صحية للمرة الثانية والتي متنحها منظمة ال�صحة العاملية
•• ال�شارقة -وام:

ت�سلم �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة �صباح ام�س يف ق�صر البديع �شهادة اعتماد
ال���ش��ارق��ة مدينة �صحية م��ن قبل منظمة ال�صحة العاملية وذل��ك للمرة
الثانية.
ي�أتي اعتماد ال�شارقة لال�ستحقاق العاملي بعد ا�ستيفائها بن�سبة %100

اال��ش�تراط��ات واملعايري للمدن ال�صحية �ضمن ال�شبكة الإقليمية ملنظمة
ال�صحة ال�ع��امل�ي��ة وب��زي��ادة بلغت  %12م��ن ال���ش��روط امل���س�ت��وف��اة يف املرة
الأوىل.
وحققت ال�شارقة طيلة م�سريتها نقالت نوعية يف القطاع ال�صحي وتطوير
البنى التحتية مب��ا يتوافق و�أه��داف�ه��ا ور�ؤاه ��ا التي ت�ضع ال�صحة العامة
لأفرادها وبيئتها �ضمن �أولوياتها الرئي�سية.
وت�سلم �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة �شهادة اعتماد ال�شارقة مدينة �صحية

م��ن ال��دك�ت��ور �أح �م��د ب��ن ��س��امل امل�ن�ظ��ري امل��دي��ر الإق�ل�ي�م��ي ملنظمة ال�صحة
العاملية ،بح�ضور ال�شيخ حممد بن حميد القا�سمي رئي�س دائ��رة الإح�صاء
والتنمية املجتمعية ،ومعايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�صحة
ووقاية املجتمع ،وعبداهلل علي املحيان رئي�س هيئة ال�شارقة ال�صحية ،وكبار
امل�س�ؤولني �أع�ضاء اللجنة التنفيذية لربنامج تو�سيع نطاق املدن ال�صحية يف
�إمارة ال�شارقة.
ج��رى خ�لال اللقاء ال��ذي �شهد ت�سلم �شهادة االع�ت�م��اد بحث العديد من

املو�ضوعات ال�صحية العامة وجهود الإمارة يف جماالت تعزير ال�صحة عرب
خمتلف امل�ب��ادرات والأن�شطة وت�أ�سي�س املن�ش�آت ال�صحية وتطوير خمتلف
املرافق العامة مبا يتوافق مع املعايري ال�صحية.
و �أع��رب وف��د منظمة ال�صحة العاملية عن تقديره جلهود �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي الداعمة للقطاعات كافة و على
ر�أ�سها القطاع ال�صحي الذي �شهد منوا يف اخلدمات واملرافق وتطوير البنى
التحتية وتعزيز الوعي املجتمعي يف ال�صحة العامة.

حاكم ال�شارقة يفتتح جامع طوى مبنطقة احلزانة
•• ال�شارقة -وام:

افتتح �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة قبل ظهر م�س جامع "طوى" يف منطقة
احلزانة مبدينة ال�شارقة والذي يعد ثمرة م�شروع "هبة برا ب�أبيك" الذي
�أطلقته م�ؤ�س�سة ال�شارقة للتمكني االجتماعي ل�صالح �أبنائها الفاقدين
واملتمثل يف بناء جامع و�سقيا ماء عن �آبائهم املتوفني.

وفور و�صول �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة �أزاح �سموه ال�ستار �إيذانا بافتتاح
اجلامع ال��ذي �ساهم يف بنائه � 909أيتام و�أ�سرهم� ،إ�ضافة �إىل م�ساهمات
جزيلة من �أفراد املجتمع.
و اطلع �سموه خ�لال افتتاحه على �أرج��اء اجلامع وم��ا يحويه من مرافق
للم�صلني متثلت يف �سقيا امل��اء واجلدارية امل�شيدة التي ت�ضم �أ�سماء الآباء
املتوفني الذين �شارك �أبنا�ؤهم يف بذل ال�صدقة اجلارية عنهم تعزيزا ملبدا
�أوا�صر الرب.

وا�ستمع �سموه �إىل �شرح �أبنائه م��ن منت�سبي م�ؤ�س�سة ال�شارقة للتمكني
االجتماعي ح��ول م�شروع اجلامع وم��دى فرحتهم ب��إجن��ازه ليعود باخلري
والأجر العظيم عليهم وعلى �آبائهم.
تخلل افتتاح اجلامع موعظة دينية قدمها الدكتور �سامل الدوبي تناول فيها
الأعمال ال�صاحلة و�أهميتها يف التقرب �إىل اهلل م�شريا �إىل �أجر بناء امل�ساجد
واالهتمام بها ورعايتها .يت�سع اجلامع لـ 425م�صل منهم  390للرجال
وملحق به م�صلى للن�ساء يت�سع لـ � 35سيدة ،ويتميز البناء بالطراز املعماري

احلديث ،ويتكون من قبـة من ال�شكل الدائري ،وترتفع منارته �إىل �أكرث من
 22مرتا .حتتوي م�ساحة اجلامع اخلارجية على  34موقفا لل�سيارات
�إ�ضافة �إىل اخلدمات من �أماكن للو�ضوء وحمامات و�سكن للإمام ووحدة
ل�سقيا الـمــــاء .ح�ضر االفتتاح ال�شيخة جميلة بنت حممد القا�سمي مدير
عام مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�سانية ،وعبداهلل بن يعروف ال�سبو�سي
رئي�س دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ،ومنى بن هده ال�سويدي مدير عام م�ؤ�س�سة
ال�شارقة للتمكني االجتماع.

�سلطان بن �أحمد القا�سمي ي�شهد افتتاح املنتدى الدويل ال�سابع لالبتكار بجامعة ال�شارقة
•• ال�شارقة-وام:

�سلطان بن �أحمد القا�سمي يلتقي ر�ؤ�ساء املجال�س
اال�ست�شارية لكليات جامعة ال�شارقة
•• ال�شارقة  -وام:

التقى �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي ،نائب حاكم
ال�شارقة ،رئي�س جامعة ال�شارقة� ،صباح �أم�س ر�ؤ�ساء املجال�س اال�ست�شارية
لكليات اجلامعة وذل��ك مببنى املنتدى الطالبي بكليات البنني بجامعة
ال�شارقة.
يف بداية اللقاء ،رحب �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي
باحل�ضور ،م�شيدا باجلهود املثمرة للمجال�س اال�ست�شارية لكليات اجلامعة،
مما ي�صب يف خدمة اجلامعة و املجتمع بو�صفها حلقة الو�صل بينهما .
و �أك��د �سمو رئي�س جامعة ال�شارقة �أهمية مناق�شة الأف�ك��ار والنجاحات
والتحديات ب�صورة مف�صلة يف كل املجال�س باجلامعة ،واخلروج بتو�صيات
دقيقة يتم متابعتها وتنفيذها خلدمة اجلامعة يف خمتلف املجاالت.
و يف كلمته يف اللقاء تناول الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة
ال�شارقة� ،أهمية �أعمال وم�ساهمات املجال�س اال�ست�شارية يف حتقيق �أهداف
اجلامعة بتخريج �أجيال مبتكرة وواعدة من اخلريجني الذين يرتبطون
بخدمة املجتمع و�سوق العمل ما يجعلهم خريجني متميزين يف خمتلف
املجاالت.
و �أ� �ش��ار �إىل �أن ا�سرتاتيجية جامعة ال���ش��ارق��ة ت�ق��وم على رب��ط اجلامعة

باملجتمع و البحث العلمي� ،إىل جانب التعاون م��ع جميع القطاعات يف
برامج التدريب واالبتكار والبحوث املتنوعة ،وتطوير العملية التدري�سية
وطرائقها واملناهج الدرا�سية ما ي�سهم يف تقدمي اخل�برات العلمية �إىل
اجل�ه��ات املختلفة ،وا��س�ت�ف��ادة امل��ؤ��س���س��ات م��ن اجل�ه��ود البحثية امل�ستمرة
واملتقدمة لأ�ساتذة وطلبة اجلامعة م�ؤكدا �أن اجلامعة تعمل على تطوير
تعاملها م��ع ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص لتنفيذ و�إق��ام��ة امل���ش��روع��ات املختلفة عرب
التعاون امل�ستمر واملثمر يف امل��ؤمت��رات امل�شرتكة وتدريب طلبة الدرا�سات
العليا وغريهم.
من جانبهم قدم ر�ؤ�ساء املجال�س اال�ست�شارية لكليات الهند�سة ،والعلوم،
وال���ص�ي��دل��ة ،واالت �� �ص��ال ،و�إدارة الأع� �م ��ال ،والآداب وال �ع �ل��وم الإن�سانية
واالجتماعية ،والقانون ،وال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية ،وطب الأ�سنان
امل�شاركون يف اللقاء �شكرهم وتقديرهم �إىل �سمو رئي�س جامعة ال�شارقة
على ه��ذا ال�ل�ق��اء وال ��ذي ي�شري �إىل االه�ت�م��ام بتقدم وت�ط��ور اجل��ام�ع��ة يف
املجاالت كافة و تطوير عالقاتها مبختلف م�ؤ�س�سات املجتمع .و تطرق
امل�شاركون �إىل ع��دد من املقرتحات وامل�شروعات وامل�ب��ادرات التي ت�صب يف
�صالح تو�سيع جم��االت ال�ت�ع��اون ب�ين اجل��ام�ع��ة واجل �ه��ات اخل��ارج�ي��ة عرب
م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص ،يف جماالت التدريب ،والبحث العلمي،
يف �شراكات ذكية ت�ستهدف تقدمي احللول امل�ستدامة للتحديات كافة.

�شهد �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن �أحمد
ب��ن ��س�ل�ط��ان ال�ق��ا��س�م��ي ن��ائ��ب حاكم
ال �� �ش��ارق��ة ،رئ�ي����س ج��ام�ع��ة ال�شارقة،
�صباح �أم����س اف�ت�ت��اح امل�ن�ت��دى الدويل
ال���س��اب��ع ل�لاب�ت�ك��ار بجامعة ال�شارقة
وح �ف ��ل ت �ك ��رمي ال �ف��ائ��زي��ن بجائزة
غ��رف��ة ال���ش��ارق��ة للمبدعني ،ذل��ك يف
ق��اع��ة ال ��رازي مبجمع كليات العلوم
ال �ط �ب �ي��ة وال �� �ص �ح �ي��ة .ب� � ��د�أ احلفل
ب��ال���س�لام ال��وط�ن��ي ل��دول��ة الإم� ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ث ��م �آي� � ��ات بينات
م��ن ال� �ق ��ر�آن ال �ك��رمي � �ش��اه��د بعدها
احل�ضور عر�ضا مرئيا تناول حماور
و�أه� ��داف و�أه�م�ي��ة امل�ن�ت��دى واجلائزة
واجلهود الكبرية القائمة عليهما .و
�ألقى الدكتور حميد جمول النعيمي
مدير جامعة ال�شارقة كلمة قدم فيها
ال�شكر والتقدير ل�سمو ال�شيخ �سلطان
بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي على
رعاية �سموه للمنتدى وت�شريف حفل
االف�ت�ت��اح وال �ت �ك��رمي .و �أ� �ش��ار �إىل �أن
تنظيم املنتدى ي�أتي �إميانا من جامعة
ال �� �ش��ارق��ة ب ��أه �م �ي��ة االب �ت �ك��ار وري� ��ادة
الأعمال يف دفع عجلة التنمية وبناء
اق�ت���ص��اد م�ت�ن��وع ق��وي ورا� �س��خ ،يركز
على بناء املواهب والقدرات يف ميادين
االبتكار ال�سيما و �أن دور امل�ؤ�س�سات
الأك��ادمي �ي��ة مهم ج��دا يف غ��ر���س روح
االب�ت�ك��ار يف عقلية ال�شباب للو�صول
مل�ستويات �أع�ل��ى م��ن التفكري يف حل
امل�شاكل ومعاجلة الق�ضايا التطويرية
املعا�صرة وت�شجيع الأجيال منهم على
ال�ت�ف�ك�ير ب�شكل ت�ط��وي��ري ومعا�صر
ومبناهج �إبداعية .ونوه �إىل الأهداف
امل�ستقبلية التي ت�سعى لها اجلامعة
وق � ��ال  " :ي���ش�ك��ل امل �ن �ت��دى ال� ��دويل
ل�لاب�ت�ك��ار وري � ��ادة الأع� �م ��ال وجائزة
غ��رف��ة ال �� �ش��ارق��ة ل�ل�م�ب��دع�ين من�صة
مثالية للطلبة للتعرف على �أف�ضل

ممار�سات االبتكار ،واال�ستفادة منها
يف مراحل تعليمهم و�إب ��راز �أفكارهم
وم �� �ش ��ارك �ت �ه ��ا م� ��ع جل � ��ان التقييم
واالر�شاد لال�ستفادة من مهاراتهم يف
تطوير �أف�ك��اره��م ومناذجهم الأولية
و�إمكانية حتويلها اىل منتج �أو خدمة
ذات ف�ع��ال�ي��ة وق�ي�م��ة وم�ل�م��و��س��ة على
�أر�ض الواقع" .من جانبه هن�أ �سعادة
ع �ب��د اهلل ��س�ل�ط��ان ال �ع��وي ����س ،رئي�س
جمل�س �إدارة غ��رف��ة جت��ارة و�صناعة
ال�شارقة ،يف كلمته الطلبة الفائزين
ب�ج��ائ��زة غ��رف��ة ال���ش��ارق��ة للمبدعني،
م�ؤكدا �أن غرفة ال�شارقة حتر�ص من
خالل هذه اجلائزة على ترجمة فكر
ور�ؤى �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان ب��ن حممد القا�سمي ،ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،الذي
ميثل م�ن��ارة لإث ��راء وحتفيز اجلهود
اخل�لاق��ة وامل�ب��دع��ة يف امل�ج��االت كافة
و حتويلها �إىل �أ�سلوب حياة ميار�سه
اجلميع يف خمتلف قطاعات احلياة
ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ع �م �ل �ي��ة واالجتماعية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة وغ�ي�ره ��ا ،وال �سيما
ل� ��دى ال �ط �ل �ب��ة وال �� �ش �ب��اب م ��ن �أج ��ل
ت �ط��وي��ر �أدوات � �ه ��م وق��درات �ه��م ودعم
امل �ب��دع�ين م �ن �ه��م ،وت���ش�ج�ي�ع�ه��م على
تنفيذ م�شاريعهم املبتكرة ،ومتكينهم
م��ن �إط�ل��اق ط��اق��ات�ه��م و�إبداعاتهم
للم�ساهمة بفاعلية يف خدمة وطنهم.

و ا�ستعر�ض العوي�س ،خ�لال كلمته،
مراحل تطور اجلائزة منذ انطالقها
يف ال �ع��ام  2017بجامعة ال�شارقة
ب �ـ  35م���ش��روع��ا و� �ص��وال �إىل 456
م���ش��روع��ا ع��ن ف�ئ��ة امل �� �ش��روع و244
م�شروعا ع��ن فئة ابتكار اال�ستدامة
و 76م �� �ش��روع��ا ع� ��ن ف �ئ��ة البحث
وذلك من خمتلف جامعات ومدار�س
الدولة� ،إىل جانب حر�ص الغرفة على
رف��ع قيمة اجل��ائ��زة �إىل � 100ألف
دره��م ت�ع��زي��زا مل�ستهدفاتها وتو�سيع
نطاقها لتقدمي خم��رج��ات �إبداعية
وابتكارية متقدمة .و �أو�ضح الدكتور
� �ص�ل�اح ط��اه��ر ن��ائ��ب م��دي��ر جامعة
ال���ش��ارق��ة ل���ش��ؤون املجتمع يف كلمته
�أن جامعة ال�شارقة تعمل على توثيق
�صلتها باملجتمع املحلي وال��دويل عن
ط��ري��ق ت�ن�ظ�ي��م امل� �ب ��ادرات وامل�شاريع
وامل �� �س��اه �م��ات امل�ج�ت�م�ع�ي��ة واجل ��وائ ��ز
وامل ��ؤمت��رات امل�شرتكة م��ع امل�ؤ�س�سات
تعزيزا لثقافة االبتكار والإبداع لدى
الطلبة لت�شجيعهم على اال�ستفادة من
املعلومات املهارات التي مت حت�صليها
�أثناء الدرا�سة ،ول�صقل مهاراتهم قبل
الدخول �إىل �سوق العمل.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا �أك � ��دت ال��دك �ت��ورة دميا
ج�م��ايل ع�م�ي��دة كلية �إدارة الأعمال
� �س �ع��ي ال �ك �ل �ي��ة ل�ت�ر� �س �ي��خ االب �ت �ك ��ار
قيمة �أ�سا�سية يف �أن�شطتها العلمية

وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ،وت ��وف�ي�ر ن �ظ��ام بيئي
للمبتكرين امل�ستقبليني عرب املناهج
ال ��درا�� �س� �ي ��ة وذل� � ��ك ل ��دع ��م االب� � ��داع
وال �ت �ف �ك�ير ال �ن �ق��دي وح ��ل امل�شكالت
والقيادة والت�أثري املجتمعي واملرونة
والتكيف ل��دى الطلبة مم��ا يهيئهم
ل �ق �ي��ادة ري� � ��ادة الأع � �م� ��ال واالبتكار
يف م���س�ت�ق�ب��ل ح�ي��ات�ه��م ال�ع�م�ل�ي��ة بعد
التخرج .بعدها تف�ضل �سمو ال�شيخ
�سلطان بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي
نائب حاكم ال�شارقة ،رئي�س جامعة
ال�شارقة ،بتكرمي الفائزين بجائزة
غ��رف��ة ال���ش��ارق��ة ل�لاب�ت�ك��ار يف دورتها
ال�ساد�سة ،وذلك عن فئتي اجلامعات
واملدار�س يف م�ساري االبتكار امل�ستدام،
وامل���ش��اري��ع امل�ب�ت�ك��رة .ويف خ�ت��ام حفل
االفتتاح� ،أعلن الدكتور حميد جمول
النعيمي عن �إطالق "من�صة �صندوق
الأف�ك��ار واالبتكار" بجامعة ال�شارقة
وذلك لت�شجيع ثقافة املعرفة والفكر
الإب��داع��ي والتميز ،و�إ��ش��راك املجتمع
يف ع�م�ل�ي��ات ت�ط��وي��ر م���س�يرة اجل ��ودة
وال�ت�ع�ل�ي��م ،وت���ش�ج�ي��ع روح ال�شراكة
والتعاون الإيجابي البتكار مبادرات
جديدة ،ما ميكن املن�صة من حتقيق
م�ع��اي�ير ال�ت�م�ي��ز امل��ؤ��س���س��ي يف جمال
ت �� �ش �ج �ي��ع امل ��وظ� �ف�ي�ن ع� �ل ��ى التميز
والإبداع واالبتكار ،وحتقيق ما ت�سعى
�إليه اجلامعة.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
كافترييا �إديل كادي
رخ�صة رقم CN 2430005:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمالت الزاد للمواد
الغذائية رخ�صة رقم CN 1116186:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �شوكت �صالح علي �صالح البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�صر جابر حممد جرب املري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:كونكورد لل�شحن ال�سريع ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي � -شرق  - 16مكتب  - 602مبنى حممد
احمد جوعان را�شد
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1058805 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطبخ
هيلثي كيتو
رخ�صة رقم CN 2998052:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة وذلك بناء على حكم حمكمة التجارية ابتدائي -
املحكمة التجارية بتاريخ 2020/11/24:للق�ضاء يف امارة ابوظبي
 - 2تعيني ال�سيد�/سعيد حممد ال�شارد الفال�سي كم�صفي ق�ضائي لل�شركة
بتاريخ - 2020/11/24:تاريخ التعديل2021/10/04:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافا فولك كافية
رخ�صة رقم CN 2582652:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد مهري عبداهلل �سعيد الكتبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ذياب علي حممد م�صبح ال�شام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كادي
للهواتف
رخ�صة رقم CN 1814392:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:كابيتال �سبالي للتجارة العامة �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر ابوظبي
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 3710042 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فوج
لكجري لتو�صيل الطلبات
رخ�صة رقم CN 3028897:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/2/14:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2205006420:تاريخ التعديل2022/2/21:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/انفينيتي
الين لتاجري ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1855608:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الراحة
لل�شحن اجلوي
رخ�صة رقم CN 2617225:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بانا
�ستايل للمفرو�شات
رخ�صة رقم CN 3649885:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:رويال انرتنا�شونال لتمثيل ال�شركات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي غرب  0.5مبنى �شركة م�سماك العقارية
ذ.م.م
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2447118 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2022/2/16:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم- 2205006890:
تاريخ التعديل2022/2/21:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة حممد ديدار لقطع الغيار
رخ�صة رقم CN 1018514:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد جاكري ها�شني بهار نور حممد %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد ديدار العامل حاجى عبداخلالق من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد ديدار العامل حاجى عبداخلالق من � % 100إىل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة موزه عبدالعزيز حممد املن�صورى %51
تعديل وكيل خدمات  /حذف حممد خلفان عبداهلل الهاملى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*5.50اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة حممد ديدار لقطع الغيار

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم مهمان
رخ�صة رقم CN 3904805:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد انعام الدين في�ض احمد 100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة خالد �سيف �سعيد خمي�س الري�سى
تعديل وكيل خدمات
حذف حمد مبارك حممد برمان ال�شام�سى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد حممود الرحمن حممد ا�سكوندور على
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا ال�شاي املا�س -
فرع  2رخ�صة رقم CN 1020126-2:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /كافترييا ال�شاي املا�س  -فرع 2

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/عامل التربيد للتكييف املركزي ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1008719:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبداملجيد مو�سى عبداملجيد ابو عبيد من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبداملجيد مو�سى عبداملجيد ابو عبيد من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نا�صر م�صبح �سامل عبداهلل ال�شام�سى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /عامل التربيد للتكييف املركزي ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون بوجابوتى
للرجال رخ�صة رقم CN 1145707:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد ديدار العلم حممد امري ح�سني %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة �سامل �سرحان �سعيد الكعبى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد نابت معيوف �سامل الكتبى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ميالن لتجارة الهدايا
رخ�صة رقم CN 1049108:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  50*20اىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /ميالن لتجارة الهدايا
MILAN GIFT TRADING

�إىل /اوريغون لت�صليح ال�سيارات

OREGON AUTO REEPAIR

تعديل عنوان  /من �أبوظبي �أبو ظبي � -شارع الكورني�ش ( غرب )  -بناية �شرياتون
ابوظبي �إىل �أبوظبي امل�صفح م  202200314954 202200314954 3بلووم االمارات
للعقارات ذ م م
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح كهرباء ال�سيارات 4520005
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الهدايا  -بالتجزئة 4773402
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

DIAMOND TEA CAFETERIA - BRANCH 2

�إىل /كافترييا غرين فايب
GREEN VIBE CAFETERIA

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

MOHAMMED DIDAR AUTOPARTS ESTABLISHMENT

�إىل /حممد ديدار لقطع الغيار ال�سيارات ذ.م.م

MOHAMMED DIDAR AUTO SPARE PARTS L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

COOLING WORLD AIR-CONDITIONING L.L.C

�إىل /عامل التربيد للتكييف املركزي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
COOLING. WORLD AIR-CONDITIONING CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:انتي جرافيتي لال�ستثمار ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر ابوظبي
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 3925550 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/2/14:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2250004273:تاريخ التعديل2022/2/21:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هيلبينج هاندز ال�ست�شارات املوارد
الب�شرية رخ�صة رقم CN 4165057:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /هيلبينج هاندز ال�ست�شارات املوارد الب�شرية
HELPING HANDS HUMAN RESOURCES CONSULTANCY

�إىل /هيلبينج هاندز موفر خدمات االدارية
HELPING HANDS CORPORATE SERVICES

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة اخلدمات الأدارية لرجال االعمال 8299004
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مزود خدمات ال�شركات 7010006
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات الطباعة وت�صوير امل�ستندات 8219001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات متابعة املعامالت 8299003
تعديل ن�شاط  /حذف ا�ست�شارات املوارد الب�شرية 7020008
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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ال�صحة تعلن تقدمي  12,005جرعات من ال�صحة جتري  410,158فح�صا ك�شفت عن � 651إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 2,640حالة �شفاء

لقاح كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية
•• �أبوظبي -وام:

�أع�ل�ن��ت وزارة ال�صحة و وق��اي��ة املجتمع ت�ق��دمي  12,005جرعات
من لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ
جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س  24,029,456جرعة
ومعدل توزيع اللقاح  242.96جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد  "19 -و�سعيا
�إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد
يف تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد ."19 -

••�أبوظبي-وام:

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزي ��ادة نطاق
الفحو�صات يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم � ..أعلنت
الوزارة عن �إجراء  410,158فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية
على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أح��دث تقنيات الفح�ص
الطبي.و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  651حالة �إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة
وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة

 875,258حالة.
كما �أعلنت ال ��وزارة عن وف��اة حالتني م�صابتني نتيجة تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ ع��دد الوفيات يف الدولة 2,296
حالة .و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها ل��ذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  2,640حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أع��را���ض املر�ض بعد تلقيها
الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع
حاالت ال�شفاء  821,021حالة.

Tuesday

جمموعة الإمارات حت�صد جائزة «قائد دويل»
مل�ساهماتها يف جمال �أمن الطريان

•• دبي-وام:

ح�صل الدكتور عبد اهلل الها�شمي رئي�س الدائرة الأمنية يف جمموعة
الإم��ارات الرئي�س التنفيذي ملجموعة "تران�س غارد" على "جائزة
قائد دويل" خالل حفل توزيع جوائز "�إنرت�سك" املعر�ض التجاري
ال��دويل ل�ل�أم��ن وال�سالمة ال��ذي تنظمه �شركة مي�سي فرانكفورت
وذلك مل�ساهماته والتزامه بتنمية وتطوير �صناعة �أمن الطريان.
و قال الدكتور عبد اهلل الها�شمي بهذه املنا�سبة � " :أ�شعر ب�صدق �أن
العمل الذي نقوم به يعني الكثري للدول واملجتمعات فهو ي�ساعد يف
احلفاظ على �سالمة النا�س و ك��ان ذل��ك دافعا رئي�سيا وحمفزا لنا
لال�ستمرار يف الأداء ب�شكل �أف�ضل و �أن��ا ممنت لأنني �أحظى بفريق
متميز يعمل لتح�سني الأداء با�ستمرار".

رئي�س الأوروغواي ال�شرقية يزور جامع ال�شيخ زايد الكبري يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

زار فخامة لوي�س ال كايي بو رئي�س جمهورية الأوروغ ��واي ال�شرقية و
حرمه ال�سيدة الأوىل لورينا بون�س دي ليون و الوفد املرافق لهما �أم�س
جامع ال�شيخ زايد الكبري يرافقهم �سعادة �سعيد القمزي �سفري الدولة
غري املقيم لدى الأوروغواي ال�شرقية.
و ا�صطحب فخامته و الوفد املرافق له خالل الزيارة � ..سعادة الدكتور
يو�سف العبيديل مدير ع��ام مركز جامع ال�شيخ زاي��د الكبري يف جولة
لالطالع على مرافق اجلامع ،وعلى ما يحويه ويقدمه "مركز الزوار" من
منظومة متكاملة وخدمات مميزة ملرتادي اجلامع من خمتلف الثقافات
وتعرف على التجربة الفريدة التي د�شنها املركز "درب الت�سامح" التي

ت�أخذ مرتادي اجلامع مبختلف ثقافاتهم يف رحلة ا�ستك�شاف ا�ستثنائية،
من خالل �سرد م�صور لأق�سام الدرب الثالثة ،التي تروي م�سرية �إجناز
رائدة يف جمال التعاي�ش والت�سامح ،وفتح قنوات احلوار احل�ضاري بني
خمتلف ثقافات العامل.
و جتول فخامته وال�سيدة قرينته والوفد املرافق لهما الذي ي�ضم �سعادة
�ألفارو كارلو �سريياين �سفري جمهورية الأوروغ��واي لدى الدولة وعدد
من الوزراء وكبار امل�س�ؤولني يف اجلمهورية وذلك �ضمن زيارته الر�سمية
للدولة  ..يف قاعات اجلامع و�أروقته اخلارجية وتعرفوا من خالل �أحد
الأخ�صائيني الثقافيني على ر�سالة اجلامع احل�ضارية الداعية للتعاي�ش
والت�سامح واالنفتاح على الآخر ،واملنبثقة من م�آثر وقيم الوالد امل�ؤ�س�س
املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان -طيب اهلل ث��راه -والدور

الكبري الذي يقوم به مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري يف التعريف بالثقافة
الإ�سالمية ال�سمحة ،وتعزيز التوا�صل احل�ضاري بني خمتلف الثقافات
وال�شعوب حول العامل ،وعلى تاريخ ت�أ�سي�س ال�صرح الكبري ،وجماليات
اجلامع وبديع فنون العمارة الإ�سالمية التي جتلت بو�ضوح يف جميع
زواي ��اه ،وم��ا يحويه من مقتنيات ف��ري��دة ،و�أروع ما ج��ادت به احل�ضارة
الإ�سالمية على مر الع�صور من فنون وت�صاميم هند�سية التقت على
اختالفها وتنوعها يف ت�صميم اجلامع ،لتعك�س جمال ان�سجام الثقافات
وتناغمها يف عمل �إبداعي واحد.
و يف ختام الزيارة مت �إهداء �ضيف اجلامع ،ن�سخة من كتاب "ف�ضاءات من
نور" �أحد �إ�صدارات مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري الذي ي�ضم عددا من
ال�صور املتميزة والفائزة بجائزة "ف�ضاءات من نور" للت�صوير ال�ضوئي
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التي ينظمها املركز ب�شكل دوري ،وتربز جماليات العمارة الإ�سالمية يف
اجلامع .بالإ�ضافة �إىل �إهدائه ن�سخة من كتاب "بيوت اهلل" الذي يتناول
عمارة اجلوامع يف التاريخ الإ�سالمي مبا فيها جامع ال�شيخ زايد الكبري.
يذكر �أن جامع ال�شيخ زايد الكبري التابع لوزارة �ش�ؤون الرئا�سة يحظى
برعاية ومتابعة من �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س ال� ��وزراء وزي ��ر � �ش ��ؤون ال��رئ��ا��س��ة وت��أ��س����س ل�ي�ك��ون ن ��واة للحركة
الثقافية وال�ف�ك��ري��ة ال�ت��ي تتمحور ح��ول اجل��ام��ع ان�ط�لاق��ا م��ن القيمة
الثقافية والوطنية التي تعرب عن املفاهيم والقيم التي ر�سخها املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ?..تلك القيم املتجذرة يف الوجدان
والوعي والتي ت�شكل امتدادا للهوية الوطنية امل�ستلهمة من تعاليم ديننا
احلنيف.

جل�سة مباحثات برملانية �إماراتية هندية يف مقر املجل�س ب�أبوظبي

�صقر غبا�ش يبحث مع رئي�س جمل�س ال�شعب الهندي �سبل تعزيز عالقات التعاون الربملانية
•• �أبوظبي -الفجر:

ع �ق��د م� �ع ��ايل � �ص �ق��ر غ �ب��ا���ش رئي�س
املجل�س الوطني االحتادي ،ومعايل �أوم
بريال رئيـ�س جمـل�س ال�شــعب الهندي
والوفد املرافق له ،جل�سة مباحثات يف
مقر املجل�س ب�أبوظبي �أم�س االثنني
 21فرباير 2022م ،جرى خاللها
بحث عالقات التعاون الربملانية بني
اجلانبني و�سبل تعزيزها مبا يواكب
ع�ل�اق ��ات ال �� �ش��راك��ة اال�سرتاتيجية
والتاريخية القائمة بني البلدين التي
ت�شهد تطورا ومنوا بف�ضل ما حتظى
به من دعم ال حمدود من قبل قيادتي
البلدين ال�صديقني.
و�أ��ش��اد اجلانبان بالقمة االفرتا�ضية
الإم��ارات�ي��ة الهندية التي عقدت بني
� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم �م��د بن
زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل ع �ه��د �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،

وم�ع��ايل ن��اري�ن��دا م��ودي رئي�س وزراء
ج� �م� �ه ��وري ��ة ال� �ه� �ن ��د ،وال � �ت� ��ي ج ��رى
خاللها التوقيع على �سبع اتفاقيات
اقت�صادية ،والإعالن عن وثيقة ر�ؤية
م�شرتكة تت�ضمن �أهم القطاعات التي
�سيتم العمل عليها ومنها االقت�صاد،
واال�ستثمار ،وال�صناعة ،والتكنولوجيا،
والأم��ن الغذائي ،والثقافة ،والدفاع،
واملنظمات الدولية.
وات �ف��ق اجل��ان �ب��ان ع�ل��ى �إن �� �ش��اء جلنة
� �ص��داق��ة ب��رمل��ان �ي��ة �إم ��ارات� �ي ��ة هندية
لأهميتها يف م�أ�س�سة وت�أطري وتعزيز
خمتلف �أوج ��ه ال�ت�ع��اون ب�ين املجل�س
ال��وط�ن��ي االحت ��ادي وجمل�س ال�شعب
الهندي ،ويف دعم توجهات البلدين يف
الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك �سواء
ع�ل��ى ال���ص�ع��د ال��وط�ن�ي��ة �أو الدولية،
وتفعيل التوا�صل والتن�سيق من خالل
الدبلوما�سية الربملانية.
ح �� �ض��ر ج �ل �� �س��ة امل �ب ��اح �ث ��ات �أع�ضاء

حمموعة جلنة ال�صداقة مع برملانات
الدول الآ�سيوية �سعادة كل من :عبيد
خ�ل�ف��ان ال���س�لام��ي رئ�ي����س املجموعة،
وع��ائ �� �ش��ة حم �م��د امل�ل�ا ن��ائ��ب رئي�س
امل �ج �م��وع��ة ،وع��ائ �� �ش��ة ر� �ض��ا البريق،
وحم� �م ��د ع �ي �� �س��ى ال �ك �� �ش��ف �أع �� �ض��اء
املجل�س ال��وط�ن��ي االحت ��ادي ،و�سعادة
الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي
الأمني العام للمجل�س ،و�سعادة عفراء
را�شد الب�سطي الأم�ين العام امل�ساعد
لالت�صال الربملاين.
ورح��ب م�ع��ايل �صقر غبا�ش مبعايل
�أوم ب�ي�رال رئ�ي�ـ����س جم�ـ�ل����س ال�شــعب
ال�ه�ن��دي وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه يف زيارة
دول� ��ة الإم� � � ��ارات وامل �ج �ل ����س الوطني
االحت ��ادي ،م�شيدا بجهوده يف تعزيز
ال �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن البلدين
ال�سيما الربملانية منها ،م�ضيفا �أن
ل��دى ال�ه�ن��د دمي�ق��راط�ي��ة تعترب من
�أعرق الأنظمة الدميقراطية يف العامل

لتقدميها من��وذج��ا ل�ن�ظ��ام د�ستوري
ق��ائ��م على الدميقراطية والتعددية
واملواءمة مع النموذج التنموي.
و�أك��د معايل �صقر غبا�ش �أن عالقات
ال�ت�ع��اون ب�ين البلدين ت�شهد تقدما
ملحوظا ومتناميا يف امل�ج��االت كافة
ب �ف �� �ض��ل ال ��دع ��م ال�ل��احم� ��دود ال ��ذي
حتظى ب��ه م��ن قبل قيادتي البلدين
والتي جت�سدت وتر�سخت من خالل
الزيارات املتبادلة واللقاءت امل�ستمرة
بني م�س�ؤويل البلدين.
و�أ� � �ض� ��اف م� �ع ��ايل � �ص �ق��ر غ �ب��ا���ش �أن
دول��ة الإم ��ارات ت�ؤمن بنهج التعاي�ش
والت�سامح وتعتربها حجر الأ�سا�س
يف عالقاتها مع دول ال�ع��امل ،م�شريا
�إىل �أن توقيع وثيقة الأخوة الإن�سانية
واالت� �ف ��اق الإب��راه �ي �م��ي ه��و جت�سيد
حل ��ر�� �ص� �ه ��ا ع� �ل ��ى حت �ق �ي ��ق ال �� �س�ل�ام
يف امل �ن �ط �ق��ة وال �ت �ع��اي ����ش والتوا�صل
احل�ضاري مع دول العامل.

وثمن معاليه موقف جمهورية الهند
و�إدان �ت �ه ��ا ب �� �ش��دة ل�ل�ه�ج��وم الإره ��اب ��ي
مللي�شيا احلوثي الإرهابية على املدنيني
وم�ن���ش��آت ح�ي��وي��ة يف دول ��ة الإم� ��ارات،
وت�أكيدها على ت�ضامنها الكامل مع
دول ��ة الإم � ��ارات يف الإج� � ��راءات كافة
ال�ت��ي تتخذها ل�صون �أم��ن و�سالمة
مواطنيها و�سيادة �أرا�ضيها ،م�ضيفا
�أن ج �م �ه��وري��ة ال �ه �ن��د ��ض�م��ن �أوائ� ��ل
ال��دول التي تدعم دول��ة الإم ��ارات يف
تر�شيحاتها للع�ضويات الدولية.
و�أ� �ش��اد م�ع��ال�ي��ه مب���ش��ارك��ة جمهورية
الهند بجناح يعد من �أكرب الأجنحة يف
�أك�سبو دبي  ،2020والذي ي�ستعر�ض
امل�سرية الهندية االقت�صادية ال�صاعدة
يف عامل ما بعد كوفيد ،-19ويعك�س
الثقافة الهندية وما�ضيها العريق،
ف�ضال عن القدرات والفر�ص الهائلة
التي تقدمها ،كمركز اقت�صادي عاملي
للم�ستثمرين املحليني والأجانب.

