
   

يف نيويورك.. ال�شيخ زايد 
اأ�شطورة تتحدى الزمن  

•• نيويورك -وام

كان .. وال يز�ل.. و�سيبقى �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 
"طيب �هلل ثر�ه" �أ�سطورة تتحدى �لزمن باأعماله وماآثره وب�سماته 
�خلالدة.. ويف مدينة نيويورك يتج�سد هذ� �ملعنى على �أر�ض �لو�قع 

يف عدة ظو�هر ومنا�سبات، وعدة �أماكن خمتلفة.
دي�سمرب  من  �الأول  يوم  م�ساء  من  ع�سرة  �لثانية  يف  كانت  فالبد�ية 
تامي  ميد�ن  يف  �لعمالقة  �ل�سا�سات  من  �سا�سة  �أه��م  وعلى  �جل��اري، 
�لتي  �ل�سا�سة  وه��ي  �ل��ع��امل،  ميادين  �أ�سهر  �أح��د  يعد  �ل��ذي  �سكوير 
يطلق عليها " �إيجل �سكرين".. وعندما دقت �ل�ساعة �لثانية ع�سرة 
بال�سبط بد�أت �جلماهري ت�سطف لت�ساهد تاريخ دولة �الإمار�ت بني 
خالل  �ل�سا�سة  على  متتابعة  لقطات  �سل�سلة  يف  و�حلا�سر،  �ملا�سي 

فيديو مدته دقيقتني تقريبا.                     )�لتفا�سيل �ض2(

�شرطة اأبوظبي : امل�شاواة وتكافوؤ الفر�ص 
بني اجلن�شني �شمن اأولوياتنا اال�شرتاتيجية

 •• اأبوظبي-وام
�أكدت �لقيادة �لعامة ل�سرطة �أبوظبي �هتمامها برت�سيخ مبد�أ �مل�ساو�ة 
�الإن�سان  حقوق  ثقافة  ون�سر  �لفر�ض  وتكافوؤ  �جلن�سني  بني  و�ل��ت��و�زن 
و�الإلتز�م مبتطلبات �التفاقيات �لدولية �ملوقع و�مل�سادق عليها من قبل 

�لدولة ومبا يتو�فق مع �لعمل �ل�سرطي. 
ي�سادف  و�ل���ذي  �الإن�����س��ان  �لعاملي حلقوق  �ل��ي��وم  - مبنا�سبة  �أك���دت  كما 
�لعا�سر من دي�سمرب من كل عام - �أن ��سرت�تيجيتها تعتمد على حماور 
�لد�عمة  �لبيئة  وتوفري  �لكفاء�ت  وتاأهيل  و�لتمكني  �لدعم  منها  عدة، 

من �ل�سعادة و�الإيجابية.

�ل�سي�سي خالل ��ستقباله �لوفد �ال�سر�ئيلي الإيجاد حل لتخفيف �لتوتر بني �لفل�سطينيني و�الإ�سر�ئيليني 

هل �سترتك فرن�سا مكانها لل�سني؟

مظاهرة �مام �لقن�سلية �ل�سينية بلو�ض �جنلو�ض

•• القاهرة-وكاالت

ي��ائ��ري البيد،  ناق�ض وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 
�أم�ض  �لقاهرة،  �مل�سرية  �لعا�سمة  �إىل  و�سل  �ل��ذي 
ملفات  ع��دة  ���س��اع��ات،  زي���ارة  ت�ستغرق  يف  �خلمي�ض، 

�أمنية هامة على ر�أ�سها م�سالة قطاع غزة.
عبد  �مل�����س��ري  �لرئي�ض  م��ع  ناق�ض  �أن���ه  �أو���س��ح  كما 
�لفتاح �ل�سي�سي، خطة �قت�سادية و�أمنية ب�ساأن غزة. 
و�أ�ساف �أنه بحث �أي�ساحماوالت �إير�ن لت�سبح دولة 
نووية.�إىل ذلك، تناول �الجتماع �لتعاون يف مو�جهة 

�الإرهاب وعدم �ال�ستقر�ر يف �ملنطقة.
حر�ض  �الإ�سر�ئيلي،  للوزير  �ل�سي�سي  �أك��د  حني  يف 
بالده على مو��سلة جهود حتقيق �ل�سالم. و�أ�ساف، 

�مل�سرية  �لرئا�سة  با�سم  �ملتحدث  �أف��در  ما  بح�سب 
ح���ر����ض م�سر  ع��ل��ى  ����س���دد  �ل��رئ��ي�����ض  �أن  ب���ي���ان،  يف 
بني  ت��وت��ر  ح��ال��ة  ن�سوب  منع  ج��ه��ود  مو��سلة  على 

�لفل�سطينيني و�الإ�سر�ئيليني.
�مل�����س��وؤول��ني �مل�سريني،  و�ل��ت��ق��ى الب��ي��د، ع����دد� م��ن 
�ملهمة وملفات  �لق�سايا  وناق�ض خاللها جملة من 

عديدة.
�لقاهرة  ق��ائ��ال: هبطت يف  ت��وي��رت  غ���ّرد ع��رب  ك��م��ا 
خاللها  �ساألتقي  دبلوما�سية،  ل��زي��ارة  �ل�سباح  ه��ذ� 
�ل��رئ��ي�����ض �مل�����س��ري ع��ب��د�ل��ف��ت��اح �ل�����س��ي�����س��ي، ووزي���ر 
�خلارجية �مل�سري �سامح �سكري، لتعميق �لعالقات 
لدفع  مًعا  �لعمل  و�سنو��سل  �مل�سرية،  �الإ�سر�ئيلية 

�مل�سالح �مل�سرتكة لال�ستقر�ر �الإقليمي.

قا�سم �الأعرجي م�ست�سار �الأمن �لقومي خالل ��ستقباله مايكل �أنكر قائد بعثة �لناتو يف �لعر�ق

وزير خ�رجية اإ�شرائيل يف الق�هرة.. خطة ب�ش�أن غزة

ال�شي�شي: نوا�شل اجلهود ملنع التوتر بني الطرفني
حتولت قواته اإىل مه�م تدريب وا�شت�ش�رة ح�شرًا

التحالف الدويل ينهي املهام القتالية يف العراق 
•• بغداد-اأ ف ب

�لقتالية  �ملهام  نهاية  �خلمي�ض  �أم�ض  �لعر�ق  �أعلن 
لقو�ت �لتحالف �لدويل �لذي تقوده و��سنطن على 
تدريب  مهام  �ل��ق��و�ت  تلك  مهام  لت�سبح  �أر����س��ي��ه، 
و����س��ت�����س��ارة ح�����س��ر�ً. و�إذ� مل ي��غ��ري ه���ذ� �الإع����الن 
كثري� يف �لو�سع على �أر�ض �لو�قع، �إال �أنه �أ�سا�سي 
�أهمية  تعطيه  �لتي  �لعر�قية  للحكومة  بالن�سبة 
كربى مبو�جهة تهديد�ت ف�سائل عر�قية مو�لية 
�الأمريكية  �ل��ق��و�ت  كافة  تطالب مب��غ��ادرة  الي���ر�ن 
�لبالد. و�أعلن عن هذ� �لتغيري يف مهمة �لتحالف 
مرة  �أّول  �الإره��اب��ي  د�ع�ض  تنظيم  ملحاربة  �ل��دويل 
يف حزير�ن يوليو يف و��سنطن على ل�سان �لرئي�ض 

�لوزر�ء  رئي�ض  زي��ارة  بايدن خ��الل  �الأم��ريك��ي جو 
�لعر�قي م�سطفى �لكاظمي �لواليات �ملتحدة.

ويف تغريدة، �أعلن م�ست�سار �الأمن �لقومي �لعر�قي 
قا�سم �الأعرجي يف ختام �جتماع مع قيادة �لتحالف 
�خل��م��ي�����ض: �ل��ي��وم �أن��ه��ي��ن��ا ج��ول��ة �حل����و�ر �الأخ���رية 
م���ع �ل��ت��ح��ال��ف �ل�����دويل و�ل���ت���ي ب���د�أن���اه���ا يف �لعام 
�ملا�سي، لنعلن ر�سميا �نتهاء �ملهام �لقتالية لقو�ت 
�ست�ستمر يف جمال  �لعالقة  �ن  �لتحالف" م�سيفا 

�لتدريب و�ال�ست�سارة و�لتمكني.
�أمريكي  جندي   2500 نحو  �سيبقى  �ل��و�ق��ع،  يف 
�لعر�ق.  يف  �لتحالف  ق��و�ت  م��ن  جندي  و1000 
هذه �لقو�ت ال تقاتل وتقوم بدور ��ست�سارة وتدريب 

منذ �سيف 2020.

تف�وؤل مبلف املرتزقة يف جولة 5+5 يف تركي� ورو�شي� 

وا�شنطن: وقف االنتخابات ي�شع ليبيا حتت رحمة الر�شا�ص
•• عوا�صم-وكاالت

حذرت �ل�سفارة �الأمريكية لدى ليبيا، �خلمي�ض، من �حتمال 
تاأجيل �النتخابات �لرئا�سية �ملقررة يف 24 دي�سمرب �ملجاري، 
هذ�  عليها  ينطوي  �لتي  �خلطرية  �لتد�عيات  �إىل  م�سرية 
�لتوجه. وجاء حديث �ل�سفارة �الأمريكية بعد تز�يد �لدعو�ت 
�لتي تنادي بتاأجيل �النتخابات �لرئا�سية �لليبية، خا�سة من 

تنظيم �الإخو�ن و�مليلي�سيات �ملو�لية لهم.
ل����دى ط��ر�ب��ل�����ض يف تغريدة  �ل�����س��ف��ارة �الأم���ريك���ي���ة  وق���ال���ت 
�إىل  �ل��ذه��اب  ع��ن  �المتناع  ب�تويرت:  �لر�سمي  ح�سابها  ع��رب 
و�سع  �إىل  �إاّل  ي���وؤدي  ل��ن  لعرقلتها،  و�لتح�سيد  �النتخابات 
ليبيا  د�خ���ل  ه��م  م��ن  رح��م��ة  حت��ت  وم�ستقبله  �لبلد  م�سري 
ود�عموهم �خلارجيون �لذين يف�سلون قوة �لر�سا�سة على 

قوة �القرت�ع.
�للجنة  جولة  بنتائج  �لليبي  �ل�ساأن  يف  خ��رب�ء  ورح��ب  ه��ذ� 
�لع�سكرية �لليبية �مل�سرتكة 5+5 يف رو�سيا وتركيا، خ�سو�سا 

�الأجنبية من  و�لقو�ت  �ملرتزقة  �إخ��ر�ج  ملف  على  لتاأثريها 
�النتخابات  �ن��ط��الق  ع��ل��ى  �أ���س��ب��وع��ني  �أق���ل  ب��ق��اء  م��ع  ليبيا، 
�ليومني  يف   )5+5( للجنة  �جل��ول��ة  و���س��ه��دت  �ل��رئ��ا���س��ي��ة. 
�لتز�مهما  على  م�سرتكا  وت��رك��ي��ا  رو���س��ي��ا  ت��اأك��ي��د�  �ملا�سيني 
ب�سيادة ليبيا و�إخر�ج �ملرتزقة من ليبيا، �لغارقة يف �لفو�سى 

منذ نحو عقد. 
بوغد�نوف  �لرو�سية ميخائيل  �خلارجية  وزير  نائب  وعقد 
مبقر �لوز�رة مبو�سكو، �الأربعاء، �جتماعا مو�سعا مع �للجنة 
وز�رة  ع��ن  وممثلني  �الأمم��ي��ة  �لبعثة  م��ن  �أع�����س��اء  بح�سور 

�خلارجية ووز�رة �لدفاع برو�سيا.
وقال �للو�ء خالد �ملحجوب، مدير �إد�رة �لتوجيه �ملعنوي يف 
�جلي�ض �لليبي، يف بيان �إن �الجتماع تطرق �إىل �تفاق جنيف 
�إخر�ج  �أهمها  �لتي من  وبنوده  �لنار  �إط��الق  بوقف  �خلا�ض 

�لقو�ت �الأجنبية و�ملرتزقة لتحقيق �ل�سيادة �لليبية.
ونوه برتحيب نائب وزير �خلارجية �لرو�سي باللجنة، ومبا 
�لطريق  �لنار ولفتح  �إطالق  ��ستمر�ر وقف  حققته ل�سمان 

�ل�ساحلي و�إز�لة �الألغام، موؤكد� ��ستعد�د رو�سيا �مل�ساهمة يف 
��ستقر�ر ليبيا و�إجناح عمل �للجنة �لع�سكرية.

من جانبه، �أكد رئي�ض �للجنة �لتابعة للقيادة �لعامة، �لفريق 
�أنقرة جرت حول  �أي�سا مع  �ملباحثات  �أن  �لعمامي،  �مر�جع 
و�سع خطة و�آلية حمددة الإخر�ج �ملرتزقة و�لقو�ت �الأجنبية. 
�للجنة  �أع�ساء  �أن  �لعمامي يف ت�سريحات �سحفية  و�أ�ساف 
�إىل  الفتا  تركيا،  يف  م�ستوى  �أع��ل��ى  على  �جتماعات  ع��ق��دو� 
�الن�سحاب  يكون  �أن  �سريطة  �للجنة  بطلب  ترحيب  وج��ود 

متز�منا من قبل جميع �الأطر�ف.
وتز�منا مع �جتماعات جلنة )5+5 ( �أجرى �لرئي�ض �لرتكي 
�لرو�سي  نظريه  م��ع  هاتفية  مكاملة   ، �أردوغ����ان  طيب  رج��ب 
�النتخابات  ب��اإج��ر�ء  �لتم�سك  خالها  �أك��د�  بوتن  فالدميري 

�لليبية �ملقررة 24 دي�سمرب بنجاح.
توجد  ال  �أن��ه  على  �جلانبان  �تفق  �لكرملني،  بيان  وبح�سب 
بد�ئل للت�سوية �ل�سيا�سية يف ليبيا و�أن �النتخابات من �ساأنها 

�أن ت�سهم يف ��ستعادة �لدولة �لليبية.

الرثوة واجلغرافي� ال�شي��شية:

كاليدونيا اجلديدة تثري �شهّية ال�شني...!

اأ�شبوع دام يف دارفور.. ح�شيلة القتلى تقرتب من الـ100

ميثاق �شيا�شي جديد يف ال�شودان.. حول الرئا�شة وجمل�ص ال�شيادة
•• اخلرطوم-وكاالت

و�الجتماعات  �مل�����س��اور�ت  تت�سارع 
بني  �ل�سود�ن،  يف  �لكو�لي�ض  خلف 
�تفاق  لتقدمي  �ل�سيا�سية  �ل��ق��وى 
�أو م��ي��ث��اق ج��دي��د خالل  ���س��ي��ا���س��ي 
�الأيام �ملقبلة، يهدف لدعم حكومة 
�لفرتة �النتقالية برئا�سة عبد�هلل 

حمدوك.
وبح�سب م�سادر �لعربية- �حلدث، 
�أحز�ب  �مل�ساور�ت جت��ري بني  ف��اإن 
�ملجل�ض  و�ل��ت��غ��ي��ري  �حل���ري���ة  م���ن 
�لثورية وميثاق  �ملركزي و�جلبهة 

�لتو�فق �لوطني.
بني  م��ن  �أن  �مل�����س��ادر  ك�سفت  ك��م��ا 
�إع���ادة هيكلة  م��ا مت �الت��ف��اق عليه 
رئا�سته  وحتديد  �ل�سيادة  جمل�ض 
ت�سليم  �أن  و�أو���س��ح��ت  للمدنيني. 
يوليو  ���س��ي��ت��م يف  �مل��ج��ل�����ض  رئ��ا���س��ة 
مرة  ت�سكيله  �إع��ادة  بعد   ،2022

جديدة.
�أ����س���ارت �مل��ع��ل��وم��ات �إىل  �إىل ذل���ك، 
�ستكون  �ل��د���س��ت��وري��ة  �ل��وث��ي��ق��ة  �أن 
�ملعيار و�حلاكم للفرتة �النتقالية، 
على �أن يتم �أي تعديل عليها عرب 

�ملجل�ض �لت�سريعي ح�سر�.
�مليثاق  �أن  �إىل  هذ� ولفتت �مل�سادر 
�ل�سيا�سي �سيتم ت�سليمه حلمدوك 
خالل �الأيام �ملقبلة بعد �لفر�غ من 

�ملناق�سات بني �لقوى �ل�سيا�سية.
وكان رئي�ض حزب �الأمة ف�سل �هلل 
�أم�ض  �سابق  وق��ت  �أو���س��ح يف  برمة 

مع  �ت��ف��ق  �أن���ه  �حل����دث،  للعربية- 
ع���دد م��ن �ل��ق��ي��اد�ت ع��ل��ى تطوير 
وق���ائ���د �جلي�ض  ح���م���دوك  �ت���ف���اق 
ع���ب���د �ل���ف���ت���اح �ل�����ربه�����ان، م���وؤك���د� 
رف�سه  ع��ن  �ل�����س��اب��ق  �حل��دي��ث  �أن 
�التفاق  �أن  معترب�  �سحيح،  غ��ري 
�لرئا�سي  �ل��ق�����س��ر  يف  وق���ع  �ل����ذي 
حقق  �مل��ا���س��ي  �ل�سهر  ب��اخل��رط��وم 

�إيجابيات كبرية.
ت�سكيل  ع���ل���ى  �ل���ع���م���ل  �أك������د  ك���م���ا 
�حلا�سنة  لتكون  عري�سة  ق��اع��دة 
خالل  ح��م��دوك  لدعم  �ل�سيا�سية 

�لفرتة �النتقالية.
وقعا  و�لربهان  �أن حمدوك  يذكر 
�تفاقا  �مل��ا���س��ي  ن��وف��م��رب   21 يف 
�ل�سر�كة  ت��ث��ب��ي��ت  �أع������اد  ���س��ي��ا���س��ي��ا 
و�لع�سكري،  �مل���دين  �مل��ك��ون��ني  ب��ني 

ب��ع��د �أن ت���زع���زت �إث����ر �الإج������ر�ء�ت 
�ال�ستثنائية �لتي فر�ستها �لقو�ت 
�ملا�سي،  �أكتوبر   25 يف  �لع�سكرية 
و�ل��ت��ي ح��ل��ت مب��وج��ب��ه��ا �حلكومة 
وعلقت  �ل�سابق،  �ل�سيادة  وجمل�ض 

�لعمل بالوثيقة �لد�ستورية.
ك��م��ا ن�����ض �الت���ف���اق �مل���ذك���ور على 
وت�سكيل  �ملعتقلني،  جميع  �إط��الق 
ح��ك��وم��ة ج����دي����دة، و�ل���ع���م���ل على 
�لع�سكرية، و�إر�ساء  توحيد �لقو�ت 

�ل�سبيل �لدميقر�طي يف �لبالد.
�إال �أن هذ� �التفاق فتح �لباب لعدة 
�حلكومة،  رئي�ض  بوجه  �نتقاد�ت، 
و�أف����ق����ده ج�����زء� م���ن ق���اع���دت���ه �أو 
حا�سنته �ملدنية، ال�سيما من قوى 
�أعلنت  �ل���ت���ي  و�ل��ت��غ��ي��ري  �حل���ري���ة 

رف�سها له.

•• الفجر -خرية ال�صيباين

�لبحار،  ور�ء  ف��رن�����س��ا  م��ن��اط��ق  م��ن 
�ال�ستفتاء  على  �ل�سني  ظ��ل  يخيم 
كاليدونيا  ����س��ت��ق��الل  ع��ل��ى  �ل��ث��ال��ث 
�أن�سار  دي�سمرب.   12 يف  �جل��دي��دة 
�لبقاء يف �حل�سن �لفرن�سي يحذرون 
من "�لغول �ل�سيني" �لر�ب�ض على 
"لو  م��ن  �سيجعل  و�ل����ذي  �الب�����و�ب، 
�نف�سلت  �إذ�  ل��ق��م��ة،  جم����ّرد  كايو" 
ه�����ذه �الخ��������رية ع����ن ف���رن�������س���ا. من 
جانبهم، �عتمد �لقادة �النف�ساليون 
�ل��ت��ك��ّت��م... ول�����س��ب��ب وج��ي��ه: يتعهد 
�لعمالق  �لبع�ض عالقة مربكة مع 
�ل�����وق�����ت �حل������ايل،  �الآ������س�����ي�����وي. يف 
�لو�سط  �م�����رب�ط�����وري�����ة  ت�������ز�ل  ال 
�لتاأثري  نف�ض  مم��ار���س��ة  ع��ن  ب��ع��ي��دة 
ع��ل��ى �الأرخ���ب���ي���ل ك��م��ا ه���و �حل����ال يف 

•• جوبا-وكاالت

�رت���ف���ع ع����دد ���س��ح��اي��ا �الأح������د�ث 
�ل���د�م���ي���ة مب��ن��ط��ق��ة ك���ري���ن���ك، يف 
�ل�سود�ين،  د�رف����ور  غ���رب  �إق��ل��ي��م 
قتيال   88 ب��ي��ن��ه��م   ،172 �إىل 
و84 جريحا، يف �أقل من �أ�سبوع، 

وفقا للجنة �طباء �الإقليم.
ت��ز�ل �الأح���د�ث �لتي �ندلعت  وال 
تلقي  �ل�سبت،  ع�سر  �ملنطقة،  يف 
�لذين  �ل�����س��ك��ان  ع��ل��ى  ب��ظ��الل��ه��ا 
�أمنية  �أو�������س������اع  م�����ن  ي����ع����ان����ون 
و�إن�سانية بالغة �ل�سعوبة، يف ظل 
�ن��ت��ق��اد�ت الذع���ة ل���الأمم �ملتحدة 

لف�سلها يف حماية �ملدنيني.
�ل���ت���ي تتهم  �الأح��������د�ث  وخ��ل��ف��ت 
للنازحني  �ل����ع����ام����ة  �مل��ن�����س��ق��ي��ة 
مدعومة  ق������و�ت  و�ل����الج����ئ����ني، 

و��سعا  دم���ار�  بارتكابها  حكوميا 
حرق  عمليات  و�سط  �ملنطقة،  يف 

للقرى وموجة نزوح و��سعة.
وقال �آدم رجال، �لناطق �لر�سمي 
ملوقع  �ل��ن��ازح��ني،  من�سقية  با�سم 
�الأحد�ث  �إن  عربية  نيوز  �سكاي 

بد�أت ع�سر �ل�سبت حينما هاجمت 
قو�ت �سبه نظامية �سكان �ملنطقة 
بني  م�سادة  �إث��ر  ثقيلة،  باأ�سلحة 
تاجر وجندي حول �سحن هاتف 

�أدت �إىل مقتل �جلندي.
ورغ��������م م��������رور �أك��������ر م�����ن 14 

�ل�سالم  �تفاق  توقيع  على  �سهر� 
 ،2020 �أك��ت��وب��ر  يف  �ل�������س���ود�ين 
ال ت��ز�ل مع�سلة �الأم��ن من �أكرب 

�لتحديات �لتي تو�جه �الإقليم.
�ملا�سية  �الأ�سهر  و��ستمرت خالل 
معظم  يف  و�لنهب  �لقتل  �أع��م��ال 
د�رف��ور، مما  �إقليم غرب  مناطق 
�ألف  م��ن  �أك���ر  �سقوط  �إىل  �أدى 
مت  �أغ�سط�ض،  ويف  وجريح.  قتيل 
�أرك��و مناوي، زعيم  تن�سيب مني 
�ل�سود�ن؛  حت��ري��ر  جي�ض  ح��رك��ة 
�ملوقعة على �تفاق �ل�سالم؛ حاكما 
الإقليم غ��رب د�رف���ور، �ل��ذي تبلغ 
كيلومرت  �أل����ف   493 م�����س��اح��ت��ه 
ماليني   6 ن��ح��و  ويقطنه  م��رب��ع 
ن�����س��م��ة ي��ع��ي�����ض ح��ال��ي��ا �أك����ر من 
للنازحني،  خميمات  يف  ن�سفهم 
و�إن�سانية  �أمنية  ظ���روف  ظ��ل  يف 

بالغة �لتعقيد بعد حرب ��ستمرت 
ويو�جه  ع���ام���ا.   17 م���ن  �أك�����ر 
�ندلعت فيه  �ل��ذي  د�رف��ور  �إقليم 
قتل   2003 يف  �أه���ل���ي���ة  ح�����رب 
4 ماليني  �أك��ر من  و�سرد فيها 
�أبرزها  كبرية،  حتديات  �سخ�ض، 
وق����ف �الق���ت���ت���ال �الأه���ل���ي يف ظل 
و�نت�سار  عميقة  �إث��ن��ي��ة  خ��الف��ات 
عدده  يقدر  �ل��ذي  لل�سالح  كبري 

باأكر من مليوين قطعة.
�لرتتيبات  ب��ن��د  ت��ن��ف��ي��ذ  وي��ع��ت��رب 
�الأمنية �ملن�سو�ض عليه يف �تفاق 
�ملع�سالت  م��ن  و�ح����د�  �ل�����س��الم، 
5 من �حلركات  �لكبرية. وقالت 
بنود  ت��ن��ف��ي��ذ  ع�����دم  �إن  �مل���وق���ع���ة 
بن�سف  يهدد  �الأمنية  �لرتتيبات 
�لبالد  ويعيد  �ل�سلمية  �لعملية 

�إىل مربع �حلرب من جديد.

�الأر��سي �مليالنيزية �الأخرى -مثل 
بابو�  �أو  ف��ان��و�ت��و  �أو  �سليمان  ج���زر 
ي�سيطر  -ح���ي���ث  �جل����دي����دة  غ��ي��ن��ي��ا 
�ل�سركات،  معظم  على  �ل�سينيون 
ول���دي���ه���م �إم���ك���ان���ي���ة �ل���و����س���ول �إىل 
بت�سييد  ويقومون  �لطبيعية  �مل��و�رد 

�لنظام  ل��ك��ن  �ال���س��ا���س��ي��ة.   �ل��ب��ن��ي��ة 
�ل�سيوعي، يقّدم ب�سرب و�ناة بيادقه 
يف ه����ذ� �مل��ج��ت��م��ع �ل�����ذي ي��ب��ل��غ عدد 
يف  وي��ق��ع  ن�سمة  �أل���ف   272 �سكانه 
ج��ن��وب �مل��ح��ي��ط �ل���ه���ادئ، ع��ل��ى بعد 
�أ�سرت�ليا.      م��ن  كيلومرت   1400

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان
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�لإمار�ت و�ليون�شكو توقعان �تفاقية �إن�شاء 
�ملركز �لدويل لبناء �لقدر�ت يف جمال �لرت�ث

�أخبار �لإمار�ت

بوتني قادر على �جتياح �رشق �أوكر�نيا 
ولكن �لكلفة �شتكون كارثية

عربي ودويل

منطاد �لإمار�ت ي�شارك يف 
مهرجان وكاأ�ص مندوفيه �لإيطايل

�لفجر �لريا�شي

ال�شحة تعلن تقدمي 32,981 جرعة من لق�ح كوفيد- 19 
و86  بكورونا  جديدة  اإ�شابة   60

حالة �شفاء وال وفيات
•• اأبوظبي-وام 

�أعلنت وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي 32،981 جرعة من لقاح "كوفيد-
ووقاية  �ل�سحة  وز�رة  خطة  م��ع  متا�سيا  �ملا�سية    24 �ل���  �ل�ساعات  خ��الل   "19
�ملبكر وح�سر  �لدولة بهدف �الكت�ساف  �لفحو�سات يف  لتو�سيع وزي��ادة نطاق  �ملجتمع 
19" و�ملخالطني لهم وعزلهم  "كوفيد -  �حلاالت �مل�سابة بفريو�ض كورونا �مل�ستجد 
.. �أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 320،857 فح�سا جديد� خالل �ل�ساعات �ل� 24 �ملا�سية 
على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث تقنيات �لفح�ض �لطبي.   و�ساهم 
تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�سي و�لفح�ض يف �لدولة وتو�سيع نطاق �لفحو�سات على م�ستوى 
�لدولة يف �لك�سف عن 60 حالة �إ�سابة جديدة بفريو�ض كورونا �مل�ستجد من جن�سيات 
خمتلفة، وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية �ل�سحية �لالزمة، وبذلك يبلغ 

جمموع �حلاالت �مل�سجلة 742،567 حالة.            )�لتفا�سيل �ض2(

دول اأخرى قد حتذو حذو الوالي�ت املتحدة
املقاطعة والتهديد: الكل�شيكيات الكربى للألعاب االأوملبية

•• الفجر –خرية ال�صيباين

م�ساء  �مل��ت��ح��دة،  �ل��والي��ات  �أعلنت 
دبلوما�سية"  "مقاطعة  �الثنني، 
�ل�ستوية  �الوملبية  �اللعاب  لدورة 
�أبعد ما يكون عن  ببكني. موقف 
كونه غري م�سبوق بالنظر �إىل �أن 
د�ئًما  كانت  �لنفي،  رغم  �الألعاب، 
ا حدًثا  �أي�سً ريا�سًيا، ولكن  حدًثا 

���س��ي��ا���س��ًي��ا. ج���و ب���اي���دن ل���ن يرى 
بكني... وال �أع�ساء حكومته، وال 
�الأمريكيني. فقد  �لدبلوما�سيني 
�أعلنت �لواليات �ملتحدة "مقاطعة 
�الأوملبية  ل��الأل��ع��اب  دبلوما�سية" 
�ملقرر  �ملعاقني  و�أوملبياد  �ل�ستوية 
يف  �ل�سينية  �لعا�سمة  يف  عقدها 
20 فرب�ير،  �إىل   4 م��ن  �ل��ف��رتة 
با�سم �لدفاع عن حقوق �الإن�سان. 

�لذي  �لقمع  �إد�ن����ة  �إح���دى ط��رق 
ي�ستهدف �الأويغور يف �سينجيانغ، 
ب��اط��ر�د منذ عدة  يتز�يد  و�ل��ذي 
ملعار�سة  ���ا  �أي�������سً ول��ك��ن  ����س���ن���و�ت، 
�ل��ه��ج��م��ات �مل�����س��ت��م��رة ع��ل��ى حرية 
�سيتمكن  ذل����ك،  وم����ع  �ل��ت��ع��ب��ري. 
�ل��ري��ا���س��ي��ون �الأم���ري���ك���ي���ون من 

�ملناف�سة دون �أي م�سكلة.
)�لتفا�سيل �ض12(
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اأخبـار الإمـارات

خليفة بن طحنون يبحث مع وفد كويتي تبادل اخلربات 
يف جمال رعاية اأ�شر ال�شهداء

�شرطة اأبوظبي تعزز وعي 59 األف �شخ�ص بالنزاهة الوظيفية

•• اأبوظبي - وام 

 ��ستقبل �ل�سيخ خليفة بن طحنون 
بن حممد �آل نهيان مدير تنفيذي 
م��ك��ت��ب ����س���وؤون �أ����س���ر �ل�����س��ه��د�ء يف 
�أبوظبي يف و�حة  دي��و�ن ويل عهد 
برئا�سة  ك��وي��ت��ي��ا  وف�����د�ً  �ل���ك���ر�م���ة 
�مل�ساعد  �ل��وك��ي��ل  �ل��ع��وف��ان  ���س��الح 

�آل نهيان و�طلعو� على  بن حممد 
للو�حة،  و�ملميز  �لفريد  �لت�سميم 
وما حتمله من م�سامني �لبطولة 
و�ل�سرف و�لت�سحيات �لتي قدمها 
هذ�  يعك�سه  وم���ا  �ل��وط��ن  ���س��ه��د�ء 
�ل��ن�����س��ب م��ن رم��زي��ة ودالل����ة على 
�ل�����وف�����اء ل����ذك����رى ����س���ه���د�ء دول����ة 

�الإمار�ت �الأبر�ر.

�أ�سر  �أن مكتب �سوؤون  �إىل  طحنون 
�ل�سهد�ء حري�ض كل �حلر�ض على 
�ل�سهد�ء،  �أ�سر  �حتياجات  متابعة 
�لتحديات  مو�جهة  من  ومتكينها 
�ل����ت����ي ق����د ت���و�ج���ه���ه���ا م����ن خالل 
و�ملبادر�ت  �لرب�مج  طرح  مو��سلة 
�ساأنها  م��ن  �لتي  �خلطط  وتنفيذ 
الأ�سر  �مل��ن��ا���س��ب��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري 

ب��ال��دي��و�ن �الأم�����ريي �مل��دي��ر �لعام 
ملكتب �ل�سهيد �لكويتي �لذي يقوم 

بزيارة �إىل �لدولة حالياً.
و�حة  يف  �جتماعاً  �جلانبان  وعقد 
�أب��وظ��ب��ي ح��ي��ث بحثا  �ل��ك��ر�م��ة يف 
خ���الل���ه �أوج������ه �ل���ت���ع���اون وت���ب���ادل 
�أ�سر  رع���اي���ة  جم����ال  يف  �خل������رب�ت 
�ل�سيخ خليفة بن  و�أ�سار  �ل�سهد�ء. 

ي�ستطيعون  �لتي  �ل�سهد�ء  وذوي 
م����ن خ���الل���ه���ا حت��ق��ي��ق �أه���د�ف���ه���م 
وط��م��وح��ات��ه��م، و�مل�����س��ي ق���دم���اً يف 
م�ساركة  لهم  ت�سمن  كرمية  حياة 
وتعزيز  �ل��وط��ن  تنمية  يف  ف��ع��ال��ة 
�ل�سيف  �ل���وف���د  وق����ام  �إجن����از�ت����ه. 
�لكر�مة  و�ح���ة  م��ر�ف��ق  يف  بجولة 
مبر�فقة �ل�سيخ خليفة بن طحنون 

•• اأبوظبي-وام

�لوعي  �أب���وظ���ب���ي  ���س��رط��ة  ع�����ززت   
مفاهيم  ون�سر  �لف�ساد  مبكافحة 
�سخ�ض  �أل���ف   59 لنحو  �ل��ن��ز�ه��ة 
م���ن خالل   2021 �ل���ع���ام  خ���الل 
�مل�����ح�����ا������س�����ر�ت وور�������������ض �ل���ع���م���ل 
و�خلا�سة  �حل���ك���وم���ي���ة  ل��ل��ج��ه��ات 
�ل��ث��ان��ي��ة حلملة  �ل��ن�����س��خ��ة  ���س��م��ن 
�سعار  حتت  �لف�ساد  مكافحة  �إد�رة 

ر�عون". "الأماناتهم 
�ليوم  مبنا�سبة  تقرير  يف  و�أك���دت 
�ل������دويل مل��ك��اف��ح��ة �ل��ف�����س��اد �ل���ذي 
دي�سمرب  م����ن  �ل���ت���ا����س���ع  ي�������س���ادف 
ب���زي���ادة �لوعي  ���س��ن��وي��ا �ه��ت��م��ام��ه��ا 
�أو  �لوظيفة  ��ستغالل  بعدم  �لعام 

للنز�هة �لوظيفية مبا يتو�فق مع 
�ملتطلبات �لدولية.