ب��دوره �أع��رب معايل �أوم بريال رئيـ�س
جم�ـ�ل����س ال���ش�ـ�ـ�ع��ب ال �ه �ن��دي با�سمه
و�أع�ضاء الوفد عن �شكره ملعايل �صقر
غبا�ش على هذه الدعوة الكرمية وعلى
ح�سن ال�ضيافة ،م�ؤكدا �أن زيارة دولة
الإم��ارات واملجل�س الوطني االحتادي
فر�صة ثمينة لتطوير خمتلف �أوجه
التعاون بني اجلانبني.
و�أك��د �أن دول��ة الإم��ارات هي ال�شريك
ال�ت�ج��اري ال�ث��ال��ث الأك�ب�ر جلمهورية
ال �ه �ن��د ف���ض�لا ع��ن ال �ت �ع��اون القائم
يف ع ��دد م��ن ال�ق�ط��اع��ات احل�ي��وي��ة يف

جم � ��االت ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا والف�ضاء،
والطاقة املتجددة ،والأم��ن الغذائي،
وال� ��� �ص� �ح ��ة ،وال �ت �ع �ل �ي��م وال �ث �ق ��اف ��ة،
وه � ��ذا ي �ع��ود �إىل ع�ل�اق ��ات التعاون
امل �ت �ج��ذرة ع�ل��ى م��دى ع�ق��ود واحل ��وار
اال�سرتاتيجي بني البلدين.
و�أع ��رب ع��ن تهنئته ل��دول��ة الإم ��ارات
قيادة وحكومة و�شعبا باليوبيل الذهبي
لت�أ�سي�سها ،و�أ�شاد بنجاح تنظيم اك�سبو
دب��ي 2020م رغ��م حت��دي��ات جائحة
كورونا ،وثمن الدور الذي ي�ضطلع به
املجل�س الوطني االحت��ادي من خالل

ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة ال�برمل��ان �ي��ة الفاعلة
على �صعيد م�شاركته يف الفعاليات
ال�برمل��ان�ي��ة ال��دول �ي��ة .وق ��ال �إن بالده
حتتفل بالذكرى " "75ال�ستقاللها
من خالل برنامج من �ضمن �أهدافه
ت��وط�ي��د ال �ع�لاق��ات م��ع دول العامل،
م ��ؤك��دا �أه�م�ي��ة تعزيز ال�ع�لاق��ات بني
دول قارة �آ�سيا .ووجه معاليه دعوة �إىل
معايل �صقر غبا�ش لزيارة جمهورية
ال �ه �ن��د وجم �ل ����س ال �� �ش �ع��ب ملوا�صلة
النقا�ش حيال خمتلف الق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك.

الك�شف عن نتائج �أعمال م�شروع امل�سح الأثري بجزيرة ال�سينية يف �أم القيوين
و ث�م��ن ال�شيخ م��اج��د ب��ن ��س�ع��ود بن
•• �أم القيوين -وام:
را�شد املعال جهود امل�ؤ�س�سات امل�شاركة
�شهد ال�شيخ ماجد بن �سعود بن را�شد ودعم وزارة الثقافة وال�شباب لإجناز
املعال ،رئي�س دائ��رة ال�سياحة والآثار �أع� �م ��ال امل �� �س��ح الأث� � ��ري باجلزيرة،
ب�أم القيوين ام�س الك�شف عن نتائج م�شريا �إىل �أن ه��ذه النتائج الأثرية
�أعمال م�شروع امل�سح الأثري بجزيرة مت �ث��ل ن �ق �ل��ة ن��وع �ي��ة وق �ي �م��ة �أثرية
ال�سينية وذلك خالل م�ؤمتر �صحفي وت��اري �خ �ي��ة ت �� �ض��اف ل �ك��ل البحوث
ت �ن��اول �أب� ��رز ن�ت��ائ��ج ال�ب�ح��ث الأث ��ري امل��وج��ودة يف ال��دول��ة وت�ع��زز مكانة �أم
للإمارة التي يعود تاريخها �إىل ما ال ال�ق�ي��وي��ن ك�م��رج��ع ت��اري�خ��ي م�ه��م ملا
يقل عن  700عام.
متتلكه م��ن دالالت وم�ك�ن��ون �أثري
ؤ�س�سات
�
امل
من
فريق
كان قد مت ت�شكيل
عريق.
ال��رائ��دة كجامعة الإم ��ارات العربية و �أو� �ض��ح �أن قبيلة "املعال" ظهرت
املتحدة ومعهد درا�سة العامل القدمي لأول م ��رة يف م�ن�ط�ق��ة �أم القيوين
بجامعة نيويورك ومب�شاركة البعثة احلالية منذ حوايل  250عاما لكن
الإيطالية ودع��م م��ن وزارة الثقافة هذه االكت�شافات اجلديدة يف جزيرة
وال �� �ش �ب��اب ل �� �ض �م��ان ت ��واف ��ق �أعمال ال���س�ي�ن�ي��ة الآن ت���ض�ي��ف  500عام
امل���س��ح وال�ب�ح��ث الأث ��ري والتاريخي �أخرى �إىل تاريخ �إمارة �أم القيوين.
م��ع �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات ال��دول�ي��ة مما و �أعلنت دائ��رة ال�سياحة و الآث��ار ب�أم
يعك�س الأهمية الثقافية لآثار جزيرة القيوين خ�لال امل ��ؤمت��ر ع��ن �أحدث
ال�سينية.
ال��دالئ��ل و احل�ق��ائ��ق الأث��ري��ة والتي

ك���ش�ف��ت ال�ت���س�ل���س��ل ال��زم �ن��ي لفرتة
اال�ستيطان لأهايل �إمارة �أم القيوين
م �ن��ذ ح � ��وايل ال� �ق ��رن ال �ث��ال��ث ع�شر
حتى القرن الع�شرين يف ثالث مدن
رئ�ي���س�ي��ة ..وك��ان��ت امل��دي�ن�ت��ان الأوىل
وال �ث ��ان �ي ��ة م �� �س �ت��وط �ن �ت�ين بجزيرة
ال�سينية واملدينة الثالثة هي منطقة
�أم القيوين القدمية.
و�أ�شارت نتائج امل�سح عن املدينة الأوىل
�إىل �أن ه��ذه امل��دي�ن��ة ه��ي م�ستوطنة
بجزيرة ال�سينية يعود تاريخها بني
ال�ق��رن الثالث ع�شر �أو ال��راب��ع ع�شر
واخل��ام ����س ع�شر وذل ��ك ب�ع��د درا�سة
ال�ف�خ��ار املكت�شف بامل�ستوطنة ،وهو
ف �خ��ار م��زج��ج ب��ال �ل��ون الأخ �� �ض��ر مت
ت�صديره من ال�صني يف �أواخ��ر عهد
�ساللة ي��وان و�أوائ ��ل �ساللة مينج..
وك ��ان ��ت ه ��ذه امل���س�ت��وط�ن��ة معا�صرة
الزدهار جلفار يف ر�أ�س اخليمة حيث
ك��ان��ت ج�ل�ف��ار امل��رك��ز ال��رائ��د ل�صيد

ال� �ل� ��ؤل� ��ؤ يف اخل �ل �ي��ج الأدن � � ��ى خالل
الع�صور الو�سطى املت�أخرة.
و ت �ت �م �ي��ز امل �� �س �ت��وط �ن��ة الأول بكرب
م�ساحتها ويحيط بها عدد من املباين
احل�ج��ري��ة وع�ثر بها على جمموعة
من الأ�صداف واملحار ما ي�ؤكد �أهمية
مهنة ال�صيد وجت��ارة الل�ؤل�ؤ �آنذاك
كم�صدر للمعي�شة.
و�أو� �ض �ح��ت ن�ت��ائ��ج امل���س��ح �أن املدينة
ال�ث��ان�ي��ة ال �ت��ي ا��س�ت��وط�ن�ه��ا �أه� ��ايل �أم
القيوين بجزيرة ال�سينية ازدهرت
م��ن �أوائ ��ل ال�ق��رن ال�سابع ع�شر �إىل
�أوائ � ��ل ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر ويعود
ت��اري��خ ه ��ذا اال��س�ت�ي�ط��ان �إىل وجود
خزفيات زرقاء وبي�ضاء مت ت�صديرها
من ال�صني خالل �أواخر عهد �ساللة
مينغ و�أوائل �ساللة ت�شينغ ..فيما مت
العثور يف امل�ستوطنة على عملة نادرة
لل�شيخ �سلطان ب��ن �صقر القا�سمي،
ح��اك��م ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة اجل ��د الأك�ب�ر

حتت عنوان «من�شي ل�صحة �أف�ضل»

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم ور�شة توعوية لتحفيز
�أفراد املجتمع على ممار�سة ريا�ضة امل�شي
•• �أبوظبي – الفجر:

ن �ظ �م��ت ب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة �أبوظبي،
التابعة ل��دائ��رة البلديات والنقل،
م��ن خ�ل�ال م��رك��ز ب�ل��دي��ة م�صفح،
وبالتعاون مع "م�ست�شفى "LLH
ور�شة توعوية افرتا�ضية عن بُعد
ا�ستهدفت كافة �أفراد املجتمع حتت
ع �ن��وان "من�شي ل���ص�ح��ة �أف�ضل"،
�ضمن مبادرة "ريا�ضة بال حدود"،
وذلك بهدف حتفيز �أف��راد املجتمع
ع �ل��ى مم��ار� �س��ة ال ��ري ��ا� �ض ��ة ،ورف ��ع
م�ستوى ال��وع��ي املجتمعي ب�أهمية
امل �� �ش��ي ل �� �ص �ح��ة ال � �ف� ��رد ،وحتويل ل �ك��اف��ة م �ك��ون��ات امل�ج�ت�م��ع وير�سخ
ريا�ضة امل�شي �إىل ثقافة و�أ�سلوب القيم ال�صحية.
ح�ي��اة ي��وم�ي��ة ت�ع�ت��اد عليها �شرائح وت�ضمنت الفعالية حما�ضرة عن
املجتمع مما يعزز ال�صحة البدنية ُب �ع��د ،ق��دم�ه��ا ط�ب�ي��ب خم�ت����ص من

م�ست�شفى  LLHعن �أهمية امل�شي
يف حياتنا اليومية وفوائده ال�صحية
املتعددة ،والآث��ار الإيجابية العامة
ملمار�سي ريا�ضة امل�شي على �صحتهم

العامة وقدراتهم ومناعتهم.
و� �ض �م��ن ه ��ذا الإط � ��ار دع ��ت بلدية
م ��دي �ن ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي ج �م �ي��ع �أف� � ��راد
امل �ج �ت �م��ع �إىل ا� �س �ت �غ�ل�ال امل ��راف ��ق
ال��ري��ا� �ض �ي��ة ال �ك �ث�ي�رة واملنت�شرة
يف ك��ل م �ك��ان مل�م��ار��س��ة الريا�ضات
امل �خ �ت �ل �ف��ة وم� ��ن ��ض�م�ن�ه��ا ريا�ضة
امل�شي  ،ال �سيما م��ع وج��ود ممرات
امل�شاة وم�سارات الرك�ض وم�سارات
ال � ��دراج � ��ات ال �ه ��وائ �ي ��ة وامل�ل�اع ��ب
املتعددة الأغرا�ض ،م�ؤكدة �أن هذه
املرافق الريا�ضية �إمن��ا وج��دت من
�أج ��ل �إ� �س �ع��اد امل�ج�ت�م��ع واال�ستفادة
م��ن �إم�ك��ان��ات�ه��ا يف ت�ع��زي��ز ال�صحة
اجل�سدية لأف ��راد املجتمع و�إتاحة
ب �ي �ئ��ة م �ث��ال �ي��ة و�آم� � �ن � ��ة ملمار�سة
الريا�ضات على اختالف �أنواعها.

لل�شيخ ماجد بن �سعود املعال رئي�س
دائرة ال�سياحة والآثار.
و يعد انت�شار قواقع املحار املوجودة
يف امل�ستوطنة الثانية �أكرب بكثري من
ت�ل��ك امل��وج��ودة يف الأوىل م��ا يعك�س
النمو الهائل ل�صناعة ال�ل��ؤل��ؤ التي
ب ��د�أت يف ال�ق��رن ال�ث��ام��ن ع�شر حيث
ك��ان ه��ذا االزده � ��ار يف �صيد الل�ؤل�ؤ
مهما ب�شكل �أ�سا�سي لظهور الإمارات.
ومت ذكر امل�ستوطنة الثانية يف امل�صادر
ال�بري�ط��ان�ي��ة يف ع ��ام  1822م من
خ�ل�ال و��ص��ف �آث ��ار امل��دي�ن��ة وانتقال ال�سينية وانتقل �إليها الأهايل بقيادة
�أه��ال �ي �ه��ا �إىل م��دي �ن��ة �أم القيوين ال�شيخ را�شد بن ماجد املعال و ت�شكلت
القدمية التي تقع يف الرب الرئي�سي وازده� ��رت ب�ين ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع�شر
ومنت�صف القرن الع�شرين ومت بناء
املقابل جلزيرة ال�سينية.
و �أ�� �ش ��ارت ال��درا� �س��ات ال�ق��ائ�م��ة على امل��دي�ن��ة ب�ع��دد م��ن امل �ب��اين الدفاعية
نتائج امل�سح �إىل �أن امل��دي�ن��ة الثالثة مثل ح�صن �آل علي و�سور �أم القيوين
�ضمن الت�سل�سل الزمني لال�ستيطان ال �ت��اري �خ��ي وجم �م��وع��ة م ��ن املباين
هي منطقة �أم القيوين القدمية التي احل �ج��ري��ة والأ�� � �س � ��واق التقليدية،
تقع يف الرب الرئي�سي املقابل جلزيرة وانت�شر فيها العديد من منازل �سعف

النخيل.
و ق��ال��ت ران �ي��ا ق �ن��وم��ة رئ �ي ����س ق�سم
الآثار بدائرة ال�سياحة و الآثار �إن كل
ما مت �إجنازه يف م�شروع امل�سح الأثري
بجزيرة ال�سينية ي�ستهدف فهم تاريخ
الإمارة العريق واحلفاظ على الآثار
فيما تعك�س ه��ذه ال ��دالالت الأثرية
�أ� �ش �ك��اال خم�ت�ل�ف��ة يف ت ��اري ��خ احلياة
ال�ب���ش��ري��ة ب ��الإم ��ارة ومن ��اذج تعاي�ش

الإن�سان قدميا مع بيئته املحيطة.
و�أك � � ��دت ال� ��دائ� ��رة ب ��أن �ه��ا �ستوا�صل
�أع �م ��ال ال�ت�ن�ق�ي��ب الأث � ��ري و�سريكز
العمل على �إي �ج��اد امل�ب��اين ال�ع��ام��ة و
احل�صون وامل�ساجد يف امل�ستوطنتني
الأوىل وال�ث��ان�ي��ة ب�ج��زي��رة ال�سينية
بهدف ترميمها وفق املعايري الدولية
للرتميم الأثري للحفاظ على ال�شكل
الأ�صيل لهذه املباين التاريخية.

«ال�ش�ؤون الإ�سالمية» :ت�شارك يف
هاكاثون الإمارات
•• دبي-الفجر:

ت ��زام� �ن ��ا م ��ع ان� �ط�ل�اق ��ة هاكاثون
الإم� ��ارات  - 5.0بيانات لل�سعادة
وج � ��ودة احل �ي��اة � -أط �ل �ق��ت الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل� ��� �ش� ��ؤون الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة
والأوق � � � � ��اف ع� � ��ددا م� ��ن امل � �ب� ��ادرات
االب �ت �ك��اري��ة وامل� �ح ��اور التطويرية
التي ترثي خطتها اال�سرتاتيجية،
وت� �ع ��زز ت�ط�ل�ع��ات�ه��ا امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة يف
اال�ستعداد للخم�سني القادمة ودعت
ك��ل املوظفني وامل��وظ�ف��ات لإثرائها
ب��اب�ت�ك��ارات�ه��م احل��دي�ث��ة ومواهبهم
امل� �ت� �م� �ي ��زة مب� ��ا ي� ��واك� ��ب النه�ضة
احل�ضارية التي ت�شهدها الدولة يف
جميع املجاالت.
و�أك��د ال��دك�ت��ور حممد مطر �سامل

ال �ك �ع �ب��ي ،رئ �ي ����س ال �ه �ي �ئ��ة العامة
ل �ل �� �ش ��ؤون الإ� �س�ل�ام �ي��ة والأوق� � ��اف
حر�ص الهيئة على التناغم مع ر�ؤية
ق�ي��ادت�ن��ا ال��ر� �ش �ي��دة وا�سرتاتيجية
ح �ك��وم��ة دول� ��ة الإم � � ��ارات العربية
امل� �ت� �ح ��دة م� ��ن خ �ل��ال التخطيط
الأم� �ث ��ل وت �ه �ي �ئ��ة ال �ب �ي �ئ��ة للتفكري
الإي �ج��اب��ي ال ��ذي ي���س��اه��م يف و�ضع
ال ��ر�ؤى اال�ست�شرافية اال�ستباقية
ال �ت��ي ت���س��اه��م يف م���س��اي��رة التطور
ومتغريات احلياة املت�سارعة وتوفري
�أر� �ض �ي��ة خ�صبة لأج �ي��ال امل�ستقبل
مت�ك�ن�ه��م م ��ن �إظ� �ه ��ار �إبداعاتهم
وم� ��واه � �ب � �ه� ��م و�إك� � � �م � � ��ال امل� ��� �س�ي�رة
احل�ضارية ال�ت��ي و��ض��ع مرتكزاتها
ور� �س��م م�لاحم�ه��ا الأوىل م�ؤ�س�س
دول�ت�ن��ا ال�شيخ زاي ��د ب��ن �سلطان -

طيب اهلل ثراه. -
ه ��ذا وق ��د �أط �ل �ق��ت ال�ه�ي�ئ��ة ثالثة
حماور ابتكارية ت�ستهدف التطوير
واالرت� � �ق � ��اء يف خ��دم��ات �ه��ا ب�أ�س�س
ت�ل�ب��ي ط�م��وح��ات ال�ه�ي�ئ��ة وتطلعات

اجلمهور ،حيث جاء املحور الأول:
حتت عنوان خدمات مالية مدعومة
ب��ال �ت �ق �ن �ي��ات امل� �ت� �ط ��ورة ي�ستهدف
تقدمي �أفكار ومقرتحات للم�ساعدة
يف زي� � ��ادة الإي� � � � ��رادات والتربعات
الوقفية� ،أما املحور الثاين عنوانه:
اال� �س �ت �ث �م��ار واالق �ت �� �ص��اد الرقمي
ال�ق��وي ،وي�سعى �إىل تطوير حلول
و�أف �ك��ار ج��دي��دة ت�ساهم يف حت�سني
�إدارة وا� �س �ت �ث �م��ار ال��وق��ف ل�ضمان
اال�ستمرارية واال�ستدامة ومو�ضوع
امل�ح��ور ال�ث��ال��ث :ك��ان ح��ول جمتمع
� �س �ع �ي��د وم �ت �م��ا� �س��ك ،ي �� �س �ع��ى �إىل
تقدمي اق�تراح��ات جديدة لتطوير
تطبيقات برجمية ت�ساهم يف زيادة
ال��وع��ي ال��دي �ن��ي ل�ل�ج�م�ه��ور بطرق
�سهلة ومبتكرة وجذابة.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
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حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/2842
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العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فتون كافيه

املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش م ع .
املنذر �إليه  :ابراهيم عبداهلل حممد حمود .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )78,736.96دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 20398خ�صو�صي  /4/ابوظبي ) من نوع ( ني�سان باترول _
�أ�ستي�شن ) موديل ( _ )2015لون (ذهبي) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع
حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

رخ�صة رقم CN 2689900:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سينا مترات جيالتا %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة على �سيدمن�صور قا�سم الها�شمى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد عبداهلل اجلنيبى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/2631
املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش م ع .
املنذر �إليها  :الطريق العايل لنقل الركاب باحلافالت .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )58,701.52درهم نتيجة الإخالل ب�سداد
الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر
و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعة باملزاد
العلني املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم (  / 62694خ�صو�صي � /9/أبوظبي )
من نوع ( تويوتا بريفيا _ فان ركاب) موديل ( _ )2015لون ( ابي�ض ل�ؤل�ؤي) واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
70197
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حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سوبر
مارين ال�صالح و�صيانة ال�سفن
رخ�صة رقم CN 2995541:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/2628
املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش م ع .
املنذر �إليه  :كاظم انور عبداهلل دنون .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )113,050.12درهم نتيجة الإخالل
ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ
الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعة
باملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم (  / 80841خ�صو�صي /العا�شرة/
�أبوظبي ) من نوع ( ني�سان ارمادا _ ا�ستي�شن ) موديل ( _ )2009لون ( ابي�ض) واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إعــــــــــالن

QUALIFIED SCAFFOLDING AND CONSTRUCTION WORKS LLC

�إىل /كواليفيد لل�سقاالت واعمال االن�شاءات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

QUALIFIED SCAFFOLDING AND CONSTRUCTION WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

تعديل ن�شاط  /حذف خدمات حقول ومن�ش�أت النفط والغاز الربية والبحرية 0910018
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/افريو
للمقاوالت وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 3003632:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اك�سرتا جرين خلدمات التنظيفات
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2645002:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /اك�سرتا جرين خلدمات التنظيفات ذ.م.م

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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�إعــــــــــالن

EXTRA GREEN CLEANING SERVICES L.L.C

�إىل /اك�سرتا جرين الدارة املرافق ذ.م.م
EXTRA GREEN FACILITIES MANAGEMENT L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة املباين 4329901
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات مكافحة �آفات ال�صحة العامة 8121003
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إدارة وت�شغيل املرافق 8211013
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات تنظيف ال�صوامع اخلزانات وال�صهاريج8121002 .
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات التنظيف اخلارجي ( واجهات ) املباين 8129001
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون
�سا �سني لل�سيدات
رخ�صة رقم CN 2603983:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كواليفيد لل�سقاالت واعمال االن�شاءات
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2880963:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /خالق م�شتاق حممد م�شتاق من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /خالق م�شتاق حممد م�شتاق من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل ابراهيم بالل عبداهلل
تعديل ر�أ�س املال  /من � 150000إىل 100000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كواليفيد لل�سقاالت واعمال االن�شاءات ذ.م.م

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إىل /النيل الهادي للمقاوالت العامه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL NEAL ALHADE GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

الكاتب العدل

الكاتب العدل

AL NEAL ALHADE GENERAL CONTRACTING

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/2629
املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش م ع .
املنذر �إليه  :عبداهلل جمعه ثويني بالل .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )303,137.68دره��م نتيجة الإخالل
ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ
الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج ��راءات التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعة
باملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم (  / 76466خ�صو�صي /العا�شرة/
�أبوظبي ) من نوع ( لكز�س ال ا�س  460ال _ �صالون ) موديل ( _ )2009لون ( ا�سود)
واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النيل الهادي للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 2420616:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ابو القا�سم ح�سانني عبدالعزيز جماهد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد �سعيد �سليم ح�سن املنهاىل
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /النيل الهادي للمقاوالت العامة

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

الكاتب العدل

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/2630
املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش م ع .
املنذر �إليه � :سعيد حمد �سعد حمد �سعيد املهري .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )7,952.15دره��م نتيجة الإخالل
ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ
الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعة
باملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم (  / 55153خ�صو�صي  /P/دبي
) من نوع ( ني�سان التيما _ �صالون) موديل ( _ )2014لون ( بني) واملمولة ل�صاحلكم
من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

�إعــــــــــالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

الكاتب العدل

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/2889
املنذر  :بنك امل�شرق �ش م ع
املنذر �إليه  :تامر احمد حممود عبداهلل
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )72,022.80درهم نتيجة الإخالل
ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ
الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعة
باملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم (  / 22378خ�صو�صي /13/
ابوظبي ) من نوع ( دودج �شارجر _ �صالون) موديل ( _ )2013لون ( ا�سود) واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

الثالثاء  22فرباير  2022العدد 13475

الثالثاء  22فرباير  2022العدد 13475

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون هومريا
لتجميل ال�سيدات
رخ�صة رقم CN 3743654:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �صالح بن على بن مطر ال�شقافه %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف قمر زمان حممد رفيق
تعديل وكيل خدمات  /حذف فهد �سيف حمد �سليمان العامرى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

الثالثاء  22فبراير  2022م  -العـدد 13475

�أخبـار الإمـارات
ذهبت ل�صالح  4,695حالة �إن�سانية

•• دبي-الفجر:

قدمت جلنة الأُ�سر املُتعففة يف �أم القيوين ،التابعة جلمعية دار الرب ،على
مدار العامل املا�ضي  2021م ،م�ساعدات مادية وعينية و�أطلقت مبادرات
�إن�سانية وخ�يري��ة ،ا�ستفاد منها � 4,695آالف ح��ال��ة �إن���س��ان�ي��ة ،بتكاليف
�إجمالية بلغت  14,419,961مليون درهم ،توزعت على  20بابا للخري
والإح�سان .و�أك��د علي ح�سن العا�صي ،رئي�س جلنة الأ�سر املتعففة يف "دار
الرب"� ،أن اللجنة ت�ؤدي دورا حيويا بالغ الأهمية يف املجتمع املحلي ب�إمارة �أم
القيوين و�إمارات �أخرى يف الدولة ،وت�صب تركيزها على ال�شرائح ال�ضعيفة
واملُحتاجة للدعم ،من الأ�سر ذات الدخل املحدود ،واملر�ضى املُع�سرين ماديا،
والطلبة املُحتاجني ،والأرامل والأيتام ،و�أ�صحاب الهمم ،وغريهم.

22 February 2022 - Issue No 13475

 14,4مليون من جلنة الأ�سر املتعففة لل ُمحتاجني

حيث التكلفة ،التي بلغت  2,388.509مليون درهم ،ا�ستفادت منها 244
�أ�سرة ،وا�ست�أثر ت�سديد ر�سوم املدار�س باملركز الثاين ،و�صب يف �صالح 346
من الطلبة غري القادرين ماديا ،بتكلفة �إجمالية  2,130,230مليون
درهم ،تاله التكفل بقيمة الأق�ساط اجلامعية ل  98طالبا ،من اجلن�سني،
بكلفة  1,470,151مليون.
�أ�ضاف علي العا�صي �أن امل�ساعدات املوجهة للمر�ضى املُع�سرين ماديا جاءت
" ُم�ساعدات ُمتنوعة"
رابعا ،عرب حتمل تكاليف عالجهم و�شراء الأدوي��ة والأجهزة الطبية لهم،
و�أو�ضح �أن �سداد قيمة �إيجار امل�ساكن ت�صدر املجاالت احلياتية واملعي�شية ،حيث �أنفقت اللجنة  1,287,011مليونُ ،خ�ص�صت ل�صالح  90مري�ضا،
التي �ساعدت فيها اللجنة املحتاجني يف �أم القيوين والإمارات الأخرى ،من ثم بند "امل�صاريف العامة" ،الذي ا�ستفادت منه  377حالة �إن�سانية .بقيمة

 1,244,365مليون ،و�صوال �إىل بناء امل�ساكن وامل�ساهمة اجلزئية فيها
و�صيانتها ،مل�صلحة � 52أ�سرة حمدودة الدخل ،بتكلفة  1,110,343مليون
درهم.
"�أبواب اخلرب"
ووفقا لرئي�س اللجنة ،حظيت مبادرة توزيع "املري الرم�ضاين" ،التي توفر
امل��واد الغذائية ل��ذوي الدخل امل�ح��دود وال�صائمني ،خ�لال ال�شهر املُبارك،
باملرتبة ال�سابعة ب�ين �أب ��واب العمل اخل�ي�ري للجنة ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ،بقيمة
و�صلت �إىل مليون درهم ،وا�ستفادت منها  1600حالة� ،أعقبها �سداد قيمة

Tuesday

الديون والذمم املالية ،املُ�ستحقة على �شريحة من ال�سجناء ،بتكلفة �إجمالية
� 998,678ألف درهم ،ل�صالح � 34شخ�صا ونزيال لدى امل�ؤ�س�سات العقابية
والإ�صالحية ،و�صوال �إىل تقدمي الإلكرتونيات والأجهزة الكهربائية لـ 90
حالة من املُحتاجني لها ،بقيمة ُقدرت بـ � 743,606ألف درهم.
"�أيادي العون"
العا�صي �أ�شار �إىل �أن قائمة م�ساعدات جلنة "الأ�سر املتعففة" ومبادراتها،
يف � ،2021ضمت �أي�ضا ،تباعا ،وفق حجمها وترتيبها ،دفع كل من فواتري
الكهرباء ،املُ�ستحقة على املنازل القدمية للأ�سر املُحتاجة ،ور�سوم تو�صيل
ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي ل�ل�م�ن��ازل اجل��دي��دة ،وت��وف�ير الأث� ��اث ل�ل�أ��س��ر املُتعففة،
وامل�ساعدات املُخ�ص�صة لأ�صحاب الهمم ،وك�سوة العيدين الفطر والأ�ضحى
لأب �ن��اء الأُ� �س��ر امل���س�ت��ورة ،وامل ُ�� �س��اع��دات امل��ادي��ة امل�ق�ط��وع��ة ،وت��وزي��ع ق�سائم
امل ُ���ش�تري��ات ،التي تخول حامليها ��ش��راء احتياجاتهم م��ن الأغ��ذي��ة واملواد
التموينية ،وامل�ساعدات املُوجهة ل�شريحة "املُهتدين اجلدد" ،وبرنامج الغذاء
ال�شهري ،ودعم الأرامل والأيتام.
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البواردي يلتقي وزيرة دفاع املالديف
•• �أبوظبي -وام:

التقى معايل حممد بن �أحمد البواردي وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع مبكتبه مبعر�ضي يومك�س و�سيمتك�س
 2022ام�س معايل ماريا ديدي وزيرة الدفاع يف جمهورية املالديف التي تزور البالد حاليا حل�ضور
فعاليات املعر�ضني والوفد املرافق بح�ضور �سعادة مطر �سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع و عدد من
كبار �ضباط و م�س�ؤويل الوزارة .و رحب وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بزيارة وزيرة دفاع املالديف معربا
عن تطلعه لأن ت�سهم الزيارة يف فتح جماالت و�آفاق التعاون والعمل امل�شرتك على مدى العقود القادمة و
حتقيق الأهداف امل�شرتكة بني البلدين  .بحث اجلانبان خالل اللقاء عددا من املو�ضوعات ذات االهتمام
امل�شرتك خا�صة يف املجاالت الدفاعية و الع�سكرية و �سبل تعزيزها و�إمكانيات تطويرها وتبادال وجهات
النظر حول عدد من الق�ضايا واملو�ضوعات التي تهم البلدين وامل�ستجدات الإقليمية والدولية.

�ضمن فعاليات الإمارات تبتكر

الأمني العام للربملان العربي للطفل يزور اك�سبو دبي � 2020أ�سر مبتكرة يف جامعة الإمارات تعزز نهج الإبداع والبحث العلمي

وي�ؤكد على دوره يف تنمية الب�شرية و�صناعة امل�ستقبل

•• دبي-الفجر:

�أك��د �سعادة �أمي��ن عثمان ال �ب��اروت الأم�ي�ن ال�ع��ام للربملان
العربي للطفل �أهمية ما يلعبه اك�سبو دب��ي  2020من
دع��م ك��اف��ة ال�ت�ط��ورات اجل��دي��دة واالجت��اه��ات امل�ستقبلية
التي تن�شدها دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة يف حتقيق
ط�ف��رات تدعم جهودها العاملية حت��و التنمية والتطوير
لكافة دول العامل.
و�أ�شار �إىل �أن اك�سبو يعد من�صة عاملية وفارقة يف تر�سيخ
التكنولوجية وتوظيفيها مبا ي�ؤهل العامل لالجتاه نحو
اال��س�ت�ث�م��ار الأم �ث��ل للمعرفة الف�ت��ا �إىل �أن اك�سبو حقق
بفعالياته قاعدة را�سخة من تالقي احل�ضارات وال�شعوب
يف ق�ط��اع��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية والتعليم والتكنولوجيا
واال��س�ت��دام��ة ب�ج��ان��ب �إع�ل�اء ج��ان��ب ال�ب�ح��وث التطبيقية
واالبتكار لدعم جهود التنمية والتطوير يف تلك القطاعات
وتالقيها مع مو�ضوع جل�سة الربملان العربي للطفل والتي
�ستدول حول مو�ضوع (اال�ستدامة عني على امل�ستقبل).
جاء ذلك خالل زيارة �أمين عثمان الباروت ووفد الأمانة
العامة للربملان العربي للطفل �إىل مقر اك�سبو 2020
مطلعا على عدد من فعاليات الأجنحة للدول امل�شاركة يف
هذا احل��دث العاملي املهم ال��ذي ت�ست�ضيفه دول��ة الإمارات
العربية املتحدة.
واطلع الباروت والوفد املرافق له على خمتلف الثقافات

واحل�ضارات للدول امل�شاركة يف خمتلف الأجنحة وجتولوا
يف ع��دد من تلك الأجنحة التي قدمت م�شاريع متنوعة
يف جم ��االت ح�ي��وي��ة ف�ضال ع��ن تبنيها لتقنيات حديثة
مرتكزة على العلوم املتقدمة وتقنيات الذكاء اال�صطناعي
وتوجهاتها نحو اال�ستدامة يف خمتلف املجاالت احليوية.
ال��زي��ارة عك�ست �أ�شكال التح�ضري التي يعنى بها الربملان
حاليا تزامنا مع انعقاد جل�سته الثالثة من الدورة الثانية
للربملان العربي للطفل يف ال�ساد�س والع�شرين من �شهر
فرباير اجل��اري والتي �ستكون بعنوان (اال�ستدامة عني
على امل�ستقبل) وت�أتي �أهمية املو�ضوع على رب��ط الطفل
العربي بامل�ستقبل و�أنه جزء ال يتجز�أ من عملية الت�أهيل
والتنمية الب�شرية وتدريب و�إع��داد �أطفال العرب ب�أف�ضل
املعايري العاملية لي�ضعوا ب�صمتهم يف امل�ستقبل م�ستفيدين
من كل املعطيات املتاحة.
وج��رت زي��ارة جناح جامعة ال��دول العربية ال��ذي ي�شارك
ولأول مرة يف اك�سبو ومت االطالع على م�شاركة اجلامعة
وخ�لال ال��زي��ارة ت�سلم �سعادة الأم�ين العام درع��ا تذكاريا
من اجلناح كما زار مقر الأمم املتحدة وجناح اال�ستدامة
واالطالع على يف ر�ؤيته يف حتقيق اال�ستدامة بجانب زيارة
ج�ن��اح اململكة العربية ال�سعودية وج�ن��اح دول��ة االم ��ارات
العربية املتحدة م�ستمعني �إىل �شرح حول الر�ؤية امل�ستقبلية
لهما وتطويع التقنيات وامل�شاريع الذكية وتطبيقاتها نحو
امل�ستقبل.

•• العني-الفجر:

ك �� �ش �ف��ت ق��ائ �م��ة ال �ف��ائ��زي��ن بجائزة
الرئي�س الأع�ل��ى لالبتكار يف جامعة
الإمارات ،عن وجود �أ�سر مبتكرة ت�ضم
الأب والأم والأب �ن ��اء ،مم��ا ي�ع��زز نهج
االبداع واالبتكار ودور الأ�سرة ،جتلى
ذل��ك يف ف��وز ال�ط��ال��ب حممد عثمان
عبد الغني -طالب املاج�ستري يف كلية
ال�ه�ن��د��س��ة -ال�ف��ائ��ز ب�ج��ائ��زة الرئي�س
الأعلى لفئة ال�صحة ،حيث �أن خلف
هذا االب��داع واالبتكار والتفوق �أ�سرة
�آم�ن��ت بالعلم والبحث العلمي كنهج
ح �� �ض��اري خل��دم��ة الإن �� �س��ان �ي��ة ،الأب
عثمان عبد الغني دكتور �أ�ستاذ م�شارك
يف ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم ق���س��م ع �ل��م الأر�� ��ض
بجامعة االم��ارات ،والأم عبري عرفة
طالبة يف برنامج ال��درا��س��ات العليا،
ل�ن�ي��ل درج� ��ة ال ��دك� �ت ��وراه ،تخ�ص�ص
ال�ترب �ي��ة اخل��ا� �ص��ة يف ك�ل�ي��ة الرتبية
بجامعة الإمارات.
و�أ� �ش��ار ال�ط��ال��ب حم�م��د ع�ث�م��ان عبد
الغني �أن ف�ضل ف��وزه بهذه اجلائزة
ي �ع��ود لأ� �س��رت��ه ال �ت��ي وف� ��رت ل��ه كل
مقومات البحث وال��درا��س��ة م��ن دعم
مادي ومعنوي ،خالل مرحلة البحث
التي ا�ستغرقت عامني متتالني خالل
مرحلة درا�سته املاج�ستري ،حيث قام

بت�صميم برنامج يف الذكاء ال�صناعي
ح��ول �أه�م�ي��ة قيا�س نب�ضات اجلنني
داخل الرحم قبل ال��والدة من خالل
تطبيقات تقنية م�ع�ق��دة ،و�أ� �ض��اف "
لقد كانت مرجعيتي املبا�شرة والدتي
ووال ��دت ��ي ،ع�ل�اوة ع�ل��ى دع ��م جامعة
الإمارات يل".
وت �ق��ول وال��دت��ه-ط��ال�ب��ة الدكتوراه
يف كلية ال�ترب�ي��ة بجامعة الإم ��ارات،
ت�خ���ص����ص ت��رب �ي��ة خ��ا� �ص��ة : -ت�شكل
الأ� �س��رة البيئة احلا�ضنة الأ�سا�سية
ل�ت�ع��زي��ز وت�ن�م�ي��ة م��واه��ب الأب� �ن ��اء يف
خمتلف املراحل العمرية ،حيث يكون
ل�ه��ا دوراً ف��اع�لا ً يف ت��وج�ي��ه �أبنائهم
وتنمية مهاراتهم ،وتختلف العوامل
وامل�ؤثرات التي حتيط بالطفل ويت�أثر
بها خالل مراحله كونها هي املجتمع
الل�صيق وامل��ؤث��ر ب�شكل مبا�شر ،ومن
املهم �أن ن�شري �إىل �أن الأ�سرة تعد هي
ال �ن��واة الأوىل ال�ت��ي يقابلها الطفل،
وال �ت��ي ت�ع�م��ل ب ��دوره ��ا ع �ل��ى رعايته
واالهتمام به ،ويعد االهتمام بالطفل
يف م��راح��ل ع�م��ره الأوىل م��ن الأمور
احل��ا� �س �م��ة وامل �ه �م��ة خ �� �ص��و� �ص �اً �أنها
مرحلة هامة لتنمية قدرات .
و�أك� ��دت �أن ��ه ي�ق��ع ع�ل��ى ع��ات��ق الأ�سرة
ت���ش�ج�ي��ع �أب �ن��ائ �ه��ا م��ن خ�ل�ال توفري
ال �ب �ي �ئ��ة امل�ل�ائ �م ��ة �،إ�� �ض ��اف ��ة للدعم

النف�سي وامل�ع�ن��وي ،والأب والأم هما
القدوة الرئي�سة يف ذلك  ،م�شرية اىل
رغم كونها تعمل يف جمال التدري�س
،ورب��ة �أ��س��رة تعيل �شابني و�شابتني ،
كلهم من املتفوقني وزوجها باحث يف
كلية العلوم ،ق�سم علوم الأر���ض فقد
�أ� �ص��رت ب��دوره��ا على �أن ت�ك��ون قدوة
لأبنائها حيث نالت درجة املاج�ستري،
والآن ت�ع��د �أط ��روح ��ة ال��دك �ت��وراه يف
كلية الرتبية ،وقامت ب��إع��داد درا�سة
م��ن �أج� ��ل ت�ط�ب�ي��ق م�ق�ي��ا���س امل�شاكل
ال�سلوكية لدى الطلبة ،وقامت بن�شر
بحث علمي يف جملة علمية حمكمة
ع��ن ال��و� �س��ائ��ل وال�ت�ق�ن�ي��ات امل�ساعدة
لفرط احلركة عند الأطفال.
و�أ�شار والده الدكتور عثمان عبد الغني
الأ�ستاذ امل�شارك يف ق�سم علم الأر�ض
بكلية العلوم "ال�شك �أن للأ�سرة دور
ك�ب�ير يف ت��وج�ي��ه �أب�ن��ائ�ه��م واكت�شاف
ق��درات �ه��م ،وال نن�سى ال� ��دور الكبري
جلامعة الإمارات هذا ال�صرح العلمي
االكادميي ،جامعة رواد امل�ستقبل فقد
اولت اهتماما كبريا لطلبتها املبدعني
ووفرت لهم كل �أوجه الرعاية بف�ضل
ت��وج �ه��ات احل �ك��وم��ة ال��ر� �ش �ي��دة التي
اط �ل �ق��ت م �� �ش ��روع االم � � � ��ارات تبتكر
لت�شجيع العلماء والباحثني الرتياد
�آف ��اق امل�ستقبل .م�شريا �إىل ان��ه قام

جم�سم ال�شيخ جميب الرحمن ي�ستقبل زوار جناح
بنغالدي�ش يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

حت��ت ��ش�ع��ار ال �ت �ح��ول وال�ت�م�ك�ين وم ��ع ع��ر���ض ل�ل�ت��اري��خ ال �ث �ق��ايف والتنمية
االجتماعية واالقت�صادية قدم جناح بنغالد�ش مبنطقة اال�ستدامة يف �أك�سبو
 2020نف�سه ،بل دعى زواره �إىل التعرف على �أف�ضل املعار�ض االفرتا�ضية
واحل�ضورية وكيف حتولت بنغالدي�ش من اقت�صاد بني على قطاع الزراعة
واملحا�صيل التى ت�صدر لدول العامل كجزء من ال�سلة الغذائية العاملية� ،إىل
دولة قوية تقوم على الت�صدير وتقدم العديد من فر�ص اال�ستثمار امل�ستدام
يف جميع املجاالت املهمة التى حتر�ص على جذب امل�ستثمرين �إليها.
ي�ستقبل جناح بنغالدي�ش يف اك�سبو  2020بت�صميم خارجي بعر�ض �صور
مل�ؤ�س�سي ال ��دول ورم��وزه��ا� ،أم��ا اجل�ن��اح م��ن ال��داخ��ل فتم تغطية اجلدران
ب�شا�شات الكرتونية عمالقة تعر�ض �أف�لام ت�سجيلية عن التاريخ واملوقع
اجلغرايف والثقافة والرتاث ،كما تقدم هذه ال�شا�شات كيفية التطور والتنمية

للدولة ،مع الرتكيز على العادات والتقاليد ،و�أهم املعامل الأثرية والثقافية
التى من �شانها جذب ال�سياح لزيارتها ،فهذه ال�شا�شات اللوحية حتاكي رحلة
التطور ور�ؤيتها اال�سرتاتيجية ومدى تقدمها وحتقيقها االجنازات الكربى
يف جميع مناحي احلياة ورف��ع م�ستوى معي�شة الفرد واملجتمع ،حيث �أنها
حققت نه�ضة اقت�صادية ب�شكل ت�صاعدي ،من خالل ان�شاء كربى امل�صانع
وتدريب الأيد العاملة والكوادر الب�شرية على املهارات الفنية والتكنولوجيا
والذكاء اال�صطناعي ملواكبة الع�صر ،ف�ضال عن تطوير امل�شاريع الوطنية
الكربى ك��امل��واين البحرية حمطات الطاقة وذل��ك لتي�سري نقل الب�ضائع
للدول املجاورة ،بالإ�ضافة �إىل خلق مناخ منا�سب لال�ستثمار بتذليل ال�صعاب
و�سن القوانني الداعمة للم�صنعني ورجال االعمال املحليني والأجانب.
وا�ستهل ت�صميم جناح بنغالدي�ش من الداخل م�ساحة كبرية ومفتوحة ي�سهل
للزائر التحرك بكل ي�سر وراح��ة وو�ضع يف املنت�صف متثال حجري ب�ألأب
الروحي للبالد ال�شيخ جميب الرحمن والذي يعترب الرب الروحي للبالد،

ويف املنت�صف �أي�ضا و�ضع قارب كبري با�شرعته �صنع من اخل�شب ،وك�أنه ر�سالة
عن التجربة يف رحلة التقدم والتنمية والتحول الكبري الذي �شهدته البالد
يف العقود املا�ضية ،و�ضم اجلناح العديد من املعلومات عن متحف بانغاباندو
وما به من مقتنيات تعرب عن الرتاث والتاريخ ،كما يبني اجلناح من خالل
الأف�لام الرتويجية للدولة االبتكارات اال�ستثنائية التى برع يف �صناعتها
امل�صنع النغايل مث �سيارات اال�سعاف منخف�ضة التكلفة و�صناعة ا�ستخراج
الوقود من البال�ستيك ،وا�ستخال�ص منتجات اجلوت عالوة على امل�شغوالت
اليديوية امل�ستدامة والتى ت�صنع من خامات �صديقة البيئة.
و�أه �ت��م اجل�ن��اح بعر�ض ن�ب��ذة تعريفية ع��ن مدينة دك��ا ال�ت��ى تعترب عا�صة
بنغالدي�ش ال�سيا�سية واملركز ال�صناعي والتجاري والإداري ،والأه��م �أنها
ت�شتهر بالزراعة القطاع املهم يف الدولة والنابط احلقيقي لالقت�صاد حيث
يتم زراعة ال�شاي وق�صب ال�سكر والأرز ،كما ت�شتهر بال�صناعات املحلية التى
تتمثل يف �صنع ادوات الطهي و�صناعة الأطعمة والأعمال اليدوية كالتطريز

جناح �إيطاليا يف �إك�سبو  2020دبي ي�سجل مليون زائر و 10ماليني م�ستخدم افرتا�ضي
•• دبي-الفجر:

و�صل جناح �إيطاليا يف �إك�سبو  2020دبي �إىل مليون زائر منذ
االفتتاح يف الأول من �أكتوبر :وهو رقم ي�ؤكد االهتمام الكبري
للجمهور م��ن ح��ول ال�ع��امل مب�سار ع��رو���ض اجل�ن��اح وجدوله
الغني بالفعاليات.
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ع��دد ال � ��زوار ،مت ال��و� �ص��ول �إىل  10ماليني
م�ستخدم افرتا�ضي منذ �إطالق املعر�ض العاملي بف�ضل مئات
الأن�شطة والفعاليات التي يتم بثها مبا�شرة والتي ينظمها
اجلناح ،من خالل �شبكات و�سائل التوا�صل االجتماعي واملوقع

الإلكرتوين واملجتمعات عرب الإنرتنت.
ك�شفت �إي�ط��ال�ي��ا ع��ن ج��دول�ه��ا ال�ك��ام��ل ل�شهر م��ار���س ،ال�شهر
الأخ�ي�ر ملعر�ض �إك�سبو دب��ي ،والغني بالفعاليات والعرو�ض
لفنانني م�شهورين عامل ًيا ،ب��دءًا من النجم روبرتو بول و�إىل
الفنان حممود الفائز بجائزة مهرجان املو�سيقي الإيطايل
�سانرميو لعام .2022
كما �أن جناح �إيطاليا ه��و م��ن �أك�ثر االجنحة ا��ش��اده م��ن بني
جناحا وطن ًيا من قبل و�سائل الإعالم عرب الإنرتنت يف
ً 190
جميع �أنحاء العامل ،بعد الواليات املتحدة.
منذ افتتاح املعر�ض العاملي ،متكنت �إيطاليا من �إبهار الزوار

واخل �ب�راء بف�ضل م��زي��ج م��ن االب�ت�ك��ار واال� �س �ت��دام��ة .والفوز
بجائزة �أف�ضل م�شروع ريادي لهذا العام من قبل جوائز البناء
لالبتكار املرموقة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ا�ستنادًا �إىل حتليل من�صة التجارة الإلكرتونية ومعامالت
نقاط البيع عرب �شبكات الدفع الرقمية يف �إك�سبو دبي ،وجدت
من�صة ال�شبكة الدولية الر�سمية �أن��ه من حيث ن�صيب الفرد
من الإنفاق ،ف�إن جناح �إيطاليا ،الذي ي�ضم مقهى �سوالر موكا
من ت�صميم الفاتزا ومطعم "�إل ري�ستورانتي  -نيكو روميتو"
التابع ملنتجع بولغري� ،سجل �أعلى �أرق��ام مبيعات يف املعر�ض،
يليه �أملانيا واليابان و�إ�سبانيا وتايالند.

ب� � ��دوره وب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع زم�ل�ائ ��ه يف
اجل��ام�ع��ة ،ب ��إج ��راء ب�ح��وث ودرا�سات
يف دول� � � ��ة االم � � � � � ��ارات ،ل � �ه� ��ا عالقة
ب��ال �� �ص �خ��ور وال �ط �ب �ق��ات والأح ��اف�ي�ر

ون� ��� �ش ��رت يف ال� �ع ��دي ��د م ��ن املجالت
العلمية ،وبالتعاون مع مراكز بحثية
يف ج��ام �ع��ات م��رم��وق��ة ت �ع��زي��زا لدور
اجلامعة يف البحث العلمي.

واملن�سوجات القطنية والزجاج واملعادن واجللود ،وامللفت للنظر �أن مدينة دكا
عرفت الجناح على �أنها مدينة امل�ساجد وهذا لوجود امل�ساجد الكثرية فيها
واملعابد ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض املواقع الأثرية و�أجمل الوجهات ال�سياحية
التى تتميز بها جزيرة �سانت مارتن ،وتتمتع �أي�ضا مدينة كوك�س بازار ب�أطول
�شاطئ رملي يف العامل حيث �أن طولة يزيد عن  1200كليو مرت.
وخ�ص�ص اجلناح ج�سم القارب لعر�ض املنتجات الرتاثية وامل�شغوالت اليدوية
واملن�سوجات القطنية التى ت�شتغلها الن�ساء ،وقد و�ضع منوذجني من الزي
التقليدي واح��د لرجل والأخ��ر ل�سيدة وكانا يجل�سان على واجهة القارب،
وو�ضع بجوارهما احلقائب اجللدية والقما�ش كواجهة حقيقية ل�صناعة
املنتجات احلياتية م��ن اخل��ام��ات �صاحبة البيئة ،ال��داع�م��ة للتقليل من
االحتبا�س احلراري والتغري املناخي ،وهذا ما دعى دولة بنغالدي�ش للم�شاركة
يف هذا احلدث الكبري لرتوج لنف�سها ول�سيا�ستها االقت�صادية وجذب رجال
الأعمال الأجانب لال�ستثمار مما يرفع من الناجت الوطني لبنغالدي�ش.
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املجل�س الع�سكري البورمي يرف�ض لقاء معار�ضني
•• رانغون�-أ ف ب

10

رف�ض املجل�س الع�سكري يف بورما طلب مبعوث �إقليمي خا�ص للقاء
جمموعة من امل�شرعني املخلوعني �ضمن م�ساعيه لك�سر اجلمود
ال�سيا�سي امل�ستمر منذ االنقالب قبل عام.
تعي�ش بورما يف حالة من الفو�ضى ،وقتل �أكرث من  1500مدين
يف حملة قمع ع�سكرية منذ االنقالب يف �شباط/فرباير ،2021
وفق منظمة حقوقية حملية .وتقود رابطة دول جنوب �شرق �آ�سيا
(�آ�سيان) املكونة من  10دول ،اجلهود الدبلوما�سية لإنهاء الأزمة
التي �أدت �إىل احتجاجات حا�شدة وقمع وح�شي للمعار�ضة �أدى �أي�ضا
�إىل اعتقال � 12ألف �شخ�ص.
و�صرح وزي��ر اخلارجية الكمبودي ب��راك �سوخون ،مبعوث �آ�سيان

اخلا�ص اجلديد �إىل بورما ،خالل اجتماع لوزراء خارجية الرابطة
اخلمي�س �أن��ه يعتزم زي ��ارة البلد يف �آذار/م ��ار� ��س واالل�ت�ق��اء بكبار
م�س�ؤويل املجل�س الع�سكري احلاكم.
كما �أعلن بدعم من ماليزيا �أن��ه يعتزم لقاء �أع�ضاء من “حكومة
الوحدة الوطنية” ،وهي حكومة ظ ّل ي�سيطر عليها م�شرعون من
ح��زب الزعيمة املدنية املخلوعة �أون��غ �سان �سو ت�شي وتعمل على
الإطاحة باملجل�س الع�سكري .و�أ�صدرت وزارة اخلارجية البورمية
بيانا يف وقت مت�أخر الأحد قالت فيه �إنها �ستعزز “التعاون البناء مع
�آ�سيان مبا يف ذلك مع املبعوث اخلا�ص» .لكنها مل توافق على تعامل
املبعوث اخلا�ص مع “جمعيات غري م�شروعة وجماعات �إرهابية”
لأنها “ترتكب �أعمال عنف وت�سلك م�سارا هداما» .وقالت الوزارة
�إن االقرتاح “يتعار�ض مع مبادئ ميثاق �آ�سيان ويقو�ض �أي�ضا جهود

�آ�سيان ملكافحة الإرهاب» .و�أ�ضاف البيان ّ
“حتث الوزارة مرة �أخرى
على ع��دم ا�ستخدام من�صات �آ�سيان ل�ل�إدالء مبثل ه��ذه التعليقات
وتدعوهما �إىل �إدانة الأعمال الإرهابية».
و�ص ّنف املجل�س الع�سكري يف �أيار/مايو املا�ضي “حكومة الوحدة
الوطنية” على الئحة “الإرهاب” و�سجن العديد من كبار �أع�ضاء
حزب �سو ت�شي .ويعي�ش �أغلب �أع�ضاء “حكومة الوحدة الوطنية”
يف املنفى �أو ي �ت��وارون داخ��ل ال�ب�لاد ،ومل ي�ق��دم ب��راك �سوخون �أي
تفا�صيل حول مكان �أو موعد �أي اجتماع معهم يف امل�ستقبل.
ومُنع كبري دبلوما�سيي بورما من ح�ضور اجتماع �آ�سيان اخلمي�س
يف بنوم بنه ب�سبب ع��دم �إح ��راز تقدم يف ن��زع فتيل العنف� ،إ ّال �أن
براك �سوخون �أو�ضح �أنه مت ال�سماح ملمثلني عن املجل�س الع�سكري
باال�ستماع �إىل النقا�شات.

دعت �إىل انتخابات ت�شريعية مبكرة

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

•• الفجر -تون�س

ق��ال��ت رئي�سة احل ��زب الد�ستوري
احل ��ر ع �ب�ير م��و� �س��ي خ�ل�ال ندوة
�صحفية �أم����س االث�ن�ين “�سنجرب
الرئي�س قي�س �سعيد على احرتام
ال�شعب التون�سي م�شرية �إىل �أن
االح�ت�ج��اج��ات ال�ت��ي ي�ق��وم��ون بها
�ستتخذ منحى ت�صاعديا».
و�أو�ضحت مو�سي �أنه تقرر مبدئيا
تنظيم وقفة احتجاجية ي��وم 13
مار�س للدفاع عن ال��دول��ة و�إنقاذ
ال���ش�ع��ب م��ن اخل���ص��ا��ص��ة والفقر
وخم��اط��ر االح �ت �ق��ان االجتماعي
واالنهيار املايل ،م�شددة على �أنهم
ل��ن يخ�ضعوا ل�ل�أم��ر ال��واق��ع ولن
ي���س�م�ح��وا ب�ت�غ�ي�ير وج �ه��ة الدولة
ال�ت��ون���س�ي��ة وت�ف�ك�ي��ك م�ؤ�س�ساتها

وت�ن�ف�ي��ذ ال�ب�رام��ج ال �ت��ي و�صفتها
بالهدامة من قبل رئي�س الدولة
وحا�شيته وفق تعبريها.
كما �أك ��دت مو�سي �أن للتدابري
اال�ستثنائية وللف�صل  80حدودا
ق��ال��ت �إن ��ه مت جت��اوزه��ا منبهة يف
ال�سياق ذاته من معاملة التون�سيني
على �أنهم “رعايا».
وك���ش�ف��ت ع�ب�ير م��و��س��ي تخوف
ح��زب�ه��ا م��ن الأزم � ��ة االقت�صادية
امل��ال�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ال �ت��ي تهدد
ال �� �س �ل��م االج �ت �م ��اع �ي ��ة وت ��راخ ��ي
الرئي�س يف تنفيذ املطلب الأ�سا�سي
لتحركات  25يوليو وهو حما�سبة
االخ� � � ��وان امل �� �س �ل �م�ين ومنظومة
الف�ساد ال�سيا�سي .و�أعلنت مو�سي
خ ��و� ��ض احل� � ��زب ك ��اف ��ة املحطات
االنتخابية القادمة منها البلدية

•• باري�س�-أ ف ب

بني ا�ستعمار اجلزائر وا�ستقاللها يف  132 ،1962عاما من ن�ضال دام تت�صادم
ب�ش�أنه �أي�ضا الذاكرة يف هذه اجلهة وتلك .يف  14حزيران-يونيو  ،1830قام
الفرن�سيون ب�إنزال يف اجلزائر بعد حادث دبلوما�سي مع داي اجلزائر مرتبط
بديون فرن�سية رف�ض القن�صل الفرن�سي �إيفاءها .و�شكلت هزمية عبد القادر
اجل��زائ��ري يف � 14آب�-أغ���س�ط����س  1843منعطفا مل�صلحة فرن�سا و�أ�صبحت
اجل��زائ��ر د�ستوريا �أر��ض��ا فرن�سية يف  .1848وك� ّر���س ق��ان��ون �صدر يف 1873
م�صادرة الأرا��ض��ي اململوكة جماعيا من القبائل ،وح � ّق الفرن�سيني بالتملك.
وك��ان مر�سوم كرمييو يف  1870منح اليهود فقط اجلن�سية الفرن�سية .بعد
�أح��د ع�شر ع��ام��ا� ،أُق� � ّر “قانون و�ضع ال�سكان الأ�صليني” ال��ذي اع�ترف بحق
املواطنة للم�سلمني .يف  ،1944مت �إقرار امل�ساواة يف احلقوق بني امل�سلمني وغري
امل�سلمني ،لكن منح املواطنة بقي ي�سري ب�سرعات متفاوتة حتى  1958بعد
تظاهرات وطنية يف جميع �أنحاء اجلزائر ،قمع اجلي�ش الفرن�سي بعنف �أعمال
ال�شغب يف �سطيف وق�سنطينة يف �أيار-مايو  .1945وقتل �آالف من امل�سلمني
ومئات الأوروبيني.
يف ت�شرين الثاين-نوفمرب � ،1954أعلنت جبهة التحرير الوطني التي كان
�أ�س�سها للتو يف القاهرة �أحمد بن بلة ،م�س�ؤوليتها عن اع�ت��داءات يف اجلزائر

والت�شريعية والرئا�سية و�سيكون
الد�ستوري احل��ر وف��ق ت�صريحها
ح��ا� �ض��را يف ك��ل ال ��دوائ ��ر ويعترب
و�صوله اىل احلكم “واجبا وطنيا
لتنفيذ ب��رن��اجم��ه اال�صالحي”،
وك�شفت يف ال�سياق ذات��ه ،تر�شحها
لالنتخابات الرئا�سية.
ك �م ��ا �أع� �ل� �ن ��ت م ��و� �س ��ي مت�سك
احل � ��زب ب �ث��واب��ت دول � ��ة القانون
وامل��ؤ��س���س��ات واجل�م�ه��وري��ة املدنية
والدميقراطية ،ومناه�ضته لكافة
ت �ي��ارات الإ� �س�ل�ام ال�سيا�سي التي
ت�شرتك يف �إر��س��اء احلكم الفردي
امل �ط �ل��ق وف ��ر� ��ض م�ن�ه��ج اخلالفة
وال�تراج��ع عن النموذج املجتمعي
ال�ت��ون���س��ي ،ب��الإ� �ض��اف��ة اىل رف�ض
احل � ��زب �أي م �� �س��ار ي �ه��دد حقوق
امل ��واط� �ن�ي�ن وح ��ري ��ات �ه ��م العامة

وي �ك ��ر� ��س االن � �ح� ��راف بال�سلطة
وي�ت�لاع��ب ب��ال���س�ي��ادة وي ��زور �إرادة
الناخبني.
وح� � � ّذرت رئ�ي���س��ة احل ��زب قي�س
� �س �ع �ي��د م� ��ن ا�� �س� �ت� �ه ��داف احل� ��زب
وع��رق �ل��ة ن �� �ش��اط��ات��ه وات� �خ ��اذ �أي
اج��راء لإق�صائه ع��ن االنتخابات،
م�ن�ه��ا �أي ت�غ�ي�ير ل�ق��وان�ين اللعبة
الدميقراطية عرب مرا�سيم ،معلنة
ع��دم اع�ت�راف احل ��زب ب� ��أي نتائج
تنبثق ع��ن اال��س�ت���ش��ارة الوطنية
ومقا�ضاة امل�شرفني عليها من �أجل
التدلي�س والإ�ضرار باملال العام.
كما اعتربت �أن اال�ستفتاء املعلن
عنه �شفاهياً غري �شرعي لتعار�ض
الرزنامة املعتمدة مع الإجراءات
والآج � � � ��ال امل �ن �� �ص��و���ص ع �ل �ي �ه��ا يف
ال�ق��ان��ون االنتخابي وع��دم توفري

الآليات القانونية الطالع ال�شعب
ع�ل��ى الن�صو�ص ال�ت��ي �ست�صاغ يف
“غرف مظلمة” ،وف� ��ق تعبري
مو�سي.
ك �م��ا �أك� � ��دت رف �� �ض �ه��ا القاطع
‘املرا�سيم على املقا�س ،م�شرية �إىل
ع ��دم ��ش��رع�ي��ة ن���ص��و���ص ي�صدرها
الرئي�س ا�ستنادا �إىل الأم��ر 117
ف�ي�م��ا ي�خ����ص ال �ن �ظ��ام ال�سيا�سي
وتغيري النظام االنتخابي.
وط��ال��ب ال��د��س�ت��وري احل��ر بحل
ال�ب��رمل� ��ان وال � ��دع � ��وة النتخابات
ت�شريعية م�ب�ك��رة ح���س��ب الآج ��ال
ال ��د�� �س� �ت ��وري ��ة ي �� �س �ب �ق �ه��ا تفكيك
االخ �ط �ب��وط الإخ� � ��واين وجتميد
�أر�صدته البنكية وحتويل ملفاته
لفرقة مكافحة الإرهاب.
وب �خ �� �ص��و���ص ال �ق��ان��ون املنظم

للهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات،
ق��ال��ت م��و� �س��ي �إن �ه��م ي �ط��ال �ب��ون بـ
“�إعادة النظر يف اجلهاز التنفيذي
ل �ل �ه �ي �ئ��ة وت �خ �ل �ي �� �ص��ه م ��ن �أدران

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

اال�ستعمار الفرن�سي للجزائر ..ن�ضال دا ٍم ا�ستمر  132عاما

�أ�سفرت عن �سقوط ع�شرة قتلى .ورف�ضت حكومة بيار مندي�س فران�س الفرن�سية
التفاو�ض مع اجلبهة.
يف � 20آب�-أغ�سط�س  ،1955وقعت جمازر يف ق�سنطينة بعد هجمات ا�ستهدفت
امل�ستعمرين الفرن�سيني ،وتالها قمع �شديد .و ّ
مت تو�سيع نطاق حالة الطوارئ
لت�شمل كل اجلزائر.
يف ب��داي��ة  ،1957ان�ف�ج��رت قنابل زرع�ت�ه��ا جبهة التحرير ال��وط�ن��ي يف مقاه
ومالعب يف العا�صمة اجلزائرية ما �أ�سفر عن مقتل � 15شخ�صا وجرح ع�شرات.
ب��د�أت “معركة اجلزائر” بقيادة اجل�ن�رال ج��اك ما�سو يف ال�سابع م��ن كانون
الثاين-يناير ،وات�سمت مبطاردة �أع�ضاء جبهة التحرير الوطني واللجوء اىل
التعذيب بكثافة.
يف � 13أيار-مايو  1958وعلى �أثر تظاهرات تخللتها �أعمال �شغب يف العا�صمة
اجلزائرية للمطالبة ببقاء اجلزائر فرن�سية ،جل�أ ما�سو �إىل اجلرنال �شارل ديغول

الذي اختاره النواب رئي�سا يف الأول من حزيران-يونيو .وقال ديغول لـ”الأقدام
ال�سوداء” “الفرن�سيون الذين ول��دوا يف اجلزائر” يف العا�صمة اجلزائرية يف
الرابع من حزيران-يونيو “فهمتكم” .يف  23ت�شرين الأول�-أك�ت��وب��ر ،عر�ض
على جبهة التحرير الوطني “�سالم ال�شجعان».
يف � 19أيلول�-سبتمرب � ،1958ش ّكلت جبهة التحرير الوطني احلكومة امل�ؤقتة
للجمهورية اجلزائرية.
يف � 16أيلول�-سبتمرب � ،1959أعلن ديغول حق اجلزائريني يف تقرير امل�صري.
�أدى “�أ�سبوع من املتاري�س” مببادرة من املطالبني ببقاء اجلزائر حتت حكم
فرن�سا يف نهاية كانون الثاين-يناير � ،1960إىل مقتل حوايل ع�شرين �شخ�صا
يف العا�صمة.
يف ال�ث��ام��ن م��ن ك��ان��ون ال�ث��اين-ي�ن��اي��ر  ،1961ف��از م��ؤي��دو ح��ق تقرير امل�صري
للجزائر بن�سبة  75باملئة يف ا�ستفتاء .ومت على الأث��ر �إن�شاء “منظمة اجلي�ش

ي�صر الكرملني على �أنّه ال ّ
يخطط الجتياح �أوكرانيا
ّ

مو�سي يف ندوة �صحفية
املنظومة الإخ��وان�ي��ة وال���ش��روع يف
�إح � ��داث ه�ي�ئ��ات ف��رع�ي��ة ومكاتب
اق �ت��راع ج ��دي ��دة م ��ع ف �ت��ح الباب
لالعرتا�ضات وف�سح املجال للتثبت

من حياد �أع�ضائها يف �آجال معقولة
ومراجعة النظام الأ�سا�سي لأعوان
ال�ه�ي�ئ��ة ع�ن��د االق�ت���ض��اء لتحقيق
النزاهة و�ضمان احلياد».

ال�سري” ،ال��ذراع ال�سرية للمطالبني بـ”جزائر فرن�سية» .ليلة � 21إىل 22
ني�سان�-أبريل ،وقع انقالب يف اجلزائر �ضد ديغول بقيادة اجلرناالت �ساالن و�شال
وزيلر وجوهو .ا�ست�سلم �شال يف  25ني�سان�-أبريل ،وزيلر يف بداية �أيار-مايو،
وبقي �ساالن وجوهو يعمالن �سرا يف منظمة اجلي�ش ال�سري.
يف  17ت�شرين الأول�-أك �ت��وب��ر� ،أدى قمع تظاهرة نظمها جزائريون م�ؤيدون
جلبهة التحرير الوطني يف باري�س �إىل مقتل الع�شرات .كثفت “منظمة اجلي�ش
ال�سري” التفجريات .يف � 8شباط-فرباير � ،1962أدى قمع تظاهرة مناه�ضة
للمنظمة �إىل مقتل ت�سعة �أ�شخا�ص يف مرتو �شارون يف باري�س .تفاو�ض ديغول
مع جبهة التحرير الوطني ،ويف � 18آذار-مار�س � ،1962أعلنت اتفاقيات �إيفيان
وقف �إط�لاق النار .يف الثامن من ني�سان�-أبريل� ،أق��رت االتفاقيات بن�سبة 90
باملئة يف فرن�سا .يف الأول من متوز-يوليو ،كر�س ا�ستفتاء بن�سبة  99,72باملئة
يف اجلزائر ،اال�ستقالل .عندها بد�أت مغادرة ما يقرب من مليون من “الأقدام
ال�سوداء” “الفرن�سيون املولودون يف اجلزائر” البالد ،بينما قتل � 55ألفا من
احلركيني “الذين قاتلوا مع اجلي�ش الفرن�سي” يف ال�ب�لاد .يف اخلام�س من
متوز-يوليو� ،أعلنت اجلزائر التي �أ�صبح �أحمد بن بلة “جبهة التحرير الوطني”
�أول رئي�س لها ،ا�ستقاللها.
ت�سبب ال �ن��زاع يف مقتل ن�ح��و � 500أل ��ف م��دين وع���س�ك��ري بينهم � 400ألف
جزائري ،بح�سب امل�ؤرخني الفرن�سيني.

كييف تطالب بتعزيز الدعم الغربي بعد حتذيرات من غزو رو�سي
•• كييف�-أ ف ب

� � � �ش � � �دّد ال� ��رئ � �ي � ��� ��س الأوك � � � � � ��راين
ف��ول��ودمي�ير زي�ل�ي�ن���س�ك��ي ع�ل��ى �أنّ
بالده ُت�ش ّكل “درع” �أوروبا يف وجه
رو�سيا وت�ستحق مزيداً من الدعم،
مطالباً بجدول زمني الن�ضمامها
�إىل ح �ل��ف � �ش �م��ال الأط �ل �� �س��ي يف
ظ� ��ل خم � � ��اوف م� ��ن غ � ��زو رو� �س ��ي
تقول وا�شنطن �إ ّن��ه و�شيك ،بينما
ا��س�ت�ع��ر��ض��ت م��و��س�ك��و ق � ّوت �ه��ا عرب
اختبار �صواريخ بقدرات نووية.
ودان زيلين�سكي يف خ�ط��اب��ه �أمام
م�ؤمتر ميونيخ للأمن ما و�صفها
بـ”�سيا�سة مهادنة” ينتهجها
الأوروبيون حيال مو�سكو.
�وج��ه �إىل
وق ��ال ال��رئ�ي����س ال ��ذي ت� ّ
ميونيخ رغم ا�شتداد حدّة الق�صف
يف � �ش��رق ب�ل�اده وم�ق�ت��ل جنديَني
�أوكرانيني �إ ّنه “على مدى ثماين
� �س �ن��وات ،ك��ان��ت �أوك ��ران� �ي ��ا درع � �اً.
ع�ل��ى م��دى ث�م��اين ��س�ن��وات ،كانت
�أوك��ران �ي��ا ت���ص� ّد ج�ي���ش�اً ُي �ع � ّد بني
الأكرب يف العامل».
ك �م��ا ط ��ال ��ب بـ”جداول زمنية
وا�� �ض� �ح ��ة وعملية” الن�ضمام
�أوك ��ران� �ي ��ا �إىل الأط �ل �� �س ��ي ،وهو
�أم��ر تعتربه مو�سكو خ�ط�اً �أحمر
بالن�سبة لأمنها.
واقرتح زيلين�سكي لقاء فالدميري
ب��وت�ين مل�ع��رف��ة “ما ال ��ذي يريده
الرئي�س الرو�سي».
و�أكد زيلين�سكي لنظريه الفرن�سي
�إميانويل ماكرون م�ساء ال�سبت �أنه
ل��ن “يرد” على “اال�ستفزازات”
الرو�سية يف �شرق �أوكرانيا ،م�شددا
ع �ل��ى ا� �س �ت �ع��داده “للحوار” مع
مو�سكو.
و�أوردت ال��رئ��ا��س��ة الفرن�سية بعد

حم ��ادث ��ة ب�ي�ن ال��زع �ي �م�ي�ن دام ��ت
نحو �ساعة� ،أن زيلين�سكي “�أعرب
ع ��ن ع � ��دم رغ �ب �ت��ه يف ال� � ��رد على
اال� � �س � �ت � �ف ��زازات ع �ل��ى ط � ��ول خط
التما�س” و�أن��ه عهد �إىل ماكرون
“�إبالغ فالدميري بوتني با�ستعداد
�أوكرانيا للحوار».
من جهته �أعرب االحتاد الأوروبي
ال�سبت ع��ن قلقه حيال م��ا اعترب
�أن � �ه� ��ا ج� �ه ��ود م �ك � ّث �ف��ة للتالعب
ب��امل �ع �ل��وم��ات ه��دف �ه��ا دع� ��م ذرائ� ��ع
مل ّفقة ل�ت�بري��ر ت�صعيد ع�سكري
حمتمل يف �أوكرانيا.
وقال م�س�ؤول ال�سيا�سة اخلارجية
يف االحتاد الأوروبي جوزيب بوريل
يف بيان �إن “االحتاد الأوروبي قلق
ل �ل �غ��اي��ة م ��ن �أن �أح� ��داث� ��ا مد ّبرة
ميكن �أن ت�ستخدم ذريعة لت�صعيد
ع�سكري حمتمل».
ووا�� �ص ��ل امل �� �س ��ؤول ��ون الغربيون
يف م�ي��ون�ي��خ ال �ت �ح��ذي��ر م��ن نوايا
م��و��س�ك��و ح �ي��ال �أوك ��ران �ي ��ا ،بعدما
قال الرئي�س الأمريكي جو بايدن
اجلمعة �إ ّن��ه “مقتنع” ب��أنّ بوتني
ّ
خطط لغزوها يف عملية �سيت ّم يف
�إطارها ا�ستهداف العا�صمة كييف
يف غ�ضون �أيام.
وج �دّدوا حتذيراتهم لرو�سيا من
ع �ق��وب��ات وا� �س �ع��ة يف ح� ��ال �ش ّنت
هجوما ،فيما �أ�شارت نائبة الرئي�س
الأم�يرك��ي ك��ام��اال هاري�س �إىل �أن
ذل ��ك ��س�ي��دف��ع احل �ل��ف الأطل�سي
لتعزيز “جناحه ال�شرقي” ،بينما

ّ
ح�ض رئي�س ال ��وزراء الربيطاين
ب��وري ����س ج��ون �� �س��ون ال� �غ ��رب على
“الوقوف بقوة �صفاً واحداً».
ل �ك��ن وزي � ��رة اخل��ارج �ي��ة الأملانية
�أن ��ال� �ي� �ن ��ا ب�ي��رب� ��وك ح� � � � � ّذرت من
“التكهّن” بنوايا رو�سيا .وقالت
ل�صحافيني ردا على �س�ؤال ع ّما �إذا
كانت تتفق مع تقييم ب��اي��دن� ،إ ّنه
“يف الأزم��ات� ،أ�سو�أ ما ميكن فعله
هو التكهّن �أو افرتا�ض” قرارات
الطرف الآخر.
وتابعت “ال ن�ع��رف �إن ك��ان ا ُّتخذ
قرار ب�شن هجوم».
ك �م��ا خ��ال��ف زي�ل�ي�ن���س�ك��ي توقعات
وا�شنطن التحذيرية ،وق��ال �أمام
كبار امل�س�ؤولني وخرباء الأمن من
جميع �أنحاء العامل “ال نعتقد �أنّ
علينا �أن نفزع».
�أث� � ��ارت ال �ت �ح��ذي��رات الأمريكية
وت� ��� �ص ��اع ��د ح� � � �دّة امل� ��واج � �ه� ��ات يف
��ش��رق �أوك��ران �ي��ا و�إج�ل��اء مدنيني
م��ن امل�ن��اط��ق اخل��ا��ض�ع��ة ل�سيطرة
املتم ّردين املدعومني من رو�سيا،
خم��اوف م��ن ان��دالع ن��زاع كبري يف

�أوروبا ليبلغ التوتر الذي بد�أ قبل
�أ�سابيع ذروته.
وي �� �ص � ّر ال �ك��رم �ل�ي�ن ع �ل��ى �أ ّن� � ��ه ال
ي �خ� ّ�ط��ط ل �غ ��زو �أوك� ��ران � �ي� ��ا .لكنّ
م��و� �س �ك��و ال ت �ت �خ��ذ �أيّ خطوات
لتخفيف املخاوف ،يف وقت ا ّتهمت
و�سائل الإعالم الر�سمية الرو�سية
ك�ي�ي��ف ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط ل�ه�ج��وم على
جيب خا�ضع للمتم ّردين املوالني
لرو�سيا يف �شرق �أوكرانيا.
وب ��ثّ ال�ت�ل�ف��زي��ون ال��رو� �س��ي �صوراً
ل �ب��وت�ي�ن ون� �ظ�ي�ره البيالرو�سي
�أل� �ك� ��� �س� �ن ��در ل ��وك ��ا� �ش �ن �ك ��و �أث � �ن� ��اء
جلو�سهما على طاولة م�ستديرة يف
غرفة العمليات يف الكرملني �أمام
�شا�شات تظهر القادة الع�سكريني
وهم يختربون �أحدث �صواريخهم
ال � � �ف� � ��رط �� �ص ��وت� �ي ��ة وامل� �ج� �ن� �ح ��ة
والبال�ستية ذات القدرات النووية.
وقال الكرملني �إنّ “ك ّل ال�صواريخ
�أ� �ص��اب��ت �أه��داف �ه��ا ،م��ا ي ��ؤك��د على
�أه ��داف � �ه ��ا امل��رت �ب �ط��ة بالأداء”،
م�شرياً �إىل �أنّ ق��اذف��ات م��ن طراز
“تو ”95-وغوا�صات �شاركت يف

التدريبات.
وت�ص ّر ال��والي��ات املتحدة على �أن
رو�سيا ا ّتخذت قرار غزو جارتها� ،إذ
ح�شدت ح��واىل � 150أل��ف جندي
ع�ن��د ح ��دود �أوك ��ران �ي ��ا ،وه ��و عدد
يرتفع �إىل � 190ألفا �إذا اح ُت�سبت
القوات االنف�صالية املدعومة من
رو�سيا يف �شرق البالد.
وت �� �ش��ارك ق ��وات رو� �س �ي��ة (ح ��واىل
� 30أل� ��ف ج �ن��دي) يف بيالرو�س
يف ت��دري�ب��ات م��ن امل�ق��رر اختتامها
الأحد .ولفتت مو�سكو �إىل �أن هذه
ال�ق��وات �ستعود �إىل ثكناتها ،لكنّ
�أج �ه��زة اال��س�ت�خ�ب��ارات الأمريكية
قلقة من �أنها قد ت�شارك يف غزو
�أوكرانيا.
و�أعلنت رو�سيا عن �سل�سلة عمليات
�سحب لقواتها من حدود �أوكرانيا
يف الأيام الأخرية ،م�شرية �إىل �أنها
ت�شارك يف تدريبات ع�سكرية دورية
وا ّت �ه �م��ت ال �غ��رب بـ”اله�سترييا”
ب�سبب زع�م��ه �أ ّن �ه��ا تخطط لغزو
جارتها.
لكنّ بوتني �ص ّعد لهجته مطالبا

ب���ض�م��ان��ات خ�ط�ي��ة ب� ��أن ال يُ�سمح
لأوك ��ران �ي ��ا ق � ّ�ط ب��االن �� �ض �م��ام �إىل
الأط �ل �� �س��ي وب � ��أن ي���س�ح��ب احللف
ال� � ��ذي ت� �ق ��وده وا� �ش �ن �ط��ن قواته
املنت�شرة يف �شرق �أوروبا �إىل املواقع
التي كان موجودا فيها قبل عقود.
وذكر مراقبون من منظمة الأمن
وال �ت �ع��اون يف �أوروب� � ��ا ال���س�ب��ت �أنّ
اجل�ب�ه��ة ب�ي�ن اجل�ي����ش الأوك � ��راين
واالن �ف �� �ص��ال �ي�ين امل��دع��وم�ي�ن من
م��و��س�ك��و يف م�ن�ط�ق�ت��ي دونيت�سك
ولوغان�سك �شهدت “زيادة كبرية”
يف االنتهاكات لوقف �إط�لاق النار
بني الطرفني.
و�سجلت مئات الهجمات باملدفعية
ّ
والهاون يف الأيام الأخرية ،يف نزاع
م�ستمر منذ ثماين �سنوات و�أ�سفر
ع ��ن م �ق �ت��ل �أك �ث��ر م ��ن � 14أل ��ف
�شخ�ص.
و�أ ّكدت منظمة الأمن والتعاون يف
�سجلت 1500
�أوروبا ال�سبت �أنها ّ
خ � ��رق ل ��وق ��ف �إط� �ل� ��اق ال � �ن� ��ار يف
دونيت�سك ولوغان�سك خ�لال يوم
واحد فقط.