�سرطة  جهود  �إىل  �لتقرير  و�أ���س��ار 
ت����ق����دمي �خل����دم����ات  �أب����وظ����ب����ي يف 
�لفّعالة  �ل���ت���وع���وي���ة  و�ل�����رب�م�����ج 
�لف�ساد  مب����خ����اط����ر  ل���ل���ت���ع���ري���ف 
�أ�������س������ر�ره  وب�����ي�����ان   ، �ل����وظ����ي����ف����ي 
و�ل��وق��اي��ة منه وع��زل��ه، م��ن خالل 
و�إقامة  �لر�سمية،  �جل��ه��ود  تعزيز 
�ل�����س��ر�ك��ات �مل��وؤ���س�����س��ي��ة �ل��ب��ن��اءة يف 
تر�سيخ  يف  �الأم���ن���ي  دوره�����ا  �إط�����ار 
���س��ي��ادة �ل���ق���ان���ون، م���ن �أج����ل بقاء 
�إم������ارة �أب��وظ��ب��ي خ��ال��ي��ة م���ن هذه 

�جلرمية .
�لوعي  �إث������ر�ء  �إىل  �ل�����س��ع��ي  و�أك�����د 
�ملجتمعي حول �سرورة �الإبالغ عن 

وك�سب  �ل�سفافية  مبد�أ  على  ترّكز 
مفهوم  لرت�سيخ  �ملوؤ�س�سية  �لثقة 
�لقيم  وتعزيز  �لوظيفية  �لنز�هة 

�الإيجابية.
الأماناتهم  ح��م��ل��ة  �أن  و�أو����س���ح���ت 
تر�سيخ مفهوم  رك��زت على  ر�ع��ون 
بقيم  �ملرتبطة  �لوظيفية  �لنز�هة 
�ل�ساحلة  و�مل����و�ط����ن����ة  �الن���ت���م���اء 
�ملوؤ�س�سات  من  �لعديد  و��ستهدفت 
و�لهيئات و�لدو�ئر �ملحلية ، �سمن 
للم�ساركة  �لر�مية  ��سرت�تيجيتها 
للف�ساد  �ل��ت�����س��دي  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�ملخت�سة  �جل���ه���ات  م���ع  و�ل���ت���ع���اون 
�ملتكاملة  �ملنظومة  �إىل  للو�سول 

نحو جمتمع �آمن وم�ستقر .
و��ستهدفت �حلملة دعوة �ملوؤمتنني 

�ل�سلطة ملنافع �سخ�سية �أو �لر�سوة 
�سخ�ض  حماباة  وع��دم  �لتزوير  �أو 
�أو ج��ه��ة ع��ل��ى ح�����س��اب �الآخ���ري���ن ، 
ت���ن���درج حتت  �أخ�����رى  �أف���ع���ال  و�أي 
م�سمى �لف�ساد قد يرتكبها �ملوظف 
مكا�سب  لتحقيق  عمله  جم��ال  يف 

مادية �أو معنوية.
مع  و�ل��ت��ع��اون  بالتن�سيق  و�أ����س���ادت 
�لنز�هة  مفاهيم  لن�سر  �ل�سركاء 
يف �ملجتمع و�لوقوف �سد�ً منيعاَ يف 

�لت�سدي للف�ساد و�ملف�سدين.
ولفتت �إىل جناح منظومة �لتعاون 
مع �ل�سركاء من خالل جهود �إد�رة 
�مل�سرتك  و�لعمل  �لف�ساد  مكافحة 
�حلكومية  �جل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
و�خل���ا����س���ة الإي����ج����اد ب��ي��ئ��ة �آم���ن���ة، 

وتاأدية  ب��اأم��ان��ات��ه��م،  �ل���وف���اء  ع��ل��ى 
�ل����و�ج����ب����ات ب����اإخ����ال�����ض، ورع���اي���ة 
م�����س��ال��ح �الآخ�����ري�����ن، ك���م���ا رك����زت 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �حل���ف���اظ ع��ل��ى �ملال 
غري  �لتّك�سب  ع��ن  و�ل��ب��ع��د  �ل��ع��ام، 
�لوظيفة  ��ستغالل  �مل�سروع، وعدم 
�أو �ل�سلطة ملنافع �سخ�سية وتعزيز 
يف  �لتهاون  وع��دم  �لديني،  �ل���و�زع 

تطبيق �لقو�نني.
وتنوعت و�سائل �حلملة و�أ�ساليبها 
ب�����ني حم����ا�����س����ر�ت وور����������ض عمل 
ن�سرها  مت  وب���و����س���رت�ت  ب��ع��د  ع���ن 
ع���رب و���س��ائ��ل �الإع�����الم �مل��خ��ت��ل��ف��ة ، 
�ملجتمع  �أف���ر�د  تثقيف  على  رك��زت 
�لقانونية  �ل���ت���ج���اوز�ت  مب��خ��اط��ر 
وت����ع����زي����ز �مل���ف���اه���ي���م �الأخ����الق����ي����ة 

�ملفاهيم  وتغيري  �ل��ف�����س��اد،  ح���االت 
و�ل���ث���ق���اف���ة �ل���ت���ي ت��ع��ي��ق �الإب������الغ 
ع���ن ت��ل��ك �حل�����االت، ون�����س��ر �لقيم 
بالت�سريعات  و�الل��ت��ز�م  �لوظيفية 
وتطبيق  �ل���ن���اظ���م���ة،  و�ل���ق���و�ن���ني 
وحتفيز  �لفاعلة،  �لعمل  �إج���ر�ء�ت 
منت�سبيها  �إ���س��ر�ك  على  �ملوؤ�س�سات 
ت�سهم  وح���م���الت  ع��م��ل  ور������ض  يف 
�لنز�هة  يف  م�ستنري  فكر  ب��ن��اء  يف 

�لوظيفية.
ك��م��ا ع���ززت ���س��رط��ة �أب��وظ��ب��ي ن�سر 
ثقافة �لنز�هة و�الأمانة و�مل�سوؤولية 
وتر�سيخ  �مل�ستهدفة،  �لفئات  ل��دى 
م����ف����ه����وم �ل�����رق�����اب�����ة �ل����د�خ����ل����ي����ة 
جمال  يف  بامل�سوؤولية  و�الإح�سا�ض 
م����ن خماطر  و�ل����وق����اي����ة  �ل���ع���م���ل 

�لتعريف  �لقانونية،و  �ل��ت��ج��اوز�ت 
مبنجز�ت �لدولة يف جمال �لنز�هة 
�لوظيفية، وطرق �الإبالغ و�الإدالء 
ب��امل��ع��ل��وم��ات، وح��م��اي��ة �مل��ب��ل��غ��ني و 
�أد�ء  يف  �ل��ع��ام��ة  �مل�����س��ل��ح��ة  تغليب 
على  حفاظاً  �لوظيفية،  �لو�جبات 

مكت�سبات �لوطن.
وحثت �أفر�د �ملجتمع على �لتعاون 

�حل�سارية  �ل���������س����ورة  ل���ت���ع���زي���ز 
للمجتمع، عرب �لتو��سل مع خدمة 
"�أمان "،على �لرقم 8002626 
�أو �إر�سال ر�سالة ن�سية على �لرقم 
للجمهور  تتيح  ،و�ل��ت��ي   2828
مت��ري��ر �مل��ع��ل��وم��ات �الأم��ن��ي��ة حول 
تعزيز �جلهود  تفيد يف  �سكوك  �أي 

�الأمنية.

وفيات وال  �شفاء  حالة  و86  بكورونا  جديدة  اإ�شابة   60
•• اأبوظبي-وام

لتو�سيع  �مل��ج��ت��م��ع  �ل�����س��ح��ة ووق���اي���ة  وز�رة  م��ع خ��ط��ة  مت��ا���س��ي��ا 
�ملبكر  �الكت�ساف  بهدف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�سات  نطاق  وزي���ادة 
 - "كوفيد  �مل�ستجد  كورونا  بفريو�ض  �مل�سابة  �حل��االت  وح�سر 
�إجر�ء  عن  �ل��وز�رة  �أعلنت   .. وعزلهم  لهم  19" و�ملخالطني 
�ملا�سية   24 �ل�  �ل�ساعات  خالل  جديد�  فح�سا   320،857
على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث تقنيات 

�لفح�ض �لطبي.
  و�ساهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�سي و�لفح�ض يف �لدولة وتو�سيع 
نطاق �لفحو�سات على م�ستوى �لدولة يف �لك�سف عن 60 حالة 

�إ�سابة جديدة بفريو�ض كورونا �مل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، 
وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية �ل�سحية �لالزمة، 

وبذلك يبلغ جمموع �حلاالت �مل�سجلة 742،567 حالة.
   و �أعلنت وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة 
وفاة خالل �الأربع و�لع�سرين �ساعة �ملا�سية، وبذلك يبلغ عدد 

�لوفيات يف �لدولة 2،149 حالة.
  كما �أعلنت �لوز�رة عن �سفاء 86 حالة جديدة مل�سابني بفريو�ض 
�أعر��ض  من  �لتام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  �مل�ستجد  كورونا 
دخولها  منذ  �ل��الزم��ة  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  تلقيها  بعد  �مل��ر���ض 
 737،656 �ل�سفاء  ح��االت  جمموع  يكون  وبذلك  �مل�ست�سفى، 

حالة.

حكومة الفجرية تعلن عطلة نهاية االأ�شبوع ال�شبت واالأحد .. واجلمعة ن�شف يوم عمل
•• الفجرية - وام 

دولة  روؤي��ة  مع  متا�سياً  �الإم���ارة  يف  �الأ�سبوعي  �لعمل  نظام  تغيري  �لفجرية  �إم���ارة  حكومة  �عتمدت 
�لتطور�ت  ومل��و�ك��ب��ة  و�الأع��م��ال  �القت�ساد  قطاعات  يف  عاملياً  �لتناف�سي  موقعها  لتعزيز  �الإم����ار�ت 

و�لتوجهات �لعاملية.
وبح�سب �لقر�ر �سيتم تطبيق �لنظام �جلديد للعمل �الأ�سبوعي يف �إمارة �لفجرية على كافة �جلهات 

�حلكومية لتكون �أيام �لعمل من �الإثنني �إىل �خلمي�ض ون�سف يوم عمل يوم �جلمعة.
ومبوجب �لقر�ر ت�سبح عطلة نهاية �الأ�سبوع يومي �ل�سبت و�الأحد و�جلمعة ن�سف يوم وذلك �بتد�ء 

من تاريخ 1 يناير 2022 فيما �سيكون �الأحد 2 يناير �إجازة ر�سمية.
كما �ستكون �ساعات �لدو�م �لر�سمي يف �جلهات �حلكومية من �ل�ساعة 7:30 �سباحا �إىل 3:30 بعد 

�لظهر من �الإثنني �إىل �خلمي�ض ومن �ل�ساعة 7:30 �سباحا �إىل 12:00 ظهر�ً يوم �جلمعة.

ال�شحة تعلن تقدمي 32,981 
جرعة من لقاح كوفيد- 19 

•• اأبوظبي-وام 

 32،981 �أعلنت وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي 
جرعة من لقاح "كوفيد19-" خالل �ل�ساعات �ل� 24 �ملا�سية 
وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات �لتي مت تقدميها حتى �أم�ض 
 223.25 �للقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   22،080،184
جرعة لكل 100 �سخ�ض.ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة �لوز�رة 
لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�سعياً �إىل �لو�سول �إىل �ملناعة 
�ملكت�سبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �ست�ساعد يف تقليل �أعد�د 

�حلاالت و�ل�سيطرة على فريو�ض "كوفيد19-".

يف نيويورك.. ال�شيخ زايد اأ�شطورة تتحدى الزمن
•• نيويورك -وام

كان .. وال يز�ل.. و�سيبقى �ملغفور 
له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 
"طيب �هلل ثر�ه" �أ�سطورة تتحدى 
وب�سماته  وماآثره  باأعماله  �لزمن 
نيويورك  م��دي��ن��ة  ويف  �خل���ال���دة.. 
ي��ت��ج�����س��د ه����ذ� �مل��ع��ن��ى ع��ل��ى �أر�����ض 
�لو�قع يف عدة ظو�هر ومنا�سبات، 

وعدة �أماكن خمتلفة.
ع�سرة  �لثانية  يف  ك��ان��ت  فالبد�ية 
دي�سمرب  �الأول من  يوم  م�ساء  من 
�جل������اري، وع��ل��ى �أه����م ���س��ا���س��ة من 
ميد�ن  يف  �ل��ع��م��الق��ة  �ل�����س��ا���س��ات 
�أ�سهر  تامي �سكوير �لذي يعد �أحد 
ميادين �لعامل، وهي �ل�سا�سة �لتي 
�سكرين"..  �إي��ج��ل   " عليها  يطلق 
�لثانية  �ل�����س��اع��ة  دق����ت  وع���ن���دم���ا 
�جلماهري  ب���د�أت  بال�سبط  ع�سرة 
ت�����س��ط��ف ل��ت�����س��اه��د ت����اري����خ دول����ة 
�مل��ا���س��ي و�حلا�سر،  ب��ني  �الإم�����ار�ت 
على  متتابعة  ل��ق��ط��ات  �سل�سلة  يف 
مدته  ف���ي���دي���و  خ������الل  �ل�������س���ا����س���ة 
ن�ساأة  ي�ستعر�ض  تقريبا،  دقيقتني 
وتطور ونه�سة دولة �الإم��ار�ت مع 
للقائد  فيديو  ولقطات  �سور  عدة 
�سلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�سيخ  �ملوؤ�س�ض 
و  ثر�ه"،  �هلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  �آل 
خليفة  �ل�����س��ي��خ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�لدولة  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ملعامل  من  وع��دد  �هلل"،  "حفظه 
�الإم���ار�ت، ف�سال عن  �ل�سهرية يف 
لقطات خمتلفة من مار�ثون ز�يد 
�الإم�����ار�ت  تنظمه  �ل���ذي  �خل���ريي 
نيويورك  مدينة  يف  �سنوي  ب�سكل 
ويوجه   ،2005 ع��ام  م��ن  �عتبار� 

�الإمار�ت  يوم  ليكون  دي�سمرب  من 
يف ن����ي����وي����ورك ع����ن ذك����ري����ات����ه يف 
�خلري،  ز�ي����د  د�ر  ويف  �الإم��������ار�ت، 
�ل��ت��ي ق�ساها  �ل��ط��ف��ول��ة  ذك���ري���ات 
بني حنايا هذ� �لوطن �لذي يقبل 
�الآخ����ر ب��ك��ل ���س��ه��ول��ة، وي��وف��ر لكل 
ويحقق  �لكرمية،  �حلياة  فيه  من 
ل����ه �ل���ع���د�ل���ة و�الأم��������ن و�الأم��������ان، 
ودينه  جلن�سه  �لكامل  و�الح���رت�م 
وعمله ومذهبه، برعاية كاملة من 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان  �ملغفور له 
�آل نهيان، وو��سل �مل�سرية �ساحب 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
"حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ض  نهيان  �آل 

�هلل".
وبعد فوزه باملركز �الأول يف �ملارثون 

ت�سدرت  ثر�ه" ، حيث  �هلل  "طيب 
ماآثره كل �الأحاديث، بني �ل�سيوف 
مبختلف �للغات، وكان هو �لغائب 
وكانت  �ملنا�سبة،  تلك  يف  �حلا�سر 
و�عتد�لها  ب��ن��ه�����س��ت��ه��ا  �الإم��������ار�ت 
وت�ساحمها و�أخوتها �الإن�سانية هي 
�ل��ن��ج��م �ل��ق��ط��ب��ي �الأوح�����د يف تلك 

�لليلة.
كان  ن��ي��وي��ورك  ���س��و�رع مدينة  ويف 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان  �ملغفور له 
�الإعالنات  يف  ح��ا���س��ر�  ن��ه��ي��ان  �آل 
�مل���وج���ودة ع��ل��ى �حل��اف��الت �لعامة 
باملدينة، �لتي جتوب �ل�سو�رع، من 
خالل �سعار عام �خلم�سني وبع�ض 
�لتذكارية..  و�ل��ل��ق��ط��ات  �ل�����س��ور 
بارك"  "برو�سبيكت  ح��دي��ق��ة  ويف 

ري��ع��ه ل��الأع��م��ال �خل��ريي��ة، وكانت 
�لفيلم  ل��ه��ذ�  �الأ���س��ا���س��ي��ة  �خللفية 
ه��و �ح��ت��ف��ال دول���ة �الإم������ار�ت بعام 
�لفيديو  ه����ذ�  وظ����ل  �خل��م�����س��ني، 
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�أيام كاملة.
ويف م�ساء ليلة �لثاين من دي�سمرب 
وحتديد� يف مقر �لقن�سلية �لعامة 
ل��ل��دول��ة مب��دي��ن��ة ن��ي��وي��ورك حيث 
�خلم�سني  �الحت��اد  عيد  �حتفالية 
وتقدير  ح�����ب  م����ظ����اه����رة  ك����ان����ت 
�لعرب  �ل�سيوف  كل  من  وع��رف��ان 
و�الأجانب و�مل�سوؤولني �الأمريكيني، 
�لب�سمة  و����س���اح���ب  ل������الإم������ار�ت 
�خل���ال���دة يف ت��اري��خ��ه��ا �مل��غ��ف��ور له 
نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ 

تعد  �ل��ت��ي  "بروكلني"  منطقة  يف 
و�ح��دة من �أك��رب �حل��د�ئ��ق �لعامة 
يف ن��ي��وي��ورك، ك��ان �حل���دث �الأكرب 

وهو مار�ثون ز�يد �خلريي..
�أقيمت  �لتي  �ال�ستثنائية  �لن�سخة 
مب��ن��ا���س��ب��ة ع���ام �خل��م�����س��ني، و�لتي 
�ل�سعب  م��ن  �الآالف  عليها  �أق��ب��ل 
مدينة  يف  و�مل��ق��ي��م��ني  �الأم���ري���ك���ي 
�لتحديد  وج�����ه  ع���ل���ى  ن���ي���وي���ورك 
ت��ق��دي��ر� لال�سم  ل��ل��م�����س��ارك��ة ف��ي��ه، 
وللمنا�سبة  يحمله،  �ل��ذي  �ل��غ��ايل 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة �ل��ت��ي ي��ق��ام م���ن �أجل 

�الحتفاء بها.
حتدث  �مل��ارث��ون  ينطلق  �أن  وق��ب��ل 
�ساحب  كيفني  توما�ض  �ل�سيناتور 
�لثاين  ي����وم  ت��خ�����س��ي�����ض  م���ق���رتح 

يف ك��ل م��ك��ان، ول��دي��ه��ا ق��ن��اع��ة باأن 
ز�ي�����د �خل�����ريي يحمل  م����ار�ث����ون 
�خلري  ن�سر  لرجل  ��سطوري  ��سم 
يف ك���ل م��ك��ان ب��ال��ع��امل، ودول�����ة مل 
�ل��وق��وف بجانب  ت��دخ��ر ج��ه��د� يف 

�ملحتاجني مبختلف �لقار�ت.
مدينة  يف  فندق  و�أق���دم  �أ�سهر  ويف 
" ذ� بالز�  ف��ن��دق  ن��ي��وي��ورك وه���و 
فايفث �أفينو" �ملطل على "�سنرت�ل 
�ملفاجاأة  ك��ان��ت  �ل�����س��ه��ري..  بارك" 
لهذ�  �لرت�ثية  �ملكتبة  يف  �ل�����س��ارة، 
�إىل  ملكيتها  ت��ع��ود  �ل��ت��ي  �ل��ف��ن��دق 
�أكرب  " �أ�سولني" �إح���دى  موؤ�س�سة 
�ملتخ�س�سة  و�لن�سر  �لطباعة  دور 
�الأدب������ي������ة  �مل�������ر�ج�������ع  ط����ب����اع����ة  يف 
�أهم  فيها  ل��ت��ع��ر���ض  و�ل��ت��اري��خ��ي��ة، 
�لنجم  وك��ان  وكتبها،  مطبوعاتها 
�لكتب  ه����ذه  ك���ل  ب���ني  �ل��رئ��ي�����س��ي 
�مل��ه��م��ة ه���و �ل��ك��ت��اب �ل����ذي يحمل 
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ز�يد �أ�سطورة تتحدى �لزمن.
�لفخم  �لكتاب  ه��ذ�  حمتويات  ويف 
�أي�سا  معناه  ترجمة  ميكن  �ل��ذي 

.. �أكد جون كامبني يف ت�سريحاته 
لوكالة �أنباء �الإمار�ت" و�م" �أنه قر�أ 
ز�يد  �ل�سيخ  له  �ملغفور  �لكثري عن 
�الإمار�ت،  دول��ة  وع��ن  �سلطان،  بن 
�لنه�سة  �ال�ستثنائية يف  وجتربتها 
�خت�سار  ع��ل��ى  وق���درت���ه���ا  و�ل��ن��م��و 
لالبتكار  رم��ز�  باتت  حتى  �لزمن، 
م�سري�  للتميز،  وموطنا  و�الإب���د�ع 
�إىل �أنه جاء للم�ساركة يف �ملار�ثون 
كنوع من �أنو�ع �لوفاء لهذ� �لرجل 
�ل��ع��ظ��ي��م��ة، بغ�ض  �ل���دول���ة  وت��ل��ك 
�ل��ن��ظ��ر ع��ن �ل��ت��ف��ك��ري يف �ل��ف��وز �أو 

�خل�سارة.
�أك��دت هريوت   .. نف�سه  �ل�سياق  يف 
ج��و�جن��ول �ل��ف��ائ��زة ب��امل��رك��ز �الأول 
�ل�سيد�ت  م�ستوى  على  �ل�سباق  يف 
يف  �الإم������������ار�ت  دول�������ة  جت����رب����ة  �أن 
�لنه�سة و�لنمو و�الزده��ار جديرة 
باالحرت�م، و�أنها �سبق لها �مل�ساركة 
يف م��ار�ث��ون ز�ي��د �خل��ريي يف عدة 
ي�سادفها  مل  لكنها  ���س��اب��ق��ة  ن�سخ 
�لدور  تقدر  و�أنها  للفوز،  �لتوفيق 
�لذي  �لكبري  و�خل��ريي  �الإن�ساين 
�ملا�سي  يف  �الإم�����������ار�ت  ب����ه  ت���ق���وم 
�ملحتاجني  مل�����س��اع��دة  و�حل���ا����س���ر 

�إىل" �ل�سيخ ز�يد.. �الإرث �الأبدي" 
�لكاتبة مرينا عياد مت  تاأليف  من 
�ملغفور  وم�سرية  �سرية  ��ستعر��ض 
ل���ه �ل�����س��ي��خ ز�ي�����د ب���ن ���س��ل��ط��ان �آل 
وجتربته  �مل��وؤ���س�����ض،  �لقائد  نهيان 
�لفتية،  �ل���دول���ة  وت��ط��ور  ن�����س��اأة  يف 
�لعامل،  بزعماء  وعالقاته  وماآثره 
�ل�سور  من  كبري  ع��دد  عن  ف�سال 
�الأماكن  من  �لكثري  يف  له  �لنادرة 

بالدولة وخارجها.
�ملكتبة  تلك  �أمينة  بيكر  لويز�  �أم��ا 
�لثمينة  �لكتب  بيع  يف  �ملتخ�س�سة 
�لكتاب  ق������ر�أت  �أن���ه���ا  �أك������دت  ف��ق��د 
�أم��ام كلمة  بعمق، وتوقفت طويال 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان  �ملغفور له 
�لتي  ثر�ه"،  �هلل  "طيب  نهيان  �آل 
من  �الأوىل  �ل�سفحات  يف  و�سعت 
هي  �حلقيقية  ث��روت��ي  �لكتاب:" 
�أنها  �إىل  م�سرية   ، �سعبي"  �سعادة 
�لرجل،  وم�����س��رية  ���س��رية  تخت�سر 
ومدى �إقباله على �لعطاء كالنهر 
�ملتدفق، و�لقيم �حلقيقية للقيادة 
�ل�سعار  ه��ذ�  و�أن  و�الإي��ث��ار،  و�لنيل 
هو �سر �إبد�ع ونه�سة وتطور دولة 

�المار�ت وتفرد جتربتها �لرية.

�شلل تك�شف عن خطط لتطوير م�شاريع زراعية وا�شعة النطاق يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام

�أع��ل��ن��ت ���س��رك��ة ���س��الل ع��ن ت��وق��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ة ���س��ر�ك��ة م��ع ���س��رك��ة �أجريتك 
�لدولة  يف  �لزر�عية  �مل�ساريع  من  لعدد  �لرئي�سي  "Agritek" �ملطور 
بهدف تطوير م�ساريع زر�عية و��سعة �لنطاق �سمن �ملز�رع �ملتعاقدة مع 
�لتكنولوجيا  ��ستخد�م حلول  �أبوظبي من خالل  �إم��ارة  �سركة �سالل يف 
�لزر�عية �ملتقدمة. وتاأتي هذه �خلطوة متا�سياً مع �اللتز�م �لتام ل�سركة 
�لتي  �لغذ�ئي  لالأمن  �لوطنية  �ال�سرت�تيجية  م�ستهدفات  بدعم  �سالل 

تهدف �إىل توفري غذ�ء �سحي و�آمن وكايف لكافة �أفر�د �ملجتمع.
�أعلنت عنه �سالل يف �سهر  وتدعم �أجريتك م�سروع تطوير �ملز�رع �لذي 
�إمارة  يف  �ملحليني  �مل��ز�رع��ني  دع��م  �إىل  يهدف  و�ل���ذي   ،2021 نوفمرب 

�أبوظبي من خالل تعزيز تبني �لتكنولوجيا �لزر�عية �ملتقدمة، وحتفيز 
�لزر�عية  �ملنتجات  من  �ملحلي  �الإنتاج  لزيادة  �لتكنولوجيا  يف  �ال�ستثمار 
�لطازجة لتقليل �العتماد على �لو�رد�ت. وقع �التفاقية �سعادة �ملهند�ض 
و�سلطان  ���س��الل،  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �ل��ظ��اه��ري،  ���س��امل  ج��م��ال 
�جلابري، �لرئي�ض �لتنفيذي ل�سركة �أجريتك، وذلك يف حفل �أقيم بهذه 
�ملنا�سبة، على هام�ض معر�ض "�سيال �ل�سرق �الأو�سط"، �لذي ت�سارك فيه 
�سالل ب�سفتها �لر�عي �لرئي�سي للحدث. ح�سر �لتوقيع معايل �لدكتور 
مغري خمي�ض �خلييلي رئي�ض د�ئرة تنمية �ملجتمع و معايل حممد علي 
�أبوظبي،  حممد �ل�سرفاء �حلمادي رئي�ض د�ئرة �لتنمية �القت�سادية يف 
و�سعادة �سعيد �لبحري �سامل �لعامري مدير عام هيئة �أبوظبي للزر�عة 
و�ل�سالمة �لغذ�ئية، ومن�سور �ملال رئي�ض جمموعة �ملحافظ �ال�ستثمارية 

و  �مل�سوؤولني من �جلانبني.  كبار  "�لقاب�سة" /ADQ/، وعدد من  يف 
قال �سعادة �ملهند�ض جمال �سامل �لظاهري: " نوؤمن يف �سركة �سالل باأن 
غذ�ئية  منتجات  تقدمي  �إىل  �سيوؤدي  �لزر�عية  �لظروف  �أف�سل  توفري 
�ملتقدمة هو  �لزر�عية  �لتكنولوجيا  �عتماد حلول  و�أن  طازجة و�سحية. 
�سرط �أ�سا�سي لتعزيز زر�عة �ملحا�سيل يف �لبيئات �ملناخية �لقا�سية مثل 
�لبيئة �ل�سحر�وية يف دولة �الإمار�ت. وي�سرنا �لتعاون مع �سركة �أجريتك 
�ملزروعة  �ملحا�سيل  لتنويع  جتارياً  جمدية  تكنولوجية  حلول  لتوظيف 
�لزر�عي ورفع م�ستوى جودته. وتاأتي هذه  وزي��ادة حجم �النتاج  حملياً 
زر�عية  تقنيات  تقدمي  �إىل  �لهادفة  "�سالل"  م�ساعي  �سمن  �ل�سر�كة 
متطورة �أثبتت كفاءتها يف مو�جهة ق�سوة �لظروف �ملناخية، وقادرة على 

�ال�ستفادة من �لنظام �الإيكولوجي �لزر�عي يف �لدولة." 
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اأخبـار الإمـارات
اأمانة الوطني االحتادي تنظم ندوة حول ا�شتخدام الذكاء اال�شطناعي يف الت�شريعات

•• اأبوظبي-وام

�الحتادي  �لوطني  للمجل�ض  �لعامة  �الأمانة  �أم�ض  نظمت 
�لت�سريعات،  يف  �ال�سطناعي  �لذكاء  ��ستخد�م  حول  ندوة 
حا�سر فيها من �جلامعة �الأمريكية يف �الإمار�ت، �لدكتور 
�مللكية  ماج�ستري  برنامج  مدير  يون�ض  بني  �سالح  جهاد 
�إي��ن��ا���ض �خل���ال���دي ع�����س��و �لهيئة  �ل��ف��ك��ري��ة، و�ل���دك���ت���ورة 
�سعيد  �سيف  �لدكتور  �سعادة  �ل��ن��دوة  ح�سر  �لتدري�سية. 
�ملهريي �الأمني �لعام �مل�ساعد للت�سريع و�لرقابة يف �ملجل�ض 

�لوطني �الحتادي، و�لباحثون يف �الأمانة �لعامة.
�ل����ن����دوة ع����دة حم�����اور ح����ول م��ف��ه��وم �لذكاء  وت���ن���اول���ت 
�ل���ع���امل، وخدمات  ����س��ت��خ��د�م��ه يف  �ل�����س��ن��اع��ي، وجم����االت 

ت��وظ��ي��ف��ه��ا الأع�ساء  �ل��ت��ي مي��ك��ن  �ل���ذك���اء �ال���س��ط��ن��اع��ي 
�لت�سريعية  �ل�سياغة  يف  و��ستخد�مها  �لوطني،  �ملجل�ض 
�لندوة  يف  �ملحا�سرون  و��ستعر�ض  �لربملانية.  و�لتقارير 
�أم��ث��ل��ة وجت����ارب ع��ل��ى ����س��ت��خ��د�م �ل��ذك��اء �ال���س��ط��ن��اع��ي يف 
�لعملية �لت�سريعية، ومميز�ت تطويعه يف �لعمل �لربملاين 
يف  �ال�سطناعي  �لذكاء  ��ستخد�م  تو�جه  �لتي  و�ملعوقات 

�لعملية �لت�سريعية.
دولة  �إن  �مل���ه���ريي،  �سعيد  ���س��ي��ف  �ل��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  وق����ال 
�الإمار�ت �سباقة يف تطويع �لتكنولوجيا وعلى ر�أ�سها �لذكاء 
�ال�سطناعي يف �لعديد من �ملجاالت، م�سري�ً �سعادته �إىل 
�أن �ملجل�ض �لوطني �الحتادي يو�كب هذ� �لتقدم يف ت�سهيل 
��ستخد�م  �لت�سريعية من خالل  �ملختلفة خا�سة  عملياته 

�لذكاء �ال�سطناعي، و�لتي تتو�ءم مع �لتوجهات �حلكومية 
�ال�سطناعي".  للذكاء  �الإم���ار�ت  "��سرت�تيجية  و�أه���د�ف 
�أن �لذكاء �ال�سطناعي �سيلعب دور�ً حمورياً وهاماً  و�أكد 
من  تطبيقه  خ��الل  فعالة  ح��ل��واًل  و�سيقدم  �مل�ستقبل  يف 
قبل �لباحث �لقانوين و�مل�سرع، خا�سة و�أن دولة �الإمار�ت 
بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �عتماد  موؤخر�  �سهدت 
ز�يد �آل نهيان، رئي�ض �لدولة "حفظ �هلل" �أ�سخم م�سروع 
يف  �ل��دول��ة  يف  �الحت��ادي��ة  و�لقو�نني  �لت�سريعات  لتطوير 
نه�سة  تو�كب  وتعديالتها  �لقو�نني  من  متكاملة  حزمة 
دور  �ال�سطناعي  �لذكاء  يلعب  وهنا  �الإم���ار�ت،  وتطلعات 
هاماً يف فهم �ملحتوى �لقانوين و�إيجاد �لن�سو�ض �ملتعلقة 

بالدر��سات �لتي يقوم بها �لباحث �لقانوين.

االإمارات واليون�شكو توقعان اتفاقية اإن�شاء املركز الدويل لبناء القدرات يف جمال الرتاث

�لثقايف  وقال �سعادته يعد �لرت�ث 
غري �ملادي �أحد مقومات �حل�سارة 
�الإن�����س��ان��ي��ة وم��وؤ���س��ر�ً ع��ل��ى نه�سة 
ومن  و�ملجتمعات  �ل�سعوب  وتقدم 
يحقق  �أن  ع��ل��ي��ه  �حل���ف���اظ  ����س���اأن 
�لثقافات  بني  �لتقارب  من  مزيد�ً 
قيم  بينهم  وي��ر���س��ي  و�جل��ن�����س��ي��ات 
�ل���ت���ف���اه���م و�ل����ت����ع����اون و�ل�������س���الم 
�ل����دويل لبناء  ل��ل��م��رك��ز  و���س��ي��ك��ون 
�لقدر�ت يف جمال �لرت�ث �لثقايف 
�ساأن  �لعربية  ب��ال��دول  �مل��ادي  غري 
كبري يف �لو�سول �إىل هذه �لغايات 
�لعامل  دول  ع��ل��ي��ه��ا  جت��م��ع  �ل���ت���ي 
ب��ن��اء ق����در�ت  �أن  ك���اف���ة. و�أ�����س����اف 
�لكو�در �لعربية �لعاملة يف جمال 
�ل��رت�ث �لثقايف غري �مل��ادي ي�سهم 
�لثقافات  ب��ني  �حل���و�ر  ت�سجيع  يف 

و�إن�ساء  �لقادمة  لالأجيال  �الإرث 
�لو�سول  على  �ل��ق��ادرة  �ملوؤ�س�سات 

�إىل هذ� �لهدف.
�إن�ساء  �أن  �إىل  معاليها  و�أ����س���ارت 
�مل���رك���ز �ل������دويل ل��ب��ن��اء �ل���ق���در�ت 
يف جم����ال �ل������رت�ث �ل���ث���ق���ايف غري 
�إم���ارة  يف  �لعربية  ب��ال��دول  �مل���ادي 
منظمة  ثقة  على  ي��وؤك��د  �ل�سارقة 
"�ليون�سكو" بقدرة دولة �الإمار�ت 
على تفعيل هذ� �ملركز وتوفري كل 
�الإم��ك��ان��ي��ات �ل��الزم��ة ل��ه لتحقيق 
يعك�ض  نف�سه  �ل��وق��ت  ويف  �أه��د�ف��ه 
جمال  يف  لالإمارة  �ملتمّيزة  �ملكانة 
وحر�سها  و�ل����������رت�ث  �ل���ث���ق���اف���ة 
�ساأنه  م���ا  ك���ل  �مل�����س��اه��م��ة يف  ع��ل��ى 
�لثقايف  �ل���رت�ث  على  يحافظ  �أن 

�ملحلي و�لعربي و�لعاملي.

تعزيز  م����ع  �ل���ع���رب���ي���ة  �ل�������دول  يف 
م��ق��ا���س��د و�أه�������د�ف �ت��ف��اق��ي��ة عام 
2003 يف �ملنطقة ورفع م�ستوى 
و�ملجموعات  �ملجتمعات  م�ساركة 
و�الأفر�د يف حماية �لرت�ث �لثقايف 
غري �ملادي �إ�سافة �إىل رفع م�ستوى 
�ل����وع����ي ب����ال����رت�ث �ل���ث���ق���ايف غري 
�ملادي و�سمان �حرت�مه يف �لدول 
�لعربية وتعزيز �لتعاون �الإقليمي 
�لثقايف  �ل��رت�ث  و�ل��دويل حلماية 
�ملركز حتت  �مل��ادي. و�سيعمل  غري 
"�ليون�سكو"  منظمة  م��ن  رع��اي��ة 
على تنفيذ بر�مج و�أن�سطة ق�سرية 
�لقدر�ت  ل��ب��ن��اء  �الأج�����ل  وط��وي��ل��ة 
�لثقايف  �ل���رت�ث  حماية  جم��ال  يف 
�لربنامج  �إىل  ت�ستند  �مل���ادي  غ��ري 
�لذي و�سعته منظمة "�ليون�سكو" 

�لثقافة  د�ئ�����رة  رئ��ي�����ض  �ل��ع��وي�����ض 
بال�سارقة و�سعادة �سلمى �لدرمكي 
�لوطنية  ل��ل��ج��ن��ة  �ل���ع���ام  �الأم������ني 
ل��ل��رتب��ي��ة و�ل���ث���ق���اف���ة و�ل���ع���ل���وم يف 
دولة �الإمار�ت و�سعادة �سامل خالد 
لدولة  �ل��د�ئ��م  �مل��ن��دوب  �لقا�سمي 

�الإمار�ت لدى "�ليون�سكو".
و�أك����دت م��ع��ايل ن���ورة ب��ن��ت حممد 
�لذي  �ل��ر�ئ��د  �ل���دور  على  �لكعبي 
ت��ل��ع��ب��ه دول����ة �الإم�������ار�ت يف حفظ 
وح���م���اي���ة �ل�������رت�ث �ل���ث���ق���ايف غري 
ح�سارياً  �إرث������اً  ب��اإع��ت��ب��اره  �مل�����ادي 
باأ�سرها  �الإن�سانية  منه  ت�ستفيد 
�ل�سر�كات  تعزيز  يتطلب  ما  وه��و 
�لفاعلة  �ل��دول��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ات  م���ع 
يف ه���ذ� �مل���ج���ال م���ن �أج����ل حتقيق 
م��زي��د م���ن �ل��ت��ع��اون ل�����س��ون هذ� 

وت��ع��زي��ز �الح������رت�م �مل���ت���ب���ادل بني 
�ملجتمعي  �لن�سيج  مكونات  جميع 
�ل���ب���ل���د�ن �ل��ع��رب��ي��ة م���ن خالل  يف 
�لثقايف  و�ل��ت��ن��وع  �ل��ه��وي��ات  حماية 
كافة  وحماية  �سون  عرب  لل�سكان 
ع��ن��ا���س��ر ه����ذ� �ل������رت�ث ب������دء�ً من 
و�لطقو�ض  و�ل��ت��ق��ال��ي��د  �ل����ع����اد�ت 
�ملهار�ت  �إىل  و���س��واًل  و�مل��م��ار���س��ات 
و�حِلرف و�لفنون على �ختالفها .
ومبوجب �التفاقية يخت�ض �ملركز 
على  للمحافظة  �ل��ق��در�ت  بناء  يف 
�ل��رت�ث �لثقايف غري �مل��ادي وذلك 
بهدف تعزيز �تفاقية عام 2003 
حلماية �لرت�ث �لثقايف غري �ملادي 
بالدول  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  يف  و�مل�����س��اه��م��ة 
�لعربية وتعزيز �لقدر�ت �ملوؤ�س�سية 
حلماية �لرت�ث �لثقايف غري �ملادي 

�لدكتور  �سعادة  رح��ب  جانبه  م��ن 
�إن�ساء  ب��اإع��الن  �مل�سّلم  عبد�لعزيز 
�سيعزز  �ل�������ذي  �جل����دي����د  �مل����رك����ز 
ودولة  �ل�سارقة  �إم���ارة  مكانة  م��ن 
�الإقت�ساد  جم�����ال  يف  �الإم����������ار�ت 
�الإبد�عي و�لعمل �لثقايف و�لرت�ثي 
�مل�ستوى  ع��ل��ى  ر�ئ������دة  وي��ج��ع��ل��ه��ا 
تطوير  يف  و�ل���ع���امل���ي  �الإق���ل���ي���م���ي 
�لعاملة  �لعربية  �لقدر�ت  وتاأهيل 
يف جم����ال �ل������رت�ث �ل���ث���ق���ايف غري 
�ملادي.. م�سيد�ً بتوجيهات وجهود 
�لدكتور  �ل�����س��ي��خ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو 
يف  �ل�سارقة  حاكم  �الأعلى  �ملجل�ض 
�ملادي  �لثقايف غري  �ل��رت�ث  حفظ 
ورعاية  ب���ه  و�الع���ت���ن���اء  وت��وث��ي��ق��ه 

ودعم �لعاملني فيه.