وتبادل اجلي�ش الأوكراين والقوات
االنف�صالية االتهامات ب�شن ق�صف
ال �� �س �ب��ت� ،إذ �أع �ل �ن��ت ك�ي�ي��ف مقتل
جنديني يف الق�صف.
و�سقطت ع�شرات ق��ذائ��ف الهاون
ع� �ل ��ى ُب� �ع ��د م� �ئ ��ات الأم � � �ت � ��ار من
امل �ك��ان ال ��ذي ك��ان وزي ��ر الداخلية
الأوك��راين ديني�س مونا�ستري�سكي
ي�ل�ت�ق��ي ف �ي��ه � �ص �ح��اف �ي�ين ال�سبت
خ �ل�ال ت �ف � ّق��ده ج�ب�ه��ة ال �ق �ت��ال يف
�شرق البالد.
و�أُج�بر الوزير على االختباء لدى
ان �ف �ج��ار ال �ق��ذائ��ف ،ب�ع�ي��د �إدالئ� ��ه
بت�صريحات لو�سائل �إعالم دولية،
وف� ��ق م ��ا �أف� � ��اد م��را� �س �ل��و فران�س
بر�س.
وا ّت� � � �ه � � ��م امل � � �ت � � �م � � � ّردون ال� � �ق � ��وات
الأوك��ران�ي��ة ب�شن هجمات جديدة
ال�سبت ،و�أع�ل�ن��وا التعبئة العامة
يف املنطقتني ،داع�ين ال��رج��ال �إىل
القتال بينما �أع�ل�ن��وا ع��ن عمليات
�إج�ل�اء وا��س�ع��ة للن�ساء والأطفال
�إىل رو�سيا.
وا ّتهمت مو�سكو واملتم ّردون كييف
بالتخطيط ل�شن هجوم ال�ستعادة
املنطقتني ،وهو �أمر نفته �أوكرانيا
ب�شدة واع �ت�بره ال�غ��رب ج��زءا من
اجلهود الرو�سية للتمهيد حلرب.
و�أفادت جلنة التحقيقات الرو�سية
ب�أنها فتحت حتقيقا ب�ش�أن تقارير
�إع�ل�ام� �ي ��ة حت ��دث ��ت ع ��ن انفجار
ق��ذي �ف��ة �أط �ل �ق��ت ع �ل��ى ب �ع��د نحو
كيلومرت عرب احل��دود يف منطقة

رو�ستوف الرو�سية ،دون �أن تت�سبب
بوقوع �أ�ضرار �أو �إ�صابات.
ون �دّد وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأوك ��راين
دم �ي�ترو ك��ول�ي�ب��ا ب��ال�ت�ق��اري��ر التي
�أفادت عن �سقوط قذائف �أوكرانية
يف �أرا� � ��ض رو� �س �ي��ة ،م �ع �ت�برا �أنها
“زائفة».
يف الأث� �ن ��اء ،دع ��ت ك��ل م��ن فرن�سا
و�أمل��ان �ي��ا م��واط�ن�ي�ه��ا �إىل مغادرة
�أوكرانيا.
ون� �ق ��ل ح �ل ��ف � �ش �م ��ال الأطل�سي
ّ
موظفيه امل��وج��ودي��ن يف �أوكرانيا
م��ن ال�ع��ا��ص�م��ة كييف �إىل مدينة
الف� �ي ��ف يف غ � ��رب ال � �ب�ل��اد ،و�إىل
ب��روك �� �س��ل ح �ي��ث م� �ق� � ّره ،ل�ضمان
�سالمتهم ،على ما �أعلن م�س�ؤول
يف احللف لوكالة فران�س بر�س.
ومل يعط امل�س�ؤول تفا�صيل ب�ش�أن
�أع� ��داد ه� ��ؤالء امل��وظ �ف�ين ،مكتفياً
بالقول �إنّ “�سالمة موظفينا �أمر
بالغ الأهمية ،لذلك ُنقل املوظفون
�إىل الف �ي��ف وب��روك �� �س��ل .ومكاتب
حلف �شمال الأطل�سي يف �أوكرانيا
ال تزال تعمل».
و�أع� �ل� �ن ��ت � �ش��رك��ة “لوفتهانزا”
الأمل ��ان� �ي ��ة ل �ل �ط�ي�ران واخل �ط ��وط
النم�سوية وقف ت�سيري رحالت �إىل
كييف و�أودي�سا اعتباراً من االثنني
وحتى نهاية �شباط/فرباير ،مع
املتوجهة
الإب �ق��اء ع�ل��ى ال��رح�لات
ّ
�إىل غرب �أوكرانيا.
وان�ت�ق��دت ك��وب��ا ب���ش��دة ال���س�ب��ت ،يف
خ �� �ض��م الأزم � � ��ة ح� ��ول �أوك ��ران� �ي ��ا،
“اله�سترييا الدعائية” لوا�شنطن
� �ض��د م��و� �س �ك��و و”تو�سع” حلف
�شمال الأطل�سي �إىل حدود رو�سيا،
وذل ��ك خ�ل�ال زي� ��ارة ن��ائ��ب رئي�س
ال��وزراء الرو�سي ي��وري بوري�سوف
�إىل هافانا.
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غانت�س يهدد حزب اهلل� :سننفذ عملياتنا يف كل مكان ي�ستدعي تدخلنا
•• ميونيخ-وكاالت

اتهم وزير الأمن الإ�سرائيلي بيني غانت�س م�ؤمتر ميونيخ للأمن� ،إيران
بانتهاك �سيادة ب�ل�اده ،ع�بر ت�سليح وكيلها ح��زب اهلل اللبناين ،متوعداً
بالرد على �أي حماولة من احل��زب للم�سا�س ب�أمن �إ�سرائيل ،وف��ق موقع
«.»i24news
وقال غانت�س �إن �إيران “م�س�ؤولة عن ت�سليح وكالئها يف لبنان ،وتقوي�ض
�سيادة وحكم البالد .فقط هذا الأ�سبوع ر�أينا عدة حماوالت من حزب اهلل
النتهاك �سيادة �إ�سرائيل .ويف هذا ال�سياق �أقول وبو�ضوح �إن كبار امل�س�ؤولني
يف حزب اهلل يعلمون جيداً ،وعن قرب �أزيز حمركات طائراتنا وقدراتها� .إذا
ا�ستلزم الأمر الهجوم بقوة ف�سنفعل ذلك ،ونلحق �ضرراً كبرياً بالتنظيم

و�ستتحمل ال��دول��ة اللبنانية امل���س��ؤول�ي��ة� .سننفذ عملياتنا يف ك��ل مكان
ي�ستدعي تدخلنا ويف كل وق��ت» .وعن �إي��ران ودوره��ا ،قال غانت�س“ :نحن
قلقون من الهجمات التي ت�ستهدف �أ�صدقاءنا يف املنطقة ،والتي نعتقد �أنها
بتوجيه وموافقة من �إيران ،وب�أ�سلحة م�صنعة جزئياً يف �إيران �إ�ضافة �إىل
�أن �إيران م�صدر املعلومات عن كيفية ت�شغيل هذه الأ�سلحة».
وتابع “ت�ستغل �إيران الرحالت اجلوية املدنية من طهران �إىل مطار دم�شق
الدويل لنقل �أ�سلحة خمفية �ضمن عتاد مدين ،وتنقل �أ�سلحة يف حاويات
ت�صل �إىل ميناء ال�لاذق�ي��ة ،و�سبق �أن �أودت بحياة �أب��ري��اء م��ن بريطانيا،
ورومانيا ،قبالة �سواحل اخلليج عرب انتهاكات يف مياه اخلليج .كما تعر�ض
�إي��ران الرحالت اجلوية املدنية للخطر ،بتعر�ضها لطائرات دون طيار،
خا�ص ًة �أن بع�ضها قد ال يكون قادراً على تغيري امل�سار».

ال�صني تنفي اتهامات �أ�سرتاليا
بارتكابها «عمال ترهيبيا» يف البحر

•• بكني�-أ ف ب

اتهمت ال�صني �أ�سرتاليا “بن�شر معلومات كاذبة” رداً على �إعالن كانبريا �أن �سفينة �صينية وجهت
�أ�شعة ليزر �إىل طائرة ع�سكرية �أ�سرتالية يف “عمل ترهيبي” .ت�شهد العالقات بني �أ�سرتاليا وال�صني
توترات متزايدة منذ عدة �سنوات ،وال �س ّيما على ال�صعيد التجاري والدبلوما�سي ،كما زادت حدة
غ�ضب ال�صني ب�سبب تعزيز التحالف بني ا�سرتاليا وال��والي��ات املتحدة للحد من النفوذ ال�صيني
املتنامي يف منطقة املحيط الهادي .وذكرت وزارة الدفاع الأ�سرتالية �أن �سفينتني تابعتني للبحرية
ال�صينية كانتا تبحران اخلمي�س قبالة �ساحل �أ�سرتاليا ال�شمايل عندما وجهت �إحداهما �شعاع ليزر
نحو طائرة ا�ستطالع �أ�سرتالية ،معتربة �أن ذلك “كان �سيعر�ض �أرواحا للخطر» .قال رئي�س الوزراء
الأ�سرتايل �سكوت موري�سون “ال ميكنني اعتباره �سوى �أنه عمل ترهيب».

ر�سائل �سيا�سية ..ماذا ت�ستهدف �إثيوبيا من ت�شغيل �سد النه�ضة؟

ان �ت �ه��اك لإع �ل�ان امل� �ب ��ادئ ،وح �ت��ى يف
�إطار القوانني واالتفاقيات الدولية،
لأن �إع �ل��ان امل� �ب ��ادئ م ��ؤ� �س ����س على
ال �ق��ان��ون ال ��دويل واالت �ف��اق �ي��ات ذات
ال�صلة ،وبالتايل هي انتهاك �صريح
وخمالف للقواعد والقانون الدويل
واخل��ا���ص ب��امل�ب��ادئ امل��ائ�ي��ة امل�ؤ�س�سة
لإعالن املبادئ».
ويردف حليمة“ :اخلطوة التي متت
��س��واء لعملية امل��لء �أو حتى ت�شغيل
التوربينات ،حم��دودة وال تت�سق مع
الأه� ��داف امل�ن���ش��ودة م��ن امل ��لء الأول
والثاين” ،م��ؤك��دا �أن “هناك ف�شال
م ��ن اجل ��ان ��ب الإث �ي ��وب ��ي يف حتقيق
ال�برن��ام��ج ال ��ذي ك ��ان م �ع��دا للملء
الأول والثاين».

•• �أدي�س �أبابا-وكاالت

و� �ص��ف خ�ب�راء يف ال �� �ش ��أن الإفريقي
خطوة �إثيوبيا ببدء �إنتاج الكهرباء من
�سد النه�ضة بـ”الرمزية” ،م�ؤكدين
�أنها �سيا�سية �أكرث من متثيلها �ضررا
حقيقيا مل�صر �أو ال�سودان.
و�أع�ل�ن��ت �إثيوبيا �أم����س الأول الأحد
�أنها ب��د�أت �إن�ت��اج الكهرباء من ال�سد
املثري للجدل ،الذي بنته �أدي�س �أبابا
ع �ل��ى ال �ن �ي��ل الأزرق و�أث � ��ار خماوف
م�صر وال �� �س��ودان م��ن اح�ت�م��ال ت�أثر
ح�صتهما من مياه النهر.
ويف �أع � �ق� ��اب الإع � �ل� ��ان الإث� �ي ��وب ��ي،
�أ� �ص��درت وزارة اخل��ارج �ي��ة امل�صرية
بيانا ب�ش�أن ب��دء �إن�ت��اج الكهرباء من
��س��د ال�ن�ه���ض��ة ،م�ع�ت�برة �أن اخلطوة
“تعد �إمعانا من جانب �أدي�س �أبابا يف
خرق التزاماتها».
وقالت اخلارجية امل�صرية“ :تعقيبا
ع�ل��ى الإع�ل��ان الإث �ي��وب��ي ع��ن البدء
ب�شكل �أح��ادي يف عملية ت�شغيل �سد
النه�ضة ،وذلك بعد �سابق ال�شروع �أحاديا يف املرحلتني
الأوىل والثانية م��ن م��لء ال�سد ،ت��ؤك��د م�صر على �أن
هذه اخلطوة تعد �إمعانا من اجلانب الإثيوبي يف خرق
التزاماته مبقت�ضى اتفاق �إعالن املبادئ ل�سنة ،2015
املوقع من قبل رئي�س الوزراء الإثيوبي».
ت�شغيل رمزي
ل�ك��ن اخل �ب�يرة يف ال �� �ش ��أن الإف��ري �ق��ي مب��رك��ز الأه� ��رام
للدرا�سات ال�سيا�سة واال�سرتاتيجية امل�صري �أماين
ال �ط��وي��ل ،ق��ال��ت �إن اخل �ط��وة ت�ع��د رم��زي��ة ،م�ضيفة:
“ر�سائل اخلطوة �سيا�سيا �أك�بر بكثري من تداعياتها
االق �ت �� �ص��ادي��ة احل�ق�ي�ق�ي��ة وال �ت �ن �م��وي��ة ع �ل��ى ال�صعيد
الإثيوبي».

وت���ش�ير ال�ط��وي��ل يف ح��دي��ث م��ع م��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية”� ،إىل �أن “اخلطوة رغم رمزيتها ،ف�إنها تعترب
تد�شينا حلالة �صراعية بني دول حو�ض النيل ب�ش�أن
مورد مهم للحياة».
وت� ��ؤك ��د �أن “االنفراد ب � ��الإج � ��راءات الأح� ��ادي� ��ة �أم��ر
�سلبي على امل�ستوى الأخالقي لإثيوبيـــــا فيمـا يتعلق
مبحيطها الإفريقي” ،م�شـــــددة على �ضرورة االنتباه
�إىل �أن امل� ��وارد امل��ائ�ي��ة يف �إف��ري�ق�ي��ا قليلة ب�شكل عام،
وب��ال�ت��ايل ه�ن��اك خم��اوف م��ن ن�شوء ��ص��راع��ات حولها
يدفع مبزيد من التحديات ب�ش�أن اال�ستقرار الإقليمي
يف القارة.
وت�شدد على �أن الرد امل�صري “متوقع ومقبول يف �إطار
الدبلوما�سية بني الدول” ،مو�ضحة �أن “م�صر توا�صل
جهودها الدبلوما�سية وتوا�صلها مع املجتمع الإقليمي

والدويل ،يف �إطار �ضرورة التو�صل التفاق ملزم».
ت�شغيل حمدود
وم��ن جهة �أخ ��رى ،ي��رى اخل�ب�ير يف ال���ش��أن الإفريقي
�صالح حليمة� ،أن الرد امل�صري وا�ضح يف ظل ال�سيا�سة
الأح��ادي��ة وفر�ض الأم��ر ال��واق��ع من جانب �إثيوبيا يف
ملء وت�شغيل �سد النه�ضة.
واع �ت�ب�ر ح�ل�ي�م��ة يف ح��دي��ث م��ع م��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أن “اخلطوة الإثيوبية �أي�ضا رم��زي��ة ،لكن
داللتها ت�شري �إىل �أن�ه��ا ال زال��ت ممعنة وم�ستمرة يف
الت�صرفات الأحادية وفر�ض الأمر الواقع ،مما �سي�ؤدي
لأ�ضرار ج�سيمة �سيتعني على م�صر وال�سودان جتنبها
بكافة ال�ط��رق بعد �أن ا�ستنفدت امل �ح��اوالت ال�سلمية
والدبلوما�سية» .وي�شدد على �أن “اخلطوة الإثيوبية

لن ي�ضر
ب�ي�ن�م��ا ي �� �ش�ير �أ� �س �ت ��اذ اجليولوجيا
وامل � ��وارد امل��ائ�ي��ة يف ج��ام�ع��ة القاهرة
ع�ب��ا���س � �ش��راق��ي �إىل �أن “الت�شغيل
امل�ح��دود لأح��د التوربينني ل��ن ي�ضر
م�صر �أو ال���س��ودان مائيا ،ول��ن ينفع �إثيوبيا مائيا �أو
كهربائيا».
وي��و� �ض��ح م��ن خ�ل�ال م�ن���ش��ور ل��ه ع�ب�ر ��ص�ف�ح�ت��ه على
“في�سبوك”“ :لكن الت�شغيل يحقق الهدف الإثيوبي
وه��و االحتفال بالت�شغيل حتى لو ك��ان لإن��ارة م�صباح
واحد لرفع احلالة املعنوية».
وي�ؤكد �شراقي �أنه “رغم االفتتاح الر�سمي مل ي�شاهد
�أي �صورة �أو فيديو ت�ؤكد خروج مياه نتيجة الت�شغيل
�إىل حو�ض التجميع ،التي يجب �أن تظهر على �شكل
ن��اف��ورة» .ويتابع الأك��ادمي��ي“ :افتتح رئي�س ال ��وزراء
الإثيوبي توربني فى �سد النه�ضة من توربينني ميثالن
املرحلة الأوىل التي كان مقررة بعد � 44شهرا من و�ضع
حجر الأ�سا�س يف .»2011

وا�شنطن بو�ست� :أي اتفاق مع �إيران يجب �أن يتجاوز امللف النووي
••وا�شنطن-وكاالت

ر�أى ال� ��� �ص� �ح ��ايف الأم� ��ري � �ك� ��ي-
الإي � � ��راين ج��اي �� �س��ون ر�ضائيان
�أن �أي اتفاق مع �إي��ران يجب �أن
يتجاوز ال�ش�أن النووي ،من خالل
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة وا� �س �ع��ة النطاق
للتعامل م��ع الإي��ران�ي�ين ،ت�شمل
احل ��د م��ن الأن �� �ش �ط��ة الإيرانية
املزعزعة للمنطقة ودعم الداخل
الإيراين.
وك� �ت ��ب ر�� �ض ��ائ� �ي ��ان ،ل�صحيفة
“وا�شنطن بو�ست” الأمريكية،
�أن� ��ه م ��ع اق �ت��راب ال �ت��و� �ص��ل �إىل
ات �ف��اق ب�ين وا��ش�ن�ط��ن وطهران،
تت�ضاءل خ�ي��ارات �إدارة الرئي�س
الأمريكي جو بايدن للتعامل مع
التحديات الأخرى التي تفر�ضها
�إيران.
•• دافور-وكاالت

وق��ال �إن��ه “لطاملا مت��ت الإ�شارة
�إىل كيفية التعامل مع التهديدات
الإيرانية على �أنها ق��رار ثنائي،
حيث ميكن �أن ي� ��ؤدي الت�صرف
بطريقة ما �إىل �ضمان ال�سالم،
فيما ي�ؤدي التعامل معها بطريقة
�أخرى �إىل احلرب».
و�أ�ضاف �أن هذا هو ال�سبب يف �أن
�إدارة بايدن تركز على الربنامج
النووي فقط يف الوقت احلايل،
م �ت �ج��اه �ل��ة ج �م �ي��ع الت�ص ّرفات
�وج �ه��ة � �ض��د ال�شعب
امل � ّ
�دم ��رة امل� ّ
الإي � � � � ��راين ويف ج �م �ي��ع �أن � �ح ��اء
املنطقة».
�صفقة �أقل قبو ً
ال
رجح �أن “تتجاهل ال�صفقة
ولذلك ّ
اجلديدة احلقائق املتغيرّ ة داخل
املجتمع الإي� ��راين ،وال�ت��ي يجب

�أخذها يف االعتبار” ،وبالتايل �أن
تكون “�أقل قبو ًال ل��دى املواطن
الإي��راين العادي ،وكذلك حلفاء
وا� �ش �ن �ط��ن يف امل �ن �ط �ق��ة مقارنة
بال�صفقة ومن �أجل جذب املزيد
من امل�ؤيدين لل�صفقة اجلديدة،
�أ� �ش��ار ر��ض��ائ�ي��ان �إىل �أن الإدارة
الأمريكية “قد ت�ضطر لتقدمي
ت� �ن ��ازالت لإر� � �ض� ��اء ح �ل �ف��ائ �ه��ا يف
املنطقة ،رمب��ا م��ن خ�لال بيعها
�أ�سلحة متط ّورة ،والذي لن ي�ؤدي
�إال �إىل ت�ف��اق��م ع ��دم اال�ستقرار
الإقليمي احلايل».
و�أكد �أن طموحات �إيران النووية
“خطرية ،لكن لي�س بالطريقة
ال �ت��ي ي�ت��م الإع �ل��ان ع�ن�ه��ا .فمن
خ �ل ��ال امل� �ب ��ال� �غ ��ة يف ال� �ت� ��أك� �ي ��د
ع �ل��ى ه� ��ذه ال �ق �� �ض �ي��ة الفردية،
ح��ا��ص��رت �إدارة ب��اي��دن نف�سها”،

وبالتايل “�ست�ستمر يف دفع ثمن
ا�سرتاتيجي ل��ذل��ك ،لكن عليها
م �ق��اوم��ة الإغ � ��راء ل��زي��ادة ج ��ر�أة
القوى الإقليمية الأخرى».
تخ ّبط اقت�صادي
يف غ���ض��ون ذل ��ك� ،أك ��د ر�ضائيان
�أن �إي � ��ران ت�ت�خ� ّب��ط حت��ت وط� ��أة
ال �ع �ق��وب��ات الأم ��ري� �ك� �ي ��ة وعجز
ح �ك��وم �ت �ه��ا ع ��ن �إدارة ال�ش�ؤون
ال��داخ�ل�ي��ة ل�ل�ب�لاد ،ح�ي��ث يواجه
ال�ن�ظ��ام م�ع��ار��ض��ة داخ�ل�ي��ة �أقوى
م ��ن �أي وق� ��ت م �� �ض��ى م �ن��ذ عام
.1979
و�أو� �ض��ح �أن��ه “من ال�صعب على
ال�شعب الإيراين �أن مي�ضي قد ًما
م��ع ال�ق�ي��ادة الإي��ران �ي��ة احلالية،
وه��ذا هو بال�ضبط ال�سبب الذي
جعله ي�ستثمر يف تعزيز املجتمع

املدين الإيراين ،بعد �أن تراجعت
القدرة على القيام بذلك نتيجة
العقوبات ال�شاملة وحظر ال�سفر
ال��ذي فر�ضه الرئي�س الأمريكي
ال�سابق دونالد ترامب.
ما وراء املجازات
و�إذ �أ��ش��ار �إىل �أن��ه على وا�شنطن
ال �� �س �ع��ي ل �ت �م �ك�ين الإي ��ران � �ي �ي�ن
ال� �ع ��ادي�ي�ن� ،أك � ��د ر� �ض��ائ �ي��ان �أن ��ه
للقيام بذلك“ ،على �إدارة بايدن
�أن ت �ف �ك��ر ف �ي �م��ا وراء امل� �ج ��ازات
املرهقة” .وخ� �ت ��م ق� ��ائ �ًل�اً �إن
“العودة �إىل االم�ت�ث��ال لالتفاق
ال� �ن ��ووي �أم� ��ر م �ه��م ،ل �ك��ن يجب
�أن ي� �ك ��ون ذل � ��ك جم � ��رد ب ��داي ��ة
ال��س�ترات�ي�ج�ي��ة وا� �س �ع��ة النطاق
ل��زي��ادة التوا�صل مع الإيرانيني
من خارج ال�سلطة».

نازحو دارفور� ..أحالم العودة ت�صطدم بواقع مرير

يحلم النازح يحيى �أبكر ( 55عاما)
مب � �غ ��ادرة خم �ي��م زم � ��زم للنازحني
بوالية �شمال دارفور ،والعودة �إىل قريته التي فر منها
عام  2003عقب اندالع احلرب يف الإقليم.
�إال �أن �آمال يحيى ت�صطدم بواقع مرير هو �أن القرية
التي فر منها ال ت��زال تفتقر لأدن��ى مقومات احلياة،
حيث ال �صحة وال تعليم وال مياه �شرب نقية ،ف�ضال
عن الو�ضع الأمني ال��ذي ال ي��زال ه�شا رغم التوقيع
على اتفاق ال�سالم.
م�ث��ل ي�ح�ي��ى ه �ن��اك �آالف ال �ن��ازح�ين مم��ن �شردتهم
احلرب التي قادها نظام الإنقاذ يف �إقليم دارفور غربي
ال���س��ودان ع��ام  ،2003يخططون للعودة للمناطق
التي فروا منها ،لبدء حياة جديدة بعد ما يقرب على
العقدين ق�ضوها يف خميمات الإي��واء يف ظل ظروف
�إن�سانية بالغة ال�سوء ،ب�سبب نق�ص ال�غ��ذاء وانعدام
اخلدمات.
وال يزال كثريون ي�شكون حالة اله�شا�شة الأمنية التي
تعانيها مناطق متفرقة من الإقليم امل�ضطرب ،الأمر
ال��ذي فاقم خم��اوف ال�سكان من ج��راء تزايد حاالت
االختطاف والقتل املتعمد.
ووفقا ملخت�صني يف �ش�أن الإقليم ،ف�إنه يف ظل اله�شا�شة
ال �ت��ي ب��ات��ت ��س�م��ة احل �ي��اة يف دارف� � ��ور ،ي���ص�ع��ب عودة
املواطنني لديارهم ،ال �سيما �أن التحديات كثرية.
ويقول ال�صحفي واملحلل ال�سيا�سي حممد �سليمان
ح��ام��د �إن ع� ��ودة ال �ن��ازح�ي�ن وال�ل�اج �ئ�ي�ن ملناطقهم
الأ�صلية ي�صعب حتقيقها يف الوقت الراهن ،العتبارات
كثرية من بينها �أن مئات القرى التي هجرها �أهلها يف
حاجة �إىل ت�أهيل� ،إال �أن ذلك يبدو غري ممكن يف ظل

الظروف االقت�صادية التي يعانيها ال�سودان.
و�أ�شار �سليمان يف حديثه ملوقع “�سكاي نيوز عربية”،
�إىل �أن ان �ت �� �ش��ار ال �� �س�ل�اح يف �أي � ��دي ال �� �س �ك��ان وع ��دم
ح�صره يف الأجهزة الأمنية والع�سكرية ،يجعل عودة
النازحني لقراهم يف الوقت الراهن �صعبة �إن مل تكن
م�ستحيلة.
ورغم م�ساعي �إحالل ال�سالم ووقف احلرب يف املنطقة،

ومن بينها التوقيع على اتفاقية جوبا عقب �سقوط
نظام الب�شري ،ف�إن هناك خماوف من ا�ستمرار الرتدي
الأمني ،مما ي�صعب عودة النازحني �إىل قراهم التي ال
يزال بع�ضها مهجورا.
ووفقا لإح�صائيات ر�سمية �أ�صدرتها الأمم املتحدة،
ه�ن��اك نحو مليون ون�صف امل�ل�ي��ون ن��ازح يقيمون يف
عدد من املخيمات بواليات دارف��ور اخلم�س ،يف و�ضع

Tuesday

 3قتلى يف حتطم مقاتلة
ع�سكرية ب�شمال �إيران

•• طهران�-أ ف ب

ق�ت��ل ث�لاث��ة �أ��ش�خ��ا���ص ،بينهم اثنان
من �أف��راد الطاقم ،يف حتطم مقاتلة
ع���س�ك��ري��ة ل�ل�ج�ي����ش الإي� � ��راين �أم�س
االثنني يف مدينة تربيز ب�شمال غرب
البالد ،وفق التلفزيون الر�سمي .ونقل
التلفزيون عن مدير الهالل الأحمر
يف ت�بري��ز ق��ول��ه �إن املقاتلة حتطمت
عند �سور مدر�سة كانت مغلقة لدى
وقوع احلادث ،ما �أدى اىل مقتل اثنني
من �أف��راد الطاقم و�شخ�ص ثالث يف
امل�ك��ان .و�أ��ش��ارت القناة الر�سمية اىل
�أن �أ�سباب احلادث هي مو�ضع حتقيق.
و�أو��ض��ح مدير هيئة �إدارة الأزم��ة يف
حمافظة �أذربيجان ال�شرقية حممد
ب��اق��ر ه�ن�رور �أن ط��ائ��رة م�ق��ات�ل��ة من
طراز “�أف ”5-خم�ص�صة للتدريب
حتطمت عند ال�ساعة التا�سعة �صباحا
( 05:30ت غ) .

�إن�ساين بالغ ال�صعوبة والتعقيد يف
ظ��ل نق�ص ح��اد يف امل ��واد الغذائية،
عقب توقف عمل عدد من املنظمات
التي كانت توفر الغذاء.
وي��أم��ل كثري م��ن النازحني �أن ي�سهم ات�ف��اق جوبا يف
ع��ودت�ه��م ل�ق��راه��م ومناطقهم الأ��ص�ل�ي��ة بعد �سنوات
عا�شوها يف مع�سكرات للإيواء ،لكن هذه العودة وفقا
للناطق الر�سمي با�سم من�سقية النازحني والالجئني
يف �إقليم دارفور �آدم رجال ،ي�صعب حتقيقها يف الوقت
الراهن.
وي�شدد رج��ال يف حديث ملوقع “�سكاي نيوز عربية”
على �أن “حتقيق �آمال و�أحالم النازحني مربوط �أوال
بتحقيق الأمن ونزع ال�سالح ،وحماكمة اجلناة الذين
ارتكبوا جرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية ،على
ر�أ�سهم الرئي�س املعزول عمر الب�شري ووزير دفاعه عبد
الرحيم حممد ح�سني يف املحكمة اجلنائية الدولية،
ف�ضال ع��ن ط��رد ال��ذي��ن �سيطروا على �أرا��ض�ي�ه��م يف
�سنوات احلرب ،و�إبعاد اجلهات التي بد�أت الآن التنقيب
عن الذهب يف قرى النازحني التي فروا منها».
و�شدد امل�صدر على “�ضرورة حماكمة املتورطني يف
ت�شريد الالجئني ،لكي يكونوا عظة وع�برة لكل من
يحاول �أن يرتكب جرائم مماثلة يف امل�ستقبل».
و�أكد رجال على �ضرورة تعوي�ض الالجئني “فرديا”
ع��ن �أم��وال �ه��م ال �ت��ي ف �ق��دوه��ا ع�ق��ب ان� ��دالع احل ��رب،
و”جماعيا” بتنمية م�ن��اط�ق�ه��م وت���ش�ي�ي��د املدار�س
واملرافق ال�صحية.
ويو�ضح �أن “الأو�ضاع يف دارف��ور رغ��م التوقيع على
اتفاق جوبا ال ت��زال �آخ��ذة يف االنحدار” ،م�شريا �إىل
ا�ستهداف النازحني يف خميمات والي��ة غ��رب دارفور
الأمر الذي �أدى ملوجة نزوح جديدة.
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عوا�صم
بريوت
اقرتح رئي�س جمل�س النواب اللبناين نبيه بري �أن تتوىل دولة الكويت
رعاية مبادرة لعقد حوار “لبناين عربي” هدفه تبديد كل املالب�سات
التي تعرتي العالقة بني لبنان ودول اخلليج ،م�ؤكداً �أن لبنان يوافق
على الورقة اخلليجية با�ستثناء بند تطبيق القرار  1559الذي
مي�س بحزب اهلل .جاء ذلك خالل انعقاد عدة اجتماعات بني رئي�س
جمل�س النواب نبيه بري وعدد من امل�س�ؤولني بينهم رئي�س جمل�س
الأمة مرزوق الغامن على هام�ش اجتماعات الربملان العربي.
وك�شفت م�صادر قريبة من ب��ري ل�صحيفة “اجلريدة” الكويتية
�أن اللقاء ك��ان �إيجابياً و�صريحاً و�شفافاً ،وج��رى خالله الت�أكيد
على التعاون بني لبنان وال��دول العربية يف �سبيل حماية امل�صالح
امل�شرتكة وتعزيز التعاون والتوا�صل ،و�أنه �إذا كانت هناك �أي خالفات
�أو م�شاكل ،فال بد من ح ّلها باحلوار .واعترب بري �أن هذا القرار ال
يرتبط بالداخل اللبناين فقط ،بل هناك عنا�صر خارجية تتحكم
به� ،إذ ين�ص على ان�سحاب كل القوى الع�سكرية الأجنبية من لبنان،
فاجلي�ش ال�سوري ان�سحب ،فيما اجلي�ش الإ�سرائيلي مل ين�سحب،
ولذلك هناك مت�سك لبناين باملقاومة.
مو�سكو
�أعلنت وزارة الدفاع الرو�سية �أن �سفناً تابعة للبحرية الرو�سية جتري،
بالتعاون م��ع ال�ط�يران البحري ،م�ن��اورات للبحث ع��ن “غوا�صات
العدو” يف البحر املتو�سط .ونقلت قناة “�آر تي عربية” عن الوزارة
القول يف بيان �إنه “مت الت�أكيد على �أن املهام الرئي�سية يف هذه املرحلة
من التمرين هي البحث عن غوا�صة وهمية للعدو وتعقبها ،وتنظيم
تبادل م�ستمر للبيانات حول مناورة الهدف» .و�أ�ضافت �أنه“ :كجزء
من املناورة البحرية التي يقودها القائد العام للبحرية الرو�سية،
الأدمريال نيكوالي �إيفمينوف ،قامت مفارز ال�سفن احلربية التابعة
لأ�ساطيل املحيط الهادي وال�شمال والبحر الأ�سود ،بالإ�ضافة �إىل
الطائرات امل�ضادة للغوا�صات التابعة للطريان البحري ب�إجراءات
للتحقق من عدم تعقب الغوا�صات الأجنبية “لها” والبحث عنها يف
املنطقة املحددة يف الأجزاء ال�شرقية من البحر املتو�سط».

نور �سلطان
قال مكتب املدعي العام يف قازاخ�ستان �أم�س االثنني �إنه مت اعتقال
وزي��ر ال��دف��اع ال�سابق م��راد بكتانوف بعد �أن فتح امل��دع��ون حتقيقا
�ضده لتقاع�سه عن �أداء واجباته خالل اال�ضطرابات العنيفة التي
�شهدتها ال�ب�لاد ال�شهر امل��ا��ض��ي .وو��ص��ف الرئي�س قا�سم جومارت
توكاييف �أدم��ى ا�ضطرابات يف ت��اري��خ قازاخ�ستان الغنية بالنفط
خالل فرتة ما بعد االحت��اد ال�سوفيتي ب�أنها حماولة انقالب .ومت
اعتقال م�س�ؤول �أمني كبري �آخر ،وهو الرئي�س ال�سابق للجنة الأمن
القومي ،بتهمة اخليانة و�سوء ا�ستخدام �سلطاته .و�أق��ال توكاييف
بيكتانوف من من�صبه ال�شهر املا�ضي قائال �إنه مل يقم ب�أي مبادرة
خالل اال�ضطرابات .وتقول ال�سلطات �إنها ما زالت حتقق يف �أحداث
يناير كانون الثاين.