•• ال�صارقة-وام

�لعربية  �الإم��������ار�ت  دول�����ة  وق���ع���ت 
�ملتحدة  �الأمم  ومنظمة  �مل��ت��ح��ّدة 
ل����ل����رتب����ي����ة و�ل�����ع�����ل�����م و�ل����ث����ق����اف����ة 
�ملركز  الإن�ساء  �تفاقية  �ليون�سكو 
�ل��ق��در�ت يف جمال  لبناء  �ل���دويل 
�لرت�ث �لثقايف غري �ملادي بالدول 
و�لذي  �ل�سارقة  �إم��ارة  يف  �لعربية 
�ل�سارقة  م���ع���ه���د  م����ن  ���س��ي��ت��خ��ذ 
ل���ل���رت�ث م���ق���ر�ً ل���ه مب���ا ي�����س��ه��م يف 
دولة  تبذلها  �لتي  �جلهود  تعزيز 
�الإم��ار�ت و�إم��ارة �ل�سارقة حلماية 
�لرت�ث �لثقايف غري �ملادي وتعزيز 

�لوعي به.
�التفاقية  توقيع  مر��سم  �أقيمت 
�حلكمة"  "بيت  مب���ق���ر  �أم�����������ض 

بال�سارقة.
حممد  بنت  ن��ورة  معايل  ووقعتها 
و�ل�سباب  �لثقافة  وزي���رة  �لكعبي 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��وط��ن��ي��ة لدولة  رئ��ي�����س��ة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة للرتبية 
�أزوالي  و�أودري  و�لعلوم  و�لثقافة 
�الأمم  مل��ن��ظ��م��ة  �ل���ع���ام���ة  �مل����دي����رة 
و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة 
�ل�سيخة  ب��ح�����س��ور  "�ليون�سكو" 
�لقا�سمي  ����س���ل���ط���ان  ب���ن���ت  ب������دور 
للنا�سرين  �لدويل  �الحتاد  رئي�سة 
�لنا�سرين  ج��م��ع��ي��ة  م���وؤ����س�������ض   -
و�لرئي�ض  و�مل��وؤ���س�����ض  �الإم��ار�ت��ي��ني 
كلمات«،   « مل��ج��م��وع��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
و�سعادة �لدكتور عبد�لعزيز �مل�سّلم 
�ل�����س��ارق��ة للرت�ث  م��ع��ه��د  رئ��ي�����ض 
ب�����ن حممد  ع�����ب�����د�هلل  َو������س�����ع�����ادة 

ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ �ل��ف��ع��ال الت��ف��اق��ي��ة عام 
وبيانات  م���و�د  وتكييف   2003
بناء �لقدر�ت �لتي طورتها منظمة 
�ل�سياق  مع  لتتالءم  "�ليون�سكو" 
�إىل  ترجمتها  و�سمان  �الإقليمي 

�للغة �لعربية.
�سبكات  ب��ب��ن��اء  �مل��رك��ز  �سيقوم  ك��م��ا 
�ملجتمعات  ب��ني  وت��و����س��ل  �ت�����س��ال 
�ملعنيني  و�الأف�������ر�د  و�مل��ج��م��وع��ات 
ل��دع��م ن��ق��ل �ل����رت�ث �ل��ث��ق��ايف غري 
�لفعاليات  وتنظيم  ون�سره  �مل��ادي 
على  �ل����ع����ام����ة  و�الإج�����ت�����م�����اع�����ات 
�ل�����س��ع��ي��دي��ن �الإق��ل��ي��م��ي و�ل����دويل 
�إىل جانب تعزيز �سبكات �الإت�سال 
لتبادل  و�الإق���ل���ي���م���ي���ة  �ل����دول����ي����ة 
�ملعلومات و�ملعارف �ملتعّلقة بحماية 
�ل��رت�ث �لثقايف غري �مل��ادي مبا يف 
�لعامة  �لنتائج  �إط���ار  �سياق  ذل��ك 

لالتفاقية و�إر�سال تقارير دورية.
�أي�ساً  حتت�سن  �ل�سارقة  �أن  يذكر 
�مل��رك��ز �الإق��ل��ي��م��ي حل��ف��ظ �لرت�ث 
�لثقايف يف �لوطن �لعربي /�إيكروم 
�أ���س�����س��ه �ملركز  - �ل�����س��ارق��ة/ �ل���ذي 
ل��در����س��ة ح��ف��ظ وترميم  �ل����دويل 
�مل��م��ت��ل��ك��ات �ل��ث��ق��اف��ي��ة /�إي����ك����روم/ 
"�ليون�سكو"  مل��ن��ظ��م��ة  �ل����ت����اب����ع 
ب���اال����س���رت�ك م���ع ح��ك��وم��ة �إم�����ارة 
وي�سعى   2011 ع����ام  �ل�����س��ارق��ة 
�ملركز �إىل تعزيز قدر�ت �لعاملني 
�لر�سمية  �ل�����رت�ث  م��وؤ���س�����س��ات  يف 
من  لتمكينهم  �الأع�����س��اء  ب��ال��دول 
�لثقايف  �ل�������رت�ث  م����و�ق����ع  �إد�رة 
و�ملجموعات  �لتاريخية  و�مل��ع��امل 

�ملتحفية وفق �أ�س�ض م�ستد�مة.

حكومة راأ�ص اخليمة تعتمد تغيري نظام ومواعيد العمل االأ�شبوعي
•• راأ�س اخليمة -وام 

�عتمدت حكومة �إمارة ر�أ�ض �خليمة تغيري نظام ومو�عيد �لعمل �الأ�سبوعي يف �جلهاز �حلكومي �ملحلي متا�سياً مع 
روؤية دولة �الإمار�ت وجهودها �مل�ستمرة �لر�مية �إىل مو�كبة �لتطور�ت و�لتوجهات �لعاملية، وبهدف تعزيز مكانتها 

على موؤ�سر�ت �لتناف�سية يف خمتلف �ملجاالت.
�أيام  لتكون  ر�أ���ض �خليمة على كافة �جلهات �حلكومية  �إم��ارة  �الأ�سبوعي يف  للعمل  �لنظام �جلديد  و�سيتم تطبيق 

�لعمل من �الإثنني �إىل �خلمي�ض، ون�سف يوم عمل يوم �جلمعة.
3:30 بعد �لظهر من  7:30 �سباحا �إىل  كما �ستكون �ساعات �لدو�م �لر�سمي يف �جلهات �حلكومية من �ل�ساعة 

�الإثنني �إىل �خلمي�ض ومن �ل�ساعة 7:30 �سباحاً �إىل 12:00 ظهر�ً يوم �جلمعة.
ومبوجب �لقر�ر، ت�سبح عطلة نهاية �الأ�سبوع يومي �ل�سبت و�الأحد و�جلمعة ن�سف يوم، وذلك �بتد�ًء من تاريخ 1 
يناير 2022، على �أن يتم يف تطبيق هذ� �لقر�ر مر�عاة متطلبات �لهيئات و�جلهات �لتي ت�ستدعي طبيعة عملها 

غري ذلك.. كما �سي�ستمر نظام �لعمل �ملرن و�لعمل عن بعد وفقا لل�سو�بط و�ملوجهات ذ�ت �ل�سلة.

حاكم راأ�ص اخليمة ي�شتقبل رئي�ص وزراء والية غوجارات الهندية
•• راأ�س اخليمة-وام

�ملجل�ض  ع�سو  �لقا�سمي،  �سقر  بن  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ��ستقبل 
�الأعلى حاكم ر�أ�ض �خليمة، يف ق�سر �سمّوه مبدينة �سقر بن حممد �م�ض، 
معايل بوبيندر�بهاي باتيل، رئي�ض وزر�ء والية غوجار�ت بجمهورية �لهند، 
�لذي يزور �لبالد حالياً و�لوفد �ملر�فق له، وذلك بح�سور �ل�سيخة �آمنة بنت 
�سعود بن �سقر �لقا�سمي، رئي�ض جمل�ض �إد�رة مكتب �ال�ستثمار و�لتطوير 

يف ر�أ�ض �خليمة، وعدد من �مل�سوؤولني يف �الإمارة.
معه  وتبادل  �ل�سيف،  مبعايل  �خليمة  ر�أ���ض  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  ورح��ب 
�الأحاديث حول تعزيز عالقات �لتعاون وتو�سيع �آفاقها بني دولة �الإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة وجمهورية �لهند على خمتلف �ل�سعد.
وتقديره  �سكره  ب��ال��غ  ع��ن  ب��ات��ي��ل،  بوبيندر�بهاي  م��ع��ايل  ع��رب  جانبه  م��ن 
ل�ساحب �ل�سمو حاكم ر�أ�ض �خليمة على كرم �ل�سيافة وح�سن �ال�ستقبال، 

موؤكد�ً �أنها تعك�ض متانة عالقات �لتعاون بني �الإمار�ت و�لهند.

زيارات رفيعة امل�شتوى.. والتطوع وتعزيز ال�شلم يت�شدران امل�شهد
•• اأبوظبي-وام

�مل�ستوى  �لرفيعة  بالزيار�ت  دبي   2020 �إك�سبو  من  �لعا�سر  �الأ�سبوع  متيز 
من قبل كبار �مل�سوؤولني يف �لدول �ل�سقيقة و �ل�سديقة، فيما و��سل �حلدث 
�لعاملي زخم �لفعاليات ذ�ت �لطابع �لعاملي ال�سيما تلك �ملرتبطة بتعزيز قيم 
ومفاهيم �لتعاي�ض �ل�سلمي و �لت�سامح �إىل جانب �لتطوع. وت�ستعر�ض وكالة 
�أنباء �الإمار�ت "و�م" يف تقرير "�إك�سبو يف �أ�سبوع" �أبرز �لفعاليات و�ملنا�سبات 
�لتي �سهدها �حلدث �لعاملي يف �أ�سبوعه �لعا�سر. ��ستقبل �إك�سبو 2020 دبي 
خالل �الأ�سبوع �لعا�سر عدد� من كبار �مل�سوؤولني يف �لدول �ل�سقيقة و�ل�سديقة، 
حيث ز�ر �حلدث �لعاملي خالل تلك �لفرتة فخامة �لرئي�ض �إميانويل ماكرون 
رئي�ض جمهورية فرن�سا �ل�سديقة، وفخامة �لرئي�ض كارلو�ض �لفار�دو كي�ساد� 
ل�ساحب  �ملميزة  �لزيارة  جانب  �إىل  �ل�سديقة،  كو�ستاريكا  جمهورية  رئي�ض 
�ل�سمو �مللكي �الأمري حممد بن �سلمان بن عبد �لعزيز �آل �سعود ويل �لعهد 
نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء وزير �لدفاع يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية �لذي 
�طلع خاللها على جناحي �ململكة و�الإمار�ت يف �إك�سبو 2020 دبي. وك�سفت 
�للجنة �ملنظمة الإك�سبو 2020 دبي �أن زو�ر �حلدث �لعاملي �رتفع �إىل نحو 5 
ماليني و664 �ألفا حتى تاريخ 5 دي�سمرب �جلاري، فيما بلغ عدد �لزيار�ت 

�الفرت��سية عرب �ملن�سات �لرقمية 25 مليون زيارة.

تعزيز ال�شلم
�نطلقت يف �إك�سبو 2020 دبي �أعمال �مللتقى �لدويل �لثامن ملنتدى تعزيز 
من  �ل�ساملة  "�ملو�طنة  ع��ن��و�ن  حت��ت  �أي���ام   3 م��دى  على  عقد  �ل��ذي  �ل�سلم 
دور  �ل�سوء على  �ملنتدى  و�سلط  �ملت�سارك".  �لوجد�ن  �إىل  �مل�سرتك  �لوجود 
�ل�سالم  تعزيز  يف  �ملختلفة  �لديانات  و�أت��ب��اع  و�ل�سعوب  �ل��دول  بني  �لتعاون 
�لعاملي ورفاه �ملجتمعات، �إ�سافة �إىل تعزيز قيم �لتعارف و�حلو�ر و�لتعاي�ض 

بني �جلميع.

التطوع
�حتفلت �المار�ت باليوم �لعاملي للتطوع يف "�إك�سبو 2020 دبي" �لذي �سهد 
�ل�سوء على  �لتي �سلطت  �لفعاليات و�جلل�سات �حلو�رية  �لعديد من  �إقامة 

جهود �ملتطوعني يف �حلدث �لعاملي من خمتلف �جلن�سيات و�الأعمار.
�إك�سبو  يف  �ملتطوعني  �أن  �ملنا�سبة،  م��ع  تز�منا  ن�سرت  �إح�سائيات  وك�سفت 
دولة  من  منهم  �ملئة  يف   47 جن�سية   135 من  �أكر  ميثلون  دبي   2020

تزيد  �ملتطوعني  م��ن  �ملئة  يف   42 �أن  �الإح�سائيات  �أظ��ه��رت  كما  �الإم����ار�ت، 
�أعمارهم عن 30 عاما.

االإبداع
 �نطلقت فعاليات �ملوؤمتر �لعاملي لالقت�ساد �الإبد�عي �لذي يقام حتت �سعار 
»�إب��د�ع متكامل: ي�سنع �مل�ستقبل« يف مركز دبي للمعار�ض - �إك�سبو 2020 
وي�ستمر حتى يوم غد وذلك �سمن �سل�سلة �ملوؤمتر�ت و�لفعاليات �لتي تنظمها 

وز�رة �لثقافة و�ل�سباب يف �إك�سبو 2020 دبي.

ال�شب�ب
�سمن  �سبابية" وذل��ك  "�أ�سو�ء  مبادرة  لل�سباب  �الحتادية  �ملوؤ�س�سة  �أطلقت   
�لتعريف  �إىل  تهدف  �لتي  دب��ي   2020 �إك�سبو  يف  �ل�سباب  جناح  فعاليات 

مبهار�ت �ل�سباب و�إجناز�تهم.
هو�تفهم  على  رقميا  تطبيقا  و�جلمهور  �ل�سباب  للفنانني  �مل��ب��ادرة  وت��وف��ر 
و�ملطار�ت  �لدولة  �أ�سو�ق  يف  م�ساحات  حجز  �ل�سباب  للفنانني  يتيح  �لذكية 
�لتي  �مل�ساحات  �لت�سوق وغريها من  وم��ر�ك��ز  و�الأح��ي��اء  �الإب��د�ع��ي��ة  و�مل��ر�ك��ز 

ميكن ��ستخد�مها الأد�ء عرو�ض فنية حية للجمهور ب�سورة جماين.

ال�شع�دة
�لتنفيذيني  للروؤ�ساء  �حلكومية  �ل�سبكة  لقاء  دب��ي   2020 �إك�سبو  يف  عقد 
وجودة  لل�سعادة  �لوطني  �ل��ربن��ام��ج  نظّمه  �ل���ذي  �حل��ي��اة،  وج���ودة  لل�سعادة 
�حلياة، �لتابع لوز�رة تنمية �ملجتمع، و��ستملت فعاليات �للقاء على جمموعة 
جل�سات، ت�سمنت روؤية م�ستقبلية موحدة وهادفة، يف �إطار خطوط عري�سة، 
�لقطاعات  �حل��ي��اة يف خمتلف  ج���ودة  و�ق���ع  عليه  ي��ك��ون  �أن  يجب  م��ا  حت��دد 

بالدولة، خالل �ل�سنو�ت �ملقبلة.

االقت�ش�د
لدول  ل��الأع��م��ال  �ل��ع��امل��ي  �مل��ن��ت��دى  م��ن  �الأوىل  �لن�سخة  ف��ع��ال��ي��ات  �نطلقت   
 2020 »�إك�سبو  مع  بال�سر�كة  دب��ي،  تنظمه غرفة  و�ل��ذي   2021 �الآ�سيان 
دبي« يف مركز دبي للمعار�ض حتت �سعار »�سر�كات �قت�سادية عابرة للحدود«، 
ر�ب��ط��ة دول  �الإم����ار�ت ودول  �مل�����س��وؤول��ني و�ل����وزر�ء م��ن  مب�ساركة نخبة م��ن 
جنوب �سرق �آ�سيا »�الآ�سيان«، و�أكر من 45 متحدثاً مرموقاً يف 25 جل�سة 

نقا�سية.

وفد ال�شحفيني النم�شاوية ي�شيد مب�شرية الدولة التنموية اال�شتثنائية خلل 5 عقود
•• اأبوظبي-وام

�ل�سحفيني  جمعية  من  وفد  �أ�ساد 
�لتنموية  ب��امل�����س��رية  �ل��ن��م�����س��اوي��ة 
على  �الإم���ار�ت  لدولة  �ال�ستثنائية 
مد�ر 50 عاما و�لتي حققت خاللها 
�إجناز�ت نوعية ر�ئدة على خمتلف 
قيادتها  روؤي�����ة  ب��ف�����س��ل  �الأ����س���ع���دة 
للم�ستقبل  �ال�ست�سر�فية  �لر�سيدة 
م�ستقبل  تر�سيخ  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا 
مزدهر وم�ستد�م لالأجيال �ملقبلة. 
جاء ذلك يف ختام زيارة �لوفد �إىل 
19 �سحافيا  و�ل��ذي �سم  �ل��دول��ة 
من �أع�ساء �جلمعية ميثلون عدد� 
يف  �الإع���الم  وو�سائل  �ل�سحف  م��ن 
�ستوغر  برئا�سة كري�ستيان  �لنم�سا 
نائب رئي�ض �جلمعية وذلك تز�منا 
م����ع �الح����ت����ف����االت ب��ع��ي��د �الحت�����اد 
وكالة  م����ن  وب�����دع�����وة  �خل���م�������س���ني 
�أنباء �الإمار�ت "و�م". �سملت زيارة 
�ل���وف���د م��ه��رج��ان �ل�����س��ي��خ ز�ي����د يف 
�أبوظبي وجامع �ل�سيخ ز�يد �لكبري 
جمعية  �إىل  �إ���س��اف��ة  �أب��وظ��ب��ي  يف 
�طلع  �الإمار�تية حيث  �ل�سحفيني 
�جلمعية  تطور  تاريخ  على  �لوفد 
 2000 ع������ام  يف  ن�������س���اأت���ه���ا  م���ن���ذ 
�لتي  �ل���ي���وم و�الإجن����������از�ت  وح���ت���ى 
حققتها خالل �لفرتة �ملا�سية منذ 
�الحتاد  ع�سوية  �إىل  �ن�سمامها 
�ل���������دويل ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني وف����وزه����ا 
�لتنفيذية  �ل���ل���ج���ن���ة  يف  مب���ق���ع���د 
�ل�سحفيني  �حت���اد  يف  وع�سويتها 
�لعرب وم�ساركتها يف كافة �ملحافل 

�الإم���ار�ت���ي���ة وك��ذل��ك �الط����الع عن 
و�زدهار  تنمية  م�سرية  على  ق��رب 
دول�����ة �الإم���������ار�ت ع��ل��ى م�����د�ر 50 
للم�ستقبل.  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا  ع���ام���ا 
رحلة غنية  �لوفد خا�ض  �إن  وق��ال 
لالهتمام  وم����ث����رية  ب���امل���ع���ل���وم���ات 
ح��ي��ث ك���ان ج���دول �الأع���م���ال مليئا 
و�لتي  و�ل��ه��ادف��ة  �ملهمة  ب��ال��زي��ار�ت 
�ل�سيخ  م��ه��رج��ان  زي�����ارة  ت�سمنت 
�ل�سيخ  وج��ام��ع  �أب��وظ��ب��ي  ز�ي����د يف 
�إىل زي����ارة  �إ����س���اف���ة  �ل��ك��ب��ري  ز�ي�����د 
وم�ساركتها  �ل�سحفيني  جمعية 
�خلم�سني  �الحت��اد  بعيد  �الحتفال 
يف مقرها بحي �لفهيدي �لتاريخي 
 2020 �إك�سبو  زيارة  و�أي�سا  بدبي 
دب��ي �حل���دث �ل��ع��امل��ي �ل���ذي يجمع 

و�ملوؤمتر�ت �ل�سحافية و�الإعالمية 
�الإقليمية و�لدولية. كما ز�ر �لوفد 
�حلدث   " دب��ي   2020 "�إك�سبو 
ت�ست�سيفه  �ل���ت���ي  �ل���ب���ارز  �ل��ع��امل��ي 
دول�����ة �الإم��������ار�ت مب�����س��ارك��ة �أك���ر 
190 دول����ة، وم��وؤ���س�����س��ة دبي  م��ن 
تطلعات  ت��ع��ك�����ض  �ل���ت���ي  �مل�����س��ت��ق��ب��ل 
وطموحات دولة �الإمار�ت مل�ستقبل 
م�ستد�م ومزدهر، كما �طلع �لوفد 
نخبة  على  لل�سارقة  زيارته  خالل 
م���ن �أب�����رز م��ع��امل �الإم��������ارة. و�أك����د 
ن��ائ��ب رئي�ض  ���س��ت��وغ��ر  ك��ري�����س��ت��ي��ان 
�أن  �لنم�ساوية  �ل�سحفيني  جمعية 
مثالية  فر�سة  �سكلت  �لزيارة  هذه 
�لتعاون  عالقات  تعميق  �أج��ل  من 
�مل�������س���رتك م����ع و����س���ائ���ل �الإع�������الم 

190 دول��ة يف �الإمار�ت  �أك��ر من 
و�ل��ت��ع��رف ع���ن ق���رب ع��ل��ى �جلناح 
موؤ�س�سة  زي��ارة  بجانب  �لنم�ساوي 
دب���ي �مل�����س��ت��ق��ب��ل وع����دد م���ن �ملعامل 
وتوجه  �ل�سارقة.  �إم��ارة  يف  �لبارزة 
بال�سكر �إىل كافة جهات وموؤ�س�سات 
�لدولة �لتي �ساهمت يف جناح هذه 
�لكرمية  �لدعوة  مثمنا   .. �لزيارة 
م��ن وك��ال��ة �أن��ب��اء �الإم�����ار�ت "و�م" 
وجدها  �ل��ت��ي  �ال�ستقبال  وح��ف��اوة 
�أع�ساء  و�أب������دى  �ل���وف���د.  �أع�������س���اء 
بالتو�جد  �لكبرية  �سعادتهم  �لوفد 
�حتفاالتها  م��ع  تز�منا  �ل��دول��ة  يف 
بعيد �الحتاد �خلم�سني .. معربني 
عن متنياتهم لدولة �الإمار�ت دو�م 

�لتقدم و�الزدهار.
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العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم فيل �يت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2803282 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة حممد نو�ز حممد �ساليهون %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

حذف عدنان مقبول عبا�سى مقبول �حمد عبا�سى
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
�لبو�دي  �ل�س�����ادة/برج  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاوالت و�ل�سيانة �لعامة
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2070639 

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة �سالح علي �سالح �حلمريي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف من�سور �سالح علي �سالح �حلمريى

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/فابولو�ض خلدمات 

�لطباعة ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2800029 

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة لطيفه عبد�هلل نايف م�سعل �ملريخي %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف ح�سن يو�سف �سالح �حلمادي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/معهد  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

جود هوب للمو�سيقى
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2979844 

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ملبدعون 

للخياطة وطريز
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2724490 

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/هاي  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

مود للعطور
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3768880 

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/ال  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ميزون كون�سيبت كافيه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2914534 

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ال�سم �لتجاري:�سركة لويلتي لال�ست�سار�ت �الد�ريه ذ.م.م
هامل  خليفه  �ل�سيد  مبنى   0.8 �سرق  �بوظبي  �ل�سركة:جزيرة  عنو�ن 

خادم �ل غيث و�خرين
CN 1529848 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�سفية �ل�سركة  1

- تعيني �ل�سادة/�لهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/12/8 وذلك بناء على قر�ر 

حم�سر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/12/9  - بالرقم:2150027657  

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة �مل�سفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ال�سم �لتجاري:بقاله �ساعر �لفردو�ض ذ.م.م
 UNT37387 عنو�ن �ل�سركة:بناية �ل�سيخ من�سور بن حممد بن بطي

حمل رقم C29 جزيرة �بوظبي - �سارع �ل�سالم - ح �سرق 10
CN 1030259 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�سفية �ل�سركة  1

- تعيني �ل�سادة/مري�ل عبد�حلبيب لتدقيق �حل�سابات و�ال�ست�سار�ت   2
�الد�رية ، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/11/16 وذلك بناء 
على قر�ر حم�سر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب 

تاريخ �لتعديل:2021/12/8  - �لعدل بالرقم:2105036181  
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة �مل�سفي 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ال�سم �لتجاري:تر�ينجل �لعاملية لتجارة قطع �لغيار ذ.م.م
 GI21 �ل�سركة:وحدة بناية/�سعيد عبد�جلليل حممد �لفهيم  عنو�ن 

ط 1 مكتب رقم C1 �أبوظبي �لباهية �لقدمية ق
CN 1427786 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�سفية �ل�سركة  1

- تعيني �ل�سادة/�مانة لتدقيق ومر�جعة �حل�سابات - �سارة �لظاهري   2
، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/11/29 وذلك بناء على 

قر�ر حم�سر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/12/9  -   22B08B021670633045BC:بالرقم

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة �مل�سفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/ديب كلني ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1249756 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة على �سامل غازى �لعميم  %51

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة رميا �يوب  %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عبد�لعزيز ح�سن حممد بن �سفو�ن

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف رميا �يوب

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان 

�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/ن�سامي �لفر�ت لل�سيانة �لعامة ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1013702 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة م�سعب خلف �لعبد�هلل  %49

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة عمار عبيد �حمد �سيف �لكعبى %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف خليفه عبد�هلل حارب جا�سم �لظاهرى

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عبد�لعزيز غنام �لعلى
تعديل �إ�سم جتاري من/ ن�سامي �لفر�ت لل�سيانة �لعامة ذ.م.م

NASAYEM AL FURAT GENERAL MAINTENANCE L.L.C
�إىل/ ن�سامي �لفر�ت للتربيد و�ل�سيانة �لعامة ذ.م.م

NASAYEM AL FURAT FOR COOLING &GENERAL MAINTENANCE L.L.C L.L.C
تعديل ن�ساط / �إ�سافة �سيانة �أجهزة �لتكييف �ملركزي  4329902

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �إ�سالح و�سيانة �لتمديد�ت و�لرتكيبات �ل�سحية.  4329906
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �إ�سالح و�سيانة �لتمديد�ت و�لرتكيبات �لكهربائية.  4329904

 تعديل ن�ساط / حذف �أعمال حديد �لت�سليح  4390005
 تعديل ن�ساط / حذف �أعمال �لنجارة �مل�سلحة  4390004

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سركة بن �لفي للمقاوالت �لعامة  ذ�ت م�سوؤولية 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN حمدودة  رخ�سة رقم:1114897 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �سامى �لفى �سامى رفعت من �سريك �إىل مالك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / �سامى �لفى �سامى رفعت من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف مطر �سعيد بطى مرخان �لكتبى

تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ �سركة بن �لفي للمقاوالت �لعامة  ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
BIN ALFI GENERAL CONTRACTING CO. - WLL

�إىل/ �سركة بن �لفي للمقاوالت �لعامة - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م
BIN ALFI GENERAL CONTRACTING CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/مر�يف للمقاوالت �لبحرية

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1382156 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �سامر حممد �سليمان بن �سميدع �حل�سرمى من مالك �إىل �سريك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / �سامر حممد �سليمان بن �سميدع �حل�سرمى من 100 % �إىل %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ثر�يف هولدينج

THRIVE HOLDING INC

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من/ مر�يف للمقاوالت �لبحرية

MARAFI MARINE CONTRACTING LLC

�إىل/مر�يف للمقاوالت �لبحرية ذ.م.م
MARAFI MARINE CONTRACTING  

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سركة �إر�ساء للمقاوالت �لعامة ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1009397 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة تروجان كون�سرتك�سن قروب - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م

TROJAN CONSTRUCTION GROUP - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �لفا ظبي لال�ستثمار �لتجاري - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م

ALPHA DHABI COMMERCIAL INVESTMENT .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �ألفا ظبي لال�ستثمار �لتجاري - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م

ALPHA DHABI COMMERCIAL INVESTMENT .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �لفا ظبي �لقاب�سة �ض.م.ع

 . ALPHA DHABI HOLDING P.J.S.C.

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية خالل 

�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/مركز بر�يت �ورجانيك لتجميل �ل�سيد�ت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2236449 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �سامل خليفه جا�سم �لنعيمى  %51

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة علياء عبد�لكاظم �سيد�ن �حلمد�نى  %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف على عبد�هلل حممد على �لزعابى

تعديل ر�أ�ض �ملال / من null �إىل 200000
تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�ساحة 6*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من/ مركز بر�يت �ورجانيك لتجميل �ل�سيد�ت

BRIGHT ORGANIC LADIES BEAUTY CENTER
�إىل/ �آاليا بيوتي الوجن ذ.م.م

ALAYA BEAUTY LOUNGE L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/حد�ئق �ال�سكندرية لتن�سيق �حلد�ئق

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1194883 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة خديجه حوميى  %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف فتحى فهيم ر�ستم �سليمان
تعديل وكيل خدمات / حذف رمي حممد �سعيد مطر �لظاهرى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ حد�ئق �ال�سكندرية لتن�سيق �حلد�ئق

ALEXANDRIA GARDEN LANDSCAPING
�إىل/ �ال�سكندرية جاردنز ل�سيانة �ملباين - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م

ALEXANDRIA GARDENS FOR BUILDING MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �سيانة �ملباين  4329901

 تعديل ن�ساط / حذف خدمات جتميل �حلد�ئق و�ملنتزهات  8130002
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/تيكويف للتجارة �لعامة ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3955421 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / هومان �سدربناه من �سريك �إىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء / هومان �سدربناه من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف خليفه حممد على بن حرمل �لظاهرى

تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�ساحة null*null �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/تيكويف للتجارة �لعامة ذ.م.م
TECKWAVE GENERAL TRADING L.L.C

�إىل/ تيكويف للتجارة �لعامة - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م
TECKWAVE GENERAL  TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لربوف لفح�ض �ل�سيار�ت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4095025 
تعديل �إ�سم جتاري من/ �لربوف لفح�ض �ل�سيار�ت

ALPROF CAR TESTING

�إىل/ �لربوف لفح�ض و��سالح ميكانيكا وكهرباء �ل�سيار�ت
PROF TO CHECK AND REPAIR CAR  MECHANICS AND ELECTRICITY

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �إ�سالح ميكانيك �ملركبات  4520003
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �إ�سالح كهرباء �ل�سيار�ت  4520005

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
لت�سليح  �البي�ض  �ل�س�����ادة/�لورد  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�سيار�ت رخ�سة رقم:1198940 
تعديل وكيل خدمات / �إ�سافة خالد ر��سد �سعيد ر��سد �لهنائى

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة جوبى كونان جو�ض %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد ر��سد �سعيد ر��سد �لهنائى

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �إ�سالح كهرباء �ل�سيار�ت  4520005
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة ور�سة خر�طة  2592011.3

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي – الفجر

لد�ئرة  �لتابعة  �أبوظبي،  مدينة  بلدية  نفذت 
�ل��ب��ل��دي��ات و�ل��ن��ق��ل، ح��م��ل��ة ت��وع��وي��ة ع���ن بعد 
�أفر�د  كافة  ��ستهدفت  "منتزهاتنا"،  بعنو�ن 
�مل���ج���ت���م���ع ب����ه����دف �حل����ف����اظ ع���ل���ى �حل����د�ئ����ق 
و�ملنتزهات و�الأماكن �لعامة يف �ملناطق �لو�قعة 

�سمن �لنطاق �جلغر�يف ملركز بلدية �لوثبة. 
��ستد�مة  على  �حل��ف��اظ  �إىل  �حلملة  وه��دف��ت 
�الإيجابية  �ل�سلوكيات  وتعزيز  �لعامة،  �ملر�فق 
�ل��ت��ي ت�����س��م��ن �ل��ب��ق��اء ع��ل��ى �مل��ظ��ه��ر �جلمايل 
ومر�فقها  �ل��ع��ام��ة  �حل��د�ئ��ق  ب��ه  تتمتع  �ل���ذي 
وفقاً  تنفيذها  مت  �لتي  و�خلدمية  �لرتفيهية 
م�ستوى  رفع  وكذلك  �لعاملية،  �ملعايري  الأعلى 
�لوعي لدى �جلمهور و�أفر�د �ملجتمع مرتادي 
�حلد�ئق و�ملنتزهات باأهمية و�سرورة �حلفاظ 
عليها لكي تبقى متنف�ساً ع�سرياً مينح �ل�سعادة 
ويوفر �الأوقات �الإيجابية لكافة �سر�ئح و�أفر�د 
�ملجتمع. وت�سمنت �حلملة ن�سر جمموعة من 

�لر�سمية  �حل�سابات  عرب  �لتوعوية  �ملن�سور�ت 
�الجتماعي  �ل��ت��و����س��ل  م��و�ق��ع  ع��ل��ى  للبلدية 
تطبيق  وعلى  في�سبوك"  �ن�ستغر�م،  "تويرت، 
ق�سرية  ن�سية  ر���س��ائ��ل  و�إر����س���ال  "فريجنا"، 

ل��ل��ع��دي��د م��ن �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع ���س��م��ن �لنطاق 
للتوعية  وذلك  �لوثبة،  بلدية  ملركز  �جلغر�يف 
�ملنتزهات  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  و�أه��م��ي��ة  ب�����س��رورة 

و�حلد�ئق ومظهرها �لعام.

•• اأبوظبي -وام 

وحكومة  �أب���وظ���ب���ي  ح��ك��وم��ة  وق��ع��ت 
رو�سيا  ع��ا���س��م��ة  م��و���س��ك��و  م���دي���ن���ة 
ب��رن��ام��ج تعاون   ، �أم�����ض  �الحت���ادي���ة، 
يهدف �إىل حتقيق �ملزيد من �لتعاون 
و�لتفاهم  �ل�سد�قة  رو�ب��ط  وتعزيز 
�مل�����س��رتك ب��ني �حل��ك��وم��ت��ني ، �سمن 
وتو�سيع  تعميق  يف  �لطرفني  رغ��ب��ة 
�ل��ت��ع��اون �ل��ث��ن��ائ��ي وت��ب��ادل �خلرب�ت 
�لقطاعات  يف  �ال���س��ت��ث��م��ار  وت��ع��زي��ز 
�مل�����ج�����االت  �حل����ي����وي����ة يف خم���ت���ل���ف 
و�لرعاية  و�لثقافية،  �القت�سادية، 
قطاعي  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  �ل�����س��ح��ي��ة، 

�لتعليم و�لبنية �لتحتية.
فالح  معايل  من  كل  �لربنامج  وق��ع 
حم���م���د �الأح����ب����اب����ي رئ���ي�������ض د�ئ������رة 
�ملجل�ض  ع�����س��و  و�ل���ن���ق���ل  �ل��ب��ل��دي��ات 
�لتنفيذي الإمارة �أبوظبي، نيابًة عن 
�سريجي  و���س��ع��ادة  �أب��وظ��ب��ي،  حكومة 
ح��ك��وم��ة مو�سكو،  وزي���ر  ت�����س��ريم��ني، 
�القت�سادية  �لعالقات  �إد�رة  رئي�ض 
�خل���ارج���ي���ة و�ل���ع���الق���ات �ل���دول���ي���ة - 
من  جمموعة  مناق�سة  ومت  مو�سكو، 
على  ت��وؤك��د  �لتي  �حليوية  �ملو��سيع 
ومو��سلة  �ل�سر�كات  من  �ملزيد  بناء 

�لتعاون �لثنائي وتطويره.
�الأحبابي  ف��الح حممد  و�أك��د معايل 
ي��اأت��ي يف �سوء  �ل��ت��ع��اون  ب��رن��ام��ج  �أن 
�لر��سخة،  �الق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ع��الق��ات 
تعميق  يف  �لطرفني  رغبة  �إط��ار  ويف 
وتو�سيع �لتعاون �مل�سرتك يف �ملجاالت 
�لنطاق  و��سع  و�ال�ستخد�م  �حليوية 
يف  وقدر�تهما  �لفنية  الإمكانياتهما 
ت��وف��ري �خل���دم���ات و�مل�����س��اري��ع �لتي 
تتنا�سب مع �ملتغري�ت �لعاملية وتعزز 
�ل�سكان  و�سالمة  �حل��ي��اة  ج���ودة  م��ن 

�سمن �ملدن.

�لر�سيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  "حتر�ض  وق����ال: 
على  �ال�سرت�تيجية،  روؤي��ت��ه��ا  �سمن 
مبا  �لدولية  �ل�سر�كات  وتعزيز  بناء 
�مل�����س��ت��د�م، من  �أه����د�ف �لنمو  ي��دع��م 
خالل �لبحث يف �مل�ساريع �مل�ستقبلية 
�لفر�ض  م����ن  �مل����زي����د  ت��خ��ل��ق  �ل���ت���ي 
�لتكنولوجيا  توظيف  على  وتعتمد 
بني  �لتعاون  �أف���اق  لتعزيز  �حلديثة 
 " �الأح��ب��اب��ي:  �جلانبني." و�أ����س���اف 
و�أبوظبي  �الإم��������ار�ت  دول����ة  مت��ت��ل��ك 
ق������در�ت ك���ب���رية يف ك���اف���ة �مل���ج���االت، 
تعزيز  ك��ب��ري يف  دور  ل��ه��ا  ك���ان  �ل��ت��ي 
فكرية،  كقوة  �الإم����ار�ت  دول��ة  موقع 
وثقافية وعلمية ر�ئدة على �مل�ستوى 
�لعاملي، باالإ�سافة �إىل ما مت حتقيقه 
�سل�سلة  م��ن  �الأخ���رية  �ملرحلة  خ��الل 
�أر�����ض �لو�قع  م��ن �ل��ن��ج��اح��ات ع��ل��ى 
�ملرتبطة  �ل���ت���ح���دي���ات  م���و�ج���ه���ة  يف 
�لعاملية، من خالل ما مت  باجلائحة 
�القت�سادية  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  �إجن����ازه 
�ملرنة  �لتحتية  و�لبنية  و�ل�سحية 
و�ل����ذك����ي����ة. وي�������س���ك���ل ت���ع���اون���ن���ا مع 
ح��ك��وم��ة م��و���س��ك��و �ل���ي���وم �أح����د ثمار 
�لفهم  على  �لقائم  �ل��دويل  �لتعاون 
�مل�������س���رتك ل��ت��ط��وي��ر �ال���س��ت��ث��م��ار يف 

�ل�سعوب  �إمكانات  وتطوير  �الإبتكار 
عملية  �الأ����س���ا����ض يف  ح��ج��ر  ل��ت�����س��ك��ل 
�لنمو �مل�ستد�م، وال �سك باأن �لتعاون 
هذه  يف  كمو�سكو  ر�ئ���دة  مدينة  م��ع 
�إيجابي  ب�سكل  �سي�ساهم  �لقطاعات 
�لروؤية." من جهته  ه��ذه  يف حتقيق 
قال �سريجي ت�سريمني : " �كت�سبت 
�أكر  من  و�ح��دة  باعتبارها  مو�سكو 
ديناميكًيا  ت��ط��وًر�  �ل��ع��م��الق��ة  �مل���دن 
و��سعة  خ�����ربة  �ل����ع����امل،  يف  ح���ال���ي���اً 
�حل�سرية  �مل�����ج�����االت  خم���ت���ل���ف  يف 
��ستعد�د  ع���ل���ى  وه�����ي  و�ل���ت���ن���م���وي���ة، 

مل�ساركتها مع �ل�سركاء �لدوليني.
نف�سه  �ل��وق��ت  يف  منفتحة  ومو�سكو 
�سيتم  ج��دي��دة  م�ساريع  تنفيذ  على 
و���س��ع��ه��ا م���ع �أب���وظ���ب���ي. و�أع��ت��ق��د �أن 
�ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ت���ع���اون بني 
جديدة  مرحلة  �سيحدد  �لعا�سمتني 
من �لتعاون بني مدننا باالإ�سافة �إىل 
�مل�ساهمة يف متكني عالقات �ل�سر�كة 

�لقوية �لقائمة ".

نحو  حيوية  جمــ�الت  يف  تع�ون 
م�شتقبل مزدهر.

تطوير  على  �لتعاون  برنامج  يركز 

�أبوظبي  م��دي��ن��ت��ي  ب���ني  �ل���ع���الق���ات 
وم����و�����س����ك����و ����س���م���ن ع�������دة جم�����االت 
ت���ت�������س���م���ن �ل����ن����م����و �الق����ت���������س����ادي، 
و�مل�ساريع �لثقافية، وجمال �لرعاية 
قطاعي  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  �ل�����س��ح��ي��ة، 
وحتفيز  �لتحتية،  و�لبنية  �لتعليم 
ب��ني حكومة  �مل��ت��ب��ادل  �ل��ت��ع��اون  حالة 
ودر��سة  مو�سكو  وح��ك��وم��ة  �أب��وظ��ب��ي 
�آفاق تطويرها. ويعمل �لطرفان من 
خالل �لربنامج على حتفيز �لعالقات 
و�ملوؤ�س�سات يف  لل�سركات  �القت�سادية 
و�أبوظبي  مو�سكو  مدينتي  م��ن  ك��ل 
بينهما،  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل  وت��ع��زي��ز 
�ل�سركات  ����س��ت��ث��م��ار�ت  و����س��ت��ق��ط��اب 
ت�سجيع  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  �الإم��ار�ت��ي��ة، 
و�البتكارية  �الق��ت�����س��ادي��ة  �مل�����س��اري��ع 
�القت�سادية  �الأع��م��ال  �أو  و�الأن�سطة 
�مل�����س��رتك��ة �ل��ت��ي ت��رع��اه��ا �الحت����اد�ت 
و�جلمعيات �لتجارية �ملعنية و�لغرف 
�ل��ت��ج��اري��ة. وي��ع��م��ل �ل��ربن��ام��ج على 
تعزيز �لتعاون �ملبا�سر بني �ملوؤ�س�سات 
�ل��ب��ح��ث��ي��ة و�الأك���ادمي���ي���ة �ل���ر�ئ���دة يف 
و�مل�ساركة  و�ل��ف��ن��ون،  �لثقافة  جم��ال 
كاملتاحف  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف 
و�مل�سرح  و�مل���و����س���ي���ق���ى  و�مل���ك���ت���ب���ات، 

و�لفنون  �ل�����س��ي��ن��م��ائ��ي  و�ل��ت�����س��وي��ر 
�لت�سكيلية و�لفنون مبختلف �أنو�عها 

وتبادل �خلرب�ت يف هذ� �ملجال.
تطوير  ���س��ب��ل  �ل���ربن���ام���ج  وي���ب���ح���ث 
�ل�سحية  �لرعاية  جمال  يف  �لتعاون 
�ملتعلقة  �مل��م��ار���س��ات  �أف�����س��ل  وت��ب��ادل 
�ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  خ��دم��ات  بتنظيم 
لهم،  �لدو�ئية  و�الإم����د�د�ت  لل�سكان 
ب��االإ���س��اف��ة �إىل ت��ب��ادل �خل����رب�ت يف 
�لعامة  و�ل�����س��ح��ة  �ل���رع���اي���ة  جم����ال 
�لعلمية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف  و�مل�����س��ارك��ة 
�لتقنيات  وت����ط����وي����ر  و�ل���ع���م���ل���ي���ة 
�أحدث  با�ستخد�م  �ملبتكرة  �لتعليمية 

�لتقنيات.
�الأكادميي  �ملجال  يف  �لتعاون  وياأتي 
�لربنامج  ���س��م��ن  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وق���ط���اع 
تعليمية  تقنيات  ت��ط��وي��ر  جم���ال  يف 
جمال  يف  �لتدري�ض  وو�سائل  جديدة 
�لطالب،  وتن�سئة  �لرقمي  �لتعليم 
وت���ب���ادل �خل�����رب�ت يف جم���ال تقييم 
على  �سر�كات  و�إن�ساء  �لتعليم،  جودة 
كل  يف  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  م�ستوى 

من مدينة مو�سكو و�أبوظبي.
�أي�����س��اً على  �ل��ت��ع��اون  وي��رك��ز برنامج 
ت���ب���ادل �خل�����رب�ت و�مل��م��ار���س��ات فيما 
يتعلق بتطوير �لبنية �لتحتية للنقل 
�لربي و�أنظمة �لنقل �لعام، وتقنيات 
�لتحكم  و�أن��ظ��م��ة  و�الإن�������س���اء  �ل��ب��ن��اء 
�ملتقدم،  �الأمت��ت��ة  وت��ق��ن��ي��ات  و�ل��ت��ت��ب��ع 
�خلدمات  ت��ط��وي��ر  �إىل  ب���االإ����س���اف���ة 
�الأ�سا�سية /�ملياه و�لكهرباء/ �لعامة، 
و�ل�سرف  �مل����ي����اه،  �إم�������د�د  و���س��ب��ك��ات 
�إنارة  و�أن��ظ��م��ة  و�ل��ك��ه��رب��اء  �ل�سحي، 
�ل�سو�رع، وتبادل �خل��رب�ت يف جمال 
�لتخطيط و�لتطوير �لعمر�ين، مبا 
يف ذلك تخطيط ��ستخد�م �الأر��سي، 
�ملناطق،  و�إح���ي���اء  تخطيط  و�إع������ادة 
وت�سميم �ملناطق �لعامة و�ملتنزهات.

•• ال�صارقة -وام

ثّمن �سمو �ل�سيخ �سلطان بن �أحمد 
حاكم  ن��ائ��ب  �لقا�سمي  �سلطان  ب��ن 
�ل�سارقة،  جامعة  رئي�ض  �ل�����س��ارق��ة 
�لثقة �لغالية �لتي �أوالها له �ساحب 
بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�ملجل�ض  ع�����س��و  �ل��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
بتكليف  �ل�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  �الأع���ل���ى 
�ل�سارقة،  ج��ام��ع��ة  ب��رئ��ا���س��ة  ���س��م��وه 
�لذي  �ل�����س��ام��خ  �لتعليمي  �ل�����س��رح 
و�إ�سر�ف  ومتابعة  بتاأ�سي�ض  ت�سّرف 
�ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة طو�ل 
�مل��ا���س��ي��ة، م���وؤك���د�ً �سموه  �ل�����س��ن��و�ت 
م��و����س��ل��ة م�سرية  ����س��ت��م��ر�ر  ع��ل��ى 
�ل�سارقة وتطورها وتفوقها  جامعة 

�الأكادميي على كافة �مل�ستويات.
�سموه،  خ����الل ح�����س��ور  ذل����ك  ج����اء 
����س���ب���اح �أم���������ض ، �ف����ت����ت����اح م���وؤمت���ر 
�ل�����س��ن��وي �لثالث  �ل�����س��ارق��ة  ج��ام��ع��ة 
�ملدينة  ق��اع��ة  يف  ل��ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 

�جلامعية.

وقال �سموه " تبو�أت جامعة �ل�سارقة 
بقيادة �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة 
م�ستوى  ع���ل���ى  م���ت���ق���دم���ًة  م���ك���ان���ًة 
جامعات �لعامل وفقاً للتقييم �لذي 
تقييم  م��ن��ظ��م��ات  ���س��ن��وي��اً  جت���ري���ه 
�جلامعات على �مل�ستوى �لدويل، �إىل 
جانب جهود نخبة جمل�ض �الأمناء، 
و�ملتخ�س�سني  �ل��ع��ل��م��اء  وك���وك���ب���ة 
�لتدري�سية  �ل���ه���ي���ئ���ات  و�أع���������س����اء 
و�الإد�رية و�لفنية، وجميع �لعاملني 

باجلامعة ".
�ل�سارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �سمو  و�أ���س��ار 
�ل�سارقة  ج��ام��ع��ة  م���وؤمت���ر  ل�����س��ع��ي 
�ل�سنوي �لثالث لال�سرت�تيجية من 
خالل مناق�ساته وجل�ساته �إىل ر�سم 
وت�سميم خطة ��سرت�تيجية و��سحة 
�لتي  �الأه����د�ف  حتقيق  على  تعمل 
و�لتي  �جل��ام��ع��ة  لتحقيقها  ت�سعى 
تت�سم بالتو�فق مع �ملكانة �ملرموقة 
لتحقيق  وذل���ك  �لعاملية،  للجامعة 
�مل��زي��د م��ن �ل��ت��ع��اون و�مل�����س��ارك��ة مع 
هذه �ملوؤ�س�سات �الأكادميية �لعاملية يف 

و�ملعرفية  �لعلمية  �ل�سوؤون  خمتلف 
و�ملنهجية.

و���س��ه��د ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
خالل  �لقا�سمي،  �سلطان  بن  �أحمد 
حفل �الفتتاح، �إطالق هوية جامعة 
�ل�سارقة �جلديدة، وهو �ل�سعار �لذي 
وه���وي���ة �جلامعة  ت��ط��ل��ع��ات  ي��ع��ك�����ُض 
من  تنطلق  عاملية  علمية  كموؤ�س�سة 

��ستخد�م  و�سيتم  �ل�����س��ارق��ة.  �إم����ارة 
�لع�سرين  خ���الل  �جل��دي��د  �ل�����س��ع��ار 
�سنة �ملقبلة يف كافة مكاتبات ووثائق 

جامعة �ل�سارقة �لر�سمية.
وكان حفل �الفتتاح قد �أُ�ستهل بعزف 
�ل�����س��الم �ل��وط��ن��ي ل��دول��ة �الإم����ار�ت 
�آيات  بعدها  تليت  �ملتحدة،  �لعربية 

من �لقر�آن �لكرمي.

�ل����دك����ت����ور ح���م���ي���د جمول  و�أل�����ق�����ى 
�ل�سارقة  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
كلمة، قدم فيها �لتهاين و�لتربيكات 
�أحمد  بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  �إىل 
حاكم  ن��ائ��ب  �لقا�سمي  �سلطان  ب��ن 
�ل�سارقة  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ض  �ل�����س��ارق��ة 
�ل�سمو  ل�ساحب  �لغالية  �لثقة  على 
برئا�سة  بتكليفه  �ل�����س��ارق��ة  ح��اك��م 

�جلامعة. و��ستعر�ض مدير جامعة 
�ل�سارقة ع��دد�ً من �الإجن���از�ت �لتي 
�لفرتة  خ����الل  ح��ق��ق��ت��ه��ا �جل��ام��ع��ة 
�جلامعة  وم�������س���ارك���ات  �مل���ا����س���ي���ة، 
خمتلف  يف  �ل���دول���ي���ة  �مل���ح���اف���ل  يف 
�إىل  �لعلمية،  �مللتقيات  �مل���وؤمت���ر�ت 
ج����ان����ب �ل����ع����الق����ات �ل���ب���ح���ث���ي���ة مع 
يف  �ملرموقة  �الأك��ادمي��ي��ة  �ملوؤ�س�سات 

و�مل�سروعات  �لعامل،  �أنحاء  خمتلف 
�جلامعة  ق��دم��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
و�الأ�ساتذة  �ل��ط��ل��ب��ة  ف��ي��ه��ا  وت���ع���اون 
�لهندية  �لتخ�س�سات  خمتلف  من 

و�لطبية و�ل�سحية و�لنووية.
كما تناول مدير �جلامعة يف كلمته، 
�جلامعة  ل��ت��ع��اون  م��ت��ع��ددة  �أم��ث��ل��ة 
يف جم���ال �ل��ع��الق��ات �ل��دول��ي��ة، �إىل 

�حلديثة  �لرقمية  �الأنظمة  جانب 
الإد�رة �الأعمال يف �جلامعة.

ويف نهاية حفل �الفتتاح، ت�سلم �سمو 
�ل�سيخ �سلطان بن �أحمد بن �سلطان 
تذكارية من مدير  �لقا�سمي هدية 
ت�سريف  ع��ل��ى  �ل�������س���ارق���ة،  ج��ام��ع��ة 
�أعمال  �ن���ط���الق  ���س��م��وه  وح�������س���ور 

�ملوؤمتر.

�شلطان بن اأحمد القا�شمي ي�شهد افتتاح موؤمتر جامعة ال�شارقة ال�شنوي الثالث لل�شرتاتيجية

•• دبي-وام

و�الأطفال  �لن�ساء  لرعاية  دبي  موؤ�س�سة  نظمت 
�ملر�أة  وق�سايا  �ل��ع��د�ل��ة  ملتقى  �أم�����ض  ب��االإن��اب��ة 
عدد  ومب�ساركة  دب��ي  يف  �لناجزة"  "�لعد�لة 
�لقانوين  �مل��ج��ال  يف  و�ملخت�سني  �خل���رب�ء  م��ن 
�مللتقى  ت�����س��م��ن  ح��ي��ث  و�الأم����ن����ي  و�مل��ج��ت��م��ع��ي 
�لت�سريعات  مو�سوع  ح��ول  نقا�سيتني  جل�ستني 
و�لقو�نني �لتي تنطبق على �ملر�أة و�الأ�سرة ودور 
�جلهات �الأمنية و�ملوؤ�س�سات �ملجتمعية يف ق�سايا 

�ملر�أة .

عام  م��دي��ر  �ملن�سوري  �سعيد  �سيخة  و�فتتحت 
�الأوىل  �جلل�سة  يف  ���س��ارك  ،و  �مللتقى  �ملوؤ�س�سة 
�لقا�سي خالد يحيى �حلو�سني رئي�ض حمكمة 
جا�سم  حممد  �لقا�سي  و  �ل�سخ�سية  �الأح���و�ل 
�ل�����س��ام�����س��ي ق��ا���س��ي يف حم��ك��م��ة �ال���س��ت��ئ��ن��اف و 
�ملحامي حميد غالم دروي�ض حمامي وم�ست�سار 
وناق�سو�   ، دروي�ض  بن  قانوين يف مكتب حميد 
ت�سريعات  حم��ور  �سملت  �مل��ح��اور  من  جمموعة 
وقو�نني �الأ�سرة و�ملر�أة ما لها وما عليها وحمور 
�الأح�����و�ل  م�����س��ائ��ل  يف  �لتنظيمية  �الإج�������ر�ء�ت 
�ل�سخ�سية باالإ�سافة �إىل حمور �إج��ر�ء�ت �سري 

�لعد�لة يف ق�سايا �ملر�أة فيما �سارك يف �جلل�سة 
�ملطرو�سي  �لر�ئد علي حممد  �لدكتور  �لثانية 
مدير �إد�رة حماية �لطفل و�ملر�أة يف �سرطة دبي 
وغنيمة �لبحري مدير �إد�رة �لرعاية و�لتاأهيل 
و  و�الأط���ف���ال  �لن�ساء  ل��رع��اي��ة  دب��ي  موؤ�س�سة  يف 
تناولت �جلل�سة دور �جلهات �الأمنية و�ملوؤ�س�سات 
�ملرتتبة على  و�الآث���ار  �مل���ر�أة  يف معاجلة ق�سايا 

�لق�سايا باملحاكم على �ملر�أة و�لطفل.
�لتي  �لتو�سيات  م��ن  مبجموعة  �مللتقى  خ��رج 
نطاق  ع��ل��ى  �مل����ر�أة  وم�����س��ان��دة  دع���م  �ستا�سهم يف 

�أو�سع و�سيعلن عنها يف وقت الحق.

 اأبوظبي توقع برنامج تعاون مع حكومة مدينة مو�شكو

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شومًا اأمرييًا ب�شاأن 
تعيني رئي�ص اأكادميية ال�شارقة للتعليم

•• ال�صارقة - وام

حممد  ب��ن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أ���س��در   
�ملر�سوم  �ل�����س��ارق��ة  ح��اك��م  �الأع��ل��ى  �ملجل�ض  ع�سو  �لقا�سمي 
�الأمريي رقم 47 ل�سنة 2021 ب�ساأن تعيني رئي�ض �أكادميية 

�ل�سارقة للتعليم.
�أن ُتعنّي �سعادة �لدكتورة حمدثة يحيى  ون�ض �ملر�سوم على 
�لها�سمي، رئي�ساً الأكادميية �ل�سارقة للتعليم، ورئي�ساً ملجل�ض 

�أُمنائها، وذلك �عتبار�ً من تاريخه.

حاكم ال�شارقة ي�شدر قرارًا اإداريًا ب�شاأن ت�شكيل 
جمل�ص اأمناء اأكادميية ال�شارقة للتعليم

•• ال�صارقة-وام

�ملجل�ض  ع�سو  �لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أ���س��در 
�الأعلى حاكم �ل�سارقة �لقر�ر �الإد�ري رقم 9 ل�سنة 2021 م، ب�ساأن ت�سكيل جمل�ض 

�أمناء �أكادميية �ل�سارقة للتعليم.
برئا�سة  للتعليم  �ل�����س��ارق��ة  �أك��ادمي��ي��ة  �أم��ن��اء  ُي�����س��ّك��ل جمل�ض  �أن  ع��ل��ى  �ل��ق��ر�ر  ون�����ض 
�لدكتورة خولة عبد�لرحمن  �لها�سمي، وع�سوية كل من:  �لدكتورة حمدثة يحيى 
لونكا،�الأ�ستاذة  كري�ستي  �لدكتورة  �حلو�سني،�الأ�ستاذة  حممد  جنوى  ،�لدكتورة  �ملال 
�لدكتورة بولني غاي تايلور،�الأ�ستاذ �لدكتور در�غان جا�سيفيت�ض،�الأ�ستاذة �لدكتورة 

�ألك�سندر� �آالن، �لدكتورة جنني رومانو، �ملهند�ض ر��سد نا�سر �أبو �سب�ض �آل علي.

وزارة املوارد الب�شرية والتوطني تطلق 
العدد االأول من جملة �شوق العمل

•• دبي-وام

و�لتوطن  �لب�سرية  �مل����و�رد  وز�رة  �أط��ل��ق��ت 
�لعمل"  "�سوق  جم��ل��ة  م���ن  �الأول  �ل���ع���دد 
وه����ي جم��ل��ة ���س��ه��ري��ة �ل���ك���رتون���ي���ة تعنى 
وياأتي  �لدولة.  يف  �لعمل  وق�سايا  ب�سوؤون 
م���ع توجهات  �إن�����س��ج��ام��ا  �مل��ج��ل��ة  �إ�����س����د�ر 
�ل�����وز�رة �ل��ر�م��ي��ة �ىل ت��ع��زي��ز وع���ي طريف 
وو�جباتهم  ب��ح��ق��وق��ه��م��ا  �ل��ع��م��ل  ع���الق���ة 
تن�ض  مل���ا  وف��ق��ا  �ل��ب��ع�����ض  بع�سهما  ح��ي��ال 
عالقات  تنظيم  �ل��ت��ي  �ل��ت�����س��ري��ع��ات  ع��ل��ي��ه 
�لعمل يف دولة �المار�ت. وت�ستهدف �ملجلة 
�لوز�رة  مع  �ملتعاملني  من  �لقر�ء  تعريف 
�لقطاعني  يف  �ال�سرت�تيجيني  و�سركائها 
�حلكومي و�خلا�ض مببادر�ت وم�ستجد�ت 
وحتديات �سوق �لعمل يف �لدولة وتوجهات 
و�ملتو�سط  �ملنظور  �مل��دى  على  �ل�سوق  ه��ذ� 
وتفعيل  تعزيز  يف  ي�سهم  ما  وه��و  و�لبعيد 
م�����س��ارك��ة �جل��م��ي��ع �أف������ر�د� وم��وؤ���س�����س��ات يف 
�جلهود �ملبذولة لزيادة تناف�سية و�نتاجية 
روؤية  ي��و�ك��ب  �ل���ذي  بال�سكل  �لعمل  ���س��وق 
�لقيادة  وت��وج��ي��ه��ات  وت��ط��ل��ع��ات  �ل����دول����ة 

�لر�سيدة.

موؤ�ش�شة دبي لرعاية الن�شاء تنظم ملتقى العدالة الناجزة

•• راأ�س اخليمة-وام 

كرمت مناطق ر�أ�ض �خليمة �القت�سادية "ر�كز" عدد� من 
ممثلي �جلهات �حلكومية باإمارة ر�أ�ض �خليمة و�ملوظفني 
ر�سالة  دع��م  يف  �إ�سهاماتهم  على  فيها  �لعاملني  �ملتميزين 
"ر�كز" �لر�مية �إىل حت�سني جتربة �لعمالء وتقدمي كافة 

�لت�سهيالت لهم ملز�ولة �أعمالهم بكل �أريحية و�سهولة.
�ملنتدب  �لع�سو  �لقا�سمي  حميد  بن  حممد  �ل�سيخ  و�سلم 
�سكر  ���س��ه��اد�ت  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ات  "ر�كز" ممثلي  ل���دى 
يف  وذل��ك  �ال�ستثنائية  جلهودهم  تقدير�  وهد�يا  وتقدير 

حفل مت تنظيمه يف مقر ر�كز �لرئي�سي.
حيث مت �ختيار ممثلني من د�ئرة �جلمارك ود�ئرة بلدية 
ر�أ�ض �خليمة ود�ئرة حماكم ر�أ�ض �خليمة و�لقيادة �لعامة 

ل�سرطة ر�أ�ض �خليمة و�الد�رة �لعامة للدفاع �ملدين ود�ئرة 
�لتنمية �الإقت�سادية وهيئة ر�أ�ض �خليمة لتنمية �ل�سياحة 
ر�أ�ض  �إذ�ع��ة  ر�أ���ض �خليمة وهيئة  �ملالية حلكومة  و�لد�ئرة 
�لعامة  �لب�سرية و�لتوطني و�لهيئة  �ملو�رد  �خليمة ووز�رة 
الأمن �ملنافذ و�حلدود و�ملناطق �حلرة وموؤ�س�سة �سقر بن 
حممد �لقا�سمي لالأعمال �خلريية و�الإن�سانية ، بناء على 
للرت�سيحات  ي��وؤدون��ه وفقاً  �ل��ذي  �ملحوري  و�ل��دور  �أد�ئ��ه��م 

�لتي �أدىل بها عمالء "ر�كز".
ممثلي  بجهود  �لقا�سمي  حميد  بن  حممد  �ل�سيخ  و�أ���س��اد 
�أثمرت  "ر�كز" و�لتي  لدعم  �ملتو��سلة  �لدو�ئر �حلكومية 
بتب�سيط وت�سريع  و�مل�ستثمرين  �لعمالء  �إثر�ء جتربة  عن 
�الإجر�ء�ت �ملعمول بها، �الأمر �لذي مكن "ر�كز" من خدمة 

�لعمالء وتلبية كافة متطلباتهم على �لنحو �الأمثل.

راكز تكرم عددًا من ممثلي اجلهات 
احلكومية براأ�ص اخليمة

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة عن ُبعد لتوعية اأفراد 
املجتمع يف الوثبة باأهمية احلفاظ على احلدائق واملنتزهات
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اأخبـار الإمـارات

•• اأك�صبو - اأ�صامة عبد املق�صود:

 2020 متيز جناح �أثيوبيا يف �أك�سبو 
ب���ال���ع���دي���د م����ن �مل���ق���ت���ن���ي���ات �جل���اذب���ة 
ل��ل��زو�ر، و�ل��د�ع��م��ة ل��ل��رتوي��ج �لثقايف 
و�ل��ت��اري��خ��ي ل��ه��ا، ح��ي��ث ج���اء ت�سميم 
ممر�ته  يف  �لكهف  هيكل  على  �جلناح 
وم�سار �جلمهور مل�ساهدة �ملعرو�سات، 
�أول وهلة  وم��ن  دخ���ول �جل��ن��اح  فمنذ 
يكت�سف �لز�ئر عودته ملاليني �ل�سنني 
�أق��دم هيكل ب�سري  ملجرد وجود رفات 
�أك��ر من  �إىل  على �الأر����ض، قد يعود 
م��ل��ي��ون ع��ام��اً، وق���د �ط��ل��ق على   3.2
وهو  لو�سي"   " �����س���م  �ل��ه��ي��ك��ل  ه����ذ� 
حمفوظ يف �سندوق زجاجي خ�س�ض 
�لردهة  منت�سف  يف  وو�سع  حلمايته، 
ل��وح��ات ت�سم  وع��ل��ى �جل����در�ن علقت 
�لتقليدي  بزيها  �حلب�سة  م��ن  وج���وه 
�لطبيعة،  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة  �أم���اك���ن  ويف 
و�ل�سناعة  �ل�����زر�ع�����ة  وت�����س��ت��ع��ر���ض 
و�حل���������رف �ل����ي����دوي����ة وغ�����ريه�����ا من 
�حل�ساد  مو�سم  عن  �ملعربة  �للقطات 

يف ت�سكيلة مبهرة تدعو للتاأمل.
 2020 باأك�سبو  �ث��ي��وب��ي��ا  ج��ن��اح  ي��ق��ع 
م�ساحة  ع��ل��ى  �ل���ف���ر����ض  م��ن��ط��ق��ة  يف 
وحتت  تقريباً،  مربعاً  مرت�ً   1860
و�لفر�ض" كما  �الأ�سول  "�أر�ض  �سعار 
�جلناح  م�سرفة  تاكيلي  ���س��ارة  �أك���دت 
)للفجر( �أن م�ساركة �أثيوبيا بجناح يف 
للرتويج  كبرية  فر�سة  يعترب  �أك�سبو 
ب��ت��اري��خ بلدنا  �ل�����س��ي��اح��ي و�ل��ت��ع��ري��ف 
و�لتقاليد  و�ل���ع���اد�ت  ثقافتنا  وط���رح 
�مل�ساركة  �ن  كما  �لو�عد،  �سعبنا  وقيم 
وتقديرنا  �متناننا  ع��ن  لتعرب  جائت 

�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم�������ار�ت  ل���دول���ة 
�مل�ساركة  �لعامل  دول  ونكون جزء من 
يف �مل��ع��ر���ض، وم��ن��ذ �الن��ط��الق ونحن 
و�سرح  �ل������زو�ر  ����س��ت��ق��ب��ال  يف  جن��ت��ه��د 
وت��و���س��ي��ح م��ع��امل ب��ل��دن��ا مب��ا حتتوية 
ت��ه��م �جلمهور  م���ن ق��ط��اع��ات ك��ث��رية 
ورجال �الأعمال �لباحثني عن فر�سة 

لال�ستثمار يف �أثيوبيا.
و�أ���س��اف��ت م�����س��رف��ة ج��ن��اح �أث��ي��وب��ي��ا يف 
حر�ست  بلدها  ب���اأن   ،2020 �أك�سبو 
يف  وما�سيها  ح�سارتها  ت��ق��دمي  على 
�سورة تليق مبكانتها بني �الأمم، حيث 

تعر�ض  �أن  على  حر�ست  �أثيوبيا  �أن 
�لذي  �الأثر  تلك  لو�سي   " "�الأحفرة 
�ل��ث��ل��ث �الأخ�����ري من  مت �ك��ت�����س��اف��ه يف 
لقرن �ملا�سي، ومت �لتاأكد من عمرها 
�أن  �إىل  �أيه" م�سرية  �إن  "دي  بتحليل 
هذ� �ملوروث �ملعريف نال �عجاب �لزو�ر 
�لتقاط �سور تذكاريه  وحر�سو� على 
م��ع��ه��ا، و�ل��ع��دي��د م���ن �جل��م��ه��ور �أر�د 
معلومات �إ�سافية عنها، وي�سم �جلناح 
�أي�سا كل ما يخ�ض �ملنتجات �لزر�عية 
من حبوب متنوعة ت�سجع �مل�ستثمرين 
يف جم��ال �ل��زر�ع��ة على �ل��ت��ع��اون من 

و�لت�سدير  و�ل�سناعة  �لتجارة  خالل 
لدولهم، فالطبيعة �خل�سبة و��ساليب 
�ل����ري �مل��ت��ق��دم��ة وع����دم وج����ود �سماد 
حمفزة يجعل �ملنتجات �لزر�عية نقية 

و�سحية.
و��سارت تاكيلي م�سرفة جناح �ثيوبيا 
�أهمية  �إىل   ،2020 �ك�������س���ب���و  يف 
ع���ر����ض �أج�������ود �مل���ن���ت���ج���ات �ل���زر�ع���ي���ة 
�لقهوة  �أن�����و�ع  �أج����ود  وم�ستخل�سات 
بهذ�  بلدها  ت�ستهر  حيث  �ل��ع��امل،  يف 
�لنوع �جليد من بني دول �لعامل، كما 
من  يعترب  �جلبيلي  �لنحل  ع�سل  �أن 
�ن��و�ع �لع�سل يف �ملنطقة بل يف  �أف�سل 
للطبيعة  يرجع  وذل��ك  �أي�سا،  �لعامل 
�ملتنوعة،  و�ل���ت�������س���اري�������ض  �خل����الب����ة 
�لتى  �ملنتجات  كمية  �لز�ئر  ويكت�سف 
جت�����س��د م��ع��ن��ى �حل���ر����ض �ل��ك��ب��ري من 
�أن تقدم للب�سرية �سلة غذ�ئية  بلدها 
���س��ح��ي��ة، ف�����س��ال ع���ن ع���ر����ض �ملعامل 
�ل�سياحية يف �الأقاليم �لتابعة للدولة 
ون�سر �لثقافة و�ملعرفة و�بر�ز �ل�سمات 

من  متعددة  �سور  يف  و�الأدبية  �لفنية 
�جلناح  يحيط  �ل��ذي  �لت�سكيلي  �لفن 

من جميع زو�ياه.
و�أف�������ادت م�����س��رف��ة ج���ن���اح �أث��ي��وب��ي��ا يف 
خ�س�ض  �جل��ن��اح  �أن   ،2020 �أك�سبو 
وح�سارته  بلدها  تاريخ  لعر�ض  قاعة 
م�����ن خ�������الل ����س���ا����س���ة ع����م����الق����ة، يف 
ج����وف �ل��ك��ه��ف م���ع ع���ر����ض ل�����الأو�ين 
�الأثيوبي  �ل������رت�ث  يف  �مل�����س��ت��خ��دم��ة 
باأ�سكالها  ع���رب���ي���ة  ����س���ب���ه  وج���ل�������س���ة 
�مل��ت��ن��وع��ة و�ل��و�ن��ه��ا �مل��ت��د�خ��ل��ة، وعلى 
�لزو�ر  ��ست�سافة  يتم  �الأخ��ر  �جلانب 
�ملتميزة  �ل��ق��ه��وة  ب��ت��ق��دمي  بال�سيافة 
�أخرى  ق��اع��ة  ويف  ببلدها،  و�خل��ا���س��ة 
يعر�ض فيها �أهم �ل�سناعات �حلرفية 
و�مل�����س��غ��والت �ل��ي��دوي��ة �ل��ت��ى تعرب عن 
خ�س�ض  �ل�����س��ي��اق  نف�ض  ويف  �ل����رت�ث، 
و�ملقبالت  �لتجارية  لالتفاقيات  ركن 
�لهامة لرجال �الأعمال من كافة دول 
�ال�ستثنائية  �مل��ع��اي��ري  مل��ع��رف��ة  �ل��ع��امل 
�لتى �سنتها �لدولة ال�ستقطاب روؤو�ض 
�الجنبية  و�ال����س���ت���ث���م���ار�ت  �الأم�������و�ل 
حول  �الأثيوبية  للمنتجات  و�لرتويج 
�ل��ع��امل، وذل��ك م��ن خ��الل �لتعاقد�ت 
و�لتعاون �مل�سرتك بني �لدول �ملهتمة 
�ملتمثلة  و�ل��زر�ع��ة  و�لتجارة  بال�سناة 
�ل��ق��ط��اع��ات �جل��دي��دة م��ن �ل�سكك  يف 
و�ملنتجات  و�ل�������س���ح���ة  �حل����دي����دي����ة 
�أثيوبيا  �ن  كما  و�ل��دو�ئ��ي��ة،  �جللدية 
تهتم بالتكنولوجيا وعلوم �الت�ساالت 
�حل����دي����ث����ة و�ل�������س���ي���اح���ة و�ل����ت����ج����ارة 
ب��اأن تكون  �الأل��ك��رتون��ي��ة، مم��ا يوؤهلها 
�سمن �لدول �لو�عدة يف �ستى مناحي 

�حلياة. 

•• دبي-وام

رئي�ض  غ���ب���ا����ض  ����س���ق���ر  م����ع����ايل  ز�ر 
ومعايل  �الحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�ض 
جمل�ض  رئي�سة  ماتفيينكو  فالنتينا 
لرو�سيا  �لفيدر�لية  �الحتاد للجمعية 
دبي   2020 �إك�سبو  مقر  �الحت��ادي��ة 
�أه������م ح�����دث ث���ق���ايف وح�������س���اري على 
م�����س��ت��وى �ل���ع���امل ت��ن��ظ��م��ه �الإم�������ار�ت 
�لتو��سل  ج�����س��ور  ت��ع��زي��ز  يف  وي�����س��ه��م 

و�لتقارب �لعاملي.
ر�ف��ق��ه��م��ا يف �ل���زي���ارة ���س��ع��ادة ك��ل من 
ومري�  فلكناز  و�سارة  بالهول  ..�سر�ر 
�أع�ساء  �مل��ه��ريي  �ل�����س��وي��دي وم����رو�ن 
و�سعادة  �الحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�ض 
�لعام  �الأم��ني  �لنعيمي  عمر  �لدكتور 
للمجل�ض �لوطني �الحتادي وعدد من 
جمهورية  يف  و�لربملانيني  �مل�سوؤولني 

رو�سيا �الحتادية.
�جلناح  ب����زي����ارة  �جل���ول���ة  و����س��ت��ه��ل��ت 
"�لتنقل"  منطقة  يف  �لو�قع  �لرو�سي 
يج�سد  و�ل���ذي  دب��ي   2020 باإك�سبو 
على  و�الن��ف��ت��اح  �لب�سرية  �الإب���د�ع���ات 
م��ا يت�سمنه  ع��ل��ى  .. و�ط��ل��ع��ا  �ل��ع��امل 
�جلناح من �أحدث �البتكار�ت �لرو�سية 
و�لتكنولوجيا  �ل�سناعات  جماالت  يف 

�ملتطورة.

�لقائمني  �لزيارة من  و��ستمعا خالل 
حول  و�ف  ����س���رح  �إىل  �جل���ن���اح  ع��ل��ى 
عنو�ن  يحمل  �ل��ذي  �لرو�سي  �جل��ن��اح 
حتديد �مل�ستقبل"  �الإبد�عي-  "�لعقل 
وي�������س���ت���ع���ر����ض �إجن�����������از�ت رو����س���ي���ا يف 
و�لتكنولوجيا  و�ل���ع���ل���وم  �ل�����س��ن��اع��ة 
و�لثقافة و�ل�سناعات �الإبد�عية حيث 
يجمع �جلناح بني �لطابع �لرتويجي 
و�القت�سادية  �ال�ستثمارية  للفر�ض 
و�لتعريف  �ال���س��ت��د�م��ة  جم����االت  يف 

بالثقافة �لرو�سية.