كابول
قالت منظمة الأمم املتحدة للطفولة “يوني�سف” �إنها �ستدفع رواتب
�شهرية للمعلمني الأفغان ملدة �شهرين على الأقل بعد �أن انقطعت
رواتبهم على مدى �أ�شهر يف حني متر البالد ب�أزمة اقت�صادية طاحنة
ب�سبب العقوبات املفرو�ضة على حركة طالبان احلاكمة.
وقالت يوني�سف يف بيان �إن املدفوعات ،التي تبلغ نحو مئة دوالر يف
ال�شهر� ،ستقدم بالعملة املحلية لنحو � 194أل��ف معلم يف مدار�س
املرحلتني االب�ت��دائ�ي��ة وال�ث��ان��وي��ة ع��ن �شهري يناير ك��ان��ون الثاين
وفرباير �شباط و�ستمول من االحتاد الأوروبي.
وقال حممد �أيويا ممثل يوني�سف لأفغان�ستان �إن البلد ي�شهد �أزمة
اقت�صادية منذ تويل حركة طالبان ال�سلطة يف �أغ�سط�س �آب املا�ضي
مع ان�سحاب القوات الأجنبية .و�أدت القيود املفرو�ضة على القطاع
امل�صريف ب�سبب العقوبات ونق�ص متويل التنمية �إىل ع��دم وجود
�أم��وال لدى الإدارة اجلديدة يف البالد لدفع الأج��ور بالقطاع العام
مبا يف ذلك �أجور املعلمني.
ويقول دبلوما�سيون �إن املجتمع الدويل حائر ب�ش�أن كيفية التعامل
مع طالبان دون االع�تراف ر�سميا بحكومتها وي�ضع تعليم البنات
�شرطا �أ�سا�سيا للحديث مع احلركة.

ليتوانيا� :أوكرانيا
«تتعر�ض بالفعل للهجوم»

•• كييف-وكاالت

قال وزير اخلارجية الليتواين غابرييليو�س الند�سربغي�س� ،إن ال�ضغط
االقت�صادي والع�سكري الذي متار�سه رو�سيا على �أوكرانيا ي�صل فعلياً
�إىل م�ستوى ه�ج��وم ،وذل��ك يف ت�صريحات خ�لال التوجه للم�شاركة يف
حمادثات يف بروك�سل مع نظرائه يف االحتاد الأوروبي.
وقال الند�سربغي�س� ،إن االحتاد الأوروبي يحتاج �إىل �أن يكون “وا�ضحاً
للغاية ب�ش�أن الو�ضع� ...أوكرانيا تتعر�ض بالفعل للهجوم” ،داعياً التكتل
�إىل بحث فر�ض عقوبات الآن ولي�س جم��رد �إع��داده��ا للتنفيذ يف حالة
ال�غ��زو كما ه��و خمطط .كما ق��ال �إن ليتوانيا ب�صفتها دول��ة بلطيقية
لديها “مقعد يف ال�صف الأول للتعامل م��ع الو�ضع بالكامل” .وقال
الند�سربغي�س لل�صحفيني� ،إن��ه بالإ�ضافة �إىل التحديات االقت�صادية
ال�ضخمة التي تواجهها �أوكرانيا “عليكم �أن تتخيلوا �أن الدولة حماطة
بجي�ش �أجنبي مع تهديد الغزو».
و�أو�ضح الوزير �أي�ضاً �أن الإعالن عن بقاء القوات الرو�سية يف بيالرو�س
 جارة ليتوانيا  -غيرَّ احل�سابات الأمنية لأوروبا وحلف �شمال الأطل�سي“ناتو” .وق��ال“ :ما ن��راه هو يف الواقع احتالل بطيء للغاية لأرا�ضي
ودولة بيالرو�سيا».
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EAT 62799

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم171765 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات
املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 171765 :بتاريخ2013/10/03 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم171769 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات
املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 171769 :بتاريخ2013/06/11 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم171320 :
ب�إ�سم  :الدار العقارية �ش.م.ع.
وعنوانه� :ص.ب� ، 51133 .أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
وامل�سجلة حتت الرقم 171320 :بتاريخ2013/02/17 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم169773 :
ب�إ�سم  :فيتا-ميك�س كوربوري�شن
وعنوانه 8615 :ا�شر رود �أومل�ستيد فولز � ،أوهايو  ، 44138الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 169773 :بتاريخ2013/10/02 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 3:
ً
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/04/08 :
وحتى تاريخ2032/04/08 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9:
ً
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/04/08 :
وحتى تاريخ2032/04/08 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 35:
ً
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/03/29 :
وحتى تاريخ2032/03/29 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 35:
ً
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/02/23 :
وحتى تاريخ2032/02/23 :
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EAT 66674

EAT 66673

EAT 66672

EAT 63081

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم171831 :
ب�إ�سم  :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مري�سي�سايد � ،سي �إت�ش  4 62زد دي  ،اململكة املتحدة 08933.
 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 171831 :بتاريخ2013/07/16 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم171830 :
ب�إ�سم  :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مري�سي�سايد � ،سي �إت�ش  4 62زد دي  ،اململكة املتحدة 08933.
 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 171830 :بتاريخ2013/07/16 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم171829 :
ب�إ�سم  :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مري�سي�سايد � ،سي �إت�ش  4 62زد دي  ،اململكة املتحدة 08933.
 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 171829 :بتاريخ2013/07/16 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم171766 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات
املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 171766 :بتاريخ2013/10/03 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 21:
ً
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/04/09 :
وحتى تاريخ2032/04/09 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 5:
ً
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/04/09 :
وحتى تاريخ2032/04/09 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 3:
ً
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/04/09 :
وحتى تاريخ2032/04/09 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 5:
ً
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/04/08 :
وحتى تاريخ2032/04/08 :
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
غوانزو �سانيا موتور�سيكل كو ،.ال.تي.دي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم 366860 :بتاريخ 2021/12/16:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :غوانزو �سانيا موتور�سيكل كو ،.ال.تي.دي.
العنوان� :شينكاي بودينغ ،ت�شينغداو تاون ،كونغوا ،غوانزو ،غوانغدونغ ،ال�صني.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
دراج��ات نارية ،حمركات دراج��ات نارية ،عربات  ،الدرجات النارية الكهربائية  ،درج��ات كهربائية ثالثية
العجالت ،درج��ات كهربائية ،درج��ات بخارية ،زالج��ات (م��رك�ب��ات)  ،حم��رك��ات و�أدوات كهربائية م��ن اجل
املركبات الربية� ،إطارات املركبات ذات العجلتني ،الطائرات التي تعمل بالطاقة الكهربائية ،حمركات البنزين
للمركبات الربية ،النوافذ و الزجاج الأمامي  ،عجالت الدراجات النارية� ،سكوترات (مركبات) تعمل بالطاقة
الكهربائية ،حقائب الأمتعة اخلا�صة بالدرجات النارية ،درجات كهربائية قابلة للطي ،دراج��ات كهربائية
�أحادية العجلة ذاتية التوازن  ،كرا�سي متحركة لأ�صحاب الهمم ومن لديهم �صعوبة يف التنقل� ،سيارات
كهربائية ،كرا�سي متحركة كهربائية� ،سيارات كهربائية تعمل بخاليا الوقود� ،سكوترات كهربائية ذاتية
التوازن ،مركبات الكرتونية.
الواقـعة بالفئة12 :
و�صف العالمة :العالمة تتكون من الكلمات ( )SANYAكتبت ب�أحرف التينية كما هو مو�ضح بال�شكل
املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم171834 :
ب�إ�سم  :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مري�سي�سايد � ،سي �إت�ش  4 62زد دي  ،اململكة املتحدة 08933.
 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 171834 :بتاريخ2013/07/16 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم171833 :
ب�إ�سم  :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مري�سي�سايد � ،سي �إت�ش  4 62زد دي  ،اململكة املتحدة 08933.
 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 171833 :بتاريخ2013/07/16 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم171832 :
ب�إ�سم  :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مري�سي�سايد � ،سي �إت�ش  4 62زد دي  ،اململكة املتحدة 08933.
 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 171832 :بتاريخ2013/07/16 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 21:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/04/09 :
وحتى تاريخ2032/04/09 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 5:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/04/09 :
وحتى تاريخ2032/04/09 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 3:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/04/09 :
وحتى تاريخ2032/04/09 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
مالتيبليك�س �إنرتنا�شيونال ليمتد
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
مالتيبليك�س �إنرتنا�شيونال ليمتد
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
دونغقوان اليفن الكرتونيك تكنولوجي ال.تي.دي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 367571 :بتاريخ 2021/12/26:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :مالتيبليك�س �إنرتنا�شيونال ليمتد.
العنوان� :ص.ب ، 26203دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :عبارة عن الكلمات الالتينية GLAM Beautéكتبت يف �سطرين ب�شكل مميز وحتتها
خط مائل متبوع بر�سم قلب �صغري وحتتهم العبارة الالتينية  BE TRUE TO YOUكتبت ب�شكل
مميز والعالمة باللون الأ�سود والأبي�ض كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 367570 :بتاريخ 2021/12/26:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :مالتيبليك�س �إنرتنا�شيونال ليمتد.
العنوان� :ص.ب ، 26203دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزي��وت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر ،منظفات
�أ�سنان.
الواقـعة بالفئة03 :
و�صف العالمة :عبارة عن الكلمات الالتينية GLAM Beautéكتبت يف �سطرين ب�شكل مميز وحتتها
خط مائل متبوع بر�سم قلب �صغري وحتتهم العبارة الالتينية  BE TRUE TO YOUكتبت ب�شكل
مميز والعالمة باللون الأ�سود والأبي�ض كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 367052 :بتاريخ 2021/12/20:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :دونغقوان اليفن الكرتونيك تكنولوجي ال.تي.دي.
العنوان :بيلدينغ  ،1رقم  ، 14نينغجيانغ روود ،هومني ،دونغقوان  ،قوانغدونغ  ،ال�صني .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
جمففات ال�شعر الكهربائية.
الواقـعة بالفئة11 :
و�صف العالمة :العالمة تتكون من كلمة ( )Laifenكتبت ب�أحرف التينية كما هو مو�ضح بال�شكل
املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
غوانزو �سانيا موتور�سيكل كو ،.ال.تي.دي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 366861 :بتاريخ 2021/12/16:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :غوانزو �سانيا موتور�سيكل كو ،.ال.تي.دي.
العنوان� :شينكاي بودينغ ،ت�شينغداو تاون ،كونغوا ،غوانزو ،غوانغدونغ ،ال�صني.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
دراج��ات نارية ،حمركات دراج��ات نارية ،عربات  ،الدرجات النارية الكهربائية  ،درج��ات كهربائية ثالثية
العجالت ،درج��ات كهربائية ،درج��ات بخارية ،زالج��ات (م��رك�ب��ات)  ،حم��رك��ات و�أدوات كهربائية م��ن اجل
املركبات الربية� ،إطارات املركبات ذات العجلتني ،الطائرات التي تعمل بالطاقة الكهربائية ،حمركات البنزين
للمركبات الربية ،النوافذ و الزجاج الأمامي  ،عجالت الدراجات النارية� ،سكوترات (مركبات) تعمل بالطاقة
الكهربائية ،حقائب الأمتعة اخلا�صة بالدرجات النارية ،درجات كهربائية قابلة للطي ،دراج��ات كهربائية
�أحادية العجلة ذاتية التوازن  ،كرا�سي متحركة لأ�صحاب الهمم ومن لديهم �صعوبة يف التنقل� ،سيارات
كهربائية ،كرا�سي متحركة كهربائية� ،سيارات كهربائية تعمل بخاليا الوقود� ،سكوترات كهربائية ذاتية
التوازن ،مركبات الكرتونية.
الواقـعة بالفئة12 :
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن (�شعار) لت�صميم �شبه بي�ضاوي بداخله ر�سم لأ�شرطة كما هو مو�ضح
بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
قوانغدونغ جيازيجينجمي تكنولوجي كو ،.ال.تي.دي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
حار�س احمد �صديقي خور�شيد احمد �صديقي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
مالتيبليك�س �إنرتنا�شيونال ليمتد
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
مالتيبليك�س �إنرتنا�شيونال ليمتد
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 368054 :بتاريخ 2021/12/30:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :قوانغدونغ جيازيجينجمي تكنولوجي كو ،.ال.تي.دي.
العنوان :ار.ام 102 .يوجياو يوك�سو جياويو ،بيلدينغ ،مينزي افنيو ،زينيو كوميونتي ،مينزي� ،سرتيت،
لونغهوا دي�سرتيكت� ،شنزن ، 518000 ،ال�صني.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
�أجهزة و�أدوات وزن؛ حقائب للكامريات ومعدات الت�صوير الفوتوغرايف؛ �أجهزة �شحن البطاريات؛ كامريات
فيديو؛ لوحات مفاتيح لأجهزة الكمبيوتر؛ ف�أرة للكمبيوتر (معدات معاجلة البيانات)؛ قارنات (معدات
معاجلة البيانات)؛ �سماعات الأذن؛ مر�شحات (فالتر) الأ�شعة فوق البنف�سجية للت�صوير الفوتوغرايف؛
�أجهزة �إ�ضاءة وما�ضة (للت�صوير الفوتوغرايف)� ،أجهزة تتبع الن�شاط القابلة لالرتداء؛ ميكروفونات؛ فالتر
(للت�صوير الفوتوغرايف)؛ كبائن ملكربات ال�صوت؛ منا�صب لأجهزة الت�صوير الفوتوغرايف.
الواقـعة بالفئة09 :
و�صف العالمة :العالمة تتكون من كلمة ( )PHNIXGAMكتبت ب�أحرف التينية كما هو مو�ضح
بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 367976 :بتاريخ 2021/12/30:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :حار�س احمد �صديقي خور�شيد احمد �صديقي.
العنوان ،22 :دي.ال.اف املرحلة  /منزل رقم ايه ،.1الأويل ،جورجاون ،بني ، 122002هاريانا ،الهند.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
معادن غري نفي�سة وك��ل خليط منها ،م��واد بناء معدنية ،مباين متنقلة معدنية ،م��واد معدنية خلطوط
ال�سكك احلديدية ،حبال و�أ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة ،م�صنوعات حدادة ،خردوات معدنية
�صغرية ،موا�سري و�أنابيب معدنية ،خزائن حفظ الوثائق والأ�شياء الثمينة ،منتجات م�صنوعة من معادن
غري نفي�سة غري واردة يف فئات �أخرى ،خامات معادن.
الواقـعة بالفئة06 :
و�صف العالمة :العالمة تتكون من الكلمات ( )PARAGONكتبت ب�أحرف التينية بخط وت�صميم
مميزين كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 367574 :بتاريخ 2021/12/26 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :مالتيبليك�س �إنرتنا�شيونال ليمتد.
العنوان� :ص.ب ، 26203دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمات " غالم بيوتي " كتبت يف �سطرين ب�شكل مميز وحتتها خط مائل متبوع
طبيعتك " كتبت ب�شكل مميز والعالمة باللون الأ�سود
بر�سم قلب �صغري وحتتهم العبارة " ك��وين على
ِ
والأبي�ض كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 367573 :بتاريخ 2021/12/26:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :مالتيبليك�س �إنرتنا�شيونال ليمتد.
العنوان� :ص.ب ، 26203دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزي��وت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر ،منظفات
�أ�سنان.
الواقـعة بالفئة3 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمات " غالم بيوتي " كتبت يف �سطرين ب�شكل مميز وحتتها خط مائل متبوع
بر�سم قلب �صغري وحتتهم العبارة " ك��وين على طبيعتكِ " كتبت ب�شكل مميز والعالمة باللون الأ�سود
والأبي�ض كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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عربي ودويل
•• كييف�-أ ف ب

رافقت ال�صراع امل�ستمر منذ ثماين �سنوات يف �شرق �أوكرانيا بني االنف�صاليني
املدعومني من رو�سيا والقوات الأوكرانية ،معركة ت�ضليل �إعالمي �شر�سة بني
مو�سكو وكييف ،حتاول كل جهة من خاللها توريط الطرف الآخر يف جرائم
خطرة .يقف مرا�سل تلفزيوين رو�سي مرتديا �سرتة واقية من الر�صا�ص
ومعتمرا خوذة قرب ثكنة جي�ش يف يوم م�شم�س .ي�س�أله �صوت من وراء الكامريا
“هل �أنت جاهز؟” يومئ ال�صحفي بر�أ�سه ويبد�أ الرك�ض وال�صراخ بعد �سماع
�أزي��ز طلقات نارية ويقول عرب املايكروفون الذي يحمله �إن “جمموعة من
املخربني” يهاجمون موقعا تدعمه رو�سيا يف �شرق �أوك��ران�ي��ا ...هو تقرير
يقول نا�شروه على تلغرام �إنه “كوالي�س الدعاية الرو�سية».
لكن حجم هذه املعركة ونطاقها و�صال �إىل م�ستويات قيا�سية فيما حتت�شد
القوات الرو�سية عند حدود �أوكرانيا ويحذر الغرب من غزو و�شيك.
وتزداد �أهميتها مع خماوف من �أن ي�ستخدم الكرملني هجوما مفتعال ذريعة
لتنفيذ غزوه الذي يخ�شاه الغرب.

حرب معلومات حتتدم قبل الغزو الرو�سي املحتمل

وق��ال وزي��ر التعليم الأوك ��راين ال�سابق ومدير مدر�سة موهيال لل�صحافة
�سريغي كفيت “�أرى �أن معظم هذه الأخبار امل�ضللة ت�ستهدف يف معظمها
اجل�م�ه��ور ال��رو��س��ي ال� ��دويل» .و�أ� �ض��اف ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س “يبدو �أنهم
ّ
يح�ضرون غ ��زوا» .و�ساهم ت�ط��ور التكنولوجيا والأدوات املتاحة يف العقد
املا�ضي يف ك�شف زي��ف ع��دد م��ن التقارير التي ك��ان ميكن �أن مت��ر على �أنها
�صادقة و�أ�صيلة .فعلى �سبيل املثال ،ك�شفت �أن النداء العاجل الذي �أطلقه قادة
�أوكرانيون انف�صاليون لل�سكان املحليني بالذهاب �إىل رو�سيا اجلمعة املا�ضي،
مل يكن عاجال بل �سجّ ل قبل يومني من ذلك .وقال زعيم االنف�صاليني يف
دونيت�سك ديني�س بو�شيلني يف ر�سالته عرب الفيديو “�سي�صدر رئي�س �أوكرانيا،
فولودميري زيلين�سكي ،قريبا �أمرا لقواته بتنفيذ الهجوم».
و�أ�ضاف “لذلك نقوم اليوم ،يف � 18شباط-فرباير ،بتنظيم عملية �إجالء
وا�سعة النطاق لل�سكان املدنيني �إىل رو�سيا» .و�أظ�ه��رت البيانية الو�صفية

(ميتاداتا) لتلغرام �أنه جرى حتميل ر�سالة بو�شيلني ور�سالة زعيم انف�صايل
�آخر يف � 16شباط-فرباير ،وهو واحد من الأيام التي قالت وا�شنطن �إنها قد
تكون موعد الغزو الرو�سي .وغ ّرد ال�صحايف اال�ستق�صائي مارك كروتوف مع
انت�شار خماوف من �أن املتمردين كانوا ينقلون النا�س حتى تتمكن الدبابات
الرو�سية من الدخول “كل ما يحدث اليوم مت تدبريه ب�شكل وا�ضح ومن دون
�أدنى �شك» .وكان حمللون من جمموعات خمتلفة مثل موقع “بيلينغكات”
اال�ستق�صائي احلائز العديد من اجلوائز وال��ذي �ص ّنفه الكرملني على �أنه
“عميل �أجنبي” العام املا�ضي ،من�شغلني جدا يف الأ�سابيع القليلة املا�ضية.
فقد اكت�شف “بيلينغكات” وغريه من املواقع التي حتارب الت�ضليل الإعالمي،
�أدل ��ة م��رئ�ي��ة تظهر �أن ��س�ي��ارة مفخخة ق�ي��ل �إن �ه��ا ا�ستهدفت ق��ائ��د �شرطة
انف�صاليا ،كانت مزروعة يف مركبة خمتلفة متاما .وعر�ض املوقع الإلكرتوين
�صورا للوحة ت�سجيل �سيارة قائد ال�شرطة على �سيارة رباعية الدفع من طراز

�إيربا�ص �إيه � 400إم

•• الفجر-بوابة الذكاء االقت�صادي
ترجمة خرية ال�شيباين
�أظهرت اتفاقية اوكو�س ،واالنعطاف يف ال�سنوات
الأخ�يرة نحو جنوب �شرق �آ�سيا� ،أظهرا لالحتاد
الأوروبي ،وخا�صة فرن�سا� ،أن “�أوروبا مل تعد �أكرث
من م�سرح ثانوي للواليات املتحدة” ،ح�سب عامل
االجتماع �إيفو خري�ستوف .ويعترب ره��ان الدفاع
امل�����ش�ترك ،احل�سا�س� ،إح���دى �أول��وي��ات الرئا�سة
الفرن�سية لالحتاد الأوروبي.
تقييم و�ضع التعاون الأوروبي
مع احتياجات وقدرات متباينة،
يتقدم التعاون الدفاعي الأوروبي
ب�شكل غري مت�ساو .هناك العديد
م ��ن امل� � �ب � ��ادرات� � :س �ي��ا� �س��ة الأم� ��ن
وال ��دف ��اع امل �� �ش�ترك��ة (،)2009
التعاون املنظم الدائم (،)2017
م� � �ب � ��ادرة ال � �ت ��دخ ��ل الأوروب � � �ي� � ��ة
(� )2018أو � �ص �ن��دوق الدفاع
الأوروب � � ��ي ( .)2021وميتلك
االحتاد الأوروبي قدرات للرتويج
يف جمال الت�سلح ،م�شاريع تايجر،
و�إي��رب��ا���ص �إي��ه � 400إم ،و�أقمار
امل ��راق� �ب ��ة ال �ع �� �س �ك��ري��ة ،والقمر
اال�صطناعي الع�سكري الفرن�سي
الإيطايل “�أثينا-فيدو�س” ،تعترب
�أمثلة جيدة على النجاح .وهناك
� ً
أي�ضا م�شاريع واع��دة �أخ��رى مثل
النظام الرئي�سي للقتال الربي� ،أو
نظام القتال اجل��وي يف امل�ستقبل،
�أو يورودرون...
ول�ك��ن رغ��م ال��رغ�ب��ة يف التقدم
يف ن�ف����س االجت� � ��اه ،ه �ن��اك نق�ص
ح �ق �ي �ق��ي يف ال� �ط� �م ��وح لتجميع
ال�ق�ي��ادة وال �ق��درات داخ��ل االحتاد
الأوروب� � � ��ي .وه� ��ذا م��ا ي�ن�ب�ث��ق عن
التحليل ال��داليل للمادة  24من
معاهدة االحت ��اد الأوروب� ��ي�“ :إن
اخ �ت �� �ص��ا���ص االحت� � ��اد يف م�سائل
ال���س�ي��ا��س��ة اخل��ارج �ي��ة والأمنية
امل�شرتكة ي�شمل جميع املجاالت
وك��ذل��ك ج�م�ي��ع امل���س��ائ��ل املتعلقة
ب� � ��أم � ��ن االحت � � � � ��اد ،مب � ��ا يف ذل ��ك
ال �ت �ع��ري��ف ال �ت��دري �ج��ي ل�سيا�سة
ال��دف��اع امل�شرتكة ال�ت��ي ميكن �أن

ت�ؤدي �إىل دفاع م�شرتك” .وهناك
فرق بني �سيا�سة الدفاع امل�شرتك،
م ��ن خ �ل��ال امل� � �ب � ��ادرات امل ��ذك ��ورة
�أع �ل�اه ،وال��دف��اع امل���ش�ترك ،كنوع
م��ن “�أوروبا فيدرالية للدفاع”،
م ��ع ع� ��دم وج � ��ود ف���س�ي�ف���س��اء من
اجل�ي��و���ش الأوروب� �ي ��ة ،ول�ك��ن دمج
الأفواج الأوروبية يف �سل�سلة قيادة
واحدة� .أكرث من القدرات ،فان
الأم ��ر ال���ض��ار ه��و ق�ب��ل ك��ل �شيء،
االفتقار �إىل ر�ؤي��ة دفاعية �شاملة
داخل االحتاد الأوروب��ي .ويتطلب
جتميع امل��وارد على الأق��ل تن�سيق
الأه ��داف اال�سرتاتيجية� .إال �أن
ال��دول ت�شارك يف ال�برام��ج ح�سب
م�صاحلها اخل��ا��ص��ة ،والت�ضامن
الأوروب � � � ��ي غ�ي�ر م ��وج ��ود ،وخري
مثال على ذل��ك ،حلقة التوتر يف
بحر �إيجه بني اليونان وتركيا.
يعاين االحت��اد الأوروب ��ي � ً
أي�ضا
م��ن م���س��اوئ نظامه الالمركزي
ل �ل �ت �ن �ظ �ي��م ال �� �س �ي��ا� �س��ي .جمموع
ميزانيات الدفاع الأوروب�ي��ة ،وهو
كبري م��ن حيث القيمة املطلقة،
يجب تن�سيبه ب�سبب جتزئة �سوق
ال ��دف ��اع الأوروب � � � ��ي ،وازدواج � �ي� ��ة
م�ك�ل�ف��ة يف ال � �ق ��درات الع�سكرية
ب�سبب ا�ستقاللية جميع اجليو�ش،
وب�شكل عام التعاون ال�صناعي غري
الكايف ،ونق�ص �إمكانية العمليات
البينية.
فك االرتباط
الأمريكي والربيك�سيت
ومع ذلك ،ف�إن تطور اجلغرافيا

22 February 2022 - Issue No 13475

Tuesday

جديد .ثم ب��دت اللوحة نف�سها مثبتة على بقايا مركبة ع�سكرية خ�ضراء
قدمية فجّ رت يف موقف �سيارات خال اجلمعة املا�ضي .مل ي�صب �أح��د ب�أذى
لكن التلفزيون الرو�سي الر�سمي بث ما قال �إنه اعرتاف “جا�سو�س �أوكراين”
�ضالع يف م�ؤامرة التفجري املزعومة .و�أفادت روايات �أخرى �أن انف�صاليني قتلوا
�أوكرانيَني حاوال تفجري خزان كلور ،وهي رواية رددت �صدى مزاعم مو�سكو
ب�أن كييف كانت تخطط لهجوم ب�أ�سلحة كيميائية .ومن اجلانب الأوكراين،
ال ت�ستثنى و�سائل الإع�لام وال�شبكات االجتماعية من حرب املعلومات هذه.
و�أ�شارت منظمة “�ستوبفايك” امل�ستقلة يف كييف �إىل بع�ض احل�سابات التي
تن�شر �أخبارا حول احتجاج كبري مناه�ض للحرب يف مو�سكو با�ستخدام �صور
لتجمع حدث يف الواقع عام  .2014وقالت عاملة النف�س كاترينا غولت�سربغ
�إن هذا الرتا�شق الإعالمي الالمتناهي ت�سبب يف ارتفاع م�ستويات القلق لدى
الأوك��ران�ي�ين .و�أ�ضافت “خالل ال�شهرين املا�ضيني ،كانت م�ستويات الهلع
مرتفعة للغاية .من املرجح �أن ذلك مرتبط بهجمات معلوماتية �أكرب».
وتابعت “النا�س قلقون جدا� .إنهم قلقون على �أنف�سهم وعلى �أطفالهم وعلى
�أحبائهم».
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يف غياب ر�ؤية دفاعية �شاملة:

�أوروبا الدفاع ،رهان الرئا�سة الفرن�سية لالحتاد الأوروبي

على فرن�سا �أن تبحر مبهارة من �أجل تعزيز �أوروبا الدفاع بالتوازي مع الناتو ،حتى ال تكون القطيعة مع دول �أوروبا ال�شرقية
ال�سيا�سية يف العامل ،ي�شري �إىل �أن
نافذة ُفتحت لأوروبا الدفاع.
وهي فر�صة على فرن�سا اغتنامها
يف ب � ��داي � ��ة رئ ��ا�� �س� �ت� �ه ��ا ل�ل�احت ��اد
الأوروبي.
لئن ا�ستمر النفوذ الأمريكي يف
�أن يكون مه ًما يف القارة العجوز،
ف�إن وا�شنطن تقوم ب�إعادة توجيه
ا��س�ترات�ي�ج��ي يف منطقة املحيط
الهادي.
مل تعد ال��والي��ات املتحدة متتلك
الو�سائل الالزمة ل�ضمان حماية
�أوروب � ��ا ،وت���س�ع��ى لإب�ق��ائ�ه��ا �سو ًقا
يف جم � ��ال ال �ت �� �س �ل��ح ،م ��ع تقليل
ا�ستثماراتها الع�سكرية.
ع �ل��ى ه � ��ذا ال� �ن� �ح ��و ،ذ ّك � ��رت
الق�ضية الأفغانية العامل ب�أ�سره
ب� ��أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة مي�ك��ن �أن
ت �ت �خ �ل��ى ،م ��ن ج��ان��ب واح � ��د ،عن
حلفائها وفقًا مل�صاحلها اخلا�صة،
مما يعيد م�س�ألة الدفاع امل�شرتك
ع��ن االحت ��اد الأوروب� ��ي �إىل دائرة
ال�ضوء.
وت �ت �ج �ل��ى خ �� �س��ارة ال �ن �ف��وذ هذه
يف جم ��ال � �ص ��ادرات الأ� �س �ل �ح��ة ،ال
��س�ي�م��ا يف و� �س��ط و� �ش ��رق �أوروب� � ��ا،
ال �ت��ي ع ��ادة م��ا ت �ك��ون ح �ك��راً على
الواليات املتحدة ل�سببني :تخ�شى
دول ال�ك�ت�ل��ة ال���ش��رق�ي��ة ال�سابقة
من رو�سيا ،التي ت�سعى ال�ستعادة
�إم�براط��ورت �ي �ه��ا ال���س��اب�ق��ة .ومن
خالل �شراء الأ�سلحة الأمريكية،
ت�شعر هذه ال��دول وك�أنها ت�شرتي
احلماية الأمريكية.
و�إذا كانت الواليات املتحدة تريد

� �س��و ًق��ا ،ف�ل��دي�ه��ا ال��و��س��ائ��ل املالية
وال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة ل��دع��م �صادراتها
م ��ن خ �ل�ال ال �ت �م��وي��ل الع�سكري
الأجنبي خالل ما ي�سمى مبيعات
“من ح �ك��وم��ة �إىل حكومة”.
ويتيح �صندوق التمويل الع�سكري
الأجنبي� ،إمكانية قيام الواليات
املتحدة بدعم الدولة املقتنية� ،أو
تقدمي قرو�ض لها للح�صول على
املعدات .وهذه قوة �ضاربة جتارية
ال ميلكها الأوروبيون.
�أي ت�أثري لفرن�سا؟
ع ��ام  ،2021ح��رك��ت فرن�سا
ب�ي��ادق�ه��ا يف ب �ل��دان و� �س��ط و�شرق
�أوروب� � � ��ا .و�أع �ل �ن��ت ك��روات �ي��ا �أنها

� �س �ت �� �ش�تري  12ط� ��ائ� ��رة راف � ��ال
م�ستعملة ،على ح�ساب العرو�ض
الأم��ري �ك �ي��ة �أو الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة �أو
ال�سويدية مبا يقارب املليار يورو،
وتخطط رومانيا ل�شراء طرادات
مقابل مليار يورو ،ووقعت اليونان
خ �ط��اب ن��واي��ا ل �� �ش��راء فرقاطات
بقيمة ح ��وايل  3م�ل�ي��ارات يورو،
وال يزال البيع الإ�ضايف لطائرات
رافال وكورفيت قيد املناق�شة.
ان ال �ي ��ون ��ان ح��ال��ة خ��ا� �ص��ة يف
االحتاد الأوروبي كع�ضو يف الناتو،
لكنها يف ��ص��راع كامن م��ع تركيا،
وهي � ً
أي�ضا ع�ضو يف الناتو .ونتيجة
ل��ذل��ك ،ف � ��إن ال ��والي ��ات املتحدة،
ومراعاة حللفائها ،ال تنخرط يف

الرهان الفرن�سي ال�صعب

ه��ذا امل��و��ض��وع ،على عك�س فرن�سا
التي تدعم �أثينا عالنية.
وينعك�س ه��ذا التقارب الفرن�سي
ال �ي��ون��اين يف � �ص��ادرات الأ�سلحة،
ليونان نظفت ماليتها من خالل
� �س �ي��ا� �س��ات اق �ت �� �ص��ادي��ة �صارمة،
مم��ا �سمح ل�ه��ا ب��زي��ادة ميزانيتها
الدفاعية.
ورغ ��م ال�ت�راج��ع ،ال ي ��زال لدى
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ق��وة هجومية
جت��اري��ة ك �ب�ي�رة ،ك�م��ا ي�ت���ض��ح من
جناح الطائرة اف 35-يف �إ�سبانيا
و�سوي�سرا.
م��و� �ض��وع �آخ� ��ر ي �ج��ب �أخ � ��ذه يف
االع � �ت � �ب� ��ار :ال�ب�ري �ك �� �س �ي��ت �شهد
خروج اململكة املتحدة من االحتاد

ً
�سيا�سيا ،واخلا�ضع لت�أثري القوى املناف�سة
يتخلف االحتاد الأوروبي ،املنق�سم
الكربى ،مثل الواليات املتحدة وال�صني ورو�سـيا ،يف بناء مـ�شروع دفاع قاري

�أثينا-فيدو�س ،الفرن�سي الإيطايل

الأوروب � ��ي ،وم�ع��ه ا�سرتاتيجيتها
الدفاعية املتباينة.
ب�صفتها �شري ًكا مثلما هي مناف�س،
ت �ت �م �ت��ع اجل � � � ��ارة ال�ب�ري �ط ��ان �ي ��ة،
ب� �ق ��وة ق� � ��درة م �ك��اف �ئ��ة لفرن�سا،
م��ع ر�ؤي � ��ة خم�ت�ل�ف��ة مت��ا ًم��ا لدور
االحت� ��اد الأوروب � � ��ي واال�ستقالل
اال� � �س�ت��رات � �ي � �ج� ��ي يف م ��واج� �ه ��ة
الأمريكيني.
ان الثنائي الفرن�سي الأمل ��اين،
جتان�سا على ه��ذا امل�ستوى،
�أك�ثر
ً
وي� �ج ��د ن �ف �� �س��ه يف ق �ل��ب ال ��دف ��اع
الأوروب � � � � ��ي ،وال ��زع� �ي ��م الأول يف
اال�سرتاتيجية الع�سكرية ،والثاين
يف اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال�صناعية،
وف��ر��ص��ة ذه�ب�ي��ة لتعزيز عالقات
االحتاد الأوروبي.
فرغم كل �شيء ،قلل الربيك�سيت
ب�شكل كبري الإمكانات الع�سكرية
ل�لاحت��اد الأوروب� � ��ي ،ح�ي��ث مثلت
ميزانية بريطانيا الع�سكرية عام
 2017ما يقرب من  20باملائة
م��ن �إج�م��ايل امليزانية الع�سكرية
لالحتاد الأوروبي.
عالوة على ذلك� ،إذا �شاركت دول
مثل اليونان �أو بلجيكا يف امل�شروع،
ف � ��إن �إح �ج ��ام دول م�ث��ل امل �ج��ر �أو
بولندا يظل عقبة رئي�سية داخل ًيا.
ال يزال هناك عمل يتعني القيام
ب��ه داخ��ل ال ��ر�أي ال�ع��ام الأوروب� ��ي،
وميكن النظر يف تعزيز التبادالت،
على �سبيل املثال من خالل �إن�شاء
مدر�سة ع�سكرية �أوروبية من �أجل
�إعداد ال�سكان لنزاع �شديد احلدة،
وم��ن املمكن �أي��ً��ض��ا �إن���ش��اء خدمة
ع�سكرية �أوروبية.
فرن�سا يف خدمة
الدفاع الأوروبي؟
ي�ت�خ�ل��ف االحت� � ��اد الأوروب� � � ��ي،
املنق�سم �سيا�سياً ،واخلا�ضع لت�أثري

م�شروع يورودرون

ال� �ق ��وى امل �ن��اف �� �س��ة ال� �ك�ب�رى مثل
الواليات املتحدة وال�صني ورو�سيا،
يف ب �ن��اء م �� �ش��روع دف� ��اع ق� ��اري .يف
ال��وق��ت احل��ايل ،ال متتلك الدول
الأوروبية ً
جي�شا ذا قدرة هجومية
حقيقية ،ول�ك��ن لديها جمموعة
من اجليو�ش املتباينة واملحدودة.
ويف ح ��ال ن�شــــــوب � �ص��راع وا�سع
ال �ن �ط��اق� � ،س �ي �ك��ون ل �ت �ل��ك ال ��دول
دور ق ��وات م���س��اع��دة ف �ق��ط ،غري
ق��ادرة على الدفــــاع عـن نف�ســــها
مبفردها.
وهذا االكت�شاف هو الأك�ثر �إدانة
لأن االحتاد الأوروب��ي يتمتع بقوة
ع�سكرية معينة ،ويرجع الف�ضل
يف ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إىل فرن�سا
ال �ت��ي مت�ت�ل��ك ورق �ت�ي�ن رابحتني،
وهما ال��ردع النووي ،وحق الفيتو
يف جمل�س الأم ��ن ال�ت��اب��ع للأمم
املتحدة.
لذلك �سيتعني على فرن�سا �أن
ت �ب �ح��ر مب� �ه ��ارة م ��ن �أج � ��ل تعزيز
�أوروب ��ا ال��دف��اع ه��ذه ب��ال�ت��وازي مع
الناتو ،حتى ال تقع القطيعة مع
دول �أوروبا ال�شرقية.
ناهيك ع��ن ان االحت��اد الأوروب ��ي
الذي يقو�ضه التناف�س ال�صناعي
الداخلي ،يتعثرّ ويجد �صعوبة يف
تطوير ر�ؤي��ة للذكاء االقت�صادي
وا�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة �� �ش ��ام� �ل ��ة ذات
م�صداقية� .إن الرتويج ل�شركاتها
ال �� �ص �ن��اع �ي��ة ،م ��ع ال�ت�رك �ي��ز على
ال� �ث� �ن ��ائ ��ي ال� �ف ��رن� ��� �س ��ي الأمل� � � ��اين
وال��ره��ان��ات امل�شرتكة ،مثل نظام
القتال اجلوي يف امل�ستقبل ،ميكن
�أن يجعل من املمكن �إحياء م�شروع
يجد �صعوبة يف الإق �ن��اع ��س��واء يف
ره��ان��ات ��س�ي��ادة ال ��دول الأع�ضاء
والكفاءة املفرت�ضة لهيكل تك ّبله
الإك ��راه ��ات ال�ت��ي تثقل القيادات
الدولية.
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
هاي �سرتيت ا�سين�شيلز برايفت ليمتد
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 368084 :بتاريخ 2021/12/30:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :هاي �سرتيت ا�سين�شيلز برايفت ليمتد.
العنوان :دي 3فر�ست فلور ماهاراين باغ ،نيودلهي  ،110065الهند
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س.
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة :العالمة تتكون من كلمة ( )indyaكتبت ب�أحرف التينية حتتها خط كما هو مو�ضح
بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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م�سجلة رو�سية:
ماركة ّ