جناح  ل��ه��م��ا  �مل����ر�ف����ق  و�ل����وف����د  وز�ر� 
م�سعد  ب��اأك��رب  يتميز  �ل����ذي  �ل��ت��ن��ق��ل 
للركاب يف �لعامل وينقل ما يزيد على 
160 �سخ�سا يف �آن و�حد �إ�سافة �إىل 
جزء  ّمم  �سُ م��رت�   330 طوله  م�سار 
منه حت��ت �الأر�����ض و�جل���زء �الآخ���ر يف 
�لتنقل  �أج��ه��زة  ل��رتى  �لطلق  �ل��ه��و�ء 

�ملتطورة �أثناء �ال�ستخد�م.
�جلناح  على  �لقائمني  م��ن  و��ستمعا 
�لتنقل  �أه��م��ي��ة  ح���ول  و�ف  ���س��رح  �إىل 
�ل������ذي ي�����س��ك��ل �مل����ح����ور �ل���رئ���ي�������ض يف 

�أوىل  م��ن  ب��دء�  قدما  �الإن�سانية  دف��ع 
خ���ط���و�ت���ن���ا خ������ارج �أف���ري���ق���ي���ا م�����رور� 
و�سوال  �ل���ف�������س���اء  ع����رب  ب���ال���رح���الت 
و�نتقال  �مل��رت�ب��ط  �لرقمي  عاملنا  �إىل 
�ملريخ  �إىل  �ل�����س��ح��ر�ء  م��ن  �ل��ب�����س��ري��ة 
�مل�ستقبل  �إىل  �ل��ب��ع��ي��د  �مل��ا���س��ي  وم���ن 
م�ساهدة  �جلناح  يتيح  حيث  �لقريب 
�لتنقل يحدث حتوال يف  �سيظل  كيف 
حياتنا ويف �أ�ساليب تو��سلنا مع �لنا�ض 
وتبادل  �ملختلفة  ل��ل��ث��ق��اف��ات  وف��ه��م��ن��ا 

�ملعرفة و�الأفكار ل�سنع �مل�ستقبل.

كما ز�ر� �ساحة �لو�سل �لقلب �لناب�ض 
الإك�سبو 2020 دبي و�لتي حتمل ��سم 
معمارية  �أيقونة  ومتثل  �لقدمي  دبي 
ت�سميمها  ع��ل��ى  و�ط���ل���ع���ا  م��ل��ه��م��ة.. 
وقبتها  �ل�سا�سعة  وم�ساحتها  �لفريد 
�لعمالقة �إذ يبلغ قطر �ساحة �لو�سل 
رئي�سًيا  م��رك��ًز�  وت�سكل  م��رت�   150
و�لفعاليات  �الأح������د�ث  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 
2020 دب���ي وت��رب��ط بني  �إك�����س��ب��و  يف 
للحدث  �لثالثة  �ملو�سوعات  مناطق 
و�لتنقل  "�لفر�ض  وه�����ي  �ل�������دويل 

و�ال�ستد�مة".
�أك��د معايل �سقر غبا�ض  وم��ن جانبه 
م���دى  وع����ل����ى  �الإم�������������ار�ت  دول�������ة  �أن 
متكنت  �ملا�سية،  �خلم�سني  �ل�سنو�ت 
�ل�سريع  ب��ن��م��وه��ا  �ل��ع��امل  �إذه�����ال  م��ن 
�إجناز�  وحققت  �ملده�سة  و�إجن��از�ت��ه��ا 
 2020 �إك�����س��ب��و  ي��ل��ي��ق مب��ك��ان��ت��ه��ا يف 
�إىل  �إ���س��اف��ة  دول���ة   192 بجمع  دب���ي 
و�ملنظمات  �مل��وؤ���س�����س��ات  �أه���م  م�����س��ارك��ة 
�ملبتكرين  ونخب  �لدولية  و�لهيئات 
�لعامل  �أنحاء  خمتلف  من  و�ملبدعني 

الأول مرة يف تاريخ �إك�سبو �ملمتد على 
مد�ر 170 عاما.

و�أ�����س����اد م��ع��ال��ي��ه مب�����س��ارك��ة رو����س���ا يف 
�إك�سبو2020 دبي �لتي ت�سكل �إ�سافة 
ن��وع��ي��ة ل��ه��ذ� �حل����دث �ل�����دويل �لهام 
ح��ي��ث مي��ث��ل �جل��ن��اح �ل��رو���س��ي نافذة 
مهمة �إىل �مل�ستقبل من خالل �أحدث 
و�لتقنيات  �ل��رو���س��ي��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�أن تعزز  ���س��اأن��ه��ا  �ل��ت��ي م��ن  �مل��ت��ط��ورة 
و�ل��ذي تتجلى  �لب�سرية  جودة �حلياة 
يف �لت�سميم �الإبد�عي للجناح �لرو�سي 

ويعك�ض �لنظرة للم�ستقبل من خالل 
�لتنقل �لذكي.

فالنتينا  م��ع��ايل  ع���ربت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن 
مبا  �لكبري  �إعجابها  ع��ن  ماتفيينكو 
�لتكنولوجيا  �أح�����دث  م���ن  ���س��اه��دت��ه 
�مل�����ت�����ق�����دم�����ة و�ل����ت����ن����ظ����ي����م �مل���ت���م���ي���ز 
�لعامل  ����س��ت��ق��ب��ال  يف  و�الح����رت�ف����ي����ة 
و�سنع  �لعقول  "تو��سل  �سعار  حت��ت 
مكانة  ت��ع��ك�����ض  و�ل����ت����ي  �مل�ستقبل" 
�الإم��ار�ت �لر�ئدة عامليا و�إمكاناتها يف 
و�لفعاليات  �الأح���د�ث  �أه��م  ��ست�سافة 

�لدولية.
دول���ة  �أن جت���رب���ة  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أك�������دت 
�الإمار�ت يف ��ست�سافة �إك�سبو 2020 
�أفكار  ملا حتمله من  بها  دب��ي يحتذى 
�ال�ستفادة  مي��ك��ن  وم��ب��ت��ك��رة  �إب��د�ع��ي��ة 
�لتحديات  م��و�ج��ه��ة  يف  ع��امل��ي��ا  م��ن��ه��ا 
�ل��ع��امل��ي��ة �ل���ر�ه���ن���ة و�مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة من 
م�ستقبل  ل�سناعة  معا  �لعمل  خ��الل 
�مل���ق���ب���ل.. م�سرية  ل���الأج���ي���ال  م���زده���ر 
�إك�سبو  يف  ب���الده���ا  م�����س��ارك��ة  �أن  �إىل 
2020 دبي جت�سد عالقات �ل�سد�قة 
�لتي  ورو�سيا  �الإم����ار�ت  ب��ني  �لوثيقة 
�لبلدين  قيادتي  م��ن  بر�عية  حتظى 
لتعزيز  وت��ط��ل��ع��ات��ه��م��ا  �ل�����س��دي��ق��ني 
وحتقيق  �مل�ستد�مة  �لتنمية  م�سرية 

�الزدهار �لعاملي.

زوار جناح اأثيوبيا يحر�شون على التقاط ال�شور التذكارية مع اجلدة لو�شي يف اأك�شبو 2020 

•• دبي-وام:

عاملية،  تعقيم  تقنية  �الإ�سعاف  خلدمات  دبي  موؤ�س�سة  �عتمدت 
"�إك�سبو  �لعاملني خالل معر�ض  لتطهري مركباتها وم�سعفيها 
و�مليكروبات  �ل��ف��ريو���س��ات  م��ن  �ل��وق��اي��ة  ب��ه��دف  دبي"   2020

�ملختلفة.
دبي  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  در�ي  ب��ن  خليفة  ���س��ع��ادة  وق���ال 
متكاملة  تطهري  خطة  تطبق  �ملوؤ�س�سة  �إن  �الإ���س��ع��اف  خل��دم��ات 
وت�سمن  د�خ��ل��ه��ا  �ل��ف��ريو���س��ات  على  �لق�ساء  ت�سمن  ملركباتها 
���س��الم��ة �مل��ر���س��ى و�مل�����س��ع��ف��ني م��ن خ��ط��ر �ل���ع���دوى و�الأم���ر�����ض 

�ملعدية. 
وذكر �أن �ملوؤ�س�سة �عتمدت تقنية "مايكرو�سيف" �الأمريكية �لتي 

�أثبتت كفاءتها يف �لق�ساء على �لفريو�سات و�مليكروبات مبختلف 
�أنو�عها، م�سري� �إىل �أن �لتقنية معتمدة من �إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء 
�لدو�ئية  �ل�سلع  و�إد�رة  �الأورب��ي��ة  �ملطابقة  وعالمة  �الأمريكية 

و�لعالجية باأ�سرت�ليا.
و�أكد �أن حر�ض �ملوؤ�س�سة منذ بد�ية جائحة فريو�ض "كورونا"على 
��ستخد�م معد�ت للتعقيم ت�سمن �سالمة �مل�سعفني و�ملر�سى من 
�ملركبات  تطهر  �سريعة  تعقيم  �أدو�ت  بينها  من  �جلائحة  خطر 

�الإ�سعافية خالل ثو�ن معدودة .
�إ�سعافية  25 مركبة  �أكر من  �ملوؤ�س�سة خ�س�ست  �أن  �إىل  ولفت 
من خمتلف �الأحجام و�لتخ�س�سات لتقدمي �خلدمات �ل�سريعة 
" و�عتمدت تقنية �لتعقيم  2020 دبي  "�إك�سبو  لزو�ر معر�ض 
�الأمريكية "مايكرو�سيف" لتطهري �ملركبات وحمطات �الإ�سعاف 

و�مل�سعفني باملعر�ض كونها تقنية ثبتت كفاءتها يف �لق�ساء على 
�أي فريو�سات د�خل �ملركبة. وذكر بن در�ي �أن �لتقنية �مل�ستخدمة 
هي �الأحدث و�الأقوى عامليا وتتميز باأن معظم مكوناتها من �ملاء 
�لكحول  من  خالية  �أنها  كما   ،99.9% بن�سبة  �ملوؤك�سد  �لنقي 
مركبات  لتعقيم  �الأم��ث��ل  �خليار  يجعلها  ما  �لكيميائية  و�مل���و�د 
�ملنقولة  �أ�سر�ر للحاالت  باأي  �لت�سبب  �الإ�سعاف و�مل�سعفني دون 
�لطبية  �ملعد�ت  �سالمة  على  حمافظتها  عن  ف�سال  باالإ�سعاف 

�ملختلفة من خطورة �لتلف .
"مايكرو�سيف  ع���ام  م��دي��ر  �ل��ق��دوم��ي  �سفا  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
جروب" �إن �ملجموعة تتعاون مع موؤ�س�سة دبي خلدمات �الإ�سعاف 
منذ عدة �سنو�ت لالإ�سهام يف حماية �مل�سعفني و�ملر�سى من خطر 

�لفريو�سات �ملختلفة.

�شقر غبا�ص ورئي�شة جمل�ص االحتاد للجمعية الفيدرالية الرو�شية يزوران اإك�شبو 2020 دبي
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�لتعاون  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  �لها�سمي  �إبر�هيم  بنت  رمي  معايل  ��ستقبلت 
�أم�ض يف موقع �حل��دث �لدويل  دب��ي،   2020 �لعام الإك�سبو  �ملدير  �ل��دويل 
�لتكنولوجيا  لعمالق  �ملوؤ�س�ض  و�ل�سريك  �الأمريكي  �مللياردير  غيت�ض،  بيل 
�أهمية  دبي   2020 �إك�سبو  �إىل  بيل غيت�ض  زيارة  مايكرو�سوفت. وتكت�سب 
2020 دبي مع موؤ�س�سة بيل ومليند� غيت�ض  �إك�سبو  خا�سة، حيث يتعاون 
�لطموح  ميلكون  مم��ن  �ملجتمعي  �مل�ستوى  على  �ملبتكرين  دع��م  �أج���ل  م��ن 
�لبيئات  من  متنوعة  جمموعة  يف  يعي�سون  �لذين  �الأف���ر�د  حياة  لتح�سني 
�الإن�سانية �ملعقدة �أو �له�سة �أو �ملهم�سة.  بد�أ غيت�ض زيارته الإك�سبو 2020 
دبي بلقاء ثنائي مع معايل رمي �لها�سمي، قبل �أن يزور� جناح �إك�سبو اليف، 
تعرف  بيل ومليند� غيت�ض، حيث  ب�سكل مبا�سر مع موؤ�س�سة  يتعاون  �لذي 

غيت�ض على �أبرز �البتكار�ت �لتي يدعمها �لربنامج يف �أنحاء �لعامل بهدف 
ت�سريع �حللول �الإبد�عية �لتي تعمل على حت�سني جودة �حلياة مع �حلفاظ 
على عاملنا.  وتعرف غيت�ض خالل جولته يف جناح �إك�سبو اليف على عدد من 
�مل�سروعات، وبينها �آيدياباتيك، وهي مبادرة غري مكلفة طورتها كيتي لياو 
من �ململكة �ملتحدة من �أجل حفظ �للقاحات و�الأدوية �ملهمة يف حالة جيدة 

خالل �لرحالت �لطويلة �إىل مناطق نائية.
 و�أثار �إعجاب غيت�ض �أي�سا م�سروُع ديزرت كنرتول، وهي تكنولوجيا جديدة 
�لقاحلة.  للمناطق  زر�ع��ي��ة  ث��ورة  �سنع  يف  للم�ساعدة  تهدف  �ل��روي��ج  من 
�إىل  وتعّرف غيت�ض على كيفية حتويل هذه �لتكنولوجيا �لرتبة �ل�سعيفة 
�أر�ض خ�سبة ب�سرعة ودون ��ستهالك كميات كبرية من �ملياه.  وتوجه غيت�ض 
بعد ذلك �إىل جناح �ال�ستد�مة، �لذي ميثل منوذجا للمباين �مل�ستد�مة �لتي 
حتقق �الكتفاء �لذ�تي من �لطاقة من خالل �عتماده على �لطاقة �ل�سم�سية 

لتوليد �لكهرباء. وحتدث غيت�ض لقناة �إك�سبو �لتلفزيونية، حيث حّث �لعامل 
على �الإ�سر�ع بتنفيذ �لتعهد�ت �خلا�سة باأهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة 2030، 

مع تبقي ثماين �سنو�ت فقط على هذه �لنقطة �ملهمة.
للوفاء  �ملقبلة  �ل�سنو�ت  خ��الل  بالتحرك  مطالب  �لعامل  �إن  غيت�ض  وق��ال   
بتعهد�ت �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة �ل�سبعة ع�سر �لتي �عتمدها قادة �لعامل 
 .2016 يناير  يف  �لتطبيق  وب���د�أ   ،2015 ع��ام  تاريخية  �أمم��ي��ة  قمة  يف 
وتنطلق �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة من �الأهد�ف �الإمنائية لالألفّية، و�لتي 
ت�سعى �إىل �إنهاء �لفقر �ملدقع، ووقف �نت�سار مر�ض �الإيدز، وتوفري �لتعليم 

�البتد�ئي جلميع �الأطفال بحلول عام 2015.
 و�أ�ساف غيت�ض �أن �لعامل مير مبرحلة �سعبة يف مكافحة جائحة كوفيد-
19، رغم ما حتقق من جناح على هذ� �ل�سعيد؛ لكنه دعا ملزيد من �لعمل 

من �أجل توزيع عادل للقاحات.

بيل غيت�ص يزور اإك�شبو 2020 دبي .. ويحث العامل على حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة

اإ�شعاف دبي تعتمد تقنية عاملية لتعقيم اأ�شطول مركباتها يف اإك�شبو 2020 دبي

•• نيويورك-وام:

 �حتفت بعثة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة لدى �الأمم �ملتحدة 
مقر  يف  وذل��ك  �لذهبي،  �ليوبيل  �خلم�سني  �الحت��اد  بعيد 

بعثتها �لد�ئمة �جلديد يف نيويورك.
وبهذه �ملنا�سبة، ��ستقبلت �سعادة النا ن�سيبة، م�ساعدة وزير 
�ملندوبة  �ل�سيا�سية،  لل�سوؤون  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية 
�لد�ئمة للدولة لدى �الأمم �ملتحدة، �سفر�ء ووفود �لدول 
�مل��ت��ح��دة. و�سرحت  �مل�����س��وؤول��ني يف �الأمم  �الأع�����س��اء وك��ب��ار 
عاماً  خم�سني  مب��رور  �ل��ي��وم  نحتفل  قائلة  ن�سيبة  �سعادة 
من �الإجناز�ت، �إال �أننا نتطلع قدماً �إىل حتقيق �ملزيد من 
�الجناز�ت يف �خلم�سني عاماً �ملقبلة. ت�سعى دولة �الإمار�ت 
الأن تكون يف طليعة �لدول للم�ساعدة يف حل �أكرب �لتحديات 
و�نعد�م  �مل��ن��اخ  تغري  ومنها  �ل��ي��وم،  �ل��ع��امل  يو�جهها  �ل��ت��ي 
�سعادتها  و�أ�سافت  �مل�ستقبل.  يف  و�الأوب��ئ��ة  �لغذ�ئي  �الأم��ن 
�لذي  �مل��ذه��ل  �لتكنولوجي  �ل��ت��ق��دم  م��ن  �ال���س��ت��ف��ادة  ن��ري��د 
�إب��ر�ز طاقاتهم  و�مل�ساهمة يف  �ل�سباب  �إح��ر�زه، لتمكني  مت 
�الإبد�عية وم�ساعدتهم على حتقيق �آمالهم وطموحاتهم. 
�ل��ت��ي مت  "�حلفاظ ع��ل��ى �الإجن������از�ت  �أه��م��ي��ة  �إىل  م�����س��رية 
�إحر�زها من �أجل توفري م�ستقبل �أ�سا�سه �لتنوع �الإن�ساين 
قيم  �نعكا�ض  ن�سيبة  �سعادة  و�أب���رزت  للجميع.  و�لت�سامح 
�الآباء  روؤي��ة  يف  �جلميع  مع  و�ل�سد�قة  و�لوحدة  �لت�سامح 
جعلت  �ل��ت��ي  �الن��ط��الق��ة  تلك  فكانت  ل��ل��دول��ة،  �ملوؤ�س�سني 

و�لدبلوما�سية  لالأعمال  �ملتحدة مركز�ً  �لعربية  �الإم��ار�ت 
�حلملة  �إىل  ن�سيبة  ���س��ع��ادة  ون��وه��ت  و�ل��ع��امل.  �ملنطقة  يف 
و�نتخابها لع�سوية  �الإم��ار�ت،  دولة  قادتها  �لتي  �لناجحة 

جمل�ض �الأمن �لدويل للفرتة 2023-2022.
و�سهد �حلفل عر�ض جمموعة خمتارة من �الأعمال �لفنية 
�الإمار�تية �خلا�سة مبوؤ�س�سة برجيل للفنون، و�لتي �أ�س�سها 
�ل�سيخ �سلطان �سعود �لقا�سمي، بالتعاون مع وز�رة �لثقافة 
�الإمار�تي  �لفنان  �ملميز  �ملعر�ض  على  و�أ���س��رف  و�ل�سباب. 

فار�ض �ل�سعفار. 
و���س��ي��ت��م ع��ر���ض �ل��ل��وح��ات يف �أن���ح���اء م��ب��ن��ى �ل��ب��ع��ث��ة طو�ل 
�الأمن  �ملتحدة يف جمل�ض  �لعربية  �الإم��ار�ت  مدة ع�سوية 

�لدويل.
�لقن�سل  �ملهريي،  زع��ل  بن  �آمنة  �سعادة  قالت  جانبها  من 
 .. �ملنا�سبة  بهذه  كلمة  نيويورك  �الإم��ار�ت يف  �لعام لدولة 
حققت دولة �الإمار�ت �لكثري من �الإجناز�ت خالل خم�سة 
�ملوؤ�س�ض  للو�لد  �ال�ست�سر�فية  �ل��روؤي��ة  بف�سل  فقط  عقود 
حيث  ث���ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�سيخ 
و�أّكد  �الإمار�تيني،  و�لوحدة يف قلوب  �لت�سامح  قيم  غر�ض 

�أهمية حتقيق �آمال وتطلعات �ل�سعب �الإمار�تي.
و�لروؤية  و�ملبادئ  �لقيم  تلك  بف�سل  �أّن��ه  �ملهريي  و�أ�سافت 
�حلكيمة للقيادة �لر�سيدة يعي�ض يف دولتنا �أكر من 200 
�أعر�قهم  �ختالف  على  وحمبة  و�ن�سجام  بتناغم  جن�سية 

و�أديانهم.

•• اأبوظبي-وام

�سهد �سعادة مطر �سامل �لظاهري وكيل وز�رة �لدفاع م�ساء 
�لذهبي  لليوبيل  �لتفوق  درع  فعاليات  ختام  �الأول  �أم�ض 
"عيد �الحتاد �خلم�سني" للدولة ، وذلك يف مركز �لرتبية 
كبار  م��ن  ع��دد  بح�سور  �أبوظبي  يف  �لع�سكري  �لريا�سية 

�سباط وم�سوؤويل �لوز�رة.
�لفعاليات على عدة فئات منها �لكفاءة �لبدنية  و��ستملت 

و�جلوجيت�سو و�لعدو �لريفي و�لدر�جات �لهو�ئية.
وب����د�أ �حل��ف��ل ب��اإق��ام��ة ن��ه��ائ��ي��ات ب��ط��ول��ة �ل��ك��ف��اءة �لبدنية 
للمنتخب  �إ���س��ت��ع��ر����ض  ذل����ك  ب��ع��د  ومت  و�جل��وج��ي��ت�����س��و، 
قام  نهاية �الحتفال  باملظالت. ويف  للقفز �حلر  �لع�سكري 
بتكرمي  �لدفاع  وز�رة  وكيل  �لظاهري  �سامل  مطر  �سعادة 
قادة مركز �لرتبية �لريا�سية �لع�سكري �ل�سابقني وتتويج 
�لقياد�ت �لفائزة، حيث فازت قيادة �لقو�ت �لربية مبجموع 

�لنقاط وحازت على درع �لتفوق.

بعثة الدولة لدى االأمم املتحدة حتتفي بعيد االحتاد اخلم�شني

وكيل وزارة الدفاع ي�شهد فعاليات درع التفوق لليوبيل الذهبي
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العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
�المار�ت  �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للعدد �حلديدية
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1023077 

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة حممد علي �سعيد حممد �ل ثاين %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف عبد�هلل حممد �سعيد �خلتال �ملهريي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
فور  تونتي  �ل�س�����ادة/منرب  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN كافيه رخ�سة رقم:2505654 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة �حمد �سعيد حممد بخيت �ملحرمي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

حذف عبد�لرحمن �سامل �سالح عبد�هلل �سمالن
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
ز�يد  �ل�س�����ادة/�سركة مدينة  بان  �لتنمية �القت�سادية  د�ئ���رة  تعلن 

لالدو�ت �لكهربائية ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1031735 

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة حممد علي �سعيد حممد �ل ثاين %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف عبد�هلل حممد �سعيد �خلتال �ملهريي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/ بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ويلثفرونت لال�ستثمار يف �لتطبيقات �لذكية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3028032 

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/تروجان لالإ�ستثمار �لعقاري ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3839688 
تعديل مدير / �إ�سافة حمد �سامل حممد بن لوتيه �لعامرى

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �لفا ظبي لال�ستثمار �لتجاري - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م
ALPHA DHABI COMMERCIAL INVESTMENT .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة تروجان كون�سرتك�سن قروب - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م
TROJAN CONSTRUCTION GROUP - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل مدير / حذف حمد �سامل حممد بن لوتيه �لعامرى
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �ألفا ظبي لال�ستثمار �لتجاري - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م

ALPHA DHABI COMMERCIAL INVESTMENT .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �لفا ظبي �لقاب�سة �ض.م.ع
ALPHA DHABI HOLDING P.J.S.C.

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/كافترييا �سفن كينج 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3955600 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة حممد هادى عبد�هلل عامر �لعامرى %100
تعديل وكيل خدمات / حذف �سالح رجب �سعيد حفيظ �ملرى

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد عثمان جانى حممد على

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك : بلووم للتعليم ذ م م

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : ح�سانات بلووم حد�ئق بلووم
Bloom Nurseries Bloom Gardens

بتاريخ :2021/12/5 �ملودعة بالرقم : 366010 
بيانات �الأولوية :

باإ�سم : بلووم للتعليم ذ م م
�ملوطن : وحدة، �ملالك �ملجموعه �لعقاريه ذ م م + ط 7 مكتب 3 �لعنو�ن : جزيرة �أبوظبي، �سارع �ملطار ق 18 ، 

  mqawasmeh@blooholding.com: هاتف: 026969500 ، �سندوق ، �لربيد: 28928 - �مييل
�شورة العالمة :

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 41
�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �الأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.

�لغامق وبجانب  �ل��وردي  و�ل��ون  �لغامق  �الزرق  بالون  و �الجنليزية  �لعربية  بالغه  �ال�سم   : �لعالمة  و�سف 
�لكلمات من �جلهه �ليمني للغه �لعربية ومن �جلهه �لي�سرى للغة �الجنليزية للكلمات �سكل زهره بر��سني 

اللون �ال�سفر ب�سكل زهره بر��سني اللون �ال�سفر ب�سكل ر��سي
�ال�سرت�طات :

فعلى من لديه �إعرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�شر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك : بلووم للتعليم ذ م م

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : ح�سانات بلووم حد�ئق بلووم
Bloom Nurseries Bloom Gardens

بتاريخ :2021/12/5 �ملودعة بالرقم : 366009 
بيانات �الأولوية :

باإ�سم : بلووم للتعليم ذ م م
�ملوطن : وحدة، �ملالك �ملجموعه �لعقاريه ذ م م + ط 7 مكتب 3 �لعنو�ن : جزيرة �أبوظبي، �سارع ، �ملطار ق 18 

  mqawasmeh@blooholding.com :هاتف: 026969500 - �مييل ،
�شورة العالمة :

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 41
�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �الأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.

�لغامق وبجانب  �ل��وردي  و�ل��ون  �لغامق  �الزرق  بالون  و �الجنليزية  �لعربية  بالغه  �ال�سم   : �لعالمة  و�سف 
�لكلمات من �جلهه �ليمني للغه �لعربية ومن �جلهه �لي�سرى للغة �الجنليزية للكلمات �سكل زهره بر��سني 

اللون �ال�سفر ب�سكل عامودي
�ال�سرت�طات :

فعلى من لديه �إعرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  10 دي�شمرب 2021 العدد 13413

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك : علي حممد عبد�هلل �ل�سحي

H : طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
بتاريخ :2021/10/3 �ملودعة بالرقم : 361046 

بيانات �الأولوية :
باإ�سم : علي حممد عبد�هلل �ل�سحي

 ، �ل�����س��ي��د ح��م��د �سعيد ح��م��د رح��م��ه و�خ���ري���ن  �ل��ث��اين مبنى   2 ، ن���دود ج��ه��ام   ، �مل��وط��ن : هيلي 
  ali_alshahhi@yahoo.com :هاتف:0504433431 - �مييل

�شورة العالمة :

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43
خدمات تقدمي �الأطعمة و�مل�سروبات.

H و�سف �لعالمة : �سنابل باللون �الأ�سود على �سكل �قو��ض ويف �ملنت�سف حرف
�ال�سرت�طات :

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  الإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  على  �إع��رت����ض  لديه  من  فعلى 
�الإقت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  10 دي�شمرب 2021 العدد 13413
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اأنا�شيد عريقة تزين االحتفال باليوم الوطني لباالو يف اإك�شبو 2020 دبي
•• دبي  – الفجر

 تعرف �لزو�ر يف �إك�سبو 2020 دبي، على جمهورية باالو �لتي �حتفلت 
بيومها �لوطني مبر��سم ر�سمية وعر�ض للرق�ض �لتقليدي يف �ساحة 
ومعايل  ويب�ض جونيور،  �سور�جنيل  رئي�سها، فخامة  بح�سور  �لو�سل 

�ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان، وزير �لت�سامح و�لتعاي�ض.
ورحب فخامة رئي�ض باالو مبعايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك و�حل�سور 
يف �حتفال �لبلد �ل�سغري �لذي ال تزيد م�ساحته على 459 كيلومرت� 
�إىل �لعالقات �مل�سرتكة  �ألف ن�سمة، م�سري�ً   20 مربعا وي�سكنه قر�بة 

بني باالو و�الإمار�ت.
باالو:  جمهورية  رئي�ض  ج��ون��ي��ور،  ويب�ض  ���س��ور�جن��ي��ل  فخامة  وق���ال 

"ت�سرتك باالو ودولة �الإمار�ت يف �إرث طويل، ي�سمل �سنوفا من �لرت�ث 
�لبحري �لقوي �لذي يعود لقرون خلت. �إن تاريخ كل من بلدينا يظهر 

�أن بو�سعنا حتقيق �الزدهار من خالل �لتو��سل وم�ساركة �ملو�رد".
و�أ�ساف: "يعتمد كل من بلدينا ب�سدة على �لبحر يف كثري من �سنوف 
�حلياة، كمورد للرزق وللتنقل ولل�سياحة والأوجه �لتنمية �القت�سادية 
وباإد�رة  �لعامل  �ملحيطات حول  نوؤمن بحماية  �ل�سبب،  �الأخ��رى. لهذ� 

ح�سنة للمو�رد �ملتوفرة بها".
ب��االو، وتعي  "ُتدرك  �آل نهيان:  �ل�سيخ نهيان بن مبارك  وق��ال معايل 
للدول  بالن�سبة  �سيما  وال  �ل��ع��امل،  م��ع  تو��سلها  �أهمية  م��دى  ج��ي��د�ً، 
�لتي تو�جه حتديات خمتلفة يف �لوقت �حلايل، وت�ستعر�ض  �جُلزرية 
هذه  ملعاجلة  ُي��ح��ت��ذى  من��وذج��ا   2020 �إك�سبو  يف  جناحها  يف  ب���االو 

�لتحديات و�لتغلب عليها".
مع  تت�ساركها  �أن  ميكن  �لتي  باملعرفة  �أي�سا  ب��االو  "تتمتع  و�أ���س��اف: 
�لعامل يف ما يتعلق بقيود �لتنقل، م�ستعينة يف ذلك بجناحها، ف�سال 
عن تو��سلها مع �لدول �مل�ساركة و�الأطر�ف �ملعنية �الأخرى �لتي تعمل 
على �البتكار يف قطاع �لنقل و�خلدمات �للوج�ستية. ويرتك جناح باالو 
و�إ�سر�ر  بعزم  يطرحه  عما  ح�سيفة  وروؤي��ة  �سديدة  فكرة  زو�ره  ل��دى 
�سديدين ال�ستك�ساف �جلزيرة و�كت�ساب مزيد من �لتقدير لثقافة هذ� 

�لبلد". 
لرق�سات  ع��ر���ض  �لر�سمية  و�خل��ط��اب��ات  �لعلم  رف��ع  م��ر����س��م  و�أع��ق��ب 
تقليدية قدمتها فرقة من �لفتيات باأزياء حملية ز�هية تعك�ض بو�سوح 

�لطبيعة �لبحرية للبلد �ملكون من مئات �جلزر.

ورق�ست �لفتيات �لع�سر دون مو�سيقى و�أن�سدن بلغة حملية ما �أنا�سيد 
حتكي ق�س�سا عن عاد�ت باالو وتقاليدها. وكان �أهمها عر�ض "'ديالل 
يتناقل من  روت��ني مقد�ض  �لرق�سات"، وهو  "�أم جميع  نغلويك" �أو   �

جيل �إىل جيل.
و��سطحب فخامة �لرئي�ض �سور�جنيل معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك 
�إىل جناح باالو يف منطقة �لتنقل، حيث تعرف على حمتويات �جلناح 
و��ستعر�ض �الإمكانيات �ل�سياحية و�لبحرية �لكبرية لهذ� �لبلد �لغني 

�ل�سغري.
وت�سم �لدولة �لو�قعة يف �سمال �ملحيط �لهادي �أكر من 300 جزيرة 
بركانية ومرجانية، وميكن للزو�ر ��ستك�ساف غاباتها �ملورقة و�سو�طئها 

�لرملية �لبي�ساء.

اأوزبك�شتان حتتفل بيومها الوطني يف اإك�شبو 2020 دبي
•• دبي اإك�صبو – الفجر

ر�صالة اإك�صبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

بيومها  �أوزب���ك�������س���ت���ان  �ح���ت���ف���ل���ت 
دبي،   2020 �إك�سبو  يف  �ل��وط��ن��ي 
ح�سور  و����س���ط  �خل��م��ي�����ض  �أم���������ض 
ر����س���م���ي و���س��ع��ب��ي وف���ن���ي الف�����ت يف 
�لتي  �ملنع�سة  �ل�سباحية  �الأج���و�ء 
ي�����س��ه��ده��ا �حل������دث �ل�������دويل هذه 
�الحتفالية  �نطلقت  حيث  �الأي���ام، 
و�أوزبك�ستان،  �الإم���ار�ت  علم  برفع 
وع������زف �ل��ن�����س��ي��د �ل���وط���ن���ي لكال 

�لبلدين يف �ساحة �لو�سل.
نهيان  �ل�سيخ  معايل  ��ستقبل  وقد 
بن مبارك �آل نهيان، وزير �لت�سامح 
الإك�سبو  �لعام  و�ملفو�ض  و�لتعاي�ض 
معايل  �أم�ض  �سباح  دبي،   2020
�أومورز�كوف، نائب رئي�ض  �ساردور 
�لوزر�ء �الأوزبكي ووزير �ال�ستثمار 
�أ�ساد  و�ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة، �ل���ذي 
بامل�ساركة �لفريدة و�ملرية لبالده 
يف �إك�سبو 2020 دبي، من خالل 

و�لتعرف  ال�ستك�سافها  �أوزبك�ستان 
�ملعرفة  و�كت�ساب  كثب  ع��ن  عليها 

منها".
وج������اء يف ك��ل��م��ة م���ع���ايل �����س����اردور 
�أهنئ  �أن  "�أود  �أوم�������ورز�ك�������وف: 
على  دب��ي   2020 �إك�سبو  منظمي 
ت��ن��ظ��ي��م هذ�  �ل��ك��ب��ري يف  �ل���ن���ج���اح 
�حلدث �لدويل �لر�ئع. �إنه ل�سرف 
�الحتفال  يف  �أ���س��ارك  �أن  يل  كبري 
ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي الأوزب��ك�����س��ت��ان يف 
�إك�سبو 2020 دبي. هذه هي �ملرة 
�لتي نقدم فيها بلدنا عرب  �الأوىل 
و�أعتقد  �مل�ستقل،  �خلا�ض  جناحنا 
�أهمية  موؤ�سر جيد يج�سد  �أن هذ� 
ت��ع��زي��ز ع��الق��ات��ن��ا م���ع �الإم�������ار�ت 
�لعربية �ملتحدة. نحن نقدر للغاية 
و�أنا  �الإم�����ار�ت  دول���ة  م��ع  عالقتنا 
�ستنمو  �سر�كتنا  �أن  م��ن  ثقة  على 

ب�سكل �أكرب يف �مل�ستقبل �لقريب".
وي�سحب جناح �أوزبك�ستان �لزو�ر يف 
رحلة عرب �لزمن، لت�سليط �ل�سوء 
و�لثقافات  �الأ�سخا�ض  تنقل  على 
�إمكانية ت�سكيل  و�الأفكار مبا يتيح 

لتبنّي  وخ��ي��وة،  وُب��خ��ارى  �سمرقند 
�لتاريخية  �الأه��م��ي��ة  �لرحلة  ه��ذه 
جلمهورية  و�ال�����س����رت�ت����ي����ج����ي����ة 
�أوزبك�ستان بو�سفها نقطة حمورية 
للتجارة و�الكت�سافات �لعلمية عرب 
�ل�سوء  �جلناح  وي�سلط  �لع�سور. 

جناح م�ستقل الأول مرة يف �حلدث 
�لدويل.

وقال معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك 
�آل نهيان: "�إن م�ساركة �أوزبك�ستان 
طريق  ع����رب  رح���ل���ة  يف  ت�����س��ح��ب��ن��ا 
�حلرير ومدنها �لرئي�سية �لكربى 

�أوزبك�ستان يف  �أي�سا على م�ساهمة 
�ل�����س��ن��اع��ات �ل��ع��امل��ي��ة ع��رب عرو�ض 
دي���ن���ام���ي���ك���ي���ة ُت�������ربز ت���ق���دم���ه���ا يف 
ي�ستعر�ض،  فيما  �لتقني،  �مل��ج��ال 
�مل�ستقبل،  نحو  حت��ّول��ي��ة  رح��ل��ة  يف 
�أح����دث �مل�����س��روع��ات و�ل��ت��ق��ن��ي��ات يف 

و�لفخرية  �لوطنية  �الأي��ام  ومتثل 
منا�سبات  دب��ي،   2020 �إك�سبو  يف 
�مل�ساركني  م���ن  ب��ك��ل  ل��الح��ت��ف��ال 
ي��زي��د عددهم  �ل���ذي���ن  �ل���دول���ي���ني 
لت�سليط  م�������س���ارك،   200 ع���ل���ى 
�ل�سوء على ثقافاتهم و�إجناز�تهم 
وبر�مج  �أج��ن��ح��ت��ه��م  و����س��ت��ع��ر����ض 
ك����ل منها  وت��ت��م��ي��ز  ف��ع��ال��ي��ات��ه��م. 
مب��ر����س��م رف���ع �ل��ع��ل��م ع��ل��ى من�سة 
فيما  �ل���و����س���ل،  ���س��اح��ة  يف  �الأمم 

�جلناح  وي�����س��ت��ع��ر���ض  �مل�����س��ت��ق��ب��ل. 
�ال�ستد�مة،  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل���و�ق���ع 
تر�ث �لبالد، مبا يف ذلك �سمرقند، 
�لتي تاأ�س�ست يف �لقرن �ل�سابع قبل 
�مليالد، وهي و�حدة من �أقدم �ملدن 
بيان  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  �ل���ع���امل،  يف 
و�أولوياتها  �أوزب��ك�����س��ت��ان  �إجن����از�ت 
و�لعالقات  �ل��ت��ن��م��ي��ة  جم�����ايَل  يف 
�أحرزته  �ل���ذي  �ل��دول��ي��ة، و�ل��ت��ق��دم 

نحو �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة.

و�إلقاء  ثقافية  ع��رو���ض  ذل��ك  تلي 
كلمات.

 2020 �إك�سبو  فعاليات  ت�ستمر 
 ،2022 م��ار���ض   31 ح��ت��ى  دب����ي، 
وي���دع���و �حل�����دث �ل������دويل �ل�����زو�ر 
م��ن جميع �أن��ح��اء ك��وك��ب �الأر����ض 
يف  جديد�ً  عاملاً  معاً  ن�سنع  �أن  �إىل 
و�بتكار�تهم  �لب�سر  باإبد�ع  �حتفال 
مد�ر  على  وثقافاتهم  وتقدمهم 

�ستة �أ�سهر.

مبن��شبة احتف�الت اليوم الوطني الـ50 لدولة االإم�رات العربية املتحدة

نهيان مبارك ُيد�شن �شل�شلة الـ 50 ُكتيبا احتفاًء باليوم الوطني الـ 50

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي 
للقو�ت  �الأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�ل�سيخ  ���س��م��و  ودع�����م  �مل�����س��ل��ح��ة، 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�ض 
بتعزيز  �هلل"،  "حفظه  �ل���دول���ة 
�الإمار�ت  لدولة  �ل��ري��ادي  �ملوقع 
توطني  يف  �مل����ت����ح����دة  �ل���ع���رب���ي���ة 

�أم��ني ع��ام �جل��ائ��زة، ع��ن تقديره 
لكافة �مل�ساركني يف �ل�سل�سلة 50 
ب��اح��ث و�أك����ادمي����ي م���ن �خل���رب�ء 
�لنخيل  ب����زر�ع����ة  و�مل��خ��ت�����س��ني 

�ملتحدة،  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة 
ع���ام �خلم�سني،  م��ع  وب��ال��ت��ز�م��ن 
تلبية  �لتز�م �جلائزة يف  �إط��ار  يف 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  روؤي������ة 

من�سور بن ز�يد �آل نهيان، نائب 
�ل��������وزر�ء، وزير  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض 
فقد  جهته  من  �لرئا�سة.  �سوؤون 
ز�يد  �ل��وه��اب  �لدكتور عبد  َع��رّب 

�ملعرفة ومتكني �لفئات �مل�ستهدفة 
من �أف�سل �ملمار�سات �لدولية يف 
�لتمور  و�إن���ت���اج  �ل��ن��خ��ي��ل  زر�ع�����ة 
وتوجيهات  �ل��زر�ع��ي.  و�الب��ت��ك��ار 

•• اأبوظبي-الفجر

نهيان  �ل�������س���ي���خ  م����ع����ايل  �����َن  َد������سَّ
�لت�سامح  �آل نهيان، وزير  مبارك 
�أمناء  جمل�ض  رئي�ض  و�لتعاي�ض، 
لنخيل  �ل��دول��ي��ة  خليفة  ج��ائ��زة 
�ل���ت���م���ر و�الب�����ت�����ك�����ار �ل�����زر�ع�����ي. 
�سل�سلة  ملبادرة  �لكاملة  �ملجموعة 
�ل� 50 ُكتيبا يف عام �ل� 50 �سباح 
�أم�ض 09 دي�سمرب 2021 �سمن 
 2020 �إك�سبو  يف  �ل��د�ن��ة  �سالة 
�حتفاالت  ���س��م��ن  وذل�����ك  دب�����ي، 
�ل��دول��ة ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي �ل��� 50 
�لعربية  �الإم��ار�ت  دولة  لتاأ�سي�ض 
�ملتحدة على يد �ملغفور له- باإذن 
�سلطان  ب���ن  ز�ي����د  �ل�����س��ي��خ  �هلل- 
ثر�ه".  �هلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ملبادرة  ه��ذه  باأهمية  �أ���س��اد  حيث 
على  ن��وع��ه��ا  م���ن  �الأوىل  ك��ون��ه��ا 
�مل�ستوى �لعربي �لتز�ماً باأهد�ف 
�لعلمية  �ملعرفة  ن�سر  �جلائزة يف 
للمز�رعني  ونقلها  �ملتخ�س�سة 
قطاع  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  و�مل��ه��ت��م��ني 
�لتمور  و�إن���ت���اج  �ل��ن��خ��ي��ل  زر�ع�����ة 
�مل�ستوى  على  �لزر�عي  و�البتكار 

�لوطني و�لعربي و�لدويل.
نهيان  �ل�����س��ي��خ  م��ع��ايل  و�أ�����س����اف 
ت��اأت��ي �حتفاًء  �مل���ب���ادرة  ب���اأن ه���ذه 
لتاأ�سي�ض  �خل��م�����س��ني  ب��ال��ذك��رى 

و�إنتاج �لتمور و�البتكار �لزر�عي، 
ميثلون 14 دولة، باالإ�سافة �ىل 
م�ساركة 11 منظمة دولية، و06 
مر�كز  و06  دول���ي���ة،  ج��ام��ع��ات 
جمعيات  و06  ع��ل��م��ي��ة،  ب��ح��وث 
�ل�سل�سلة  غ��ط��ت  ع����ام،  ن��ف��ع  ذ�ت 
�سمن  ع��ل��م��ي��اً  م���و����س���وع���اً   50
يف  �ساهم  مبا  �سفحة.   2500
للمعرفة  �ل��ت��ح��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  دع����م 
�لنخيل  زر�ع����ة  ل��ق��ط��اع  �لعلمية 
باأن هذه  و�أ�ساف  �لتمور.  و�إنتاج 
��ستقطب جمموعة  �لتي  �ملبادرة 
�الأكادميية  �خل��رب�ت  من  كبرية 
�مل��ت��خ�����س�����س��ة م���ن د�خ����ل وخ����ارج 
�ملتحدة  �لعربية  �الم���ار�ت  دول��ة 
فنية،  علمية،  مو�سوعات  غطت 
�ر�سادية، وق�س�ض جناح مبتكرة، 
�ال�سطناعي  �ل��ذك��اء  و��ستخد�م 
�لزر�عي  �مل�ستقبل  و����س��ت�����س��ر�ف 
وغ����ريه����ا... مب���ا ���س��اه��م يف دعم 
�لعلمية  للمعرفة  �لتحية  �لبنية 
�لتي تخ�ض قطاع زر�عة �لنخيل 
و�إنتاج �لتمور و�البتكار �لزر�عي، 
من  �ل�سل�سلة  ه���ذه  ب���اأن  م���وؤك���د�ً 
�لكتيبات وغريها من �الإ�سد�ر�ت 
متاحة للجميع من خالل �ملكتبة 
خالل  من  للجائزة  �الإلكرتونية 

�لر�بط �لتايل
  .) www.ekiaai.com( 

اليوم العاملي حلقوق االإن�شان.. االإمارات ر�شيد حافل باالإجنازاتزكي ن�شيبة ُيكّرم الطلبة واملوظفني املتطوعني يف جناح اجلامعة  باإك�شبو 2020 دبي

•• دبي - الفجر

ال��ث��ق��ايف  ل�صاحب  امل�صت�صار  ن�صيبة،  زك���ي  م��ع��ايل  ك���ّرم 
ال�صمو رئي�س الدولة- الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات 
املتطّوعني يف جناح  واملوظفني  الطلبة  املتحدة   العربية 

اجلامعة  باإك�صبو 2020 دبي. 
ويف كلمة له خالل حفل التكرمي قال معايل زكي ن�صيبة: 
موظفي  من  ُمتمّيزة  ُنخبة  األتقي  اأن  "ُي�صعدين  اليوم 
الذين  �صاهموا يف تعزيز ريادة  الإم��ارات  وطلبة جامعة 
جامعة  امل�صتقبل-   املتحدة-  العربية  الإم����ارات  جامعة 
ومتّكنوا من خالل جهودهم الكبرية وتفانيهم امللحوظ، 
يف  متّيزها  واإع��الء  باأ�صره  العامل  اأم��ام  اإجنازاتها   اإبراز 
جمالت البحث  العلمي والبتكار والتكنولوجيا املُتقّدمة 
جامعة  يف  ب��اأن��ن��ا  وت��ع��ري��ف  اجلميع  العلمي،  والتطوير 
ملا  تعمل مبحبٍة  وتناغم  واح��دة  كاأ�صرة  نعمل  الإم���ارات 
بناء  اإىل  ُمتفائلة  بعيوٍن  وتتطّلع  العاّمة،  امل�صلحة  فيه 

 ُم�صتقبٍل ُم�صرٍق للوطن والأجيال القادمة". 
اقية التي  َت�صعى اإىل ِبناء  ول الرَّ واأردف معاليه: " اإنَّ الدُّ
فاإنَّها  بالِّريادة، والزدهار وال�صتدامة،  ح�صاراٍت  تتمّتع 
اأْن يكون  الِبناء قاِئماً على جذوٍر را�صخة.  َتِر�س على 
وَنفَتِخر جميعاً باأنَّ دولة الإمارات  العربية املتحدة لديها 
له،  اإْرث  املغفور  ِمْن  ْتها  ا�صتمدَّ لٌة  ومتاأ�صِ عميقٌة  ج��ذوٌر 
يخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، طيَّب اهلل ثراه، الذي  ال�صَّ

 ترك ب�صمات اإن�صانية وا�صحة حملياً وعاملياً، حيث اأوىل 
العمل  التطوعي والعطاء الإن�صاين اهتماماً كبرياً، حتى 
اأ�صبح من �صمات  اأبناء الإم��ارات، وجعل الإم��ارات منارة 

لالإن�صانية ت�صمل عطاءاتها  خمتلف دول العامل". 
واأ�صاف قائاًل: "ونفخر جميعاً باأن التطّوع اأ�صبح ثقافة 
الإم����ارات،  واملقيمني يف  امل��واط��ن��ني  ل��دى  كافة  را���ص��خ��ة 
دولتهم  جعل  �صبيل  ُمكّثفة  يف  ج��ه��وداً  يبذلون  ال��ذي��ن 
الإن�صانية  والعلمية،  امل��ج��الت  بكافة  العامل  يف  الأوىل 
اأف�صل  امل�����ص��ت��دام��ة وب���ن���اء م�����ص��ت��ق��ب��ل  ت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة 
لالأجيال  اجلديدة، �صرياً على نهج موؤ�ص�س وباين دولة 

الإمارات املغفور له  ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان". 
وقال: " كما ُي�صعدين اأي�صاً باأن تطّوعكم يف هذا احلدث 
العاملي الكبري  اأ�صهم يف اإبراز ال�صورة املُ�صرقة والإن�صانية 
يعتّز  ال��ذي  امل�صياف  البلد  عليها  الإم���ارات،  تقوم  التي 
وي�صت�صيف  العربي  الأ�صيل،  وت��راث��ه  وتقاليده  بقيمه 
ُت�صّكل جزءاً  اأ�صا�صياً  التي  العربية  ال�صيافة  بكرم  زواره 

من الرتاث الإماراتي العريق". 
الطلبة  ن�����ص��ي��ب��ة  زك����ي  م���ع���ايل  ���ص��ك��ر  ك��ل��م��ت��ه  ويف خ���ت���ام 
واملوظفني بالقول: "  كونوا على ثقة دائمة باأن عملكم 
اجلامعة  مكانة  تعزيز  واإب���راز  يف  ومتّيزكم  التطّوعي، 
دائماً  حمّل  �صتكون  جوانبه،  كافة  يف  ُمتكامل  كمجتمع 
يف  والزده�����ار  ال��ن��ج��اح  ل��ه��م  متمنياً  واإعجاب".  ت��ق��دي��ر 

امل�صتقبل. 

•• اأبوظبي- وام 

وز�رة  يف  �الإن�����س��ان  حقوق  �إد�رة  مدير  �حلب�سي  �سعيد  �سعادة  �أك��د 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل، �لتز�م دولة �الإمار�ت مبو��سلة جهود 
�القت�سادية  و�ل�سيا�سية  �ملدنية  �الإن�����س��ان  حقوق  وتعزيز  تطوير 

و�لثقافية و�الجتماعية لكافة فئات �ملجتمع.
وق���ال ���س��ع��ادت��ه.. " حققت دول���ة �الإم������ار�ت خ���الل �ل��ع��ام �جلاري 
�الإن�����س��ان و�لتي  �ل��ب��ارزة يف ملف حقوق  جمموعة م��ن �الإجن����از�ت 
ملتطلبات  �ملو�كبة  �لهامة  �لت�سريعات  من  حزمة  �عتماد  ت�سمنت 
�ملرحلة �حلالية و�ملتو�ئمة مع �التفاقيات �لدولية حلقوق �الإن�سان، 
وت�سكيل �لهيئة �لوطنية حلقوق �الإن�سان، و�إعد�د �خلطة �لوطنية 
و�لفعاليات  �لرب�مج  من  عدد  تنفيذ  جانب  �إىل  �الإن�سان،  حلقوق 
�الإن�سان  حقوق  ثقافة  تعزيز  ت�ستهدف  �لتي  �لتوعوية  و�الأن�سطة 
�الإمار�ت  دولة  " متتلك  �سعادته  و�أ�ساف  �لوطني".  �ل�سعيد  على 
ر���س��ي��د� م��ق��در� دول��ي��ا يف م��ل��ف ح��ق��وق �الإن�����س��ان ع��ززت��ه جتاربها 
�مل��ر�أة و�لت�سامح وحقوق  �لناجحة يف جماالت عديدة مثل متكني 
�لعمالة".. م�سري� �إىل �الإجناز �لكبري �لذي حققته �لدولة بفوزها 
للمرة �لثالثة بع�سوية جمل�ض حقوق �الإن�سان بعد �النتخابات �لتي 

جرت يف �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف �أكتوبر �ملا�سي.
ويحتفي �ل��ع��امل غ���د� ب��ي��وم ح��ق��وق �الإن�����س��ان �ل���ذي ي�����س��ادف 10 
�لتايل  �لتقرير  ي�ستعر�ض  �ملنا�سبة  وبهذه  ع��ام،  كل  من  دي�سمرب 
�أبرز �خلطو�ت و�الإجناز�ت �لتي حققتها دولة �الإمار�ت على �سعيد 

تعزيز وتطوير حقوق �الإن�سان حمليا ودوليا.
تطوير  ع��ل��ى  �الإم������ار�ت  دول���ة  ح��ر���س��ت  �ل��وط��ن��ي،  �ل�سعيد  فعلى 
نحو  جهودها  ومو��سلة  و�ملعيارية  �لت�سريعية  منظومتها  وتعزيز 
تعزيز حقوق �الإن�سان لكافة فئات �ملجتمع، وت�سمل �حلقوق �ملدنية 

و�ل�سيا�سية �القت�سادية و�لثقافية و�الجتماعية.
�لت�سريعات  م��ن  حزمة  �ملا�سية  �ل��ف��رتة  خ��الل  �ل��دول��ة  و�عتمدت 
�لهامة منها على �سبيل �ملثال ال �حل�سر �لقانون �الحتادي ب�ساأن 
�لهيئة  ب�ساأن  و�لقانون �الحت��ادي  �ل�سهود ومن يف حكمهم  حماية 
ت�سريعية  تعديالت  �إدخ��ال  �إىل  �إ�سافة  �الإن�سان،  حلقوق  �لوطنية 
�لتمييز  ومكافحة  �لعقوبات،  قو�نني  �سملت  وو��سعة  ج��د�  هامة 
و�الإجر�ء�ت  �ملدنية  و�ملعامالت  �ل�سخ�سية،  و�الأح��و�ل  و�لكر�هية، 
�جل��ز�ئ��ي��ة و�ل�����س��رك��ات �ل��ت��ج��اري��ة و�ل��ع��م��ل، و�ل���ت���ي �أت����ت مو�كبة 
�التفاقيات  مع  ومتو�ئمة  �حلالية  �ملرحلة  ومتطلبات  الحتياجات 

�لدولية حلقوق �الإن�سان �لتي تعد دولة �الإمار�ت طرفا فيها.

�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أ���س��دره  �ل���ذي  �الحت����ادي  �ل��ق��ان��ون  و�سكل 
 12 رق��م  "حفظه �هلل"،  �ل��دول��ة  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�أهم  "�لهيئة �لوطنية حلقوق �الإن�سان" �أحد  2021 ب�ساأن  ل�سنة 
�لقو�نني �ملعنية بتعزيز منظومة �الآليات �لوطنية حلقوق �الإن�سان 
�الآليات �حلكومية  �لهيئة عن غريها من  تتميز  �لدولة، حيث  يف 
م�ستقلة  �ع��ت��ب��اري��ة  ب�سخ�سية  تتمتع  هيئة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  �الأخ����رى 
و�أن�سطتها  م��ه��ام��ه��ا  مم��ار���س��ة  يف  و�الإد�ري  �مل���ايل  وب��اال���س��ت��ق��الل 
و�خت�سا�ساتها يف جمال حقوق �الإن�سان، وت�ستند يف عملها ملبادئ 

باري�ض للموؤ�س�سات �لوطنية حلقوق �الإن�سان.
وت�سكل �لهيئة �إ�سافة قوية ومكملة للعمل �لذي تقوم به �الآليات 
�ل��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق �الإن�����س��ان و�مل��وؤ���س�����س��ات �مل��ح��ل��ي��ة و�الحت���ادي���ة يف 
�لهيئة  ق��ان��ون  �الإن�����س��ان، حيث يت�سمن  �ل��دول��ة يف جم��ال ح��ق��وق 
و�خت�سا�ساتها �لهامة، �مل�ساركة مع �ل�سلطات و�جلهات �ملخت�سة يف 
و�سع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق �الإن�سان يف �لدولة، 
�الإن�سان،  حقوق  ثقافة  ن�سر  على  و�لعمل  تنفيذها،  �آلية  و�ق��رت�ح 
و�ملوؤمتر�ت  �لندو�ت  بها، مبا يف ذلك عقد  �ملجتمع  �أف��ر�د  وتوعية 
�ملقرتحات  وت��ق��دمي  �الإن�����س��ان،  بحقوق  �ملتعلقة  �لنقا�ض  وحلقات 
و�لتو�سيات و�مل�سورة �إىل �ل�سلطات و �جلهات �ملخت�سة يف كل ما من 
�ساأنه حماية و تعزيز حقوق �الإن�سان ومتابعتها، �إىل جانب تقدمي 
�قرت�حات �إىل �ل�سلطات �ملخت�سة حول مدى مالءمة �لت�سريعات 
�ملعنية بحقوق  و�لقو�نني للمو�ثيق و�لعهود و�التفاقيات �لدولية 
على  ع��الوة  ومتابعتها،  فيها  طرفا  �لدولة  تكون  و�لتي  �الإن�سان، 
و�لتاأكد  �الإن�سان،  �نتهاكات حلق من حقوق  �أو  �أي جت��اوز�ت  ر�سد 
من �سحتها و�إبالغها �إىل �ل�سلطات �ملخت�سة، �إ�سافة �إىل �مل�ساركة 

يف �ملحافل �لدولية و�الإقليمية �ملعنية بحقوق �الإن�سان.
وتن�سيقي  وت�ساوري  وت�ساركي  تعاوين  �إط��ار  ويف  �لهيئة  و�ستعمل 
جنبا �إىل جنب مع �للجنة �لوطنية حلقوق �الإن�سان و�لتي تت�سكل 
تتعلق  و�لتي  �لدولة،  �ملعنية يف  و�ل���وز�ر�ت  ع�سويتها من �جلهات 
�لوطنية  �الأ�سعدة  كافة  على  �الإن�سان  حقوق  ملف  با�ستحقاقات 
و�الإقليمية و�لدولية. وعلى �سعيد خطط وبر�مج و�أن�سطة �للجنة 
�إع��د�د �خلطة  ت�سرف على  �للجنة  فاإن  �الإن�سان،  �لوطنية حلقوق 
�لوطني �الحتادي  �ملجل�ض  بالتعاون مع  �الإن�سان  �لوطنية حلقوق 
�ل���دول���ة، و�جل��ه��ات �الأخ����رى ذ�ت  �مل���دين يف  وم��وؤ���س�����س��ات �ملجتمع 
��ستكماال  �الإن�سان  �لوطنية حلقوق  �إعد�د �خلطة  �لعالقة. وياأتي 
تعزيز  �إط��ار  يف  وموؤ�س�ساتها  �الإم���ار�ت  دول��ة  بذلتها  �لتي  للجهود 
�أعمال حقوق �الإن�سان على �ل�سعيد �لوطني، وخالل �لفرتة �ملا�سية 

مت عقد �لعديد من �الجتماعات �لت�ساورية مع موؤ�س�سات وجمعيات 
�ملجتمع �ملدين يف �لدولة ومع عدد من �ملوؤ�س�سات �الأكادميية وذلك 
للوقوف على ت�سور�ت �للجنة ومقرتحاتها ب�ساأن م�سروع �خلطة 
�لوطنية، كما عقدت �سل�سلة من �الجتماعات يف �إطار فريق �لعمل 

�ملنبثق عنها مع �ملوؤ�س�سات �الحتادية و�ملحلية يف �لدولة.
ومت تنظيم �لعديد من �لفعاليات وور�ض �لعمل �مل�ساحبة الإعد�د 
م��ن قبل �جلهات  تنفيذها  و�ل��ت��ي مت  �ل��وط��ن��ي��ة،  م�����س��روع �خل��ط��ة 
مع  بالتعاون  عمل  ور�سة  تنظيم  ومنها  �للجنة،  و�أمانة  �الأع�ساء 
�إعد�د �خلطط �لوطنية حلقوق �الإن�سان،  �الحتاد �الأوروب��ي ب�ساأن 
كما تتطلع �للجنة �إىل عقد �جتماعات ت�ساورية بخ�سو�ض م�سروع 

�خلطة مع �لهيئة �لوطنية حلقوق �الإن�سان بعد �إن�سائها.
من  ع��دد  تنفيذ  على  �الإن�����س��ان  حل��ق��وق  �لوطنية  �للجنة  وعملت 
ثقافة حقوق  ن�سر  ت�ستهدف  �لتي  و�الأن�سطة  و�لفعاليات  �لرب�مج 
ور�ض  م��ن  جمموعة  نظمت  كما  �لوطني،  �ل�سعيد  على  �الإن�����س��ان 
�أج��ه��زة و�آل��ي��ات وجلان  �ل��دول وم��ع  �لعمل بال�سر�كة مع ع��دد من 

�الأمم �ملتحدة حلقوق �الإن�سان.
وعلى �ل�سعيد �لدويل، و��سلت دولة �الإمار�ت جهود تعزيز �لتعاون 
�أجهزة و�آليات وجل��ان �الأمم �ملتحدة مبا  مع �ل��دول �الأخ��رى ومع 
ي�ساهم يف تبادل �ملعلومات و�خلرب�ت و�أف�سل �ملمار�سات يف جمال 
حقوق �الإن�سان. ويعك�ض فوز دولة �الإمار�ت بع�سوية جمل�ض حقوق 
�لتي  �الن��ت��خ��اب��ات  خ��الل   2024-2022 م��ن  للفرتة  �الإن�����س��ان 
�لثالثة  وللمرة  �ملا�سي  �أكتوبر  �سهر  يف  �لعامة  �جلمعية  يف  جرت 
باإثر�ء  �الإ�سهام  يف  �لدولة  ب��دور  �ل��دويل  �ملجتمع  ثقة  تاريخها  يف 
ور�سيد  ل�سجل  �لفوز  ه��ذ�  وي�ستند  �ملجل�ض،  و�أد�ء  عمل  وتطوير 
�الإمار�ت  �الإن�سان عززته جتارب دولة  مقدر دوليا يف ملف حقوق 
�مل��ر�أة و�لت�سامح وحقوق  �لناجحة يف جماالت عديدة مثل متكني 
يف  ع�سويتها  ��ستغالل  على  �الإم���ار�ت  دول��ة  و�ستحر�ض  �لعمالة. 
�ملجل�ض  عمل  و�إث���ر�ء  تعزيز  على  للعمل  �الإن�����س��ان  حقوق  جمل�ض 
ع��ل��ى تكثيف  �أج��ن��دت��ه، و�ستعمل  ع��ل��ى  �مل���درج���ة  �ل��ه��ام��ة  و�مل��ل��ف��ات 
ملو�جهة  �ل�سلة،  ذ�ت  �الإقليمية  و�ملجموعات  �ل���دول  م��ع  تعاونها 
�لتحديات �لعاملية �ملعنية بحقوق �الإن�سان خا�سة يف ما يتعلق منها 
وتاأثري  �الإن�سان،  حقوق  على  و�أثرها  و�لبيئية  �ملناخية  بالتغري�ت 
�لفقر  وق�سايا  �الإن�سان،  بحقوق  �لتمتع  على  كوفيد19-  جائحة 
و�لهجرة ون�سر �لكر�هية و�لتع�سب و�لتمييز �لعن�سري، باالإ�سافة 
و�لذكاء  �لتكنولوجيا  ت�سخري  من  �ال�ستفادة  كيفية  على  للعمل 

�ال�سطناعي يف خدمة حقوق �الإن�سان.
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عربي ودويل

وياأتي ذلك �أمام ما �عتربه “جتاهل رئي�سة �حلكومة للمر��سالت 
باتخاذ  ملطالبتها   2021 �أك��ت��وب��ر   27 ب��ت��اري��خ  �إل��ي��ه��ا  �مل��وج��ه��ة 
�لتد�بري �لالزمة لتطبيق �لقانون وو�سع حد ملخاطر �الأخطبوط 
�جلمعياتي �الإخو�ين �لذي تغلغل يف كامل ربوع �لبالد با�ستعمال 
�نتخابيا  تون�ض”  ف��رع  �الخ���و�ن  “تنظيم  خلدمة  �الأجنبي  �مل��ال 
ما  تنظيم  �مل��دم��رة  �ل�سبكة  ه��ذه  ر�أ����ض  وعلى  �ملجتمع  ولدمغجة 
ي�سمى “�الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�سلمني” �لذي متدد موؤخر� يف 
وفق  �أخرى مماثلة”،  بالعا�سمة لي�سمل تنظيمات  �لكائن  مقره 

تعبري حمرر �لبيان. 

•• الفجر - تون�س
�إىل  مبر��سلة  تقدم  �أن��ه  بيان  يف  �حل��ر  �لد�ستوري  �حل��زب  �أع��ل��ن 
�ملعرو�سة  �مللفات  يف  �لنظر  ب�سرورة  لتذكريها  �حلكومة  رئي�سة 
�لوزر�ء  جمل�ض  طاولة  على  بو�سعها  مطالبتها  وجتديد  عليها 
�ملر��سالت  ت�سمنته  م��ا  ع��ل��ى  ب��ج��و�ب��ه��ا  �حل���زب  وم���و�ف���اة  �ل��ق��ادم 
“تنظيم �الخ����و�ن فرع  �إل��ي��ه��ا، يف ع��الق��ة مب��ا و���س��ف��ه  �ل��و����س��ل��ة 
تون�ض”، م�سيفا �أنه يحتفظ بحقه يف �لت�سعيد عرب كافة �ال�سكال 

�لن�سالية �ملخولة قانونا. 

لّوح ب�لّت�شعيد يف ر�ش�لة اىل رئي�شة احلكومة

الد�شتوري احلر يطالب بالت�شدي للأخطبوط االإخواين

•• عوا�صم- وكاالت

�لربملان  �سهدها  مكثفة  �إج����ر�ء�ت 
�الأ�سابيع  م�����د�ر  ع��ل��ى  �الأوروب���������ي 
�ل�سوء  جميعها  �سلطت  �ملا�سية، 
ع���ل���ى �ل���ن�������س���اط غ�����ري �ل���ق���ان���وين 
و�ملوؤ�س�سات  للمنظمات  و�ملتطرف 
�لتابعة جلماعة �الإخو�ن �الإرهابية، 
من  م�ستمرة  ت��ه��دي��د�ت  وق��ع  على 
بت�سعيد  �إرهابية  تنظيمات  جانب 
�الأوروبية  �ل��ق��ارة  د�خ��ل  �لعمليات 
يف �ل���ف���رتة �مل��ق��ب��ل��ة، وه���و م���ا حذر 
منه �الحتاد �الأوروبي مر�ر� خالل 

جل�سات منف�سلة �لعام �جلاري.
�أخ����ر ه���ذه �ل��ت��ح��رك��ات ك���ان نهاية 
نحو  ق����ب����ل  �مل�����ا������س�����ي،  ن����وف����م����رب 
�أ�سبوعني، حيث �سدر تقرير ر�سمي 
عن �لربملان �الأوروبي، حتت عنو�ن 
“�سبكات �الإخو�ن يف �أوروبا”، تناول 
�لتغلغل  خ��ري��ط��ة  م��ف�����س��ل  ب�����س��ك��ل 
�أوروب����ي����ة،  دول   10 يف  �الإخ��������و�ن 
عدة  على  �ل��رتك��ي��ز  حم���اور  وق�سم 
�الإرهابية  �مل��رج��ع��ي��ة  مت��ث��ل  �أف���ك���ار 
لدى �لتنظيم، هي م�سروع �لتمكني 
�لعقائدية  و�الختالفات  �الإخ��و�ين 
�لتنظيم  ل��دى  �لوطنية  وم��ف��ه��وم 

و�لتمويالت.

اته�م�ت بتمويل االإره�ب 
ون�شر التطرف

و�تهم �لتقرير، �لذي ي�سدر ب�سكل 
جانب  م��ن  �الأوىل  ل��ل��م��رة  ر���س��م��ي 
و��سح  ب�سكل  �الأوروب������ي،  �ل��ربمل��ان 
�إرهابية  �مل�سنفة  �الإخ���و�ن  جماعة 
بت�سكيل لوبيات عد�ئية �سد �لدول 

•• مو�صكو-وكاالت

ال ت�ساور �الأ�ستاذ �مل�ساعد يف مادة 
�الأمنية بجامعة جورج  �لدر��سات 
�سكوكاً  كونابل  بن  �لدكتور  ت��اون 
يف قدرة رو�سيا على �جتياح �سرق 
�أوكر�نيا. ومع �أن �لنو�يا �لرو�سية 
ت������ز�ل غري  ب��ت��ن��ف��ي��ذ �ل���ه���ج���وم ال 
�حتمال  �ليوم، ثمة  و��سحة حتى 
رو�سيا  جت����ت����اح  �أن  يف  ح��ق��ي��ق��ي 

دميوقر�طية �أوروبية نا�سئة.
و�أو����س���ح ك��ون��اب��ل يف م��وق��ع “ريل 
�مل�سلحة  �أن �لقو�ت  كلري وورلد” 
�ل����رو�����س����ي����ة ت���ت���م���ت���ع ب���ال���ت���اأك���ي���د 
�لثلث  ل�����س��م  ك���ب���رية  ب���اإم���ك���ان���ات 
�ل�سرقي من �الأر��سي �الأوكر�نية. 
�لكاتب  فريق  ن�سر   ،2020 ففي 
تقرير�ً  �لبحثية  ر�ند  موؤ�س�سة  يف 
�لقتال  ����س���ي���ن���اري���وه���ات  ي���ح���ل���ل 
و�أظهر  �مل���ي���د�ن.  ف���وق  �ل��رو���س��ي��ة 
�لرو�ض  ب���اإم���ك���ان  ك��ي��ف  �ل��ت��ق��ري��ر 
جندي  �أل���ف   130 ح�سد  �سريعاً 
م���ع ج��م��ي��ع جت��ه��ي��ز�ت��ه��م خلو�ض 

تطويق ��سرت�تيجي مزدوج.

قراءة بوتني
�لدفاع  �الأوك��ر�ن��ي��ون  ي�ستطيع  ال 
مو�جهة  يف  �أنف�سهم  عن  بفاعلية 
�حتالل رو�سي بدون م�ساعدة من 

حلف �سمال �الأطل�سي )ناتو(.
�لرو�سي  �لرئي�ض  يكون  �أن  ميكن 
حكم  ق�������د  ب������وت������ني  ف�������الدمي�������ري 
ب��ط��ري��ق��ة ���س��ح��ي��ح��ة ع��ل��ى غياب 
عن  ل��ل��دف��اع  �الأط��ل�����س��ي��ة  �الإر�دة 
�ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة �الأوك����ر�ن����ي����ة. 
ف��ف��ي ح��ني ي��دع��م �ل��ن��ات��و �لقو�ت 
�الأوك���ر�ن���ي���ة �مل�����س��ل��ح��ة م��ن خالل 
و�ال�ست�سار�ت،  �مل�ساعد�ت  تقدمي 

و��ستغالل  �ملتطرف  �لفكر  ون�سر 
ل�سناعة  و�ل��ت�����س��ري��ع��ات  �ل��ق��و�ن��ني 
�قت�ساديات �سخمة بغر�ض تقدمي 

منابع متويل للتنظيم.
�ليمينية  �ل���ن���ائ���ب���ة  و�أو�����س����ح����ت 
ف��رج��ي��ن��ي غ�������ورون، وه����ي �إح����دى 
�أن  �لتقرير،  �سياغة  يف  �مل�ساركات 
�الأمر يتعلق ب�”در��سة موجهة �إىل 
تت�سمن  �ل�سيا�سيني،  �مل�����س��وؤول��ني 
و�أ�سماء  ووث��ائ��ق  و���س��ه��اد�ت  وق��ائ��ع 
و�أرق���ام���اً، م��ن �أج��ل �أخ��ذ فكرة عن 
طبيعة م�سروع يتحقق �أمام �أعيننا، 

عنو�نه “�أ�سلمة �أوروبا«.
و�أ����س���اف���ت غ�������ورون، ع�����س��و جلنة 
�مل���ي���ز�ن���ي���ة �ل���ع���ام���ة الأوروب�����������ا، �أن 
�سيا�سة  ت�ستخدم  �الإخ���و�ن  جماعة 
�ل�سعوب،  ل��رته��ي��ب  �الغ���ت���ي���االت 
ب��د م��ن لعب دور كبري يف  ول���ذ� ال 
و�إرهابهم  �الإخو�ن  تو�سيح حقيقة 

للربملانيني �الأوروبيني.
و�أو���س��ح��ت يف ل��ق��اء ت��ل��ف��زي��وين، �أن 
جماعة �الإخو�ن منت�سرة يف �أوروبا 
وت��ت��ل��ق��ى ت��ربع��ات ك��ث��رية، م�سرية 
�إىل �أن هناك من يدعو للتربع �إىل 
�ملد�ر�ض �لتابعة لالإخو�ن يف �أوروبا، 
وهناك �لكثري يعانون ب�سبب �إرهاب 

�الإخو�ن.
وجه  �مل���ا����س���ي،  �أك���ت���وب���ر   27 ويف 
�إىل  �أ�سئلة عدة  �أوروب��ي��ا،  نائبا   31
�ل��ت��ك��ت��ل ح����ول عالقة  م��ف��و���س��ي��ة 
بتنظيم  �الأوروب������ي������ة  �مل���وؤ����س�������س���ات 
�الإخو�ن �الإرهابي، وت�سمنت مذكرة 
�ل���ن���و�ب د�خ����ل �ل���ربمل���ان �الأوروب�����ي 
ب�ساأن  كثرية  �أ�سئلة  �ملفو�سية،  �إىل 
وعالقته  �الإخ���و�ن  تنظيم  �أن�سطة 

�حللف  يف  ع�سو�ً  �أوكر�نيا  لي�ست 
�الأطل�سي.

�لت�سامن �جلريئة مع  بيانات  �إن 
�أوكر�نيا تبدو جوفاء بعد �سنو�ت 
�حللف  د�خ�������ل  �خل�����الف�����ات  م�����ن 
عن  �جلماعي  �لناتو  تخلي  وبعد 
�ملو�طنني  �أن  ويبدو  �أفغان�ستان. 
�لفرن�سيني و�الأمل��ان غري مهتمني 
�أوك��ر�ن��ي��ا، وم��ن دون  بالدفاع ع��ن 
فرن�سا و�أملانيا ثمة فر�سة �سعيفة 
�أطل�سي  ع�����س��ك��ري  رد  ت��ول��ي��د  يف 
ج���م���اع���ي ع���ل���ى �ج���ت���ي���اح رو����س���ي، 

بح�سب �لكاتب.
�ختار  �إذ�  كونابل،  تابع  ذل��ك،  مع 
�ليانعة  �لثمرة  بوتني قطف هذه 
�أن����ه �سيجدها  �مل���وؤك���د  ���س��ب��ه  ف��م��ن 
م�سمومة. فهو يو�جه على �الأقل 
خ��م�����س��ة ت���د�ع���ي���ات ك�����ربى عقب 

قيامه باجتياح ناجح الأوكر�نيا.