ما�سكريوفكا ،اخلداع الع�سكري الذي يع�شقه بوتني!...
•• الفجر –خرية ال�شيباين
تزعم مو�سكو �أنها بد�أت يف �سحب قواتها املحت�شدة
يف �ضواحي �أوكرانيا .يف املقابل ،ي�شهد الغربيون �أن
�أعدادهم تتزايد ،ويخ�شون الغزو.
منذ يوم الثالثاء 15 ،فرباير ،ادعى فالدميري بوتني

بدء ان�سحاب القوات الرو�سية املحت�شدة بالقرب من
احلدود الأوكرانية والتي �أثارت خماوف من حدوث
غزو .يف نف�س الوقت ،قال الناتو �إن عمليات االنت�شار
م�ستمرة .وهكذا �أعلن الرئي�س الأمريكي جو بايدن،
�أن عدد اجلنود الرو�س املوجودين يف املنطقة �سيكون
مو�ضحا �أن��ه “ي�شعر” �أن
“�أكرث من � 150أل ًفا”،
ً

هجو ًما �سيحدث “يف الأيام املقبلة».
�إن عدم ثقة الغرب يف ازدياد لأن مو�سكو جعلت
اخل��داع الع�سكري عالمتها املميزة .بالت�أكيد ،هذه
احليل قدمية ق��دم ال��ع��امل ،مثل ح�صان ط��روادة
املذكور يف ملحمة هومريو�س .لكن يف رو�سيا ،هذا
النهج له ا�سم حمدد“ :ما�سكريوفكا” ،والذي ميكن

ترجمته حرف ًيا على �أنه “متويه او خداع” .وهي
مادة تد ّر�س يف �أكادميياتها الع�سكرية منذ عقود.
تدفع هذه العقيدة ال�صلف �إىل �أق�صى حدوده:
عدم االعرتاف مطل ًقا بالنوايا احلقيقية ،واللجوء
�إىل جميع الو�سائل ال�سيا�سية والع�سكرية املمكنة
خلداع العدو ،واحلفاظ على املبادرة.
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جنود رو�س يف مناورات يف � 13أغ�سط�س  2008يف منطقة �أبخازيا االنف�صالية بجورجيا
ريا
و”ي�صر امل��درب��ون الرو�س كث ً
ع�ل��ى ه ��ذه الأداة ،وع �ل��ى �أهمية
الإخ� �ف ��اء وامل� �ف ��اج� ��أة يف احل ��رب،
كما ي�ح��دد جو�ستاف جري�سيل،
املتخ�ص�ص يف � �ش ��ؤون رو��س�ي��ا يف �شارة ،والذين ظهروا من العدم الأومل�ب�ي��ة ال�شتوية يف �سوت�شي “ وزع��ت ج ��وازات ال�سفر الرو�سية
امل �ج �ل ����س الأوروب� � � � ��ي للعالقات –”الرجال اخل���ض��ر ال�صغار” التي �أقيمت يف الفرتة من � 7إىل جمانًا يف ال�سنوات الأخ�يرة ،يوم
 23فرباير .»2014
اجلمعة  18ف�براي��ر ع��ن �إجالء
ال��دول �ي��ة� .إن م��ا��س�ك�يروف�ك��ا هي امل�شهورون.
�إن خ �ل��ق احل � � ��وادث كذريعة امل��دن �ي�ين �إىل رو� �س �ي��ا امل� �ج ��اورة،
«ن � �ف� ��ى ف �ل��ادمي �ي��ر ب� ��وت �ي�ن يف
ن �ظ��ام �ي��ة مت ��ا ًم ��ا اىل درج � ��ة ان
ال�سلطات الرو�سية -وال�سوفياتية ال � �ب� ��داي� ��ة �أن � �ه� ��م رو�� � � ��س ،ي ��ذ ّك ��ر للتدخل الع�سكري هو � ً
أي�ضا جزء حت�سبا لغزو �أوكراين .ومع ذلك،
من قبل -لي�سوا م�س�ؤولني �أمام غ��و� �س �ت��اف ج��ري �� �س �ي��ل ،ق �ب��ل ان من امل�شهد ال�شامل للما�سكريوفكا ك ��ررت ك�ي�ي��ف ،يف نف�س ال�صباح،
جماهريهم” .ويف ه��ذا اختالف مينحهم م�ي��دال�ي��ات ب�ع��د ب�ضعة ال��رو� �س��ي .د�أب ��ت وا��ش�ن�ط��ن ،منذ �أنها “ال تنوي �شن �أي هجوم».
كبري مع الواليات املتحدة ،التي �أ� �س��اب �ي��ع ،م �ع�ترف��ا ب ��أن �ه��م كانوا عدة �أي��ام ،على �إدان��ة “�سيناريو”
وي�شري ه��ذا الإط��ار �إىل �سابقة
ت ��ذرع ��ت ب ��وج ��ود �أ� �س �ل �ح��ة دم ��ار ف �ع�لا ج� �ن ��ودًا رو�� � ��س ،وحت��دي��دا اال� �س �ت �ف��زازات يف ن�ه��ر دونبا�س ،جورجيا عام  .2008فبعد �أيام
�شامل لغزو العراق ع��ام  2003م��ن ال� �ق ��وات اخل��ا� �ص��ة ،ال �ت��ي مت وال � ��ذي � �س �ي �ك��ون مب �ث��اب��ة ذريعة من تبادل �إطالق النار بني القوات
ن�شرها يف �شبه جزيرة القرم بعد لتدخل مو�سكو الع�سكري .وهكذا املحلية وق ��وات منطقة �أو�سيتيا
–وهي كذبة.
م�شاركتها يف حماية دورة الألعاب �أعلنت املناطق االنف�صالية ،حيث اجل�ن��وب�ي��ة االن�ف���ص��ال�ي��ة ،اتخذت
«رجال بوتني
اخل�ضر ال�صغار»
يعترب �ضم �شبه جزيرة القرم
م��ن قبل الكرملني ع��ام 2014
ح��ال��ة ت��د ّر���س ملا�سكريوفكا .تلك
الأرا� �ض��ي الأوك��ران�ي��ة ،حيث تقع
�إح � ��دى �أك �ب��ر ق ��واع ��د البحرية
الرو�سية� ،سيفا�ستوبول ،تعر�ضت
للهجوم يف  28ف�براي��ر 2014
م ��ن ق �ب��ل ج �ن��ود م�ق�ن�ع�ين ب ��دون

الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني  9مايو  2014يف �سيفا�ستوبول  ،القرم

خالل احلرب العاملية الثانية ،جل�أ جرناالت �ستالني �إىل اخلداع بقدر ما جل�ؤوا �إىل ت�أثري الأرقام

عـدم ثقـة الغـرب تــزداد حجمــا لأن مو�سـكو
جعلت اخلــداع الع�ســـكري عالمتهــا املميــزة

مو�سكو ذريعة �شن هجمات �ضد
ق� ��وات ح �ف��ظ ال �� �س�لام الرو�سية
و�سكان �أو�سيتيا اجلنوبية الذين
ي �ح �م �ل��ون اجل�ن���س�ي��ة الرو�سية،
ومدمر .وكان
ل�شن هجوم �سريع
ّ
ع �ل��ى ت�ب�ل�ي���س��ي ،ال �ت��ي اع �ل �ن��ت يف
ذلك الوقت رغبتها يف االن�ضمام
�إىل الناتو ،مثل �أوكرانيا اليوم،
�أن ت �ق �ب��ل وق� ��ف �إط �ل ��اق ال� �ن ��ار،
وال�ت�خ�ل��ي ،بحكم الأم ��ر الواقع،
ع ��ن ا�� �س� �ت� �ع ��ادة ال �� �س �ي �ط��رة على
ج�م�ه��وري�ت��ي �أب �خ��ازي��ا و�أو�سيتيا

اجل�ن��وب�ي��ة امل�ع�ل�ن�ت�ين ،ح�ي��ث �أقام
الكرملني قواعد ع�سكرية.
«كل العمليات
خداعا»
ت�ضمنت
ً
ال ينبغي القفز على احلقبة
ال�سوفياتية عندما يتعلق الأمر
با�ستخدام “ما�سكريوفكا”� .ضد
اجل�ي����ش ال� �ن ��ازي ،خ�ل�ال احلرب
ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،جل ��أ ج�ن�راالت
� �س �ت��ال�ين �إىل اخل� � ��داع ب �ق��در ما
جل � � � ��ؤوا �إىل ت � ��أث�ي��ر الأرق� � � � ��ام.

“ت�ضمنت جميع العمليات جز ًءا
من اخل��داع ،وكان هذا هو احلال
�أث� �ن ��اء ع�م�ل�ي��ة ب��اغ��را� �س �ي��ون ،يف
�صيف عام  ،1944عندما �أربك
اجل�ي����ش ال��رو� �س��ي الأمل� ��ان و�شتت
قواتهم بهجمات فورية” ،يذ ّكر
امل��ؤرخ ال�شا �أوتخمزوري ،امل�ؤلف،
م ��ع ج ��ان ل��وب �ي��ز ،ل �� �س�يرة ذاتية
عن �أحد الفاعلني الرئي�سيني يف
هذا االنت�صار ،املار�شال جوكوف،
من�شورات بريين.
�إن املعلومات امل�ضللة ال تتعلق

يعترب �ضم �شبه جزيرة القرم من قبل
الكرملني عام  2014حالة ما�سكريوفكا تد ّر�س

عقيدة تقوم على عدم االعرتاف بالنوايا احلقيقية ،وا�ستخدام جميع الو�سائل خلداع العدو ،واحلفاظ على املبادرة

جنود ي�شتبه انهم رو�س يقومون بدورية يف �شارع يف �سيمفريوبول ،القرم 5 ،مار�س .2014

ن�ساء يراقنب �شاحنات قافلة امل�ساعدات الإن�سانية التي �أر�سلتها مو�سكو ،عند نقطة �إيزفارينو احلدودية بني رو�سيا و�أوكرانيا

نيويورك تاميز :بوتني «ال�شرير» ينجح يف ا�ستنفار خ�صومه
•• وا�شنطن-وكاالت

�س�أل مدير مكتب “نيويورك تاميز” يف مو�سكو �أن�ط��ون ترويانوف�سكي
عما �إذا كان الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ا�سرتاتيجياً ماكراً �أم زعيماً
مظلوماً ومتهوراً ،يف ذروة احلديث عن ا�ستعدادات رو�سية لغزو �أوكرانيا.
ويقول بع�ض املحللني �إن بوتني خمادع ولن يقوم بغزو �أوكرانيا ،وي�شري
�آخرون �إىل �أن الرئي�س الرو�سي �شخ�ص عقالين يف الأ�سا�س ،ولذلك فهو
يعرف �أن خماطر غزو �أوكرانيا �ستكون كبرية جداً ،وبالتايل ف�إن ح�شوده
الع�سكرية ال�ضخمة ال تكون منطقية �إال �إذا جاءت يف �سياق خدعة مقنعة
ج ��داً .وه �ن��اك �آخ� ��رون مم��ن ي�ع�ت�ق��دون �أن بوتني
تغيرّ كثرياً ،لكنه قد يكون م�صاباً بجنون العظمة
وبالتايل بات �أكرث تهوراً.
طاولة ال�ستة �أمتار
وي�شري الكاتب �إىل �أن ه�ؤالء يعتقدون �أن الطاولة
التي يبلغ طولها � 6أمتار ،والتي ا�ستخدمها بوتني
خ�لال اجتماعاته م��ع ال �ق��ادة الأوروب �ي�ي�ن الذين
زاروه للحديث ع��ن الأزم ��ة ،ه��ي �أك�ب�ر دل�ي��ل على
تهوره.
ويعتقد حمللون �أن ذلك يرمز �إىل انف�صاله عن
بقية ال�ع��امل ،خ�صو�صا م��ع التزامه الكبري بعدم

االختالط ب�أي زعيم �آخر �أو التوا�صل عن قرب من الوزراء وامل�س�ؤولني يف
بالده ب�سبب الإجراءات االحرتازية ملنع تف�شي فريو�س كورونا.
وينقل الكاتب عن �أ�ستاذة العلوم ال�سيا�سية والع�ضو ال�سابقة يف جمل�س
حقوق الإن�سان التابع لبوتني ،يكاترينا �شوملان ،قولها يف معر�ض احلديث
عن املظاهر العلنية الأخرية للرئي�س �إن هناك �إ�شارات عن انزعاجه ،وقلة
اهتمامه� ،إذ يُظهر للجمهور �أنه كان يف عزلة عملية.
�إىل ذلك ،نقل الكاتب عن حملل ال�سيا�سة اخلارجية البارز يف مو�سكو الذي
يقدم امل�شورة للكرملني ،فيودور لوكيانوف� ،إن هدف بوتني حالياً هو فر�ض
مراجعة جزئية لنتائج احل��رب ال�ب��اردة ،م�ستبعداً يف الوقت ذات��ه حدوث

ف �ق��ط ب �ت �ح��رك��ات ال � �ق� ��وات .عام
 ،2014لإخفاء تدخلها ال�سري
يف دون�ب��ا���س ،مل ت�ت�ردد رو�سيا يف
�إن�شاء قافلة �إن�سانية م�ؤلفة من
�أك�ث�ر م��ن � 250شاحنة بي�ضاء
مطلية على عجل ،والتي غادرت
مو�سكو يف � 12أغ�سط�س .ولعدة
�أي� � � ��ام ،رك� � ��زت و�� �س ��ائ ��ل الإع� �ل��ام
ع�ل��ى ه ��ذا احل� ��دث ،ال ��ذي �أذاع ��ه
التلفزيون ،بينما عرب جنود رو�س
“يف �إجازة” و�أ��س�ل�ح��ة ،متطورة
�أحيانًا ،احلدود يف �أماكن �أخرى.
وق �ب��ل �أق ��ل م��ن ��ش�ه��ر ،يف 17
يوليو ،مت �إ�سقاط رحلة اخلطوط
اجل��وي��ة امل��ال�ي��زي��ة �إم� .إت����ش ،17
ال �ت ��ي ك ��ان ��ت ت ��رب ��ط �أم� ��� �س�ت�ردام
ب�ك��واالمل�ب��ور ،ب���ص��اروخ �أر� ��ض جو،
مم� ��ا �أ�� �س� �ف ��ر ع� ��ن م �ق �ت��ل 298
�شخ�صا .وخل�ص فريق حمققني
ً
دول�ي�ين �إىل �أنّ م�صدره اجلي�ش
ال��رو� �س��ي ،غ�ير �أن م��و��س�ك��و نفت
دائ �م��ا ت��ورط �ه��ا ...لأن �ه��ا رف�ضت
دائ ًما االعرتاف بدعمها الع�سكري
لالنف�صاليني امل��وال�ين لرو�سيا،
ووفاء ملبادئ املا�سكريوفكا.
عن الك�سربي�س

الغزو ال�شامل ،وم�شرياً �إىل �أن بوتني قد يلج�أ �إىل “و�سائل خا�صة �أو غري
متكافئة” ،مبا يف ذلك دفع الغرب لالعتقاد �أنه يتح�ضر للهجوم.

رئي�سة وزراء نيوزيلندا
تعلن تخفيف قواعد اللقاح

بوتني “ال�شرير»
يف ال�سياق ،قال دميرتي ترينني رئي�س مركز كارنيغي يف مو�سكو �إن بوتني
جنح ب�شكل كبري يف ا�ستخدام ال�صورة ال�سلبية التي �أن�شئت حوله ك�شرير،
م�ضيفاً“ :كانت اخلطة هي خلق تهديد ،لإيجاد �شعور ب�أن احلرب ميكن
�أن حتدث» .وكان �أنطون ترويانوف�سكي قال لل�صحيفة م�ؤخراً �إن الرئي�س
بوتني ي��راه��ن ب�شكل متزايد على �إرث��ه لعك�س التحول امل��ؤي��د للغرب يف
�أوك��ران �ي��ا .فحتى ل��و مل ي��أم��ر ب�غ��زو ه��ذا ال�شتاء،
ف�إنه جعل وا�ضحاً �أنه �سيوا�صل ال�ضغط ،مدعوماً
بتهديد القوة ،طاملا �أن الأمر �سي�ستمر يف طريقه
مهما طال الوقت لتحقيق مراده.
وي�ق��ول املحللون �إن احل�شد الع�سكري الرو�سي
احلايل حول �أوكرانيا وا�سع للغاية �إىل درجة �أنه
�سيكون على بوتني �أن يقرر يف الأ�سابيع املقبلة ما
�إذا كان �سي�أمر بغزو �أو ي�سحب بع�ض القوات .ولكن
حتى ل��و �سحبهم ،ف�ستكون ل��دي��ه و��س��ائ��ل �أخرى
لإب �ق��اء خ�صومه يف ح��ال��ة ت ��أه��ب ،م�ث��ل تدريبات
قواته النووية �أو الهجمات الإلكرتونية �أو احل�شود
امل�ستقبلية.

قالت رئي�سة وزراء نيوزيلندا جا�سيندا �أردي��رن �أم�س االثنني �إن��ه �سيتم
تخفيف القواعد التي تلزم بالتطعيم �ضد كوفيد 19-و�إجراءات التباعد
االجتماعي بعد انتهاء ذروة �ساللة �أوميكرون وذلك يف الوقت الذي جتددت
فيه اال�شتباكات بني حمتجني يحتلون �شوارع قرب الربملان وال�شرطة.
و�أغلق �آالف املحتجني ال�شوارع القريبة من الربملان يف العا�صمة ولنجتون
منذ �أ�سبوعني ب�شاحنات و�سيارات ودراج��ات النارية مما زاد ال�ضغط على
احلكومة لإلغاء التطعيم الإلزامي.
ورف�ضت �أرديرن حتديد موعد قاطع لكنها قالت �إنه �سيكون هناك تقلي�ص
ل�شروط التطعيم بعد �أن ي�صل �أوميكرون �إىل الذروة واملتوقعة فيما بني
منت�صف و�آخ��ر م��ار���س �آذار .وق��ال��ت �أردي ��رن يف م��ؤمت��ر �صحفي �أ�سبوعي
“نريد جميعا �أن نعود �إىل ما كانت عليه احلياة .و�سنفعل ،كما �أعتقد ،يف
وقت �أقرب مما تعتقدون».
وقالت للمحتجني “لكن عندما يحدث ذلك �سيكون لأن تخفيف القيود لن
يعر�ض حياة الآالف للخطر  -ولي�س لأنكم طلبتم ذلك».
وبد�أت املظاهرات كوقفة �ضد فر�ض اللقاح لكنها امتدت بعد ذلك لت�صبح
حركة �أو�سع �ضد �أرديرن وحكومتها .ومت االثنني اعتقال ثمانية �أ�شخا�ص
ل�سلوكهم غري املن�ضبط وعرقلة عمل رجال ال�شرطة.

•• ولنجتون-رويرتز
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ميثاء بنت حممد تقود فريق الإمارات
لتحقيق فوز كبري يف ك�أ�س دبي الذهبية
•• دبي-وام:

قادت �سمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم
فريقها الإمارات �إىل حتقيق فوز كبري على ذئاب دبي كافو
بنتيجة  13هدفا مقابل � 9أه ��داف ،وه��و ال�ف��وز الثاين
لفريق الإم ��ارات بك�أ�س دب��ي الذهبية  2022التي تقام

بنادي ومنتجع احلبتور للبولو والفرو�سية ،وت�ستمر حتى
ال�سبت اخلام�س من �شهر مار�س املقبل مب�شاركة  8فرق.
ويف البطولة نف�سها حقق فريق �أبوظبي بقيادة فار�س
اليبهوين فوزا ثمينا على فريق "�إيه ام" بقيادة ال�شيخة
عليا �آل مكتوم بنتيجة � 6أه ��داف مقابل  5بعد مباراة
م�ت�ك��اف�ئ��ة وم� �ث�ي�رة وه� ��و �أول ف� ��وز ل �ف��ري��ق �أب��وظ �ب��ي يف

البطولة.
و�شهد ال�ي��وم ال��راب��ع للبطولة ت�سجيل  33ه��دف��ا منها
 22هدفا يف املباراة الأوىل لت�صبح �أعلى ن�سبة �أهداف يف
مباراة ،و 11هدفا يف املباراة الثانية �أقل ن�سبة �أهداف يف
مباراة ،وت�صدر قائمة هدايف اليوم تومي بريي�سفورد جنم
فريق الإمارات حيث �أحرز � 8أهداف.

17
19
19

نهيان بن مبارك يتوج الفائزين بك�أ�س رئي�س الدولة للجولف

والدعم للألعاب الريا�ضية ،وممار�سيها وجنومها من �أبناء الإمارات وبناتنا،
•• �أبوظبي-وام:
والتي ت�أتي ترجمة لتوجيهات القيادة الر�شيدة والرعاية الكرمية من �صاحب
توج معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ش راعي ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"و�صاحب
الن�سخة العا�شرة من بطولة ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة للجولف ،ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الفائزين بك�أ�س البطولة التي �أقيمت حتت �شعار" عام اخلم�سني" مب�شاركة الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
�أك�ثر من  105العبني والعبات يف مالعب ن��ادي �أبوظبي للجولف ..وذلك ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ،و�إخوانهم �أ�صحاب
بح�ضور م�ع��ايل ال�شيخ ف��اه��م ب��ن �سلطان القا�سمي رئي�س احت��اد الإم ��ارات ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإم��ارات ،ومبا يعك�س
للجولف.
التطور احل�ضاري والريا�ضي للدولة  ،وي�سهم يف رعاية ال�شباب والريا�ضة
للمجل�س
العام
أمني
ل
ا
العرياين
�سلطان
�سيف
معايل
التتويج
مرا�سم
ح�ضر
كما
وتنمية املجتمع.
الأعلى للأمن الوطني رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و�أ�شاد بريا�ضة اجلولف وغريها من الألعاب التي �شقت طريقها بثبات نحو
والأزم��ات ،واللواء "م" عبد اهلل ال�سيد الها�شمي نائب رئي�س احتاد الإمارات املناف�سة الإقليمية والدولية ،الفتا �إىل �أن ريا�ضة اجلولف ت�شهد انت�شارا وا�سعا
للجولف ،وجنيب �أحمد بو�شريي رئي�س قنوات التوزيع وال�شبكات والع�ضو بني ال�شباب من اجلن�سني ،وتطورا كبريا يف م�ستواها ب�شكل الفت ،و�أ�صبح لها
املنتدب ل�شركة �أ��ص��ول ال�شرق الأو� �س��ط لبنك "ات�ش ا���س ب��ي �سي" الراعي تواجد فعال يف الكثري من املناف�سات واعتالء من�صات التتويج.
الرئي�سي للبطولة ،و خالد ال�شام�سي الأمني العام الحتاد اجلولف ولفيف من و�أثنى على جهود جمل�س �إدارة احتاد الإم��ارات للجولف بقيادة معايل ال�شيخ
كبار امل�س�ؤولني ورواد اللعبة و�أولياء الأمور واجلماهري التي ح�ضرت بكثافة .فاهم بن �سلطان القا�سمي رئي�س االحتاد ،و�إخوانه يف جمل�س الإدارة ،و�سعيهم
و�أكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان احلر�ص على توفري االهتمام ال ��د�ؤوب لتو�سيع قاعدة امل�شاركة لالعبني املواطنني وتطوير م�ستوياتهم،

م�ؤكدا �أن ما �شاهده من م�شاركة وا�سعة ملختلف الفئات يدعو �إىل التفا�ؤل
مب�ستقبل م�شرق للعبة ..وهن�أ الفائزين يف البطولة التي حتمل ا�سما غاليا
على اجلميع.
وقام معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان راع البطولة واحلفل اخلتامي
ومعه معايل ال�شيخ فاهم بن �سلطان القا�سمي واللواء "م" عبد اهلل ال�سيد
الها�شمي نائب رئي�س االحت��اد ،وم��روان ه��ادي ممثل البنك ال��راع��ي بتتويج
الفائزين  ،حيث توج الالعب �أحمد �سكيك بطال لك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة للجولف للمو�سم  ، 2022حيث احتل املركز الأول مبجموع 147
�ضربة ،ونال ك�أ�س املركز الثاين خالد اجل�سمي مبجموع � 155ضربة ،بينما
كان املركز الثالث من ن�صيب خالد �ساملني مبجموع � 157ضربة.
و�شمل التكرمي فئة ال�شباب حيث توج حممد �سكيك باملركز الأول مبجموع
� 161ضربة ونال ك�أ�س هذه الفئة ال�سنية ،وحل باملركز الثاين را�شد اجل�سمي
مبجموع � 167ضربة.
وف��از باملركز الأول بفئة ال��رج��ال "الرواد" خالد ال�شام�سي مبجموع 161
نقطة ،ووليد العطار مبناف�سات النت مبجموع � 131ضربة ،وح�صل �سلطان
العلي على ك�أ�س ال�ضربة الأطول ،واللواء " م" عبداهلل ال�سيد الها�شمي بك�أ�س

الكرة الأقرب للحفرة.
وعلى �صعيد الفتيات ف��ازت النجمة الواعدة علياء من�صور العمادي باملركز
الأول مبجموع � 163ضربة.
وق��دم احت��اد اللعبة ال��دروع التذكارية �إىل معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل
نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ش لرعايته للبطولة ،و�إىل كل ال�شركاء والرعاة.
من ناحيته �أعرب معايل ال�شيخ فاهم القا�سمي عن �سعادته بالنجاحات التي
حققتها بطولة ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ،ووجه �شكره و�أ�سرة االحتاد
�إىل معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان على رعايته الكرمية للبطولة،
وت�شريفه حلفل اخلتام وتتويجه للأبطال.
و�أ�شاد بالدعم الكبري الذي قدمته الهيئة العامة للريا�ضة واللجنة الأوملبية
الوطنية ،وبالتعاون الكبري الذي قدمه جمل�س �أبوظبي الريا�ضي وبتجاوب
الأندية وت�ضافر جهود �أولياء االمور والالعبني.
وثمن التجاوب الكبري من الالعبني املواطنني وامل�شاركة القيا�سية وحر�صهم
على �إجناح البطولة من خالل م�شاركتهم الإيجابية ،وحما�سهم الكبري  .ووجه
معاليه ال�شكر با�سم االحتاد �إىل بنك "ات�ش ا�س بي �سي" راعي البطولة و�إىل
نادي �أبوظبي للجولف ،كما هن�أ الفائزين.

اليافعي بطال الفتتاحية بطولة الإمارات لزوارق «الفورموال »4
•• �أبوظبي-وام:

�سجلت مناف�سات اجل��ول��ة االفتتاحية م��ن بطولة الإم ��ارات
لزوارق الفورموال  4على كا�سر الأمواج يف العا�صمة �أبوظبي
م�ستويات فنية عالية ،من خالل الأداء املثري الذي قدمه �أبطال
هذه الفئة .وجاءت البطولة التي نظمها نادي �أبوظبي الدويل
للريا�ضات البحرية لت�ستجيب لطموحات النجم ال�صاعد
�سلطان اليافعي على زورق  10بعدما متكن م��ن ال�سيطرة
على مراحل ال�سباق كافة بتحقيق  40نقطة يف حني حل يف
املركز الثاين �أبوبكر املري على زورق  66بر�صيد  27نقطة.
و جاء يف املركز الثالث حمدان املفلحي على زورق  6بر�صيد
 22نقطة وبذلك يت�صدر اليافعي الرتتيب العام للمو�سم من
البداية بو�صوله للعالمة الكاملة عن اجلولة الأوىل.

و كانت بداية اليوم مع ت�صفيات �أف�ضل زمن و التي �أقيمت يف
ال�صباح الباكر ،وحقق من خاللها اليافعي �أف�ضل زمن بدقيقة
يف م�سار ال�سباق ،ووا�صل عرو�ضه القوية بت�صدر املرحلتني
الأوىل والثانية الحقا ،و�شهدت املرحلة الثانية حتديا قويا بني
الأبطال من خالل املحاوالت العديدة للتجاوز والتقدم للأمام
وكان هناك تغيري م�ستمر للمراكز خاللها.
و بعد نهاية ال�سباق ق��ام �سعادة �أحمد ث��اين مر�شد الرميثي
ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س �إدارة ال �ن��ادي الع�ضو امل�ن�ت��دب بتكرمي
الفائزين باملراكز الأوىل.
و وجه الرميثي التهنئة �إىل ال�شيخ حممد بن �سلطان بن خليفة
�آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة النادي ،للنجاح الكبري الذي رافق
ال�سباق والتفوق الفني امللحوظ ال��ذي ظهر يف ه��ذه اجلولة
وق��ال" :تابعنا م�ستويات فنية عالية كبرية م��ن املت�سابقني

اليوم ..انطالق مناف�سات ك�أ�س
زايد بن هزاع لكرة القدم

•• �أبوظبي-وام:

تنطلق اليوم الثالثاء مبالعب �أكادميية ن��ادي �أبوظبي
الريا�ضي مبنطقة امل�شرف بطولة ك�أ�س ال�شيخ زاي��د بن
ه��زاع بن زاي��د �آل نهيان لكرة القدم لأكادمييات ال�شباب
يف فئتني حت��ت  12و� 14سنة وذل��ك يف ن�سختها الـ12
بتنظيم من النادي و�إ�شراف جمل�س �أبوظبي الريا�ضي.
ي�شارك يف البطولة  8فرق حملية لكل فئة مت توزيعها
�إىل جمموعتني " ،Aو  ،"Bعلى �أن ت�ستمر املناف�سات
حتى الأول من �شهر مار�س املقبل.
ت�ضم ال�ف�ئ��ة " "Aحت��ت � 12سنة ف��رق �أك��ادمي �ي��ة نادي
�أبوظبي الريا�ضي"حامل اللقب" ،وتراك و�شتود و جارد،
وري ��ال م��دري��د ..فيما ت�ضم الفئة " "Bف��رق �أكادميية
�سيفن وامليهال و با�س و�أكادميية "فوتبول فور اوول".
و تنطلق املواجهات بلقاء ن��ادي �أبوظبي مع ت��راك ،فيما
يلتقي �شتود جارد مع ريال مدريد يف املباراة الثانية ،ويف
امل �ب��اراة الثالثة يلتقي �أك��ادمي�ي��ة �سيفن م��ع امل�ي�ه��ال على
�أن تختتم ج��ول��ة االف�ت�ت��اح مبواجهة �أك��ادمي�ي��ة "فوتبول
فوراوول" مع �أكادميية با�س.
و بالن�سبة لفئة حت��ت � 14سنة ت�شارك يف مناف�ستها 8

فرق وزعت على جمموعتني �ضمت الأوىل فرق �أكادمييات
ن��ادي �أب��و ظبي الريا�ضي "حامل اللقب" ،و �شتود جارد،
وال�شهامة ،و�سبورت ..فيما �ضمت املجموعة الثانية لنف�س
ال�ف�ئ��ة ف��رق �أك��ادمي �ي��ات ن ��ادي �أب��وظ�ب��ي ال��ري��ا��ض��ي ،با�س،
�سلي�ساو ،واكادميية �شامبيون.
و تنطلق املناف�سات ال�ساعة اخلام�سة وال��رب��ع م��ن م�ساء
ال �ي��وم ال �ث�لاث��اء ،ب��إق��ام��ة  4م�ب��اري��ات يتقابل فيها نادي
�أبوظبي مع �شتود جارد ،و �سبورت �سبورت مع ال�شهامة ،و
با�س مع �سلي�ساو على �أن تختتم بلقاء تراك و�شامبيون..و
حددت الئحة البطولة زمن كل مباراة بـ  40دقيقة على
�شوطني مت�ساويني .و قال حم�سن حمفوظ ع�ضو جمل�س
�إدارة نادي �أبو ظبي الريا�ضي مدير عام النادي �إن رعاية
ال�شيخ زايد بن هزاع بن زايد �آل نهيان للبطولة ال�سنوية
�أ� �ض��اف��ت ل�ه��ا زخ �م��ا ك �ب�يرا و �أك� ��دت االه �ت �م��ام بالأجيال
اجلديدة ،من �أجل اكت�شاف املواهب و العمل على تطوير
البطولة من ن�سخة �إىل �أخرى .و �أ�ضاف � ":أبرز ما مييز
الن�سخة احلالية من البطولة امل�شاركة الوا�سعة للفرق
املحلية من مواطنني ومقيمني الأمر الذي ي�ساعد الأبناء
على ق�ضاء �أوق��ات فراغهم يف ممار�سة الريا�ضة ،خا�صة
كرة القدم اللعبة الأقرب �إىل الكثريين".

ال�شبان ،وهم الآن يف طريقهم للتطور ب�شكل م�ستمر يف هذه
البطولة التي تقدم اجل��دي��د يف ك��ل ج��ول��ة ،وتعد ه��ذه الفئة
مرحلة ت�أ�سي�سية للأبطال ،وبداية لهم لالنتقال الحقا لفئات
�أق��وى وبالتايل يجب علينا �أن نقوم ب�إعدادهم ب�شكل مثايل
و�إعطائهم كل الفر�ص املتاحة لتحقيق ذلك".
و�أ�� �ش ��اد �أح �م��د ال��رم�ي�ث��ي مب���س�ت��وى ف ��رق ال�ع�م��ل التنظيمية
وم��ا قامت ب��ه خ�لال ال�سباق ،م��ؤك��دا �أن جهود فريق العمل
�صنعت النجاح يف �صورة متكاملة وقال" :البطوالت البحرية
متوا�صلة ،وعجلة الريا�ضات البحرية م�ستمرة بوترية �سريعة
يف العا�صمة �أب��وظ�ب��ي ،وق��د و�ضعنا خطة و�أج �ن��دة �شاملة يف
الأ�شهر املقبلة لكل �أنواع الريا�ضات البحرية ،ونحاول �أن يكون
التنوع وال�شمولية يف كل ما نقدمه عنوانا لكافة البطوالت يف
�إمارة �أبوظبي".

�أمل بو�شالخ ُت�شارك يف
االجتماع العا�شر للجنة الكرة
الن�سائية يف غرب �آ�سيا

تطويرية غرب �آ�سيا تعتمد برامج الت�أهيل و احلوكمة
و متكني املر�أة و التحكيم الريا�ضي يف 2022

•• دبي-وام:

�شاركت �أمل بو�شالخ ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد الكرة ،نائب رئي�س جلنة
كرة القدم الن�سائية يف احتاد غرب �آ�سيا يف االجتماع العا�شر للجنة الذي
عقد �أم�س برئا�سة �سوزان �شلبي ومب�شاركة �أع�ضاء اللجنة.
وبد�أ جدول الأعمال بامل�صادقة على املح�ضر ال�سابق ،بعدها مت االطالع
على �أج�ن��دة بطوالت احت��اد غ��رب �آ�سيا لل�سيدات لعام  ،2022والتي
تت�ضمن �إقامة �ست بطوالت على �صعيدي الأندية واملنتخبات الوطنية.
وت�سعى اللجنة خالل بطوالت العام احلايل �إىل زيادة ن�شاطات كرة القدم
لل�سيدات بفئاتها العمرية املختلفة لتعزيز التطور الذي ت�شهده اللعبة
يف املنطقة� ،إىل جانب اعتبارها حمطات حت�ضريية مهمة لالحتادات
الأع�ضاء قبل م�شاركتها يف اال�ستحقاقات القادمة.

�شارك خلفان جمعة بلهول ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد
ال�ك��رة ،رئي�س جلنة اال�سرتاتيجية واال�ستثمار ع�ضو
جلنة التطوير يف احت��اد غ��رب �آ�سيا يف االجتماع الذي
عقدته اللجنة برئا�سة �أحمد البوعينني رئي�س اللجنة
وح�ضور خالد ال�شمري نائب رئي�س اللجنة و الأع�ضاء
وذلك عرب تقنية االت�صال املرئي.
و� �ص��ادق��ت جل�ن��ة ال�ت�ط��وي��ر يف ب��داي��ة اج�ت�م��اع�ه��ا على
ا�سرتاتيجيتها اخلا�صة بور�ش العمل املزمع تنظيمها
خ �ل�ال ال �ع ��ام احل � ��ايل ،وحت ��دي ��د ال �ف �ئ��ات امل�ستهدفة
وامل�شرفني عليها.
و �سيتم عقد جمموعة من ور���ش العمل خالل الفرتة
القادمة ت�شمل ت�أهيل املدربات الإناث ،وحماية الطفل،
واالبتكار الرقمي ،وت�أهيل �إداريي املنتخبات ،واحلوكمة،
وت��راخ �ي ����ص الأن ��دي ��ة ،وال���ص�ح��ة ال�ن�ف���س�ي��ة لالعبني،
والتحكيم الريا�ضي ومتكني امل��ر�أة ،والقيادة واملهارات
ال�شبابية.