املزيد من العقوب�ت
ف��ر���ض �ل��روؤ���س��اء �أوب��ام��ا وتر�مب 
وب���اي���دن ع��ق��وب��ات ت��ر�ك��م��ي��ة على 
�لدولة �لرو�سية وبع�ض �سركاتها 
�الأوليغار�سيا  خ�سو�ساً  و�أفر�دها، 
و�ل������ق������ر��������س������ن������ة وم�������������س������وؤويل 
�ال�ستخبار�ت �ملرتبطني بن�ساطات 
خ��ب��ي��ث��ة يف �ل���غ���رب. وب��ي��ن��م��ا يربز 
�أحياناً جدل حاد يف جمتمع �الأمن 
�ل�سببية  �ل��ع��الق��ة  ب���ني  �ل��ق��وم��ي 
�لرو�سي  �الق���ت�������س���ادي  و�الأد�ء 
�إن  �ل��ق��ول  �الآم����ن  م��ن  �ل�سعيف، 
وتقّل�ض  رو���س��ي��ا  ت���وؤذي  �لعقوبات 
�لفر�ض �أمام بوتني لتو�سيع قوته 

�القت�سادية. 

جماعة  ف�������اإن  �ل�����در�������س�����ة،  ووف�������ق 
�الإخو�ن متتلك 60 منظمة د�خل 
منظمات  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  ب��ري��ط��ان��ي��ا، 
خ���ريي���ة وم���وؤ����س�������س���ات ف���ك���ري���ة، بل 
ت����ز�ل  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، وال  وق����ن����و�ت 
�جل���م���اع���ة ت��ف��ت��ت��ح م���ق���ر�ت ل��ه��ا يف 
�جلماعة  مكتب  كافتتاح  بريطانيا 

يف حي كريكلوود �سمايل لندن.
�لر�بطة  �ملنظمات،  �أبرز هذه  ومن 
�لتي  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  �الإ����س���الم���ي���ة 
�أ����س�������س���ه���ا ك����م����ال �ل���ه���ل���ب���اوي ع���ام 
�لتكريتي  رغد  وتر�أ�ستها   ،1997

ذ�ت �الأ�سول �لعر�قية.
وت�سم �لقائمة، �ملجل�ض �الإ�سالمي 
تقارير  �أك����دت  �ل����ذي  �ل��ربي��ط��اين 
�أن  ح��ك��وم��ي��ة يف �ل��ب��ل��د �الأوروب�������ي 
م��ع��ل��ن��ة بجماعة  غ���ري  ����س���الت  ل���ه 
منظمة  �أك������رب  وي���ع���د  �الإخ�����������و�ن، 

�إ�سالمية يف �ململكة �ملتحدة.
�لدينية  �لهيئة  ت��ع��د  �لنم�سا  ويف 
�الإ�سالمية من �أبرز �ملنظمات �لتي 
ويعد  �إ�سالمي،  غطاء  حتت  تعمل 
قياديها  �أب����رز  �أح���د  �ل�سقفة  �أن�����ض 
�لدينية  �لهيئة  ل�  رئي�سا  و�نتخب 

�الإ�سالمية �جلهوية يف فيينا.
هي  هيئات   4 م��ن  �لهيئة  وتتاألف 
�لهيئة �لدينية �الإ�سالمية �جلهوية 
فيينا  مقاطعات  وت��خ��دم  فيينا  يف 
وبورغنالند  �ملنخف�سة  و�لنم�سا 
�الإ�سالمية  �ل���دي���ن���ي���ة  و�ل���ه���ي���ئ���ة 
و�ل���ه���ي���ئ���ة  ل����ي����ن����ز  يف  �جل�����ه�����وي�����ة 
�جلهوية  �الإ����س���الم���ي���ة  �ل���دي���ن���ي���ة 
�لدينية  و�ل��ه��ي��ئ��ة  ب��ري��غ��ن��ت��ر  يف 
غر�ت�ض  يف  �جل��ه��وي��ة  �الإ���س��الم��ي��ة 
و�ستايرمارك  م��ق��اط��ع��ات  ت���خ���دم 

مك�سوفة  �ستكون  فهي  دون��ب��ا���ض. 
�أم��ام عمليات حربية  ب�سكل خطر 

غربية غري تقليدية.

ا�شطراب اجتم�عي
 يف رو�شي�

ي�ستطيع  ال  م���وؤك���د،  ���س��ب��ه  ب�سكل 
�أوكر�نيا  ����س���رق  �ج���ت���ي���اح  ب���وت���ني 
�العتماد  دون  من  به  و�الحتفاظ 
�ملجندين  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  ع��ل��ى 
�ملعاملة  ل�����س��وء  ت��ع��ر���س��و�  �ل��ذي��ن 
و�سوء �الإع��د�د لفرتة طويلة، من 
�لتكتيكية  �لكتائب  جت��دي��د  �أج���ل 
�ل���ت���ي ���س��ت�����س��ك��ل ع�����س��ب �ل���ق���و�ت 
رو�سيا  تن�سر  م��ا  ع���ادة  �مل��ه��اج��م��ة. 
تبقي  بينما  �مل��ت��ع��اق��دي��ن  �جل��ن��ود 
لتخفيف  �ل���د�خ���ل  يف  �مل��ج��ن��دي��ن 
�الج����ت����م����اع����ي����ة.  �ل����ف����ع����ل  ردود 
تاريخياً،  �أن�����ه  ك���ون���اب���ل  ي�����س��ي��ف 
�الجتماعية  �مل��ج��م��وع��ات  نظمت 
�سامتة  �ح���ت���ج���اج���ات  �ل���رو����س���ي���ة 
ل��ك��ن ���س��ادق��ة ���س��د ���س��وء �لتعامل 
�ل�سحايا  و�سقوط  �ملجندين  مع 
�ل�سعبية.  غ��ري  و�حل����روب  بينهم 
�آالف �ملجندين  �إر�سال ع�سر�ت  �إن 
باإثارة  يخاطر  �أوكر�نيا  �سرق  �إىل 
يف  متو��سعة  �سعبية  ��سطر�بات 

�لد�خل على �الأقل.

قوة ع�شكرية مقيدة
�سي�سري  �ل�سيناريوهات،  �أف�سل  يف 
ب�سال�سة  و�ل���������س����م  �الج�����ت�����ي�����اح 
�لرو�ض  �مل���و�ط���ن���ون  و���س��ي��ت��ط��وع 
�جل�������دد يف م��ي��ل��ي�����س��ي��ات وق������و�ت 
�سرطة �سبه ع�سكرية ل�سمان �أمن 

مبوؤ�س�سات �لتكتل �الأوروبي.

خطر ق�ئم ومواجهة م�شتمرة
م���ن ج��ان��ب��ه، ي��ق��ول رئ��ي�����ض �ملركز 
مكافحة  ل����در������س����ات  �الأوروب������������ي 
جا�سم  و�ال����س���ت���خ���ب���ار�ت  �الإره�������اب 
�الأورب����ي  �الحت����اد  دول  �إن  حم��م��د 
ل���ن ت�����س��م��ح مب���زي���د م���ن �الإره������اب 
�لتنظيمات  وت��ن��ام��ي  ت��و�ج��د  ع��رب 
وكذلك  �أر����س��ي��ه��ا،  على  �ملتطرفة 
ممثلة  ك��ي��ان��ات  ب��وج��ود  ت�سمح  ل��ن 

تعمل  ع��دة  ت��ن��درج حت��ت موؤ�س�سات 
فاإن  ل��ذل��ك  �ل��ق��ان��ون،  حت��ت مظلة 
�حلكومات  ي��و�ج��ه  �ل��ذي  �لتحدي 
ه��و �إث��ب��ات �ل��ع��الق��ة ب��ني �جلماعة 
�حلالة  ه��ذه  ويف  �ملوؤ�س�سات،  وتلك 

يتم حظر �ملوؤ�س�سة على �لفور.
وت��ر���س��م در����س��ة ���س��ادرة ع��ن �ملركز 
مكافحة  ل����در������س����ات  �الأوروب������������ي 
�الإره����اب و�ال���س��ت��خ��ب��ار�ت، خريطة 
�لدول  د�خل  �الإخو�نية  للمنظمات 

�الأوروبية.

لكنه  �ملت�سددة،  للتيار�ت  د�عمة  �أو 
�إ�سكالية  �إىل  ذ�ت��ه  �لوقت  ي�سري يف 
�لتعامل  يف  �الأوروب����ي����ون  و�ج��ه��ه��ا 
�ل�سنو�ت  م��د�ر  �مللف على  ه��ذ�  مع 
�الإخو�ن  جماعة  �أن  وه��و  �ملا�سية، 
قو�ئم  على  �ل��ي��وم  حتى  تو�سع  مل 
د�ع�ض  مثل  �ملتطرفة  �لتنظيمات 
�أج����ه����زة  ك����ان����ت  و�إن  و�ل�����ق�����اع�����دة، 
�أكر  باأنها  ت�سنفها  �ال�ستخبار�ت 
�لتنظيمات،  ت���ل���ك  م����ن  خ����ط����ورة 
�الأوروب��ي��ة، التز�ل  لكن �حلكومات 

كثب  �مللف عن  ه��ذ�  وتتابع  تر�سد 
حلني �تخاذ �لقر�ر.

وحول تاأخر �خلطوة رغم �لتقارير 
�الأمنية و�ال�ستخبار�تية �لتي ت�سري 
يقول  �لعنف،  �الإخ���و�ن يف  ل��ت��ورط 
عربية”  ن���ي���وز  ل�”�سكاي  حم��م��د 
�أجهزة  ت��و�ج��ه  �لتي  �الإ�سكالية  �إن 
�حلكومات  وك��ذل��ك  �ال�ستخبار�ت 
كتنظيم  �جل���م���اع���ة  ت�����س��ن��ي��ف  يف 
�إره����اب����ي، ه���و �أن���ه���ا ال ت��ع��م��ل حتت 
لكنها  �الإخ����و�ن،  ��سم  يحمل  كيان 

�أنتوين  �خل���ارج���ي���ة  وزي����ر  وه����دد 
ب���ل���ي���ن���ك���ن ب����ف����ر�����ض �مل������زي������د من 
رو�سيا  �جتياح  ح��ال  يف  �لعقوبات 

�أوكر�نيا.

احتالل معقد ومرهق
منذ 2014، كان �لرو�ض قادرين 
على عر�ض قوتهم حيث يربعون، 
�سرقي  ج��ن��وب  �سغرية  ج��ي��وب  يف 
م�ست�سارين  وف����رو�  ل��ق��د  �ل��ب��الد. 
و�أ���س��ل��ح��ة وم��دف��ع��ي��ة ودع��م��اً برياً 
�ملعلومات  �إىل  �إ���س��اف��ة  حم�����دود�ً 
�أ���س��ا���س��ي يف  ب�سكل  �ال���س��ت��خ��ب��اري��ة 
منطقة دونبا�ض �ملعزولة و�ملحاذية 

ي�سعب  �لرو�ض  للمحتلني  �سعبية 
�لتخل�ض منها. �ستحاول �أوكر�نيا 
ج���ع���ل �الح�����ت�����الل �أ�����س����ع����ب عرب 
و�ال�ستخبار�ت  �الأ�سلحة  تهريب 
�ل�ساعية  �ملعار�سة  �لعنا�سر  �إىل 
�الت�ساالت  خ��ط��وط  ع��رق��ل��ة  �إىل 
�لقو�ت  مهاجمة  و�إىل  �لرو�سية 
�ل��رو���س��ي��ة وب��ن��اء م��ق��اوم��ة �سعبية 
���س��د �الح���ت���الل. م���ن �مل���رج���ح �أن 
تقييد  يف  ف���ر����س���اً  �ل���ن���ات���و  ي���ج���د 
�ل�����رو������ض د�خ������ل �أوك����ر�ن����ي����ا عرب 
�ملقاومة.  ت��ل��ك  ج��ه��ود  ����س��ت��ك��م��ال 
ترف  �لرو�سية  للقو�ت  يكون  ل��ن 
يف  �النف�ساليني  خ��ل��ف  �الخ��ت��ب��اء 

رو����س���ي���ا. مبخاطر  م���ع  ل���ل���ح���دود 
معقولة،  �سحايا  و�أع���د�د  �سئيلة 
��ستخدمت رو�سيا نز�ع �لدونبا�ض 

لتقوي�ض ��ستقر�ر �أوكر�نيا.
�ل�����ق�����و�ت  �ج�����ت�����اح�����ت  �إذ�  ل����ك����ن 
�ل�سرقي  �لثلث  �ل��ربي��ة  �لرو�سية 
م�سوؤولة  ف�ستكون  �أوك��ر�ن��ي��ا  م��ن 
م�ساحة  ت����اأم����ني  ع����ن  م���ب���ا����س���رة 
ت�ساوي على �الأقل �سعفي منطقة 
�ملناطق  م��ن  �لكثري  �إن  دون��ب��ا���ض. 
ماأهولة  �أوك���ر�ن���ي���ا  يف  �ل�����س��رق��ي��ة 
�لرو�سية،  �الإثنية  من  مبو�طنني 
ل��ك��ن ال ي���رغ���ب ك���ل ه������وؤالء ب���اأن 
�لرو�سية  ب��ال��دول��ة  �إحل��اق��ه��م  يتم 

�لربية  �لقو�ت  �إن  لكونابل.  وفقاً 
م�ستعدة  غري  تكون  قد  �لرو�سية 
لتاأمني، ناهيكم عن توفري �لدعم 
�ملاليني  لدعم  �ملدين-�لع�سكري 
م���ن �مل���و�ط���ن���ني �ل����رو�����ض �جل���دد 
عا�سمتهم  عن  عزلهم  مت  �لذين 

وطرقهم �لتجارية.

مترد اأوكراين
 مدعوم اأطل�شيً�

يف حني �أنه باإمكان رو�سيا �العتماد 
على دعم �سعبي يف معظم �أر��سيها 
�سيكون  �سمتها،  قد  �ستكون  �لتي 
مقاومة  حم��ت��وم  ب�����س��ك��ل  ه��ن��ال��ك 

ت��ع��ت��م��د جماعة  ك��م��ا  ك��رين��ت��ن��و.  و 
�الأكادمييات  بع�ض  على  �الإخ����و�ن 
من  للنفوذ  و�لتدريبية  �لتعليمية 
�لرتبية  �أك��ادمي��ّي��ة  منها  خ��الل��ه��ا 
ترتبط  �لتي  �الإ�سالمية،  �لدينية 
�لّرو�بط  من  بالعديد  �الأكادميّية 
م���ع ت��ن��ظ��ي��م �الإخ�������و�ن، وم���ن �أب���رز 
تولت  �لتي  �لّزّيات  �أمينة  �لقياد�ت 
�لرتبية  �أك��ادمي��ّي��ة  م��دي��ر  من�سب 

�لدينية �الإ�سالمية.
ووف���ق �ل��در����س��ة، ف���اإن �أب���رز �ملر�كز 
و�جل��م��ع��ي��ات �ل���ت���ي ت��ن�����س��ط د�خ���ل 
ل��ه��ا ���س��ل��ة بتنظيم  �أمل��ان��ي��ا، و�ل��ت��ي 
�الإخو�ن، هو �لتجمع �الإ�سالمي يف 
رم�سان  �سعيد  �أ�س�سه  �ل��ذي  �أملانيا 
�لفالح  ���س��م��ري  وت���ر�أ����س���ه   1958
خلفا الإبر�هيم �لزيات، ويقع مقره 
ميونيخ،  يف  �الإ���س��الم��ي  �مل��رك��ز  يف 
و�لتجمع ع�سو يف �ملجل�ض �ملركزي 

للم�سلمني يف �أملانيا.
�أك��رب عدد  ت�سم  “روؤيا”  ومنظمة 
م��ن ق��ي��اد�ت �الإخ����و�ن، فيما و�سل 
عدد �الأع�ساء �إىل 40 �ألفا، وتعترب 
�إخو�نية متو�جدة يف  �أكرب منظمة 

�أملانيا.
كثرية  �أخ��������رى  م���ن���ظ���م���ات  وث����م����ة 
�مل�سلمة  �مل���ر�أة  منظمة  بينها؛  م��ن 
�لقيادية  وت���رت�أ����س���ه���ا  �أمل���ان���ي���ا،  يف 
�الإخ������و�ن������ي������ة ر�����س����ي����دة �ل����ن����ق����زي، 
برلني  يف  �الإ�����س����الم����ي  و�مل���ج���ل�������ض 
�لذي ي�سم خ�سر عبد �ملعطى �أهم 
�لدويل،  �الإخ����و�ن  تنظيم  ق��ي��اد�ت 
�الإ�سالمي يف ميونيخ وهو  و�ملركز 
�لتنظيم �ملركزي جلماعة �الإخو�ن 

يف �أملانيا.

�مل��دن و�ل��ق��رى، وب��ال��ت��ايل، �ستعود 
�سريعاً  �لرو�سية  �ل��ق��و�ت  غالبية 
�إىل  ب��ال��ن��ظ��ر  ل��ك��ن  وط���ن���ه���ا.  �إىل 
�ملقاومة  وبع�ض  �حل���رب  تقلبات 
�لنتيجة  ه���ذه  ت��ب��ق��ى  �مل��ح��ت��وم��ة، 

�لوردية غري مرجحة. 
ت���رك  �إىل  ب����وت����ني  ي�������س���ط���ر  ق�����د 
�الآالف من �جلنود، رمبا  ع�سر�ت 
مقيدين  �أل����ف،   100 م��ن  �أك����ر 
د�خل �أوكر�نيا �أو بدعم �الحتالل 
�لرو�سية.  �الأر������س����ي  د�خ����ل  م���ن 
ب����وج����ود ق������و�ت ب���ري���ة ت�����س��ل �إىل 
حو�يل 350 �ألف جندي يف �سرق 
�لقو�ت  �أعد�د  �ستتقل�ض  �أوكر�نيا، 
�لرو�سية �ملتوفرة لعمليات �أخرى. 
�لع�سكرية  �لتدريبات  �أ�سخم  �إن 
وكافكاز  ز�ب�������اد  م���ث���ل  �ل���رو����س���ي���ة 
�لناتو  ت��ره��ي��ب  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
���س��ت��ت��ق��ل�����ض ع��ل��ى �الأرج�������ح خالل 

�ل�سنو�ت �لتالية.

على حممل اجلد
�ل���ك���ات���ب يف �خل���ت���ام عدم  ي���ج���دد 
�حتمال  ك����ان  �إذ�  مب���ا  م��ع��رف��ت��ه 
حتقيق �نت�سار كارثي كهذ� �سريدع 
�أوكر�نيا.  ���س��رق  ���س��م  ع��ن  ب��وت��ني 
ق���ادر على حتمل  �أن���ه  ب��ره��ن  لقد 
ب����ارزة حلماية  خم��اط��ر و�أك�����الف 
وتو�سيع  لرو�سيا  م���وؤ�ت  �ستاتيكو 
�الأو�سط  �ل�سرق  يف  ب��الده  مكانة 

و�أفريقيا ويف �ل�سابق �أوكر�نيا. 
قادة  كونابل  ين�سح  �ل��ي��وم،  لغاية 
ياأخذو�  ب�����اأن  �الأط��ل�����س��ي  �حل���ل���ف 
ت��ه��دي��د �الج���ت���ي���اح �ل���غ���رب���ي على 
حممل �جلد، �آماًل يف �لوقت نف�سه 
�أن ياأخذ بوتني �الأكالف �ملحتملة 
على  حماولته  ع��ن  �ستنجم  �ل��ت��ي 

حممل �جلد �أي�ساً.

حتذير من اإرهاب االإخوان باأوروبا.. وف�شح خريطة التغلغل

بوتني قادر على اجتياح �شرق اأوكرانيا ولكن الكلفة �شتكون كارثية

ماهي اأبرز التحديات اأمام احلكومة االأملانية اجلديدة ؟  •• برلني-اأ ف ب

لن تعرف �حلكومة �الأملانية �جلديدة حلقبة ما بعد �أنغيال مريكل �أي مهلة 
�سماح، �إذ يتحتم عليها فور تن�سيبها ر�سميا �الأربعاء �ل�سروع يف معاجلة عدد 
من �مل�سائل �لكربى ترت�وح بني وباء كوفيد-19 و�ملناخ، مرور� بالتوتر مع 

مو�سكو وبكني.
�مل�ست�سار  ف��ري��ق  �أم���ام  �لرئي�سية  و�ل��ت��ح��دي��ات  �لطريق  خ��ارط��ة  يلي  م��ا  يف 
�لبيئيني  �أي�سا  ي�سم  �ل���ذي  �سولت�ض  �أوالف  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي  �ال���س��رت�ك��ي 

و�لليرب�ليني.
�ل�سروع يف معاجلة  تويل مهامها حتى،  قبل  ��سطرت �حلكومة �جلديدة 
�أملانيا، ما �أرغمها  �ملوجة �جلديدة من �الإ�سابات بكوفيد-19 �لتي جتتاح 

على �لعودة منذ �الآن عن عدد من وعودها �النتخابية.
وقبلت  �لقيود  من  جمموعة  على  �ل�سحي  �لو�سع  �سغط  حتت  فو�فقت 
حتى بفكرة فر�ض �إلز�مية تلقي �للقاح �لتي قد يتم �لت�سويت عليها منذ 
�لعام  �الأوىل من  �الأ�سهر  �لتنفيذ خالل  �أن تدخل حيز  �الأ�سبوع على  هذ� 

2022، وهو �إجر�ء يثري �حتجاجات ق�سم من �لر�أي �لعام.
واليته  خ��الل  �سولت�ض  �أوالف  �سيو�جهها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ربى  �ل��ت��ح��دي��ات  م��ن 

�الأوروبي، فاإن �حلكومة �جلديدة تعتزم بذل جهود جمدد� 
بهذ� �ل�سدد.

�أوروبية”  “دولة فدر�لية  �إىل قيام  �تفاق �الئتالف  ويدعو 
م�ستقبال تعتمد �لالمركزية يف عملها.

�لروؤية  �إىل  برلني  �ن�سمت  �لنهج،  يف  �آخ��ر  ه��ام  تغيري  ويف 
على  �الأوروبية  �مل�سالح  عن  �لدفاع  تعزيز  ب�ساأن  �لفرن�سية 

�ل�ساحة �لدولية.
وهو  �ملفتاح”  ه��و  ���س��ّي��دة  �أوروب����ا  “قيام  �أن  �سولت�ض  و�أك���د 

“و�جب” على �حلكومة �جلديدة.
ويف هذ� �ل�سياق، يدعو �تفاق �الئتالف �إىل �عتماد �لغالبية 
يف �ت���خ���اذ �ل����ق����ر�ر�ت ع��ل��ى �ل�����س��ع��ي��د �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي، ولي�ض 

باالإجماع كما هي �حلال �الآن.
واليته  ب��دء  منذ  ���س��دي��د�  �خ��ت��ب��ار�  �حل��ك��وم��ي  �لتحالف  متانة  ت��و�ج��ه  ق��د 
�أنالينا  حول م�ساألتي رو�سيا و�ل�سني. فوزيرة �خلارجية �جلديدة �لبيئية 

�حلفاظ على حلمة �ئتالفه �لثالثي.
فربنامج �الأحز�ب �لثالثة �مل�ساركة يف �حلكومة يبقى غام�سا 
حول �سبل متويل �لتد�بري �ملوعود بها، وال �سيما على �سعيد 
�ال�ستثمار�ت يف �لبنى �لتحتية ومكافحة �الحرت�ر �ملناخي، 
مع �لتخلي �ملرتقب عن �لفحم �عتبار� من 2030 وتطوير 

م�سادر �لطاقة �ملتجددة.
�أملانيا  يف  �ل�سخم  �ل�سيار�ت  �سناعة  قطاع  على  و�سيتحتم 
ت�سريع حتوله، �إذ حددت �الأحز�ب هدفا �أن يكون هناك 15 
2030، مقابل ما  مليون �سيارة كهربائية يف �لبلد بحلول 

يزيد بقليل عن 500 �ألف حاليا.
�لنفقات  خف�ض  �حلكومة  تعتزم  �لليرب�ليني،  �سغط  وحتت 

�ل�سر�ئب.  زي��ادة  ب��دون  �أق�سى حّد  �إىل  �مليز�نية  �لعجز يف  تقلي�ض  بهدف 
وقد تظهر نقاط توتر �سريعا حول هذ� �ملو�سوع.

�لتكامل  م�ساألة  يف  بقوة  �الن��خ��ر�ط  عن  �أحجمت  مريكل  �أنغيال  كانت  �إن 

كانت  �لتي  منها يف عهد مريكل  �أك��ر حزما  �سيا�سة  �تباع  تعتزم  بريبوك 
مثل  �ملت�سلطة  �الأن��ظ��م��ة  ح��ي��ال  �الق��ت�����س��ادي��ة،  للم�سالح  �الأول��وي��ة  تعطي 
مو�سكو �لتي حت�سد قو�ت على �حلدود مع �أوكر�نيا، و�ل�سني. ومل ت�ستبعد 

مقاطعة �الأوملبياد �ل�ستوي يف بكني.
�ال�سرت�كيون  ي���ب���دي  ف��ي��م��ا  م�����س��اب��ه��ا،  م��وق��ف��ا  �ل���ل���ي���رب�ل���ي���ون  وي��ع��ت��م��د 
�لدميوقر�طيون بزعامة �أوالف �سولت�ض تقليديا مزيد� من �لت�ساهل حيال 

مو�سكو وبكني.
فارقة”  “عالمات  �ست�سكل  تد�بري  ع��دة  �تخاذ  �جل��دي��دة  �حلكومة  تعتزم 
12 يورو  �إىل  �الأدن��ى لالأجور لل�ساعة  لوالية �سولت�ض وبينها زي��ادة �حلد 
“حمالت  يف  للبالغني  �لهندي  �لقنب  وت�سريع  حاليا،  ي��ورو   9،6 مقابل 
 16 �إىل  �لت�سريعية  �النتخابات  �لت�سويت يف  �سن  وخف�ض  لها”  مرخ�ض 
عاما. وعلى �سعيد �لهجرة، وهو مو�سوع مل يلق �لكثري من �الهتمام لدى 
�إقامة  ملنح  �آلية  �عتماد  �ملقرر  من  �النتخابية،  �حلملة  خالل  �لعام  �ل��ر�أي 
�أنه ال ميكن  �أي  �أملانيا،  �لبقاء يف  �الآن  �أجانب كان م�سموحا لهم حتى  �إىل 
�أن��ه ال يحق لهم �لعمل. وت��ود �حلكومة  ترحيلهم لعدد من �الأ�سباب غري 
�جلديدة “منح فر�سة” لهوؤالء �الأجانب باإعطائهم �إمكانية بعد �إقامتهم 

خم�ض �سنو�ت يف �أملانيا للح�سول تدريجيا على �إقامة د�ئمة.

�لد�ستوري �حلر ير��سل �حلكومة

جرح 3 موظفني لدى االأمم املتحدة يف الكونغو 
•• غوما-اأ ف ب

�ل�سامية  �مل��ف��و���س��ي��ة  م���ن  ث��الث��ة م��وظ��ف��ني  ُج����رح 
لالأمم �ملتحدة ل�سوؤون �لالجئني �إثر هجوم رجال 
م�سّلحني على موكبهم يف �سرق جمهورية �لكونغو 
�أم�ض  �ملفو�سية  �أعلنت  ح�سبما  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة، 
�خلمي�ض. وقالت �ملفو�سية �ل�سامية لالأمم �ملتحدة 
ل�سوؤون �لالجئني �إن “مهاجمني جمهولني �أطلقو� 
�لنار على موكب لالأمم �ملتحدة كان يتنّقل �الأربعاء 

�سرق جمهورية �لكونغو �لدميوقر�طية«.
�ل�سامية  للمفو�سية  مركبة  “��سُتهدفت  و�أ�سافت 
ثالثة  و�أُ�سيب  نارية  بطلقات  �لالجئني  ل�سوؤون 

من موظفيها«.
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عربي ودويل

 مدينة متبكتو-�أ ف ب
هجومني  يف  م��ايل  �سمال  يف  مدينة متبكتو  يف  مدنيني  قتل ثالثة 
م�����س��ّل��ح��ني وق��ع��ا ي��وم��ي �ل���ث���الث���اء و�الأرب�����ع�����اء، ب��ح�����س��ب م���ا �أعلنت 

�ل�سلطات.
“�غتيال”  متبكتو  من  �سابني  �إّن  بيان  يف  متبكتو  حمافظة  وقالت 
قر�بة �ل�ساعة 19:00 “على �أيدي م�سّلحني جمهولني كانو� على 

منت �سيارة«.
هما  �لقتيلني  �أّن  بر�ض  فر�ن�ض  وكالة  �ملدينة  �أعيان  من  عدد  و�أف��اد 

م�سّفف �سعر وزبونه وينتميان �إىل �إتنية �سونغهاي.
و��ستباكات  عنف  �أعمال  �إىل  �أحياناً  تتحّول  توتر�ت،  متبكتو  وت�سود 
دموية، بني �أفر�د من �لبدو )�لطو�رق و�لعرب( و�آخرين من �حل�سر 
�لثاين/ ت�سرين  نهاية  يف  �ملدينة  و�سهدت  وب��ام��ب��ار�(.  )�سونغهاي 

نوفمرب �أعمال عنف �أ�سفرت عن مقتل ثالثة �أ�سخا�ض.
وتعود �آخر ��ستباكات �إتنية و��سعة �لنطاق يف متبكتو �إىل 2019.

وقال �أحد �أعيان �ملدينة لوكالة فر�ن�ض بر�ض طالباً عدم ن�سر ��سمه 
مرتبطة  �نتقامية  و�أع��م��ال  �الأه����د�ف  حم���ددة  �غ��ت��ي��االت  “هذه  �إّن 
فر�ن�ض  ملر��سل  ووفقاً  خمتلفة”.  �إتنيات  من  �أف��ر�د  بني  بخالفات 

بر�ض فقد تظاهر ع�سر�ت �الأ�سخا�ض �سباح �الأربعاء يف �ملدينة.
“�أر�دو�  �إّن �ملتظاهرين هم �سّبان من �حل�سر  وقال �جلي�ض يف بيان 
�النتقام” ملقتل �ل�سابني، م�سري�ً �إىل �أّن عربة ع�سكرية كانت يف �ملوقع 

من �أجل “�حتو�ء �ملوقف” تعّر�ست الإطالق نار من قبل م�سّلحني.
وعلى �الإثر جتّمع مئات �الأ�سخا�ض يف و�سط �ملدينة لدفن �لقتيلني.

عيار�ت  �أُطلقت  �جلنازة  “بعد  �إّن��ه  بر�ض  لفر�ن�ض  عيان  �ساهد  وقال 
نارية على �سخ�سني �آخرين” �أحدهما طفل.

�أن  �أح��د هذين �جلريحني ما لبث  �أّن  �ملدينة  �أعيان  و�أف��اد عدد من 
تويف متاأثر�ً باإ�سابته.

 
 
 

بكني-رويرتز
ت�سجيل  �خلمي�ض  �أم�ض  �ل�سني  يف  لل�سحة  �لوطنية  �للجنة  �أعلنت 
83 �إ�سابة موؤكدة جديدة بفريو�ض كورونا �رتفاعا من 74 يف �ليوم 

�ل�سابق.
و�أفاد بيان من �للجنة باأن 60 من �الإ�سابات �جلديدة �نتقلت �إليها 

�لعدوى حمليا، مقارنة مع 44 قبل يوم.
وحاالت �الإ�سابة �ملحلية �جلديدة �أعلنت عنها �ل�سلطات يف منطقة 
وجيانغ�سو  وهيلونغجيانغ  ت�سجيانغ  و�أق��ال��ي��م  �لد�خلية  منغوليا 

ويوننان.
�أعر��ض مقارنة  33 حالة جديدة مل تظهر عليها  و�سجلت �ل�سني 
مع 23 يف �ليوم �ل�سابق. وال ت�سنف �ل�سني تلك �حلاالت على �أنها 

�إ�سابات موؤكدة.
ومل ت�����س��ج��ل �ل�����س��ني �أي وف���ي���ات ج���دي���دة ل��ي��ظ��ل �ل���ع���دد ث��اب��ت��ا عند 

.4636
و�سجل بر �ل�سني �لرئي�سي 99454 �إ�سابة موؤكدة حتى يوم  �أم�ض 

�الأول �الأربعاء.

و��سنطن-رويرتز
قال نيد بر�ي�ض �ملتحدث با�سم وز�رة �خلارجية �الأمريكية �إن �ملبعوث 
�الأمريكي �خلا�ض بامللف �الإير�ين روب مايل يعتزم �ل�سفر �إىل فيينا 
مع  �لنووي   2015 �تفاق  �إحياء  ب�ساأن  جديدة  حمادثات  �أج��ل  من 

�إير�ن.
وتهدف �ملحادثات للو�سول �إىل طريق ملعاودة �المتثال لبنود �التفاق 
من جانب �لواليات �ملتحدة و�إير�ن. وفر�ست �إير�ن مبوجب �التفاق 
�ل���ن���ووي م��ق��اب��ل تخفيف عقوبات  ب��رن��اجم��ه��ا  ق��ي��ود� ع��ل��ى  �ل���ن���ووي 

�لواليات �ملتحدة و�الحتاد �الأوروبي و�الأمم �ملتحدة.
و�سحب �لرئي�ض �الأمريكي �ل�سابق دونالد تر�مب بالده من �التفاق 
�إىل  �إي��ر�ن  دف��ع  �الأمريكية، مما  �لعقوبات  و�أع��اد فر�ض   2018 يف 
�إير�ن  كانت  ع��ام.  بنحو  ذل��ك  بعد  �لنووية  �لقيود  �نتهاك  يف  �لبدء 
�أبرمت �التفاق �الأ�سلي مع �ست قوى كربى هي بريطانيا و�ل�سني 
مور�،  �إنريكي  وكتب  �ملتحدة.  و�ل��والي��ات  ورو�سيا  و�أمل��ان��ي��ا  وفرن�سا 
�مل�سوؤول �لكبري باالحتاد �الأوروبي �لذي ير�أ�ض �ملحادثات، على تويرت 

عوا�صم

بغد�د

مو�شكو

و��شنطن

 تعليق توزيع امل�شاعدات االأممية 
يف مدينتني ب�شمال اأثيوبيا 

•• �الأمم �ملتحدة -�أ ف ب

توزيع  عّلق  لها  �لتابع  �لعاملي  �الأغ��ذي��ة  برنامج  �أّن  �ملّتحدة  �الأمم  �أعلنت 
�الأغذية يف مدينتني باإقليم �أمهرة يف �سمال �أثيوبيا ب�سبب عمليات “نهب 
�إقليم  م��ن  متمردين  �أي���دي  على  �مل�ساعد�ت  ه��ذه  لها  تعّر�ست  جماعي” 

تيغر�ي و�سّكان حمليني.
وقال �ملتحّدث با�سم �الأمم �ملّتحدة �ستيفان دوجاريك خالل موؤمتر �سحايف 
�إّنه “ح�سلت يف �الأيام �الأخرية عمليات نهب و��سعة �لنطاق مل�ستودعات يف 
كومبولت�سا، على ما يبدو على �أيدي عنا�سر من متمّردي تيغر�ي و�سكان 

حملّيني«.
و�أ�ساف �أّن “كميات كبرية من �ملو�د �لغذ�ئية، مبا يف ذلك منتجات غذ�ئية 

لالأطفال �لذين يعانون من �سوء �لتغذية، �ُسرقت وُنهبت«.
و�سّدد �ملتحدث �الأممي على �أّن �ل�سرقات تهّدد بزيادة �نعد�م �الأمن �لغذ�ئي 

يف �سمال �أثيوبيا، على �لّرغم من �أّن حجم ما �ُسرق مل يّت�سح بدّقة بعد.
و�أو�سح �أّن هذه �لهجمات �أّدت �إىل تعليق توزيع �ملو�د �لغذ�ئية يف مدينتي 

دي�سي وكومبولت�سا.
وحّذر دوجاريك من �أّنه يف �أقاليم تيغر�ي و�أمهرة وعفر “هناك حالياً 9.4 

مليون �سخ�ض بحاجة ما�ّسة مل�ساعد�ت غذ�ئية«.

وزير اخلارجية الفرن�شي يدعو من اجلزائر اإىل »علقات هادئة«
عملية �النتقال �ل�سيا�سي يف ليبيا بعد موؤمتر باري�ض. �لذي مثل فيه �لوزير 
)لعمامرة( �لرئي�ض تبون«. و�أو�سح “تو�جه فرن�سا و�جلز�ئر مًعا حتديات 
كبرية يف بيئة �إقليمية ودولية غام�سة. يجب �أن نكون قادرين على تقدمي 
�إجابات عملية للتحديات �لتي يفر�سها �الإرهاب يف منطقة �ل�ساحل، ولكن 
ا �لهجرة غري �ل�سرعية باالإ�سافة �إىل ق�سايا �لتنمية �القت�سادية. من  �أي�سً
�سرورية  م�ساور�تنا  فاإن  م�سرتكة،  م�ساحلنا  والأن  �لق�سايا  هذه  كل  �أجل 
وك���ان ه��ذ� ه��و �مل��غ��زى م��ن وج���ودي �ل��ي��وم يف �جل��ز�ئ��ر«. وبخ�سو�ض �أزمة 
ب��د�أت فرن�سا �سحب جزء من قو�تها  مايل �جلار �جلنوبي للجز�ئر وحيث 
بتنفيذ  و�لتز�مها  مهًما  دوًر�  “تلعب  �جلز�ئر  �أن  ل��ودري��ان  �أك��د  �لع�سكرية 
�تفاق �ل�سلم و�مل�ساحلة عن�سر �أ�سا�سي يف عملية �ل�سالم. �أود �أن �أحيي هذ� 
�اللتز�م هنا و�أنا �آمل �أن ي�ستمر حو�رنا حول هذ� �ملو�سوع«. ومل ي�سدر من 

�لفرن�سي مع �لرئي�ض  �لوزير  �أي تعليق حول حمادثات  �جلانب �جلز�ئري 
ت��ب��ون وال م��ع ن��ظ��ريه وزي���ر �خل��ارج��ي��ة رم��ط��ان ل��ع��م��ام��رة. وك���ان �لرئي�ض 
�الأول/�أكتوبر  ت�سرين  يف  �جلز�ئر  غ�سب  �أثار  ماكرون  �إميانويل  �لفرن�سي 
�لفرن�سية،  “لوموند”  �سحيفة  �وردت��ه  كالم  يف  جاء  ما  على  �تهم  عندما 
�لنظام “�ل�سيا�سي-�لع�سكري” �جلز�ئري بتكري�ض �سيا�سة “ريع �لذ�كرة” 
ب�ساأن حرب �ال�ستقالل وفرن�سا، �ل�سلطة  �ل�سابقة يف �لبالد، يف حني �أطلقت 
�أن  �ل�سحيفة  �أوردت  كما  فرن�سا.  �لذ�كرة يف  م�سائل  مبادر�ت حول  باري�ض 
ماكرون �سكك �أي�سا يف وجود “�أمة جز�ئرية” قبل �ال�ستعمار �لفرن�سي لها 
ما �أثار ردود فعل منددة يف �سفوف �ملجتمع �جلز�ئري. و��ستدعت �جلز�ئر 
يومها �سفريها يف باري�ض ومنعت �لطائر�ت �لع�سكرية �لفرن�سية �ملتجهة �إىل 

منطقة �ل�ساحل من �لتحليق يف جمالها �جلوي.