وت�شهد ال �ف�ترة احل��ال�ي��ة م��ن ب��رن��ام��ج اال�سرتاتيجية
�إقامة ور�شة حلكام الكرة ال�شاطئية يومي  28فرباير
احل ��ايل و  1م��ار���س امل�ق�ب��ل ب��ال�ت�ع��اون م��ع جل�ن��ة الكرة
ال�شاطئية ب��االحت��اد ال ��دويل " ،"BSWWوور�شة
عمل ل�ك��رة ال�ق��دم االل�ك�ترون�ي��ة على هام�ش البطولة
الثالثة لكرة القدم االلكرتونية يف �شهر مار�س ،وم�ؤمتر
" "Digital Innovationال��ذي يعقد خالل
ال�شهر ذات��ه بالتعاون مع " "LaLigaوكذلك ور�شة
عمل قادة امل�ستقبل يف كرة القدم "الن�سخة الن�سائية"
بالتعاون مع " "GIZيف �أبريل املقبل.
و ا��س�ت�ع��ر���ض االج �ت �م��اع م��ا مت ع �ق��ده م��ن ور� ��ش عمل
م ��ؤخ ��راً ن��اق���ش��ت م�ل�ف��ات خم�ت�ل�ف��ة ،واخ�ت���ص��ت ب�إعداد
من�سقي امل�ب��اري��ات م��ن الناحية الإداري� ��ة والإعالمية
والأمنية ،وتطوير احلكام بجميع م�ستوياتهم ،والنزاهة
ومكافحة املراهنات والتالعب بالنتائج ،وك��رة القدم
لأ�صحاب الهمم ،واملراقبة الطبية ومكافحة تعاطي
املن�شطات ،واحلكام امل�ستجدين على القائمة الدولية
للعام .2022
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حممد ال�شرقي ي�شهد ختام بطولة «برميريليج» بالفجرية ويتوج الفائزين

•• الفجرية -وام:

�أ ّكد �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية االهتمام
ال��ذي توليه الإم ��ارة لريا�ضات الفنون القتالية ،تنفي ًذا لتوجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية
ب�ضرورة دعم كافة �أنواع الريا�ضات وخا�ص ًة ريا�ضة الدفاع عن النف�س ،مبا يعزز
ح�ضور الإمارة يف املجال الريا�ضي عامل ًيا .جاء ذلك خالل ح�ضور �سمو ويل عهد

الفجرية ختام بطولة ال��دوري العاملي للكاراتيه "برميريليج" يف جممع زايد
الريا�ضي ،بح�ضور ال�شيخ �سيف بن حمد بن �سيف ال�شرقي رئي�س هيئة املنطقة
احلرة بالفجرية ،و�سعادة �أنطونيو �سبينو�س رئي�س االحتاد الدويل للكاراتيه،
واللواء نا�صر الرزوقي رئي�س االحتادين الإماراتي والآ�سيوي للكاراتيه ،وعدد
من ر�ؤ�ساء احتادات اللعبة يف العامل .و�أ�شاد �سموه بامل�ستوى الإداري والتنظيمي
للبطولة التي تقام للمرة الأوىل يف الفجرية ،وبجهود اللجنة املنظمة يف �إجناح
احلدث وحتقيق نتائج م�شرفة ت�سهم يف دعم مكانة الإمارة يف التنظيم العاملي

للبطوالت الريا�ضية ،وت�سليط ال�ضوء على الفنون القتالية  .وتخلل حفل ختام
البطولة التي نظمها االحتادين الإماراتي والدويل للكاراتيه ونادي الفجرية
للفنون القتالية مب�شاركة  342الع ًبا والعبة وم�شاركة  55دولة حول العامل،
عر�ض "كاتا" قدمه العبون يابانيون م�شاركون يف البطولة ،بجانب عر�ض
لفيلم ق�صري عن �إمارة الفجرية .وقال �سعادة العميد �أحمد حمدان الزيودي
رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة  -يف كلم ًة له � -إن �إمارة الفجرية �أ�ضحت قِبلة
البطوالت التناف�سية العاملية يف ريا�ضات الدفاع عن النف�س بف�ضل �سمعتها

الدولية امل�شرفة يف ا�ست�ضافة الأحداث الريا�ضية الكربى على �أر�ضها ،ومدين ًة
مميزة ت�ستقطب املتناف�سني يف �ألعاب الفنون القتالية من خمتلف دول العامل.
وتوّج �سمو ويل عهد الفجرية الفائزين باملراكز الأوىل يف اجلوالت التناف�سية
للبطولة ،كما ك ّرم �سموه الرعاة وال�شركاء الداعمني الذين �ساهموا يف �إجناح
البطولة .ح�ضر ختام البطولة� ،سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد
الفجرية ،والعميد �أحمد حمدان الزيودي رئي�س احتاد الإم��ارات للتايكواندو
رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة.

�سيف املن�صوري ُي�شارك يف االجتماع الدوري للجنة
امل�سابقات يف احتاد غرب �آ�سيا
•• �أبوظبي-الفجر

��ش��ارك �سيف ماجد املن�صوري ع�ضو جمل�س �إدارة احت��اد ال�ك��رة  ،ع�ضو جلنة
امل�سابقات يف احتاد غرب �آ�سيا يف اجتماع اللجنة الذي عقد يوم اخلمي�س املا�ضي
عرب تقنية االت�صال املرئي برئا�سة ح�سني �سعيد وم�شاركة �أع�ضاء اللجنة.
واطلعت اللجنة على �آخ��ر امل�ستجدات التي ط��ر�أت على �أجندة بطوالت العام
احل��ايل ،وفو�ضت جلنة امل�سابقات الأم��ان��ة العامة الحت��اد غ��رب �آ�سيا لتحديد
املوعد النهائي لبطولة احتاد غرب �آ�سيا الثالثة حتت  23عاماً ،بالإ�ضافة �إىل

�إع��داد النظام واختيار االحت��اد امل�ست�ضيف مبا يتنا�سب مع املعطيات و�أجندة
االحتادات الأع�ضاء والأجندة الآ�سيوية والدولية.
ووافقت اللجنة على �إقامة بطولة احتاد غرب �آ�سيا الثالثة لل�شباب مواليد 2003
يف الفرتة  25يوليو �إىل � 4أغ�سط�س املقبل يف فل�سطني ،والبطولة التا�سعة
للنا�شئني مواليد  ،2006على �أن يتم حتديد موعدها واالحت��اد امل�ست�ضيف
الحقاً  ،كما وافقت على �إقامة البطولة الثالثة لكرة القدم االلكرتونية خالل
الفرتة من � 3إىل  7مار�س يف الكويت ،وتنظيم البطولة الأوىل لكرة القدم
لل�شلل الدماغي يف الأردن ,على �أن يتحدد موعدها خالل الأيام املقبلة .وثب ّتت

اللجنة الفئة العمرية مواليد  2009للم�شاركة يف مهرجان احتاد غرب �آ�سيا
الأول للواعدين ,الذي يقام ب�ضيافة االحتاد ال�سعودي للفرتة من � 20إىل 24
دي�سمرب املقبل � ،إ�ضافة للبطولة الثانية للكرة ال�شاطئية للفرتة من � 15إىل
 21مايو ،والبطولة الرابعة لل�صاالت للرجال خالل الفرتة من � 4إىل 11
يونيو يف الكويت .وقررت اللجنة خماطبة املكتب التنفيذي لالحتاد الآ�سيوي
ر�سمياً ب�ش�أن اعتماد بطوالت احت��اد غ��رب �آ�سيا على م�ستوى الفئات العمرية
كبطوالت م�ؤهلة للنهائيات القارية ,ومن خالل اختيار البطل على �أقل تقدير
للم�شاركة بها� ,أو �أي �آلية تتوافق مع ذلك.

�أحمد احلمادي يحرز لقب البطولة
�أوىل جوالت ال�سفن ال�شراعية املحلية  60قدما الأحد
الثانية الحتاد الرماية «الرتاب»
بطولة �صيد الأ�سماك تعود بحلة جديدة وتنطلق يوم غد الأربعاء
ن�شاط حافل ملحبي الريا�ضات البحرية يف دبي

•• �أبوظبي-وام:

•• دبي –الفجر:

توج الرامي �أحمد يحيى احلمادي
ب�ط�لا ل�ل�ب�ط��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة لرماية
الأط �ب��اق م��ن احل �ف��رة " الرتاب"
 2022والتي �أقيمت على ميادين
ن��ادي العني للفرو�سية والرماية
واجلولف مب�شاركة  13راميا من
خمتلف �أندية الدولة ،وذلك �ضمن
بطوالت االحتاد للمو�سم احلايل.
وت�صدر احلمادي مناف�سات اليوم
الأول ب��ر��ص�ي��د  70ط�ب�ق��ا فيما
ت�صدر اليوم الثاين بر�صيد 119
ط�ب�ق��ا ،ل�ي�ت���ص��در ال�ترت �ي��ب العام
يف ال �ن �ه��ائ �ي��ات ،وي �ح��رز امليدالية
ال��ذه�ب�ي��ة وك ��أ���س ال�ب�ط��ول��ة بعدما
حقق  42طبقا +2عقب التعادل
مع الرامي حمد بن جمرن الذي
حل ثانيا ون��ال امليدالية الف�ضية
بعد االحتكام �إىل الطلقات الذهبية
"ال�شوت �أوف"  ..فيما جاء الرامي
�سيف ال�شام�سي يف امل��رك��ز الثالث
ون ��ال امل �ي��دال �ي��ة ال�ب�رون��زي��ة .كما
احتل الرامي يحيى املهريي املركز
ال��راب��ع بر�صيد  33طبقا وتبعه
يف امل��رك��ز اخل��ام����س ال��رام��ي وليد
ال�ع��ري��اين بر�صيد  23طبقا ثم

ال��رام��ي ظ��اه��ر ال �ع��ري��اين �ساد�سا
بر�صيد  14طبقا  .و�أعرب البطل
�أح � �م� ��د احل � �م� ��ادي ع� ��ن �سعادته
بالتتويج بلقب البطولة وباختياره
�ضمن ت�شكيلة منتخب الإم ��ارات
ال ��ذي �سيمثل ال��دول��ة يف بطولة
ك ��أ���س ال �ع��امل ل�ل��رم��اي��ة يف قرب�ص
وال �ت��ي ��س�ت�ق��ام خ�ل�ال ال �ف�ترة من
 19 8-م��ن �شهر م��ار���س املقبل،

وك��ذل��ك دورة الأل �ع��اب اخلليجية
امل�ق��رر لها م��اي��و املقبل بالكويت.
وع �ق��ب اخل �ت��ام ق ��ام خ��ال��د �سعيد
ال �ك �ع �ب��ي امل� ��دي� ��ر ال �ف �ن ��ي الحت� ��اد
الإم ��ارات للرماية وم�ب��ارك �سيف
ال� �ع ��ري ��اين ع �� �ض��و جم �ل ����س �إدارة
ن��ادي العني للفرو�سية والرماية
واجل ��ول ��ف م��دي��ر ن� ��ادي الرماية
بتتويج الأبطال.

ت�شهد �شواطئ دبي نهاية الأ�سبوع
اجل� ��اري ن���ش��اط��ا ري��ا��ض�ي��ا بحريا
مكثفا م��ع الفعاليات املجتمعية
وال�ت�راث �ي��ة ال �ت��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا نادي
دبي ال��دويل للريا�ضات البحرية
اع �ت �ب ��ارا م ��ن ي� ��وم غ ��د الأرب� �ع ��اء
وح �ت��ى ي ��وم الأح� ��د امل�ق�ب��ل �ضمن
روزنامة املو�سم الريا�ضي البحري
.2022-2021
وي�ترق��ب ع�شاق �سباقات ال�سفن
وال�ق��وارب ال�شراعية املحلية يوم
الأح� ��د امل�ق�ب��ل ت �ظ��اه��رة ريا�ضية
بحرية تراثية كبرية مع انطالق
�سباق اجلولة الأوىل من بطولة
دب ��ي لل�سفن ال���ش��راع�ي��ة املحلية
 60قدما والتي �ستجمع النخبة
م��ن ال�ن��واخ��ذة وامل�ل�اك والبحارة
يف تناف�س قوي و�ساخن من �أجل
الظفر بالنامو�س.
وك��ان م�ق��ررا �أن ي�ق��ام ه��ذا �سباق
اجل��ول��ة الأوىل م��ن ب�ط��ول��ة دبي
لل�سفن ال���ش��راع�ي��ة امل�ح�ل�ي��ة 60
ق��دم��ا ب��داي��ة ه��ذا ال�شهر غ�ير ان
ح��ال��ة ال�ب�ح��ر وت�ق�ل�ب��ات الطق�س
فر�ضت على النادي ت�أجيل ال�سباق

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و  /اح� �م ��د
رج��ب حم�م��د ب��در  ،م�صر
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()a114217029
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0544748183

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و  /فا�سنت
البه�شانكري جو�شى  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق� � ��م ()717400H
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0529695169

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و  /ي��ا��س��ر علي
اف � � ��ذال خ � ��ان  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()wy1809541
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0554832537

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل��دع��و  /ري �ن��ى بنت
ب ��ان ��ا او� � ��س  ،اندوني�سيا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق� ��م ()6603143C
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0507916677

United Arab Emirates
Ministry of Justice

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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

70392

Date 22/ 2/ 2022 Issue No : 13475

70392

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

اىل م��وع��د ج��دي��د ح �ف��اظ��ا على
��س�لام��ة و�أم ��ن امل���ش��ارك�ين لي�أتي
اخ�ت�ي��ار ي��وم الأح ��د م��وع��دا لهذا
ال���س�ب��اق ال �ك �ب�ير .و�أع �ت �م��د نادي
دبي ال��دويل للريا�ضات البحرية
��ض�م��ن اج �ن��دة امل��و��س��م الريا�ضي
البحري  2022-2021تنظيم
ثالث جوالت يف مناف�سات بطولة
دبي لل�سفن ال�شراعية املحلية 60
ق��دم��ا ،الأوىل ي��وم الأح ��د املقبل
فيما �سيتم حت��دد موعد اجلولة
الثانية عما قريب فيما �ستكون
اجل��ول��ة الثالثة ه��ي م�سك ختام
املو�سم مع �سباق القفال احلادي
وال �ث�ل�اث�ي�ن � �ش �ه��ر م��اي��و املقبل.
وي�سبق �سباق يوم الأحد انطالقة
حدث جمتمعي كبري �إعتبارا من
يوم الأربعاء املقبل وهو مناف�سات
ب �ط��ول��ة دب� ��ي ل �� �ص �ي��د الأ�سماك
(ال �ك �ن �ع��د وال �� �س �ك��ل) يف جولتها
الأوىل والتي ت�ستمر مل��دة � 4أيام

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

متتالية وتختتم يوم ال�سبت املقبل
حيث يتوقع �أن ت�شهد �إقباال كبريا
م��ن ق�ب��ل حم�ب��ي ه��ذه الريا�ضة.
وقال حممد عبداهلل حارب املدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ن ��ادي دب ��ي ال ��دويل
ل�ل��ري��ا��ض��ات ال�ب�ح��ري��ة �أن نهاية
الأ�سبوع احل��ايل �ست�شهد ن�شاطا
وا�سعا للنادي يف تنظيم فعاليتني
الأوىل �سباق اجلولة الأوىل من

فقدان �شهادة �أ�سهم

ف�ق��دت ��ش�ه��ادة �أ��س�ه��م � �ص��ادرة م��ن ��ش��رك��ة الواحة
كابيتال با�سم /رج��اء ح�سن رحمه الزعابي رقم
ال�شهادة  ، 1186354عدد الأ�سهم � 271سهم فمن
يعرث عليها الرجاء ت�سليمها لل�شركة املذكورة �أو
االت�صال على الرقم0506159888 :
فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /زي �ت ��ون ��ه
م���ص�ب��اح ح���س�ين  ،اثيوبيا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()5512653EP
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0506605339

فقدان جواز �سفر
ف� � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /حممد
ار� � � �س �ل ��ان ار� � � �ش � � ��اد حممد
ار� � � �ش � � ��اد دار  ،ب ��اك �� �س �ت ��ان
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )1916811GRمن
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0507729804

ب�ط��ول��ة دب ��ي لل�سفن ال�شراعية
املحلية  60قدما والتي ينتظرها
ع�شاق ال�سباقات الرتاثية املحلية
 ،فيما �ستعود اىل ال�ساحة فعاليات
ب �ط��ول��ة دب� ��ي ل �� �ص �ي��د الأ�سماك
(الكنعد) و(ال�سكل) والتي تعترب
من الفعاليات املجتمعية وحتظى
باهتمام كبري يف الدولة و�شواطئ
دب��ي .واك��د حممد عبداهلل حارب

�أن ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�ضات
ال� �ب� �ح ��ري ��ة ب ��ا�� �ش ��ر يف التجهيز
والعمل على �إجناح هذه الفعاليات
بالتن�سيق مع الدوائر احلكومية
وامل�ؤ�س�سات الوطنية ويف مقدمتها
ال� �ق� �ي ��ادة ال �ع��ام��ة ل �� �ش��رط��ة دبي
وج�ه��از حماية امل�ن���ش��أت احليوية
وال�سواحل (قيادة ال�سرب الرابع)
و� �س �ل �ط��ة م��دي �ن��ة دب� ��ي املالحية
وبي �أن��د �أو ماريناز وجمعية دبي
التعاونية ل�صيادي الأ�سماك.
و�أ�ضاف :كما �أعلن النادي عن فتح
باب الت�سجيل للم�شاركة يف �سباق
دب ��ي لل�سفن ال���ش��راع�ي��ة املحلية
 60قدما املقرر يوم الأحد عرب
ال� ��راب� ��ط االل� � �ك �ت��روين وتاكيد
الإجراءات قبل موعد اغالق باب
الت�سجيل يف الثانية ع�شرة ظهر
ي��وم اجلمعة املقبل موعد �إعالن
قائمة ال�سفن امل�شاركة.
و�أو� �ض��ح امل��دي��ر التنفيذي لنادي
دبي ال��دويل للريا�ضات البحرية
�أن ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة ت��راق��ب عن
ك �ث��ب ك ��اف ��ة ال �ت �ق��اري��ر اخلا�صة
ب�ح��ال��ة ال�ب�ح��ر و� �س��رع��ات الرياح
يف اخلليج العربي و�سواحل دبي
خ�لال ال�ساعات املقبلة وال ��واردة
من املركز الوطني للإر�صاد وعدد
من امل��واق��ع املتخ�ص�صة من �أجل
�إق��ام��ة ه��ذه الفعاليات يف �أف�ضل
ال �ظ��روف و�إجن��اح�ه��ا على النحو
املطلوب.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف �ق��د امل ��دع ��و  /م �ن��ى �سامل
��س�ل�ي�م��ان ال���ش�ب��اك��ى  ،اليمن
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )00003300يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال���س�ف��ارة اليمنية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقد املدعو  /م�صطفى طاهر
طاهر جميل نقفى  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )AT7124813يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و  /جاتيندرا
ك ��وم ��ار م� ��ان� ��دال  ،نيبال
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()09384810
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0556898036

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /م ��اري �� �ش ��و
رام ��و� ��س ج ��اري ��ن  ،الفلبني
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )P9860946Aيرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الفلبينية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�صدر قرارا ب�إعادة ت�شكيل مر�سيليا يهدر فر�صة تقلي�ص الفارق مع �سان جريمان
جمل�س �إدارة نادي اجلزيرة احلمراء

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ���س اخليمة ق��رارا ب�ش�أن �إع��ادة ت�شكيل جمل�س �إدارة ن��ادي اجلزيرة
احلمراء الثقايف الريا�ضي برئا�سة �سيف حمد بن ق�ضيب الزعابي.
و ن�ص القرار رقم  2ل�سنة  2022على �أن ي�ضم املجل�س يف ع�ضويته كال من
علي حممد الغزايل الزعابي نائبا للرئي�س و عبدالنا�صر يو�سف بن عمران
ال�شام�سي و�سلطان يو�سف بن �سيفان الزعابي و �أحمد حممد �سعيد العلكيم

الزعابي وح�سن حمد ح�سن بن جا�سم الزعابي و الدكتور ابراهيم اجلمايل
على �أن يختار جمل�س االدارة من بني �أع�ضائه من ي�شغل املنا�صب الإدارية
والفنية الالزمة و �أن يعقد اجتماعاته بناء على طلب الرئي�س كلما ر�أى ذلك
منا�سبا.
ويتوىل جمل�س الإدارة الإ�شراف على �إدارة النادي ون�شاطاته وامل�صادقة على
ميزانية النادي ال�سنوية ويرفع تقاريره �إىل �سمو ويل العهد على �أن تكون
مدته ثالث �سنوات اعتبارا من تاريخه ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه
و ين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

ف�شل �أوملبيك مر�سيليا يف ا�ستغالل تعرث باري�س �سان جريمان املت�صدر
وخ�سر ب�شكل مفاجئ � 2-0أمام كليمو يف دوري الدرجة الأوىل الفرن�سي
لكرة القدم.
وخ�سر �سان جريمان للمرة الثانية فقط هذا املو�سم عندما �سقط �أمام
نانت يوم ال�سبت ،ليهدي مر�سيليا فر�صة تقلي�ص فارق  13نقطة مع
القمة.
لكن كليمو ال�صاعد �إىل دوري الأ�ضواء �أف�سد هذا املخطط وتقدم بهدف
مبكر من حممد بايو ،ثم �أ�ضاف هدفا قرب النهاية عن طريق �ضربة
ر�أ�س من البديل جيم �أليفينا بعد ركلة ركنية.
وجتمد ر�صيد مر�سيليا عند  46نقطة ،وبفارق نقطة واحدة فقط عن

�شرطة دبي تكرم الفرق الفائزة باملراكز
الثالثة الأوىل ببطولة البادل للتن�س

•• دبي-الفجر:

اختتمت القيادة العامة ل�شرطة دبي بطولة البادل للتن�س،
والتي نظمتها ممثلة مببادرة "الروح الإيجابية" ،بالتعاون
مع جمل�س دبي الريا�ضي ،واحتاد الإمارات للبادل تن�س.
وك��رم العقيد علي خلفان املن�صوري ،مدير الإدارة العامة
لإ� �س �ع��اد امل �ج �ت �م��ع ب��ال��وك��ال��ة ،رئ �ي ����س جل �ن��ة م� �ب ��ادرة ال ��روح
الإيجابية بالوكالة ،بح�ضور العقيد علي بن مرخان ،مدير
مركز �شرطة اخلوانيج ،وال�سيد �أحمد �إبراهيم ،رئي�س ق�سم
الفعاليات املجتمعية مبجل�س دبي الريا�ضي ،وال�سيد عي�سى

�شريف امل��رزوق��ي ،ع�ضو جمل�س احت��اد البادل تن�س ،وال�سيد
را�شد حممد بن �صفوان ،وال�سيد عبيد بن مدية الفال�سي،
مالك مالعب بادل الين ،كرم الرعاة ،والفرق الفائزة باملراكز
ال�ث�لاث��ة الأوىل .ووج��ه العقيد امل�ن���ص��وري �شكره �إىل كافة
الرعاة والقائمني على �إجناح البطولة ،م�ؤكدا حر�صهم على
مواكبة توجهات القيادة الر�شيدة يف دعم الريا�ضة والفعاليات
الريا�ضية ،وتعزيز جهود م�ب��ادرة "الروح الإيجابية" التي
انطلقت بتوجيهات من معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري،
ال�ق��ائ��د ال �ع��ام ل�شرطة دب ��ي� ،سعيا ل�لارت�ق��اء ب �ج��ودة احلياة
وت��ر��س�ي��خ االن���س�ج��ام االج�ت�م��اع��ي وحت�ق�ي��ق ح �ي��اة ��س�ع�ي��دة يف

الأحياء ال�سكنية� ،إىل جانب تعزيز عدة قيم منها الت�سامح
والتعاي�ش بني �أفراد املجتمع واحرتام الآخرين ،بالتعاون مع
احتاد الإمارات للبادل تن�س ،وجمل�س دبي الريا�ضي.
وق��ال �إن البطولة ا�ستقطبت  128الع�ب��ا تناف�سوا �ضمن
 64فريقا من خمتلف �أطياف املجتمع ،بهدف ن�شر ثقافة
ال� ��روح الإي �ج��اب �ي��ة ب�ي�ن امل �� �ش��ارك�ين واحل �� �ض��ور والالعبني.
كما ك��رم العقيد يف نهاية البطولة كل من جمل�س �أ�صحاب
الهمم وبادل الين وم�ست�شفى فقيه اجلامعي ومطبعة زعبيل
للدعاية والإعالن وم�شروبات بوكاري �سويت ،نظري رعايتهم
للبطولة.

�إياب ن�صف نهائي ك�أ�س رئي�س الدولة

الوحدة يقرتب من الت�أهل وال�شارقة والو�صل يف انتظار احل�سم
•• �أبوظبي -وام:

تقام اليوم الثالثاء مباراتي �إي��اب ن�صف نهائي ك�أ�س �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة لكرة القدم ،حيث يلتقي كل من بني يا�س والوحدة على
ا�ستاد نادي بني يا�س ال�ساعة  17:35فيما يلتقي ال�شارقة والو�صل على
ا�ستاد نادي ال�شارقة ال�ساعة  .20:30وكانت مباراتا الذهاب قد �أقيمتا
الأ�سبوع املا�ضي ،و�شهدت الأوىل فوز الوحدة على بني يا�س بنتيجة - 4
 .. 1فيما ح�سم التعادل ال�سلبي نتيجة لقاء الو�صل وال�شارقة .و�ضمن
اللقاء الأول الذي �سيجمع اليوم بني يا�س والوحدة يقرتب الأخري يف
ح�سم الت�أهل ب�أي نتيجة فوز �أو تعادل �أو حتى الت�أخر بفارق هدفني ،بعد
�أن ح�سم نتيجة الذهاب بالفوز  ، 1 - 4فيما يحتاج فريق بني يا�س للفوز
بنتيجة  0 - 3فيما فوق حل�سم النتيجة ل�صاحله .ويدخل طرفا اللقاء
مبعنويات خمتلفة بعد العودة من مباريات دوري �أدن��وك للمحرتفني،
حيث وا�صل فريق الوحدة ت�ألقه بالفوز على خورفكان يف لقاء اجلولة
الـ 16من امل�سابقة بهدف دون مقابل ،ليوا�صل املحافظة على و�صافة
امل�سابقة خلف فريق العني املت�صدر ،يف حني خ�سر بني يا�س من العني
يف اجلولة نف�سها بهدفني دون مقابل ،وبالتايل �سيدخل بني يا�س اللقاء
باحثا عن ف��وز وت��أه��ل ي�صالح به جماهريه .وبالن�سبة للقاء ال�شارقة
والو�صل ،والذي انتهى يف مباراة الذهاب بالتعادل ال�سلبي ،ف�إن الفائز يف
لقاء الإياب �سيت�أهل مبا�شرة �إىل املباراة النهائية ،ويف حال انتهاء الوقت
الأ�صلي بالتعادل ال�سلبي� ،سيلعب الفريقان وقتا �إ�ضافيا ومن ثم اللجوء
�إىل ركالت الرتجيح يف حال ا�ستمرار نتيجة التعادل نف�سها .وكان الفتا
تعادل الفريقني يف مباراتني متتاليتني ،حيث ح�سم التعادل ال�سلبي

لقاء الفريقني يف اجلولة املا�ضية "ال�ساد�سة ع�شر" من دوري �أدنوك
للمحرتفني ،وقبلها يف لقاء الذهاب لن�صف نهائي ك�أ�س �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة ليكون لقاء الثالثاء هو الثالث لهم يف �أقل من �أ�سبوعني،
دون �أي �أهداف .وبح�سب لوائح احتاد الإم��ارات لكرة القدم تتمثل �آلية
ح�سم املت�أهل �إىل املباراة النهائية من ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
يف حال التعادل ،اللجوء �إىل املادة  2-24من الئحة البطولة  ،حيث �أنه
ويف حال التعادل يف نتيجة مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي
يتم ح�سم هوية املت�أهل عن طريق ،متديد املباراة ل�شوطني �إ�ضافيني
مدة كل منهما  15دقيقة.
ويف ح��ال ا�ستمرار التعادل تطبق قاعدة رك�لات الرتجيح من عالمة
اجل��زاء لتحديد الفريق املت�أهل للنهائي ،فيما ال يتم العمل بقاعدة
�أف�ضلية الأه��داف امل�سجلة يف ملعب الفريق املناف�س .من جانب �آخر
�أعلنت جلنة احلكام باحتاد الإمارات لكرة القدم عن الأطقم التحكيمية
التي �ستدير مباراتي �إياب ن�صف النهائي من البطولة.
يف اللقاء الأول بني بني يا�س والوحدة مت تكليف طاقم حتكيم بقيادة
احلكم �سلطان عبد الرزاق " حكم �ساحة" ويعاونه كل من ح�سن املهري
" م�ساعد �أول" وم�سعود ح�سن " م�ساعد ثان" و�أحمد م�صبح مبارك "
حكم رابع" و�أحمد النقبي " حكم فيديو" وجمعة املخيني " حكم فيديو
م�ساعد .فيما يدير اللقاء الثاين الذي يجمع ال�شارقة مع الو�صل احلكم
حممد عبد اهلل " حكم �ساحة" ويعاونه كل من حممد �أحمد يو�سف "
م�ساعد �أول" و �سعيد را�شد امل��رزوق��ي " م�ساعد ثان" ونا�صر العلي "
حكم رابع" وع�م��ار اجلنيبي "حكم فيديو" وزاي��د داود " حكم فيديو
م�ساعد".

اليوم ..بطل �أوروبا و مونديال«الإمارات »2021
يعيد دوري الأبطال �إىل الواجهة جمددا
•• �أبوظبي-وام:

ت�ست�أنف اليوم الثالثاء مباريات ذهاب ال��دور ثمن النهائي من دوري �أبطال
�أوروبا لكرة القدم .و �سيكون ع�شاق الكرة على موعد مع  4مباريات من العيار
الثقيل تقام على م��دار يومي الثالثاء والأرب�ع��اء ال�ساعة  12منت�صف الليل
بتوقيت الإم��ارات .وكانت مباريات ذهاب دور ال�ستة ع�شر من البطولة القارية
قد انطلقت الأ�سبوع املا�ضي و�أقيمت على مدار يومني و �شهدت فوز مان�ش�سرت
�سيتي الإجنليزي على �سبورتنج ل�شبونة الربتغايل بنتيجة  ،0/5فيما فاز
باري�س �سان ج�يرم��ان الفرن�سي على ري��ال م��دري��د اال�سباين  ..0/1وتعادل
ريد بول �سالزبورج النم�ساوي مع بايرن ميونخ الأمل��اين  ،1/1و فاز ليفربول
الإجنليزي على انرت ميالن الإيطايل  .0/2و يف تفا�صيل مباريات الأ�سبوع
الثاين ،يلتقي يف اليوم الأول اليوم فيا ريال اال�سباين مع يوفنتو�س الإيطايل،
يف مباراة يطمح فيها الفريقان �إىل تعوي�ض ت�أخره يف الدوري املحلي ،حيث يحل
فيا ريال باملركز ال�ساد�س يف ترتيب الدوري اال�سباين ويحتل يوفنتو�س املركز
الرابع يف الدوري الإيطايل ،و�سيكون الفوز لأي فريق منهما مبثابة دافع كبري
من �أج��ل موا�صلة امل�شوار نحو ربع النهائي وتعوي�ض الت�أخر حمليا .و ت�أهل
فريق يوفنتو�س ل��دور ال�ستة ع�شر مت�صدرا للمجموعة الثامنة بر�صيد 15
نقطة ،فيما ت�أهل فيا ريال كثاين املجموعة ال�ساد�سة بر�صيد  10نقاط.
و �ضمن اللقاء الثاين لليوم الأول يطمح ت�شيل�سي الإجنليزي �إىل موا�صلة
م�شواره من �أجل الدفاع عن لقبه ،حينما يواجه ليل الفرن�سي �صاحب املركز

ال 11يف ج��دول امل�سابقة املحلية .و يدخل بطل الن�سخة املا�ضية من دوري
�أب�ط��ال �أوروب ��ا مت�سلحا بتاريخه ال�سابق �أم��ام ليل حيث حقق ال�ف��وز عليه يف
مواجهتني �سابقتني� ،إ�ضافة �إىل ال��روح املعنوية العالية بعد التتويج بك�أ�س
العامل للأندية" الإمارات  "2021للمرة الأوىل يف تاريخه .و ت�أهل ت�شيل�سي
كثاين املجموعة الثامنة بر�صيد  13نقطة ،خلف يوفنتو�س املت�صدر ،فيما
ت�أهل ليل مت�صدرا للمجموعة ال�سابعة بر�صيد  11نقطة وبفارق نقطة واحدة
عن �سالزبورج النم�ساوي �صاحب املركز ال�ث��اين .ويف اليوم الثاين "الأربعاء
"يلتقي بنفيكا الربتغايل مع اياك�س �أم�سرتدام الهولندي .وت�أهل فريق بنفيكا
الربتغايل كثاين املجموعة اخلام�سة بر�صيد  8نقاط ،وعلى ح�ساب بر�شلونة
الذي حل ثالثا  7نقاط وت�أهل للم�شاركة يف الدوري الأوروبي ،فيما ت�أهل �إياك�س
�أم�سرتدام مت�صدرا للمجموعة الثالثة بر�صيد  18نقطة و بفارق  9نقاط عن
�سبورتنج ل�شبونة الو�صيف  9نقاط .فيما �ستكون املباراة الثانية بني �أتلتيكو
مدريد الإ�سباين ومان�ش�سرت يوينايتد الإجنليزي حيث يطمح العبه الربتغايل
كري�ستيانو رونالدو يف موا�صلة امل�شوار نحو املباراة النهائية والتتويج باللقب
من �أجل حتقيق الك�أ�س ال�ساد�سة لدوري الأبطال يف تاريخه ،حيث حققها من
قبل  5م��رات مع فريقه ال�سابق ري��ال مدريد ،وك��ان �آخرها يف  2018لتكون
الن�سخة احلالية �آمل الالعب قبل الرحيل عن �أوروبا �أو التقاعد.
و ت�أهل فريق اتلتيكو مدريد كثاين املجموعة الثانية بر�صيد  7نقاط ،خلف
ليفربول املت�صدر  18نقطة ،فيما ت�أهل مان�ش�سرت يونايتد ك ��أول املجموعة
ال�ساد�سة بر�صيد  11نقطة.

ني�س ثالث الرتتيب ،ال��ذي فاز  0-1على �أجنيه يف وقت �سابق الأحد
بف�ضل هدف من جا�سنت كلويفرت.
وكان بو�سع ني�س الفوز بعدد �أكرب من الأهداف ،لكنه �أهدر عددا كبريا
من الفر�ص.
وح�صد �سرتا�سبورج �صاحب املركز ال��راب��ع نقطة واح��دة خ��ارج �أر�ضه
بالتعادل  2-2م��ع �سانت �إيتيني املتعرث ال��ذي �سجل ه��دف�اً بوا�سطة
التون�سي الدويل وهبي اخل��زري .وق�ضي �سانت �إيتيني �أغلب املو�سم يف
منطقة الهبوط ،لكن هذا التعادل رفع ر�صيده �إىل  22نقطة وتقدم �إىل
منطقة الأمان .ويحتل �سانت �إيتيني املركز  ،16ويتقدم بنقطة وحيدة
على رباعي امل�ؤخرة تروا ولوريان وميتز وبوردو.
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ديوكوفيت�ش ي�ستهل مو�سمه من دبي
ي�ستهل ال���ص��رب��ي ن��وف��اك دي��وك��وف�ي�ت����ش م��ن دب��ي مو�سم
 2022حماو ًال احلفاظ على �صدارة الت�صنيف العاملي يف
كرة امل�ضرب ،بعد �شهر على ترحيله من ملبورن لرف�ضه
التلقيح �ضد فريو�س ك��ورون��ا وبالتايل منعه ال��دف��اع عن
لقبه يف بطولة �أ�سرتاليا املفتوحة� ،أوىل البطوالت الأربع
الكربى .ويف الوقت عينه ،يحاول غرميه الإ�سباين رافايل
ن��ادال ت�أكيد عودته القوية من الإ�صابة ،عندما يخو�ض
دورة �أكابولكو املك�سيكية ( ،)500بعد ان�ف��راده ب�صدارة
ترتيب املتوجني يف البطوالت الكربى (� )21إثر �إحرازه
ال�ل�ق��ب امل��رم��وق يف م �ل �ب��ورن .وف ��� ّ�ض ن ��ادال ال���ش��راك��ة مع
ديوكوفيت�ش والنجم ال�سوي�سري املخ�ضرم روجيه فيدرر،
املتوجني بع�شرين لقباً يف البطوالت الكربى.
ول�ت�بري��ر ق��دوم��ه �إىل �أ��س�ترال�ي��ا دون تلقي ال�ل�ق��اح ،طلب
ال�صربي البالغ  34عاماً اعفاءه من اللقاح كونه تعر�ض
لال�صابة بفريو�س ك��ورون��ا قبل �أ�سابيع قليلة ،لكن هذا
الأم ��ر �أث ��ار ج ��د ًال ك �ب�يراً وم�ع��رك��ة ق��ان��ون�ي��ة يف �أ�سرتاليا
انتهت بحرمانه خو�ض البطولة .ع��اد �إىل �صربيا حيث
خلد �إىل ال��راح��ة م��ع عائلته ث��م خ��رج ه��ذا الأ��س�ب��وع عن
�صمته يف حديث �إىل �شبكة "بي بي �سي" الربيطانية ثم
التلفزيون ال�صربي� .أو�ضح الالعب ال��ذي ال يريد ربط
نف�سه باحلركات املناه�ضة للقاح ،انه لي�س "�ضد اللقاح"
لكنه يتمنى موا�صلة "مراقبة ما يُحقن" يف ج�سده.
و�أ�ضاف انه "م�ستعد لدفع ثمن" قناعاته حتى لو ك ّلفه
ذلك امل�شاركة يف البطوالت الثالث الكربى املتبقية هذا
املو�سم يف روالن غ��ارو���س الفرن�سية � 22أي��ار-م��اي��و5 -
ح��زي��ران-ي��ون �ي��و ،ومي�ب�ل��دون الإن�ك�ل�ي��زي��ة  27ح��زي��ران-
يونيو 10 -مت��وز-ي��ول�ي��و وفال�شينغ م�ي��دوز الأمريكية
� 29آب�-أغ�سط�س� -11أيلول�-سبتمرب ،وبالتايل ا�ستمرار
امل�ن��اف���س��ة ع�ل��ى ال�ل�ق��ب ال��رم��زي امل��رم��وق يف ع ��دد �إح ��راز
ال�ب�ط��والت ال �ك�برى .وك��ان��ت وزي ��رة ال��ري��ا��ض��ة الفرن�سية

روك���س��ان��ا مارا�سينيانو �أك ��دت الأح ��د لقناة "�أر ت��ي �أل":
"ن�أمل جميعاً يف �أن تتطوّر احلالة ال�صحية باجتاه �إيجابي،
لكن �إذا مل تتغيرّ � ،سنحتاج �إىل ت�صريح للتطعيم ،ما يعني
�أن نوفاك ديوكوفيت�ش لن يكون معنا" .وميكن للم�صنف
الأول عاملياً امل�شاركة يف دورة دبي لأن التلقيح �ضد كورونا
لي�س �إلزامياً للدخول �إىل الإم��ارات العربية املتحدة .قال
"دجوكو" ،الباحث عن لقب �ساد�س يف دبي ،خالل م�ؤمتر
�صحايف الأح��د "لدي هدف بالقدوم �إىل دبي� .أنا م�ستعد
ومتحم�س لفكرة اللعب جمددا يف الدورات" .بعد دبي ،ورد
ا�سمه على الئحة امل�شاركني يف بطولتي املا�سرتز 1000
يف �إنديان ويلز � 20-7آذار-مار�س يف �صحراء كاليفورنيا
ثم ميامي بني � 21آذار-مار�س و 3ني�سان�-أبريل .لكن ال
ميكنه دخول الأرا�ضي الأمريكية دون احل�صول على لقاح.
و�أ�ضاف ديوكوفيت�ش "ال ميكنني االختيار حالياً .يتعني
علي معرفة �أين ميكنني اللعب� .سا�ستغل ك ّل فر�صة للعب
أحب" .وع ّلق ال�صربي قائ ً
ال "�إذا حتقق
لأنه ال�شيء الذي � ّ
هذا الأمر الأ�سبوع احلايل� ،س�أكون �أوّل املهنئني له".
لكن ال�صراع يبدو م�ستعراً على بعد � 15أل��ف كيلومرت
يف �أك��اب��ول�ك��و ،م��ع مواجهة مبكرة ل�ن��ادال �ضد الأمريكي
راي��ن �أوبيلكا وم�شاركة النجمني ال�ي��ون��اين �ستيفانو�س
ت�سيت�سيبا�س والأملاين �ألك�سندر زفرييف.
من جهته ،ي�أمل ديوكوفيت�ش يف ا�ستعادة �إح�سا�س التناف�س،
وذل ��ك ب�ع��د ت��وق�ف��ه ع��ن امل �ب��اري��ات م�ن��ذ  3ك��ان��ون الأول-
دي���س�م�بر وخ���س��ارت��ه يف م��دري��د م��ع منتخب ب�ل�اده �ضد
كرواتيا يف ن�صف نهائي ك�أ�س ديفي�س.
ومن �أبرز امل�شاركني يف دورة دبي " ،"500الرو�سي �أندري
روب�ل�ي��ف ،ال�ك�ن��دي فيليك�س �أوج�ي��ه�-أل�ي��ا��س�ي��م ،الإيطايل
يانيك �سيرن ،حامل لقب ال�سنة املا�ضية ،الرو�سي �أ�صالن
كارات�سيف ،الربيطاين املخ�ضرم �أندي موراي والكرواتي
مارين ت�شيليت�ش.

«هاتريك» لأوباميانغ تعيد بر�شلونة �إىل املر ّبع الذهبي

عاد نادي بر�شلونة �إىل رباعي املقدّمة مظ ّفراً بفوز عري�ض على م�ضيفه فالن�سيا
 1-4بينها ثالثية للغابوين بيار�-إميرييك �أوباميانغ� ،ضمن مناف�سات املرحلة
اخلام�سة والع�شرين م��ن ال ��دوري الإ��س�ب��اين لكرة ال�ق��دم التي �شهدت تعثرّاً
ت�صب يف م�صلحة ريال مدريد املت�صدّر.
لإ�شبيلية �أمام �إ�سبانيول  1-1يف نتيجة ّ
ويف معقل فالن�سيا على ملعب "مي�ستايا" ،دوّن �أوباميانغ ا�سمه يف �سجل هدايف
النادي الكاتالوين للمرة الأوىل ( 23و 38و ،)63كما �سجل � ً
أي�ضا الهولندي
فرنكي دي يونغ ( )32لرب�شلونة ،فيما �أح��رز كارلو�س �سولري هدف فالن�سيا
الوحيد ( .)52وظ� ّ�ن اجلميع �أن الهدف الرابع لرب�شلونة دوّن با�سم ال�شاب
بيدري ال��ذي �صوّب ت�سديدة �صاروخية من خ��ارج منطقة اجل��زاء �إىل �أق�صى
ميني احلار�س.
ً
لكن بر�شلونة �أك��د الحقا �أن حكم املباراة احت�سب الهدف يف ر�صيد �أوباميانغ
ال��ذي الم�ست الت�سديدة ظهره وغ�ّيترّ ت جم��راه��ا قيد �أمن�ل��ة يف طريقها �إىل
ال�شباك ( ،)63ليُمنح الغابوين الـ"هاتريك" ،الأوىل لالعب يف الفريق منذ
الأرجنتيني ليونيل مي�سي عندما �سجل �أرب�ع��ة �أه��داف �ضد �إي�ب��ار يف �شباط/
فرباير  .2020وقال �سريجيو بو�سكيت�س عن �أوباميانغ "�إنه ترف لنا �أن ي�صل
الع��ب من طينته �إىل هنا ب�صفقة ح��رة .عندما و�صل مل يكن قد لعب كثرياً
(لفرتة طويلة) ،ولكنه يح�صل على الدقائق الآن و�آمل �أن ي�ساعدنا كما فعل
الليلة لأنه العب رائع".
وبهذا االنت�صار ،عاد بر�شلونة �إىل �سكة االنت�صارات بعد تعرثين متتاليني،
�أو ًال يف الدربي �ضد م�ضيفه �إ�سبانيول  2-2يف املرحلة املا�ضية ،واخلمي�س
على �أر�ضه �ضد نابويل  1-1يف ذهاب امللحق امل�ؤهل �إىل الدور ثمن النهائي من
الدوري االوروبي "يوروبا ليغ" ،على �أن ي�سافر اىل جنوب �إيطاليا ملباراة العودة
يف رحلة حمفوفة باملخاطر اخلمي�س املقبل.
وبالتايل ،خطف النقاط الثالث الثمينة وقفز بها �إىل املركز الرابع امل�ؤهل
�إىل دوري �أبطال �أوروبا مع  42نقطة ،متخطياً �أتلتيكو مدريد بفارق
الأهداف مع امتالك مباراة م�ؤجلة.
ً
�أم��ا فالن�سيا ال��ذي مني بخ�سارته الثانية تواليا يف ال��دوري ،فتج ّمد
ر�صيده عند  30نقطة يف املركز الثاين ع�شر.
وبد�أت املباراة ب�ضغط متبادل من الطرفني ،مع �أف�ضلية كاتالونية ،بد�أت
تتو�ضح معاملها مع فر�صة �أوىل حني انطلق فريان توري�س ومرر كرة داخل
املنطقة لأوباميانغ الذي ف�شل يف تروي�ضها (.)19
ل�ك��ن م��ا ه��ي �إال �أرب ��ع دق��ائ��ق ح�ت��ى اف�ت�ت��ح ال�غ��اب��وين ال ��ذي و��ص��ل م��ن �أر�سنال
الإنكليزي يف �سوق االنتقاالت ال�شتوية ال�شهر املا�ضي ،الت�سجيل بعدما تلقى
متريرة بينية طويلة من جوردي �ألبا ك�سر بها خط الدفاع ،و�سددها �صاروخية
�إىل ي�سار احلار�س (.)23
و�أدرك فالن�سيا التعادل يف الدقيقة  26عن طريق جوزيه غايا ،لكن حكم
املباراة �ألغاه بداعي الت�سلل.
و�أ�ضاف دي يونغ الهدف الثاين للبالوغرانا ،عندما تلقى عر�ضية على
طبق من ف�ضة من الفرن�سي عثمان دميبيليه ،و�أ�سكنها ب�سهولة يف
ال�شباك (.)32
وه��ذه امل�ب��اراة الأوىل التي يخو�ضها دميبيليه �أ�سا�سياً منذ 12
كانون الثاين-يناير املا�ضي.
وت��وا� �ص��ل م �ه��رج��ان الأه � ��داف ال �ك��ات��ال��ون �ي��ة ،ب �ه��دف ع��ن طريق
�أوباميانغ جم��دداً ،حينما تلقى متريرة من غ��ايف من �أق�صى ميني
منطقة اجلزاء ،ليودعها ال�شباك (.)38
ومرة �أخرى ،قل�ص �سولري النتيجة لفالن�سيا بهدف يف الدقيقة  ،41بركلة
مق�صية داخ��ل منطقة اجل��زاء �أ�سكنها �أق�صى ي�سار احل��ار���س الأمل��اين م��ارك-
�أندريه تري �شتيغن ،لكن احلكم �ألغاه ب�سبب خروج الكرة من خط التما�س مع
بداية الهجمة� ،إثر العودة �إىل تقنية حكم الفيديو امل�ساعد (يف �إيه �آر).
ومع بداية ال�شوط الثاين� ،سجل �سولري الهدف الأول "ال�شرعي" لفالن�سيا
يف الدقيقة  ،52حيث تلقى ك��رة عر�ضية عالية م��ن ب��راي��ن جيل من
الرواق الأي�سر ،فانربى لها بر�أ�سية يف ال�شباك.
لكن بر�شلونة مل يكتف بثالثية ،فكان له الهدف الرابع.
ّ
وظن اجلميع �أن الهدف كان من ن�صيب ال�شاب بيدري الذي �صوّب ت�سديدة
�صاروخية من خارج منطقة اجل��زاء �إىل �أق�صى ميني حار�س فالن�سيا الذي

ف�شل يف الت�صدي ل�ه��ا ،بعد �أن الم�ست ظهر �أوب��ام�ي��ان��غ وغ�ّيمرّ ت جم��راه��ا يف
طريقها �إىل ال�شباك ( )63ليخرج االخري بهاتريك �أوىل له منذ �آب�-أغ�سط�س
املا�ضي �ضد و�ست بروميت�ش يف الدوري االنكليزي.
و�أقدم نادي �إ�شبيلية على دع�سة ناق�صة يف م�سعاه �إىل مزاحمة ريال مدريد على
اللقب ،ب�سقوطه يف فخ التعادل � 1-1أمام م�ضيفه �إ�سبانيول.
وافتتح �إ�شبيلية الت�سجيل يف الدقيقة  36عن طريق رافا مري ،غري �أن �إ�سبانيول
�أدرك التعادل يف الدقيقة  50بهدف �سريخي داردر.
و�أكمل �إ�شبيلية الربع �ساعة الأخري من املباراة بع�شرة العبني� ،إثر طرد مدافعه
الفرن�سي جول كونديه لتلقيه البطاقة ال�صفراء الثانية.
وبهذا التعادل ،وهو الرابع للنادي الأندل�سي يف �آخر خم�س مباريات يف الدوري،
ف�شل �إ�شبيلية يف ت�ضييق اخلناق على ريال مدريد املت�صدر بـ 57نقطة ،وبقي
ثانياً مع  51نقطة� .أما �إ�سبانيول ،فرفع ر�صيده �إىل  29نقطة يف املركز الرابع
ع�شر .ويف وق��ت الح��ق ،ع��زز ري��ال بيتي�س ال��ذي ي�ق�دّم مو�سماً
ا�ستثنائياً ،مركز الثالث يف الرتتيب ،بفوزه على �ضيفه
ريال مايوركا .1-2
و� �س��جّ ��ل ه ��ديف ب�ي�ت�ي����س �أل �ي �ك ����س م��وري �ن��و ()25
والربازيلي ويليان ( 83من ركلة ج��زاء) ،فيما
�أح��رز الكو�سويف ف�ي��دات موريكي ه��دف مايوركا
الوحيد (.)75
وبهذا الفوز ،رفع بيتي�س ر�صيده �إىل  46نقطة
يف املركز الثالث ،وباتت حظوظه �أكرب يف
امل�شاركة بدوري �أبطال �أوروبا
للمرة الأوىل منذ مو�سم
.2006-2005
�أم��ا م��اي��ورك��ا فبقي
يف املركز ال�ساد�س
ع���ش��ر م��ع 26
نقطة.
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اكت�شفت ال�شرطة الربيطانية رفات �سيدة يف لندن ،بعد �إبالغ اجلريان عن رائحة كريهة م�ستمرة منذ نحو عامني.

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

وذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية �أن �شرطة لندن عرثت على بقايا هيكل عظمي المر�أة تبلغ حوايل 60

عاما ،داخل �شقة يف منطقة بيكهام بالعا�صمة الربيطانية ،قبل يومني.
ومما �أثار الريبة يف الق�ضية �أن �صندوق بريد املر�أة كان مليئا بالر�سائل دون �أن تقدم هي �أو �أي �شخ�ص �آخر على
�أخذ تلك الر�سائل.
والحظ ال�سكان وجود �إ�شعار فح�ص الغاز �إلزامي على باب ال�شقة عام  ،2020دون �أن يحدث �شيء.
وكان اجلريان ي�شكون من رائحة كريهة يف يف املبنى ،الذي كانت ت�سكن فيه ال�سيدة امليتة ،منذ �أكتوبر عام .2019
لكن �ضباط ال�شرطة مل ي�شقوا طريقهم �صوب �شقة ال�سيدة املتوفية �إال قبل يومني.
وخالل ال�شهور املا�ضية كانت الرائحة الكريهة تزكم الأنواف ،وقالت واحدة من جريان ال�سيدة امليتة� ،إنها ا�ضطرت
لو�ضع من�شفة حتت باب جارتها للتخفيف من حدة الرائحة .وقالت�" :إنه �أمر مثري لال�شمئزاز و�أنا م�صدومة".
ومع تفاقم الو�ضع ،ات�صل اجلريان بجمعية ال�سكان ،خا�صة بعدما الحظوا �أن ال�سيدة مل تكن تدفع الإيجار امل�ستحق
عليها ،وقال ال�سكان �إنهم مل يروها منذ �شهور.
وعندما ات�صلوا بال�شرطة ،و�صل عنا�صرها �إىل املكان لكنم اكتفوا بالقول �إن كثريا من النا�س غادروا لندن �أثناء
اجلائحة ،وميكن �أن تكون اجلارة يف اخلارج ،ومل يفتحوا باب �شقتها.
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قتل �ستينية وحرقها و�سط �شارع عام

ُولدت بكلية واحدة ورحمني ودورتني �شهريتني

يف جرمية قد ال يخطر ارتكابها ببال �أعتى املجرمني،
قتل �سائق عربة "توك توك" مب�ساعدة �شخ�ص �آخر،
�سيدة �ستينية بالر�صا�ص وحرقا جثتها بعد و�ضعها داخل
�إطار �آلية ثقيلة ،يف منطقة ال�شعلة بالعا�صمة العراقية
بغداد .وتعر�ضت ال�ضحية عقيلة قا�سم العلياوي (64
عاما) ،للقتل واحل��رق على يد �سائق العربة البالغ من
العمر  22عاما ،مبعونة �شريك له كان ي�صطحبها عادة
لإي�صالها �إىل مكان عملها.
وح�سب بيان جلهاز الأم��ن الوطني العراقي ،ف��إن "قوة
م��ن اجل�ه��از �أل�ق��ت القب�ض على قتلة امل��وظ�ف��ة يف هيئة
ال�ت�ق��اع��د يف منطقة ال���ش�ع�ل��ة ب�ب�غ��داد ب�ع��د ��س��اع��ات من
ح�صول اجلرمية" .وق��ال �أث�ير كامل ج�لاب وه��و ابن
�شقيق ال�ضحية" :رغم �أن عمتي ك��ان��ت تتعاطف مع
هذا املجرم وحت�سن له ،فبدال من �إعطائه � 5آالف دينار
ك�أجرة تو�صيل يومي كانت تعطيه � 10آالف ،حيث كان
ي�شكو لها �ضيق ذات ي��ده ،وه��ي من ب��اب الإح�سان كانت
ت�ضاعف مبلغ �أجرته ،حتى �إنه كان قد طلب منها م�ؤخرا
�أن ت�ساعده ماديا كي ي�شرتي عربة جديدة بدل القدمية،
وهي وعدته مب�ساعدته بالفعل".

�أ�صيبت �أمريكية بفقر ال��دم م��ع �ضبابية يف امل��خ ب�سبب مرورها
بدورتي حي�ض كل �شهر بعدما ولدت برحمني.
وول��دت �آن��ا دوغ�لا���س  40ع��ام�اً ،بكلية واح��دة ،والتهاب يف الكبد،
ويرقان ،وجفاف �شديد مع نزيف يف املعدة ،ومرت بدورتها ال�شهرية
الأوىل يف العا�شرة ،وعانت من تقل�صات م�ؤملة و�آالم يف احلو�ض
با�ستمرار .ومراهقتها ،الحظت �آن��ا �أنها تعاين من تقل�صات على
جانبها الأي�سر ملدة ثالثة �إىل �أربعة �أيام قبل �أن ت�ؤثر الت�شنجات على
جانبها الأمين ملدة ثالثة �إىل �أربعة �أيام �أخ��رى .وعندما عر�ضت
حالتها على طبيبها جتاهل خماوفها ،وق��ال لها �إنها جمرد فتاة
عادية تعاين من تقل�صات حي�ض �سيئة .وتقول �آنا" :كان طبيبي
رج ً
ال ،وهو الذي �أجرى امل�سحة الأوىل يف اخلام�سة ع�شرة ،وقال �إن
عنق الرحم مل يكن مرئياً .مل يوجهني ملزيد من االختبارات ،وقال
بب�ساطة �إين فتاة تعاين من دورات �شهرية �سيئة" .وبعد معاناتها
من العقم يف الع�شرينيات من عمرها� ،شخ�صت �إ�صابتها ر�سميا
برحم ديلفي�س ،رحم م��زدوج وعنق رحم م��زدوج ،،وبطانة رحمية
و�أورام ليفية ،وخ�ضعت للعديد من العمليات اجلراحية و�أدوية
العقم وف�شلت حماوالتها يف احلمل بالتلقيح ال�صناعي.

تكت�شف �أن وحمة على وجهها� ...سرطان جلد

اكت�شفت �أمريكية �أن وحمة قرب �شفتها كانت �شك ً
ال خطرياً من
�سرطان اجللد .واكت�شفت �أندريا مو�سر  49عاماً يف يناير -كانون
الثاين � 2020أنها تزيد حجماً و�أ�صبحت �أكرث قتامة مع �شكل غري
منتظم .وراجعت �أندريا طبيب �أمرا�ض جلدية اكت�شف بقعة على
ظهرها ب�سبب �سرطان اخلاليا احلر�شفية ،واعتقد �أن العالمة
املوجودة على �شفتها كانت يف مرحلة ما قبل ال�سرطان.
ويف مار�س �-آذار  ،2020خ�ضعت لعملية لإزالة البقعة من ظهرها
وال���ش��ام��ة م��ن ف��وق �شفتها ،حيث اح�ت��اج الأط �ب��اء �إىل �شق كبري
لتغطية منطقة ال�شامة.
وبعد العملية ،وجد الأطباء �أنها �شكل خطري من �سرطان اجللد،
وق��ال��ت �أن��دري��ا" :لقد ُ�صدمت قلي ً
ال ،اعتقدت دائ� ًم��ا �أن ه��ذا لن
يحدث يل �أب��داً .وحل�سن احلظ ،كان الأطباء واثقني �أنهم �أزالوا
ال�شامة بالكامل و�أن الورم امليالنيني مل ينت�شر".
وتخ�ضع �أندريا منذ ذلك احلني لفحو�صات طبية كل ثالثة �أ�شهر،
وكانت جميع النتائج �إيجابية ،ح�سب مريور الربيطانية.

برت �أ�صابع وقدمي طالب ب�سبب بقايا طعام
ا�ضطر �أطباء لبرت �أ�صابع وقدمي طالب �أمريكي �أ�صيب
بعدوى بكتريية بعد تناول بقايا طعام تركها زميله يف
املنزل يف الثالجة .ويف فيديو يوتيوب �صور الأحداث يف
جملة نيو �إنغالند جورنال �أوف ميدي�سني الطبية ،كان
املري�ض يعاين من ارتفاع �شديد يف درجة احلرارة ،وبلغ
نب�ضه  166نب�ضة يف الدقيقة ،وكان ال بد من تخديره.
ومل يكن املري�ض يعاين ح�سا�سية معروفة وح�صل على
ال�ل�ق��اح��ات امل�ط�ل��وب��ة يف ط�ف��ول�ت��ه ،وك ��ان ي��دخ��ن علبتي
�سجائر كل �أ�سبوع ،واملاريجوانا ب�شكل يومي ،ولكنه كان
مري�ضاً لدرجة �أنه نقل �إىل العناية املركزة يف م�ست�شفى
�آخر بطائرة مروحية ملزيد من العالج .وجاء يف التقرير
"كان املري�ض ب�صحة جيدة حتى � 20ساعة قبل دخوله
امل�ست�شفى ،عندما ن�ش�أ لديه �أمل يف البطن م��ع غثيان
منت�شر ،بعد �أن �أكل الأرز والدجاج وبقايا طعام من وجبة
مطعم ،و�سرعان م��ا حت��ول ل��ون جلده �إىل الأرج ��واين،
و ُنقل �إىل ق�سم الطوارئ يف م�ست�شفى �آخر للتقييم".

ق�صة جناة غريبة يف الع ّبارة املحرتقة
�أكدت ال�سلطات اليونانية عثورها على �أحد ركاب ع ّبارة �إيطالية،
كان مفقودا عقب ان��دالع حريق على متنها ،وذل��ك �أثناء عبورها
قبالة جزيرة كورفو.
وعرث على ال�شاب البالغ  21عاما يف خلفية ال�سفينة ،وهو ب�صحة
جيدة ،و�أكد �أنه من بيالرو�سيا.
وقال الناجي الذي مل يك�شف عن ا�سمه لفرق الإنقاذ" :قولوا يل
�إنني حي" ،ح�سبما �أفادت �صحيفة "بروتو ثيما".
وبعدما اكت�شفت وجوده ،متكنت فرق الإنقاذ من ال�صعود على منت
العبارة لإنقاذه و�إجالئه عرب �سلم ،بح�سب ال�سلطات اليونانية.
و�أ�شار م�س�ؤول يف خفر ال�سواحل لوكالة "فران�س بر�س" �أن الناجي
�أحد � 12سائق �شاحنة ُفقد �أثرهم قبالة جزيرة كورفو.
وت�أمل ف��رق الإن�ق��اذ �أن يتمكن الناجي من تقدمي معلومات عن
مفقودين �آخرين قد يكونون حمتجزين على منت العبارة التي
الزال يت�صاعد منها دخان كثيف �صباح �أم�س الأول الأحد.

منزل معكو�س يجذب ال�سياح

ممثلة بوليوود �أنانيا بانداي حت�ضر فعالية ترويجية لفيلم الدراما الرومان�سية الهندية  Gehraiyaanيف مومباي.ا ف ب

جتربة رامز� ..أول لعبة عربية تفاعلية يف مو�سم الريا�ض

ثروة جيجي حديد
هائلة ..فكم تبلغ؟
تع ّد جيجي حديد من عار�ضات
�أزي ��اء ال�صف الأول ع��امل�ي�اً ،فهي
من الأ�شهر والأك�ث�ر عم ً
ال ،كما
متتاز بجمال �أخاذ ،وقوام ر�شيق.
وب� � ��د�أت ج�ي�ج��ي ح��دي��د وه ��ي يف
ال�ث��ان�ي��ة م��ن ع�م��ره��ا م��ن خالل
بيبي جي�س.
يف عـــــــام  ،2018قــــدرت ثــــــروتها
ال���ص��اف�ي��ة ب �ـ  13م �ل �ي��ون دوالر،
ل �ك �ن �ه��ا الآن و� �ص �ل ��ت �إىل 29
مليــــــون دوالر ،تبعــــاً لإ�ضافة
�أك �ث��ر م ��ن م �� �ش��روع �إىل قائمة
�أعمالها.
وق ��د ح���ص�ل��ت ج�ي�ج��ي ع �ل��ى 9.5
م�ل�اي�ي�ن دوالر يف ع ��ام ،2018
وف � ًق ��ا ل �ق��ائ �م��ة ف��ورب ����س لأ�شهر
العار�ضات ،فقد جاءت جيجي يف
املركز التا�سع وحققت � 500ألف
دوالر ب �ف��ارق �أرب� ��اح ع��ن جيزيل
بوند�شني وكارا ديلفينغن.

Tuesday

تفاعل اجلمهور العربي خالل ال�ساعات الأخرية مع �إعالن رئي�س الهيئة
العامة للرتفيه يف ال�سعودية تركي �آل ال�شيخ ،عن جتربة جديدة م�ستوحاة
من برامج املقالب التي قدمها الفنان امل�صري رامز جالل على مدار �أعوام.
وق��ال تركي �آل ال�شيخ ،عرب ح�سابه الر�سمي يف "تويرت"" :جتربة رامز.
اجلمهور بيجرب ويعي�ش املقالب لأول مرة يف بوليفارد ريا�ض �سيتي �أم�س
الأول الأحد" .وتنطلق "جتربة رامز" يف الع�شرين من فرباير وت�ستمر
حتى  26م��ن ال�شهر ذات��ه يف منطقة "بوليفارد ري��ا���ض �سيتي"� ،إحدى
املناطق الرتفيهية ملو�سم الريا�ض .ومت الرتويج عن احل��دث بالقول �إن
اجلمهور �سيخو�ض جتربة تفاعلية جديدة وخمتلفة ،حتتوي على الكثري
من املقالب امل�ضحكة واملثرية ،يف �إ�شارة �إىل �أن اللعبة عبارة عن حماكاة
ملقالب رام��ز ج�ل�ال .ون�شر موقع حجز ت��ذاك��ر ال��دخ��ول بع�ض ال�شروط
اخلا�صة باجلمهور للم�شاركة ،من �ضمنها منع دخول الأطفال ممن هم
�أقل من � 10سنوات ،ون�صح بعدم دخول كل من لديهم �أمرا�ض يف القلب
�أو رهاب الأماكن املغلقة للحفاظ على �سالمتهم ،بالإ�ضافة �إىل االلتزام
بارتداء الكمامة يف كل الأوقات .ويتوقع اجلمهور النجاح الكبري لـ"جتربة
رامز" ،التي تن�ضم �إىل جتربة "لعبة احلبار" ،التي �سبقتها باالنطالق يف
 21يناير املا�ضي ،وقد �شهدت �إقباال جماهرييا ملفتا ،ب�سبب النجاح الكبري
الذي حققه امل�سل�سل الكوري يف �أنحاء العامل خالل فرتة عر�ضه.

م�صابو كورونا �أحرار يف بريطانيا
تعتزم ال�سلطات الربيطانية �إلغاء �ضرورة العزل الذاتي للم�صابني بفريو�س
كورونا بدءا من الأ�سبوع املقبل� ،ضمن خطة "التعاي�ش مع كوفيد" التي
يتوقع �أي�ضا �أن ت�شهد تقلي�ص اختبارات فريو�س كورونا.
وق��ال رئي�س ال ��وزراء بوري�س جون�سون �إن رف��ع جميع القيود القانونية
املفرو�ضة للحد من انت�شار فريو�س كورونا �سي�سمح لنا "بحماية �أنف�سنا
من دون تقييد حرياتنا" ،وعر�ض تفا�صيل اخلطة على الربملان يوم �أم�س
االث�ن�ين .ويف مقابلة تلفزيونية ،ق��ال جون�سون�" :أنا ال �أق��ول �إن��ه يتعني
علينا التخلي عن احلذر ،لكن الوقت احلايل هو الأن�سب للجميع ال�ستعادة
ثقتهم" .ونقلت وكالة "�أ�سو�شيتد بر�س" عن رئي�س احلكومة الربيطانية
قوله" :لقد و�صلنا �إىل مرحلة نعتقد فيها �أن��ه ميكنكم حتويل التوازن
بعيدا عن �إلزامية الدولة ،بعيدا عن حظر م�سارات عمل معينة ،و�إجبار
م�سارات عمل معينة ،ل�صالح ت�شجيع امل�س�ؤولية ال�شخ�صية".
لكن بع�ض امل�ست�شارين العلميني للحكومة ق��ال��وا �إن�ه��ا خطوة حمفوفة
باملخاطر قد ت��ؤدي �إىل زي��ادة يف الإ�صابات ،وت�ضعف دفاعات البالد �ضد
�سالالت م�ستقبلية رمبا تكون �أكرث �ضراوة.
واتهم وي�س �سرتيتينغ ،املتحدث با�سم ال�صحة با�سم حزب العمال املعار�ض،
جون�سون بـ"�إعالن الن�صر قبل انتهاء احلرب".

جنوب اجلزائر يغني
لإفريقيا ب�إيقاع واحد

يجتمع هذا الأ�سبوع �أكرث من  25فنانا �إفريقيا
يف جنوب اجلزائر� ،ضمن برنامج ثقايف ومو�سيقي
هو الأول من نوعه خالل جائحة كورونا ،حتت�ضنه
م��دي�ن��ة ت��اغ�ي��ت مب�ح��اف�ظ��ة ب���ش��ار مل��دة �أ�سبوعني.
وت���س�ع��ى ال �ت �ظ��اه��رة ال�ث�ق��اف�ي��ة لتج�سيد وتعزيز
ق�ي��م ال �ت ��آخ��ي وامل �ح �ب��ة وال�ت�ع��اي����ش امل �� �ش�ترك بني
جميع �شعوب املنطقة ،وتكري�س ثقافة االنفتاح
على الآخ ��ر ،م��ن خ�لال �إظ�ه��ار التوا�صل الثقايف
واالج�ت�م��اع��ي الإف��ري�ق��ي م��ع ب��اق��ي �سكان العامل.
ولإب��راز تلك النقاط� ،سيتم الرتكيز على التمازج
الثقايف املو�سيقي بني القارة ال�سمراء والواليات
املتحدة ،من خالل ت�سليط ال�ضوء على الإ�سهامات
ال�ف�ن�ي��ة لل��أف��ارق��ة الأوائ � ��ل ال��ذي��ن ه��اج��روا �إىل
�أمريكا ،بطرق خمتلفة ،منذ القرن ال�سابع ع�شر
�إىل ي��وم�ن��ا ه ��ذا .ول �ه��ذا ال�غ��ر���ض دع ��ت اجلزائر
جمموعة م��ن الفنانني ال��ذي��ن يحملون جن�سية
الدول التي جتمعها حدود م�شرتكة مع اجلزائر.

يتوافد ال�سياح ل��ر�ؤي��ة معلم �سياحي ج��دي��د ف��ري��د من
نوعه يف كولومبيا ،هو منزل من طابقني على �سقفه،
مع �سيارة حمراء �أمامه على الظهر .وبني املنزل يف بلدة
غواتافيتا الكولومبية ق��رب العا�صمة بوغوتا .وداخل
املنزل ،املعروف با�سم ك��ازا لوكا ،البيت املجنون ،مي�شي
ال��زوار على ال�سقف بينما يو�ضع الأث��اث فوقها .و�صمم
العقار مالكه النم�ساوي ،فريتز ��ش��ال ،ال��ذي يعي�ش يف
كولومبيا م��ع ع��ائ�ل�ت��ه .وق ��ال � �ش��ال" :نظر يل اجلميع
وك�أين جمنون ،ومل ي�صدقوين عندما قلت� ،س�أبني منز ًال
معكو�ساً" .وا�ستلهم �شال البيت �أثناء زيارة �إىل النم�سا مع
�أحفاده يف  ،2015حني ر�أى اً
منزل م�شابهاً.

بكدا�ش ..دم�شق تودع رائد �صناعة البوظة العربية
ف�ق��دت العا�صمة ال���س��وري��ة ،دم���ش��ق� ،أح ��د �أبرز
رموزها التجارية واالجتماعية ،برحيل موفق
ب �ك��دا���ش�� ،ص��اح��ب �أ��ش�ه��ر حم�ل�ات ل�ب�ي��ع الآي�س
كرمي �أو "البوظة العربية" الدم�شقية ال�شهرية،
املعروف با�سم "بوظة بكدا�ش".
وي �ع��د حم��ل "بوظة بكدا�ش" ال��واق��ع يف �سوق
احلميدية التاريخي و�سط مدينة دم�شق ،من
�أب ��رز امل�ع��امل العريقة يف ال �ب�لاد ،وال ��ذي لطاملا
كان وجهة لل�سوريني ،الدم�شقيني منهم خا�صة،
وال �� �س �ي��اح ال��ذي��ن مل ت�ك��ن ت�ك�ت�م��ل ج��والت �ه��م يف
العا�صمة ال�سورية دون زي��ارة "بوظة بكدا�ش"
والتمتع مبذاقها الفريد.
وك��ان املحل كذلك وجهة للعديد من كبار زوار
البالد ،من ر�ؤ�ساء دول وملوك وم�شاهري ،كانوا
يحر�صون على زيارة هذا املعلم الدم�شقي العريق
 .وميتاز الآي�س كرمي الذي تعده حمالت بكدا�ش
بطريقة �صنعه التقليدية اخلا�صة ،حيث يتم

نيكي ميناج توجه ر�سالة
حادة �إىل الرجال
توجهت املغنية العاملية نيكي مينا ج بر�سالة حادة �إىل الرجال ،ون�شرت
�صورة حديثة لها عرب ح�سابها اخلا�ص على موقع التوا�صل االجتماعي،
ظهرت فيها وهي م�سرحة �شعرها بطريقة غريبة ،وعلقت م�ؤكدة �أن
لي�س كل ما تفعله الإناث يكون بهدف لفت �أنظار الرجال �أو من �أجلهم،
وكتبت� :أعزائي الرجال.
الن�ساء ال يلب�سن من �أجلكم ،وال ي�ضعن املكياج من �أجلكم ،وال ي�صففن
�شعرهن من �أجلكم ..الأمر ال يتعلق بكم .ارحلوا الآن".
ً
اجلمهور تفاعل ب�شكل كبري مع من�شور نيكي ميناج ،وخ�صو�صا الن�ساء
م�ؤكدات على حديثها.

دق البوظة يدويا م��رارا وت�ك��رارا بع�صا خ�شبية
م��دب�ب��ة ال��ر�أ���س ت�سمى "مهباج" ،داخ ��ل �أوعية
معدنية خا�صة� ،إىل �أن ت�صبح متجان�سة وجاهزة
ل�ل�ت�ق��دمي .وي��رج��ع ت��اري��خ اف�ت�ت��اح حم��ل "بوظة
بكدا�ش" على ي��د وال��د ال��راح��ل م��وف��ق ،حممد
حمدي بكدا�ش� ،إىل عام � ،1895أي قبل �أكرث من
قرن وربع القرن من الزمان ،ومنذ ذلك احلني
وهو يرتبع على عر�ش �صناعة البوظة يف امل�شرق
ال �ع��رب��ي .وت��رت�ب��ط "بوظة بكدا�ش" بذكريات
الطفولة ل��دى الكثري م��ن ال�سوريني ،ويف هذا
الإط� ��ار ،ت�ق��ول امل��واط�ن��ة م�ي��دي��ا حم �م��ود ،ملوقع
"�سكاي نيوز عربية"" :بوظة بكدا�ش بالن�سبة لنا
ك�سوريني ،جزء �أ�سا�سي من ما�ضينا وحا�ضرنا،
فهي حا�ضرة دوما يف يومياتنا وذكرياتنا ،وهي
ع�لاوة على ذل��ك مفخرة نعتز بها ونتباهى ،ملا
حتمله من جودة ونكهة خا�صة و�شهرة ،تخطت
حدود �سوريا والعامل العربي".

حتديث جديد لوات�ساب
منتظر ..ينهي كابو�س ال�صور
لطاملا �شكا كثريون من م�ستخدمي
"وات�ساب" من �أن معاينة ال�صور
وال � �ف � �ي ��دي ��و � � �ص � �غ �ي�رة ،م� �ق ��ارن ��ة
باملعاينة املطروحة للم�ستندات.
وانتبه تطبيق التوا�صل الفوري
"وات�ساب" لهذه امل�شكلة �سريعا،
وتقول تقارير �إخبارية �إن��ه يعمل
على حلها.
وبح�سب املوقع الإخ�ب��اري التقني
( ، )WABetaInfoف � � ��إن
"وات�ساب" �سيطلق حتديثا خالل
امل�ستقبل القريب يتمثل يف معاينة
()Preview
�أكرب مما �سبق ،بحيث ت�صبح مثل
معاينة الوثائق الكبرية ن�سبيا.
و�أ� �ض��اف �أن ه��ذه امل �ي��زة موجودة
الآن يف ال �ن �� �س �خ��ة التجريبية
(.)WhatsApp beta
وق ��ال �إن ��ه م��ن امل�ت��وق��ع �أن يجري
طرح اخلدمة اجلديدة يف الأ�سابيع
املقبلة.
ومن املعروف �أن "وات�ساب" يقلل
م��ن ج� ��ودة ال �� �ص��ور �أث� �ن ��اء نقلها،
وحلل هذه امل�شكلة عمل التطبيق
ع �ل��ى ا� �س �ت �ح��داث خ �ي��ار ق� ��ال �إن ��ه
�سي�ساهم
يف احلفاظ على جودة ال�صور ،لكن
بالكاد يحقق الغاية من وراء هذا
الأمر.
ول��ذل��ك ،ي �ب��دو �أن احل��ل الوحيد
ل�ه��ذه امل�شكلة ه��ي �إر� �س��ال ال�صور
كم�ستند ،لكن لهذا الأمر �سبليات،
ف��امل���س�ت�ق�ب��ل ل ��ن ي �ع��رف حمتوى
ال�صورة قبل �أن يفتحه.