••اجلزائر-اأ ف ب

“�لعالقات  ع��ودة  �إىل  ل��ودري��ان  ج��ان-�إي��ف  �لفرن�سي  �خلارجية  وزي��ر  دع��ا 
�ل�سديد  �لتوتر  ز�ره��ا بهدف تخفيف  �لتي  بني فرن�سا و�جلز�ئر  �لهادئة” 
غري �مل�سبوق بني �لبلدين. وقال لودريان بعدما ��ستقبله �لرئي�ض عبد �ملجيد 
تبون “�أمتنى �أن يعود بلد�نا �إىل نهج �لعالقات �لهادئة و�أن يتمكنا من �لتطلع 
�ليوم  �إطالقه  �لذي نعيد  ي��وؤدي �حل��و�ر  �أن  “ناأمل  و�أ�ساف  �مل�ستقبل«.  �إىل 
�إىل ��ستئناف �ملحادثات �ل�سيا�سية بني حكومتينا يف عام 2022 بعيد� عن 
جر�ح �ملا�سي �لتي يجب �أن نو�جهها خا�سة بالنظر �إىل �سوء �لتفاهم �لذي 
علينا جتاوزه«. كما �أكد �أن �جلز�ئر “�سريك �أ�سا�سي لفرن�سا على �مل�ستويني 
�لثنائي و�الإقليمي. ونعتزم مو��سلة تن�سيق مبادر�تنا �لدبلوما�سية لتعزيز 

اأذربيجان تعلن عن مقتل جندي يف ا�شتباك مع اأرمينيا 

االإعلم الليبي.. كيف يدير معركة اال�شتحقاق االنتخابي االأول؟

•• باكو-اأ ف ب

تبادل  يف  �أذرب���ي���ج���اين  ج���ن���دي  ُق���ت���ل 
�الأرمينية  �لقو�ت  مع  �لنار  الإط��الق 
باكو،  يف  م�������س���وؤول���ون  �أف������اد  ح�����س��ب��م��ا 
�لبلدين  ع��ق��د  م���ن  �أ���س��ب��وع��ني  ب��ع��د 
�خل�����س��م��ني حم���ادث���ات ح���ول تهدئة 
�لعام  ح��رب��ه��م��ا  �أع����ق����اب  يف  �ل���ت���وت���ر 

�ملا�سي.
ويف خريف 2020 د�رت بني �أرمينيا 
دموية خاطفة من  و�أذربيجان حرب 
ناغورين  �إقليم  على  �ل�سيطرة  �أج��ل 
ق��ره ب���اغ. و�أ���س��ف��رت ه��ذه �حل���رب عن 
�سخ�ض.   6500 م���ن  �أك����ر  م��ق��ت��ل 
و�نتهت �حلرب بهزمية �أرمينيا �لتي 
��سطّرت لتوقيع �تفاق لوقف �إطالق 
�لنار و�لتخّلي عن �أجز�ء و��سعة من 
�النف�سايل  �الأذرب���ي���ج���اين  �الإق��ل��ي��م 

كانت ت�سيطر عليها.
�أن  ب���اك���و  يف  �ل����دف����اع  وز�رة  وق���ال���ت 
جندًيا �أذربيجانًيا “ُقتل لياًل نتيجة 
�مل�سلحة  �لقو�ت  جانب  من  ��ستفز�ز 

�لتابعة الأرمينيا” قرب حدود �لبلدين.
للت�سعيد  �لكاملة  �مل�سوؤولية  “تقع  بيان  يف  و�أ�سافت 

على قادة �أرمينيا �ل�سيا�سيني و�لع�سكريني«.
على  �لنار  �طلقت  باكو  �إن  �أرمينيا  قالت  جهتها،  من 

•• طرابل�س-وكاالت

�ل�سيا�سي  �ل��ت��ن��اول  م��ن  �إع��الم��ي  م�سهد  �أي  يخلو  ال 
�لليبية  �ل��دول��ة  مثل  كدولة  ولكن  �لهامة،  ل��الأح��د�ث 
ال تخلو و�سائل �إعالمها يف �لوقت �لر�هن من �حلدث 
�الأوىل  تعد  �ل��ت��ي  �لرئا�سية  �الن��ت��خ��اب��ات  وه��و  �الأب����رز، 

لل�سعب �لليبي.
�نتخابات رئا�سية تتبعها برملانية لغلق 10 �سنو�ت من 
�لنز�ع �مل�سلح، وكخطوة �أوىل نحو بناء موؤ�س�سات �لدولة 
�ل�سود�ء”؛  ب�”�لع�سرية  ي�سمى  ما  خالل  �نهارت  �لتي 
فكيف يتناول �الإعالم �لليبي �حلدث �الأبرز و�الأهم يف 

وقت دقيق متر به �لبالد؟
و�سائل  �أن  �الإع����الم،  يف  ومتخ�س�سون  �لليبيون  ي��رى 
�الإعالم �لليبية تنوعت يف تناول �ال�ستحقاق �النتخابي 
ت��ل��ك �خل��ط��وة يف �الجتاه  �أه��م��ي��ة  ن��ح��و  �لتح�سيد  ب��ني 
ثقة  �أزم���ة  و���س��ط  �لعلني،  �لتحري�ض  وب��ني  �الإي��ج��اب��ي 

يعي�سها �ل�سارع �لليبي مع و�سائل �الإعالم �ملحلية.

وجهاً لوجه بو�ساطة �لرئي�ض �لرو�سي فالدميري بوتني 
�ل�سهر �ملا�سي.

ورّك���زت �مل��ح��ادث��ات، �لتي ر�أت��ه��ا ك��ّل �الأط���ر�ف �يجابية، 
على حّل �لنز�عات �لتي ال تز�ل قائمة منذ حرب �لعام 

�ملا�سي.

�ل�سرقي من حدود  �جل��زء  �الأربعاء يف  م�ساء  قو�عدها 
�لقيام  ع��ن  “�المتناع  �إىل  �ذرب��ي��ج��ان  د�ع��ي��ة  �لبلدين، 

باأعمال ��ستفز�زية«.
با�سينيان  ن��ي��ك��ول  �الأرم��ي��ن��ي  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����ض  و�ل��ت��ق��ى 
و�لرئي�ض �الأذربيجاين �إلهام علييف يف حمادثات نادرة 

ب�سفة  �لليبي  �الإع��الم  �أن  �أك��د  حيث  �أطبيقة،  عبد�هلل 
�النتخابية  �لعملية  نحو  �لتح�سيد  على  يعمل  عامة 

ولكن بتوجيهات معينة.
وقال �الأكادميي �لليبي فرج �لكرميي، خالل ت�سريحاته 
�إن كل قناة �أو و�سيلة �إعالمية  ل�”�سكاي نيوز عربية”، 
تتبع توجهه معني وهي بالتايل ت�سوق لالنتخابات مبا 

يالئم م�سالح �لتوجه �لذي تخدمه.
يف �ل�سياق �سدد �الإعالمية �لليبية حرية بوميامة، على 
ذلك  يف  �الإعالمية  بالر�سالة  �ملهني  �الل��ت��ز�م  ���س��رورة 

�لتوقيت �لدقيق �لتي متر به �لبالد.
ل�”�سكاي  ت�سريحاتها  خ��الل  بوميامة،  حرية  و�أك��دت 
�أن عدد كبري من و�سائل �الإعالم �لليبية  نيوز عربية”، 
تقوم بدور وطني ومبنتهي �حليادية من زجل �لوطن 

ومل �ل�سمل مرة �أخرى.

حتري�ض علني
وعن ر�سائل �لتحري�ض و�لعنف �لتي تبثها بع�ض و�سائل 

حت�شيد للراأي الع�م
�لليبي  �الإع���الم  ت��ن��اول  على  �ل�سوء  ت�سليط  �سياق  يف 
�الإعالم  �أ���س��ت��اذ  ي��ق��ول  �الأول،  �النتخابي  لال�ستحقاق 
�مل�ساعد بق�سم �الإعالم يف جامعة �سرت، عبد�هلل حممد 
دوًر�  �لليبي بجميع و�سائلة يلعب  �الإعالم  �إن  �أطبيقة، 
هامة يف �جتاهني، �الأول هو �لتح�سيد وحماولة توجيه 

�لر�أي �لعام نحو �ال�ستحقاق �النتخابي.
نيوز  ل�”�سكاي  خ��الل حديثه  �لنقطة  تلك  و�أو���س��ح يف 
�لتح�سيد  يف  ظهر  �لليبي  �الإع����الم  دور  �أن  عربية”، 
خالل �لفرتة �ملا�سية، فاالإقبال على بطاقات �القرت�ع 
كان �سعيف للغاية يف �لبد�ية، ومع تر�سح �لعديد من 
�الأ�سماء مثل جنل �لقذ�يف حفرت و�لدبيبة، بد�أ �الإعالم 
يف �حل�سد و�نعك�ض ذلك يف �أعد�د توزيع �لبطاقات �لتي 

ز�دت ب�سكل كبري.
�الأكادميي  يتفق  بالتح�سيد،  �خلا�سة  �لز�وية  تلك  يف 
�الإعالم  �أ���س��ت��اذ  ر�أي  م��ع  �ل��ك��رمي��ي،  ���س��امل  ف��رج  �لليبي 

�لتقى �لثالثي بعد �أقّل من �أ�سبوعني 
م��ن �أ���س��و�أ ق��ت��ال منذ ح��رب ق��ره باغ 
�أرمنيني  �ستة جنود  �أ�سفر عن مقتل 

و�سبعة جنود �أذربيجانيني.
تر�سيم  ق�سايا  حول  �للقاء  ومتحور 
تتهم  بحيث  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني  �حل����دود 
يريفان قو�ت باكو بالتدخل يف �سيادة 

�أر��سيها.
�إىل م�ساألة  �لتطّرق  وتخّلل �حلديث 
�ل���ن���ق���ل �لتي  ب����ن����اء رو�ب��������ط  �إع���������ادة 
بني  �ل�سوفياتية  �حلقبة  �إىل  ت��ع��ود 
�مل��غ��ل��ق��ة حالًيا  و�أرم��ي��ن��ي��ا  �أذرب��ي��ج��ان 

بح�سار متبادل.
و�أط��ل��ق��ت �أذرب���ي���ج���ان يف �ل���ر�ب���ع من 
ع�سرة  �سر�ح  �الأول/دي�����س��م��رب  كانون 
ج��ن��ود �أرم��ي��ن��ي��ني �ع��ت��ق��ل��ت��ه��م خالل 
�ل�سهر  �حل�������دود  ع���ل���ى  �����س���ت���ب���اك���ات 

�ملا�سي.
با�سينيان  ي��ل��ت��ق��ي  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن 
بروك�سل  يف  ج���دي���د  م����ن  وع��ل��ي��ي��ف 
�الأول/دي�������س���م���رب يف  ك���ان���ون   15 يف 
�ملجل�ض  رئ��ي�����ض  ب��و���س��اط��ة  حم���ادث���ات 
�إقليم ناغورين قره  �سارل مي�سال. و�نف�سل  �الأوروب��ي 
�ل�سوفياتي  �الحت���اد  �ن��ه��ار  عندما  �أذرب��ي��ج��ان  ع��ن  ب��اغ 
�إىل مقتل  �أعقب ذلك  �لنز�ع �لذي  1991، و�أدى  عام 

حو�يل 30 �ألف �سخ�ض.

�الإعالم �لليبية وباالأخ�ض �لرقمية، �أكد �أ�ستاذ �الإعالم 
�مل�ساعد بق�سم �الإعالم يف جامعة �سرت، �أن هناك ر�سائل 

عنف وحتري�ض علني.
على  �ل�سوء  �أطبيقة،  ع��ب��د�هلل  �الإع���الم  �أ���س��ت��اذ  و�سلط 
و�لذي  �لغرياين  �ل�سادق  �الإخ��و�ن  دعوة مفتي تنظيم 
�لقنو�ت  وبثتها  �النتخابات  فيها على مقاطعة  حر�ض 

وو�سائل �الإعالم �لتابعة للتنظيم.
�مل�سلحة  �مليلي�سيات  �ق��ت��ح��ام  �إىل  �ل��دع��وة  ت��ل��ك  و�أدت 
وبد�أت  طر�بل�ض  يف  لالنتخابات  �لعليا  �ملفو�سية  ملقر 
�ع��ت�����س��ام��ا د�خ�����ل �أ�����س����و�ر �مل��ف��و���س��ي��ة، م��ع��ربي��ن عن 
��ستفتاء  �إج��ر�ء  حني  �إىل  �النتخابية  للعملية  رف�سهم 
ع��ل��ى �ل��د���س��ت��ور. وت���اأ����س���ف �أط��ب��ي��ق��ة ع���ن ح��ال��ة بع�ض 
للعنف  تدعو  �لتي  �لليبي  �ل��د�خ��ل  يف  �الإع���الم  و�سائل 
من  �ل��و�ح��د  �ل�سعب  �أب��ن��اء  بني  و�لتفرقة  و�لتحري�ض 

زجل م�سالح �سخ�سية و�أجند�ت معينة.
يف ت��ل��ك �ل���ز�وي���ة �أك����د �الأك���ادمي���ي �ل��ل��ي��ب��ي ف���رج �سامل 
م�سي�سة  �أ�سبحت  �الإع��الم  و�سائل  بع�ض  �أن  �لكرميي، 
�ل��ن��ظ��ر ما  �أدى الخ��ت��الف وج��ه��ات  ك��ب��ري وه���ذ�  ب�سكل 
بني موؤيد للقيام باالنتخابات يف موعدها الأنها تخدم 
مر�سح م��ع��ني؛ وم��ا ب��ني م��ع��ار���ض لها الأن��ه��ا ل��و قامت 
ت�سعه  �أو  �ل�سيا�سية  �ساحة  على  وجودهم  من  �ستنهي 

وبالتايل �ل�سحية �لوحيد هو �ملو�طن.

اأزمة ثقة
ه��ن��ا �أك���د �الإع���الم���ي �لليبي زي���اد ط��اه��ر ب��ور�ي��ق��ة، �أن 
عن  ج��د  بعيد  “�ل�سحف”  �مل��ط��ب��وع  �لليبي  �الإع����الم 
و�لقنو�ت  �ملرئي  �الإع��الم  �لليبي، وفيما يخ�ض  �لو�قع 
ل��ط��رف على  ل��الأ���س��ف حت�سد  الأن��ه��ا  ثقة  �أزم���ة  فهناك 

ح�ساب طرًفا �أخر.
نيوز  ل�”�سكاي  ت�سريحاته  خ��الل  ب��ور�ي��ق��ة،  و�أو���س��ح 
هي  م��دي��ن��ة  ك��ل  يف  �مل�����س��م��وع��ة  �الإذ�ع������ات  �أن  عربية”، 
�لتي تتمتع بثقة �أهل و�سكان تلك �ملدينة، ولكن �لثقة 

مفقودة لالأ�سف متاًما يف �الإعالم �ملحلي.
�نتخابي  ��ستحقاق  �أول  ليبيا  ت�سهد  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
24 دي�سمرب �جل����اري، يف  ل��ل��ب��الد يف  رئ��ي�����ض  الخ��ت��ي��ار 
وي��ن��ظ��ر كثريون  دويل،  ودع���م  ب��اه��ت��م��ام  ح���دث يحظى 
من �لليبيني �إىل �أن �النتخابات �ملرتقبة بو�سفها نقلة 
من  بالنفط  �لغنية  �لبالد  خ��روج  طريق  على  فا�سلة 

دو�مة �لفو�سى �لتي غرقت بها منذ �أكر من عقد.

نيويورك تاميز: 2021 ال�شنة التي خ�شرت اأمريكا دميقراطيتها
ب����ق����اء  ي����ع����ت����م����د  �مل������ق������اب������ل،  ويف 
�لفكرة  ع���ل���ى  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ني 
للنا�ض  �ل�سماح  مت��ام��اً:  �ملعاك�سة 
ب���ال���ت�������س���وي���ت وع������د �أ����س���و�ت���ه���م 
�ملعنى  وب���ه���ذ�  �ل���ف���رز.  و�ح������رت�م 
�جل�����ه�����ود  ت������ك������ون  �أن  ي�����ج�����ب   ،
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة ل��ت��و���س��ي��ع ودع���م 
ح���ق���وق �ل��ت�����س��وي��ت م��ل��ح��ة مثل 

جهود �جلمهوريني لتقييدها.
�أن  �ل����ك����ات����ب  ي�������رى  م�����ع ذل���������ك، 
فبينما  �حل������ال:  ه���و  ل��ي�����ض  ه����ذ� 
تقوي�ض  �جل���م���ه���وري���ون  و����س���ع 
جدول  ر�أ����ض  على  �لدميقر�طية 
�أع��م��ال��ه��م �ل�����س��ي��ا���س��ي، ي���ب���دو �أن 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني و���س��ع��و� حقوق 

�لت�سويت يف ذيل قائمتهم.

�ليمني،  م���ن  �أك����ر  �ل��ي�����س��ار  م���ن 
�جلمهوريني  �أن  �إىل  م�������س���ري�ً 
�أخالقي،  غ��ري  ب�سكل  يت�سرفون 
ب��ع��ق��الن��ي��ة، بد�فع  �أي�����س��اً  ول��ك��ن 
يرون  �إنهم  �ل�سيا�سية.  �ل�سرورة 
�لقاعدة  ي���ت�������س���اءل.  حت��ال��ف��ه��م 
وم�سيحية  ب��ي�����س��اء  �جل��م��ه��وري��ة 
وت�سري  ت���ن���وع���اً  ت������زد�د  دول�����ة  يف 
ل��ق��د خ�سر �حلزب  ت��دي��ن��اً.  و�أق����ل 
جميع  يف  �ل�����س��ع��ب��ي  �ل��ت�����س��وي��ت 
با�ستثناء  �لرئا�سية  �الن��ت��خ��اب��ات 
1992. ويبدو  ع��ام  و�ح��دة منذ 
�أن حظوظه تعتمد على �حلد من 
�القرت�ع،  �سناديق  �إىل  �لو�سول 
و�إذ� �أخفق يف ذلك، يدفع �إىل قلب 

�لنتائج عندما ال تاأتي مل�سلحته.

يتعاي�ض  �ل���ت���ي  �الأم����اك����ن  ب��ع�����ض 
�الآلية  م��ع  �لدميقر�طيون  فيها 
حزبية”.  ب��ط��ري��ق��ة  �الن��ت��خ��اب��ي��ة 
ففي �إلينوي، �أعاد �لدميقر�طيون 
تق�سيم دو�ئر �لكونغر�ض لتف�سيل 
وهذه  �ساحقة،  باأغلبية  حزبهم 
�أك���ر م��ن �حليل  �جل��ه��ود مقلقة 
�جلمهورية، الأنها تقو�ض �ملوقف 
نز�هة  ل��دع��م  للي�سار  �الأخ��الق��ي 
يكون  �أن  وي���ج���ب  �الن���ت���خ���اب���ات. 
�لدميقر�طية  بالنز�هة  �لتم�سك 
هدًفا �أ�سا�سياً، الأنه بدونها �ستنهار 
وهي  الأمريكا،  �الأ�سا�سية  �لفكرة 
�أن ه��ذه �أم���ة م��ن �ل��ق��و�ن��ني �لتي 
والأجلهم.  �ل��ن��ا���ض  م���ن  و���س��ع��ت 
ويورد �لكاتب �سبباً �آخر الزعاجه 

حقوق  لتقييد  ج��دي��دة  ب��ق��و�ن��ني 
�الق����رت�ع، رغ��م ع��دم وج���ود �أدلة 
كبرية يف  �نتخابية  عن جت���اوز�ت 

�نتخابات 2020.
ك���ت���ب نحو  �مل����ا�����س����ي،  و�ل�������س���ه���ر 
م��ت��خ�����س�����س��اً يف  �أك���ادمي���ي���اً   150
ر����س���ال���ة حت�ض  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة 
�ل��ك��ون��غ��ر���ض ع��ل��ى مت��ري��ر ت�سريع 
�لقب�سة  من  �النتخابات  حلماية 
�حل���زب���ي���ة. وك���ت���ب �الأك���ادمي���ي���ون 
غري  حل���ظ���ة  ل��ي�����س��ت  “هذه  �أن 
دميقر�طيتنا... م�سار  يف  ع��ادي��ة 

باملخاطر«.  حمفوفة  حلظة  �إنها 
�لكاتب  �أك����د  ي�������س���اري،  �أن����ه  وم����ع 
حقيقة  م����ن  ي��ن��ب��ع  ال  ق��ل��ق��ه  �أن 
“هناك  �أن  �إىل  الف���ت���اً  ح���زب���ي���ة، 

ول��ك��ن ق��ب��ل ع��ق��د، ه��ل ك���ان يعقل 
كانت  �إذ�  م���ا  �ل���ع���امل  ي�������س���األ  �أن 
�ستهدر  �لتي  �ل�سنة  هي   2021
دميقر�طيتها؟.  �أم���ري���ك���ا  ف��ي��ه��ا 
فيه،  �الأم��ر مبالغاً  ه��ذ�  يبدو  قد 
�إىل حمطات  �لكاتب ي�سري  ولكن 
بال�ساد�ض  ب��دء�ً  �ل�سنة،  ه��ذه  ع��دة 
عندما  �لثاين  -كانون  يناير  من 
هاجم منا�سرون للرئي�ض �ل�سابق 
دون���ال���د ت��ر�م��ب �ل��ك��ون��غ��ر���ض، ثم 
ع���ن���دم���ا �ن���ق���ل���ب ج���م���ه���وري���ون يف 
م�ستقل  حتقيق  �سد  �لكونغر�ض 
�ل���ه���ج���وم وع���اق���ب���و� قلة  يف ذل����ك 
و�أي�ساً  ذل���ك.  �أي����دو�  حزبهم  م��ن 
ت�سريعية  جمال�ض  ب���د�أت  عندما 
�لدفع  �ل���والي���ات  ع���دد م��ن  يف يف 

•• وا�صنطن-وكاالت

حتت عنو�ن “�ل�سنة �لتي خ�سرت 
ر�أى  دميوقر�طيتها”،  �أم��ري��ك��ا 
�أن  ل��و  �أن��ه  ف��ره��اد ماجنو  �لكاتب 
�لدميقر�طية  ع��ل��ى  �ل��ه��ج��م��ات 
عام  �أم���ري���ك���ا  ح�����س��ل��ت يف  �ل���ت���ي 
�آخ����ر،  ب��ل��د  يف  ح���دث���ت   ،2021
وديبلوما�سيون  �أكادمييون  لكان 
ي�سدون  �ل��ع��امل  ح��ول  ونا�سطون 
�ن����ه����ي����ار تلك  ب���ح���ج���ة  ����س���ع���ره���م 
�لدولة. وقال: “لو كنت مر��ساًل 
�الأمريكية  �ل��ل��ح��ظ��ة  ع���ن  ت��ك��ت��ب 
للقر�ء يف مومباي وجوهان�سربغ 
���س��ت�����س��األ هل  ك��ن��ت  ج���اك���رت���ا،  �أو 
�النهيار.  �سفري  على  �ل��ب��الد  �أن 
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ـــواليـــ�ت  اأعــلــنــت ال
ــ�ء  ــش املــــتــــحــــدة, مــ�
“مق�طعة  االثــنــني, 
لدورة  دبلوم��شية” 
االوملبية  االلـــعـــ�ب 
ببكني.  الــ�ــشــتــويــة 
م�  ــــد  ــــع اأب مـــوقـــف 
غري  كونه  عن  يكون 
اإىل  ب�لنظر  م�شبوق 
رغــم  االألـــعـــ�ب,  اأن 
دائًم�  ك�نت  النفي, 
ولكن  ري��شًي�,  حدًث� 
� حدًث� �شي��شًي�. اأي�شً

•• الفجر –خرية ال�صيباين

تبـدو املقاطعــة �شــلحا دبلوما�شــيا رئي�شـيا, وكان للجزء 
الثاين من القـرن 21 الن�شيب االأوفر للمقاطعة اجلماعية

اإذا كان رف�ص اإر�شال ممثلني دبلوما�شيني اإىل الدولة امل�شت�شيفة 
هــو عمليــة جديــدة, غيــر اأن التهــديــد واملقاطعــة قدميان

ج��و ب��اي��دن ل��ن ي���رى ب���ك���ني... وال 
�أع�ساء حكومته، وال �لدبلوما�سيني 
�لواليات  �أعلنت  فقد  �الأمريكيني. 
دبلوما�سية”  “مقاطعة  �مل��ت��ح��دة 
لالألعاب �الأوملبية �ل�ستوية و�أوملبياد 
�ملعاقني �ملقرر عقدها يف �لعا�سمة 
�ل�سينية يف �لفرتة من 4 �إىل 20 
�ل��دف��اع ع��ن حقوق  با�سم  ف��رب�ي��ر، 

�الإن�سان.
 �إح����دى ط���رق �إد�ن�����ة �ل��ق��م��ع �لذي 
�سينجيانغ،  يف  �الأوي��غ��ور  ي�ستهدف 
و�ل����ذي ي��ت��ز�ي��د ب��اط��ر�د م��ن��ذ عدة 
ملعار�سة  ���ا  �أي�������سً ول���ك���ن  ����س���ن���و�ت، 
�مل�����س��ت��م��رة ع��ل��ى حرية  �ل��ه��ج��م��ات 

لريا�سييهم يف �لنهاية بامل�ساركة.
��ست�سافت  ع��ن��دم��ا   ،2008 ع���ام 
�الأومل���ب���ي���ة  �الأل�����ع�����اب  دورة  ب���ك���ني 
ا دعو�ت  �ل�سيفية، كانت هناك �أي�سً
�لعديد  �د�ن���ت  للمقاطعة.  ع��دي��دة 
�حلكومية  غ����ري  �مل���ن���ظ���م���ات  م����ن 
و�لن�سطاء �نتهاكات حقوق �الإن�سان 
�مل��ن��ت�����س��رة يف �ل���ب���الد. و�ع��ت��ق��د ما 
ي��ق��رب م���ن ث��ل��ث��ي �ل��ف��رن�����س��ي��ني �أن 
على نيكوال �ساركوزي عدم ح�سور 
بهذه  ل��ل��ت��ن��دي��د  �الف����ت����ت����اح  ح���ف���ل 
ذلك:  ي��ح��دث  مل  �الن���ت���ه���اك���ات... 
�فتتاح  ح�سر  �لفرن�سي  فالرئي�ض 

�الألعاب مثل نظريه �الأمريكي.
�ل�ستوية  و��ستعد�ًد� لدورة �الألعاب 
رو�سيا،  �سوت�سي،  يف   2014 لعام 
ُو����س���ع���ت ����س���غ���وط مم���اث���ل���ة على 
قو�نني  �لبع�ض  ��ستنكر  �لطاولة. 
كّر�سها  �ل����ت����ي  �مل���ث���ل���ي���ني  م�����ع�����اد�ة 
�النتهاكات  عن  ف�ساًل  �لكرملني، 
�لعديدة حلقوق �الإن�سان... دون �أن 

يتبع دعو�ت �ملقاطعة �أفعال.
وتعود �آخر حالة مقاطعة ملمو�سة 
كانت  ملّ��ا   .2021 ع��ام  �سيف  �إىل 
�أوملبياد طوكيو على و�سك �النطالق 
ب�سبب  �سنة  تاأخريها  بعد  �أخ���رًي�، 
�ل�سمالية  ك��وري��ا  �أع��ل��ن��ت  ك��وف��ي��د، 
ريا�سييها  �إر�����س����ال  ت��رف�����ض  �أن���ه���ا 
من  ل��ه��م  “حماية”  �ل��ي��اب��ان  �إىل 
دون  �لعاملية”،  �ل�سحّية  “�الأزمة 
توتر  �أدن����ى  �مل��وق��ف  ه���ذ�  يخلق  �أن 
دبلوما�سي، بالنظر �إىل عزلة بيونغ 

يانغ �ملوؤكدة.
عن ليربا�شيون

�سيتمكن  ذل������ك،  وم�����ع  �ل���ت���ع���ب���ري. 
�ل���ري���ا����س���ي���ون �الأم����ري����ك����ي����ون من 
دول  م�����س��ك��ل��ة.  �أي  دون  �مل��ن��اف�����س��ة 
�أخ��������رى ت����ه����دد ب�������اأن حت������ذو ح���ذو 
�ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة. �ل��ب��د�ي��ة كانت 
�لتي �سارعت بال�سري  مع ��سرت�ليا 
تلتحق  وق��د  و��سنطن،  خطى  على 
�مل��ت��ح��دة وكند�  �مل��م��ل��ك��ة  ب���ال���ّرك���ب 
�سد  �لتهديد�ت  م��ن  ز�دت���ا  �للتني 
�الأ�سهر  يف  �ل�����س��ي��ن��ي��ة  ن��ظ��ريت��ه��ا 

�الأخرية.
برملانيون  دع����ا  �ل�����س��ي��ف،  ف���ه���ذ�   
مقاطعة  �إىل  ��ا  �أي�����سً ب��ري��ط��ان��ي��ون 
دب��ل��وم��ا���س��ي��ة -ك��م��ا ك���ان �حل����ال يف 
كاأ�ض �لعامل لكرة �لقدم 2018 يف 
�أن مت ت�سميم جا�سو�ض  رو�سيا بعد 
�سالزبوري.  و�بنته يف  �سابق  رو�سي 
ل�سان  ع����ل����ى  ف���رن�������س���ا  وط����ال����ب����ت 
�الإليزيه برد من�سق “على �مل�ستوى 

�الأوروبي” دون ��ستبعاد �أي خيار.

�ل�سيناريو  ي��ت��ج��دد  �الإ���س��الم��ي��ة.  
عك�ض  مع  ولكن  �سنو�ت،  �أرب��ع  بعد 
�الدو�ر. يقاطع �الحتاد �ل�سوفياتي 
لو�ض  يف  �الأومل���ب���ي���ة  �الأل���ع���اب  دورة 
دول���ة   14 ج���ان���ب  �إىل  �أجن���ل���و����ض 
�لرد  �ل��رو���ض  �أر�د  ر�سمياً،  �أخ���رى. 
ب��امل��ث��ل ع��ل��ى �الأم���ري���ك���ي���ني. ق���ر�ر 
كان  �لتي  �ملتحدة  �ل��والي��ات  نا�سب 
�أر�سها  على  �لرو�سي  �ملنتخب  فوز 

مبثابة �إذالل غري م�سبوق.

يف ال�شنوات االأخرية, 
تهديدات ف��شلة

م����ن����ذ ت����ل����ك �حل����ل����ق����ة �مل������زدوج������ة، 
ب�سكل  �مل��ج��ال  �مل��ق��اط��ع��ات  �أف�سحت 
�سككت  ل���ل���ت���ه���دي���د�ت.  �أ�����س����ا�����س����ي 
�لوقت  لبع�ض  �ل�سينية  �ل�سلطات 
يف م�ساركتها يف دورة �ألعاب �أتالنتا 
�ملنظمون  دع����ا  �إذ�   1996 ع����ام 
�ل�سماح  ق��ب��ل  �ل��ت��اي��و�ن��ي��ني  �ل���ق���ادة 

األع�ب �شي��شية للغ�ية
ممثلني  �إر�����س����ال  رف�����ض  ك����ان  و�إذ� 
دبلوما�سيني �إىل �لدولة �مل�ست�سيفة 
لالأوملبياد هو عملية جديدة �إىل حد 
و�ملقاطعات  �لتهديد�ت  �أن  �إال  م��ا، 
�سّوهت  �أن��ه��ا  حتى  ج��دي��دة،  لي�ست 
ي�سمى  م��ا  �أول  منذ  �لن�سخ  معظم 
باالألعاب “�حلديثة”، عام 1896 
تركيا  رف�����س��ت  و�ل���ت���ي  �أث���ي���ن���ا،  يف 
�لتوتر�ت  ب�����س��ب��ب  ف��ي��ه��ا  �مل�����س��ارك��ة 
مع �ليونان.  وجت��در �الإ���س��ارة، �ىل 
�الأوملبية  �للجنة  ��ستمر�ر  رغم  �أنه 
�الأل����ع����اب  �أن  ت����ك����ر�ر  يف  �ل���دول���ي���ة 
فاإن  �سيا�سية،  غري  تكون  �أن  يجب 
على  �لريا�سية  �ال���س��ت��ب��اك��ات  ه��ذه 
�ل���ك���وك���ب ه���ي يف �حل��ق��ي��ق��ة حدث 
��ست�سافة  ت�سمح  كبري.  دبلوما�سي 
�ال�سو�ء  بجذب  �الأوملبية  �الأل��ع��اب 
م���ن ج��م��ي��ع �أن����ح����اء �ل���ع���امل طيلة 
�سيا�سياً  �ل��ق��وة،  و�إظ��ه��ار  �أ�سبوعني 

م���ب���ار�ة يف ج��ن��وب �إف��ري��ق��ي��ا، وهي 
دولة حمظورة من معظم �لهيئات 
�لف�سل  ب�سبب  �لدولية  �لريا�سية 

�لعن�سري. 
دعت 22 دولة �أفريقية �إىل تعليق 
ع�سوية نيوزيلند�، رف�ست �للجنة 
�الأومل��ب��ي��ة �ل��دول��ي��ة، وق���رر �جلميع 
جت����اه����ل �ل��ن�����س��خ��ة �ل���ك���ن���دي���ة. يف 
�ملقاطعات  منت  �لثمانينات،  �أو�ئ��ل 
�أقوى، وو�سلت �إىل م�ستوى  ب�سكل 
خلفية  على   ،1980 ع��ام  ج��دي��د. 
�حلرب �لباردة، ��ست�سافت مو�سكو 
�ل�سيفية.  �الأوملبية  �الأل��ع��اب  دورة 
و�ح���ت���ج���اًج���ا ع���ل���ى غ�����زو �الحت�����اد 
�ل�����س��وف��ي��ات��ي الأف��غ��ان�����س��ت��ان، رف�ض 
كارتر  جيمي  �الأم��ري��ك��ي  �لرئي�ض 
�لعا�سمة  �إىل  ري��ا���س��ي��ي��ه  ���س��ف��ر 
�لرو�سية. وعلى خطاه، مل ت�سارك 
�ستني  ح������و�يل  �ل��ط��ب��ع��ة  ه�����ذه  يف 
دول�����ة، م��ن��ه��ا �ل��ع��دي��د م���ن �ل����دول 

لكن  و�ق���ت�������س���ادي���اً.  و�ج���ت���م���اع���ي���اً 
ممثلني،  �إر�سال  �أو  �مل�ساركة  رف�ض 
ذل��ك، يك�سف  م��ن  �لعك�ض  ه��و على 
�مل�سيفة،  بالدول  �خلا�سة  �مل�ساكل 
�الأ�سا�سية  �ل�سيا�سية  و�خل��الف��ات 
بني �لدول. ولذلك تبدو �ملقاطعة 
���س��الح��ا دب��ل��وم��ا���س��ي��ا رئ��ي�����س��ي��ا. من 
�لتي  �لبلد�ن  جميع  �سرد  �ل�سعب 
عاًما،   125 ط��ي��ل��ة  ����س��ت��خ��دم��ت��ه��ا 
خارج  باالأ�سا�سيات.  �سنلتزم  لذلك 
باحلربني  �مل���ح���ي���ط���ة  �ل������ف������رت�ت 
عمليات  ت��ع��ددت  حيث  �لعامليتني، 
�حل���ظ���ر ورف���������ض �مل�������س���ارك���ة، كان 
�جل��زء �ل��ث��اين م��ن �ل��ق��رن �حلادي 
�نحياز�  �الأك������ر  ه���و  و�ل��ع�����س��ري��ن 

و��ستخد�ما للمقاطعة �جلماعية.

بعد احلرب الع�ملية الث�نية, 
مق�طع�ت ب�جلملة

ملبورن  ��ست�سافت   ،1956 ع��ام 

�الإط�����الق  ع��ل��ى  �أل���ع���اب  دورة  �أول 
يف ن�����س��ف �ل��ك��رة �جل��ن��وب��ي. حدث 
�لدول  من  حفنة  رف�ست  تاريخي 
�إ�سبانيا  ع��ار���س��ت  ف��ي��ه.  �مل�����س��ارك��ة 
�حتجاًجا  وه���ول���ن���د�،  و���س��وي�����س��ر� 
�الحتاد  قبل  م��ن  �مل��ج��ر  غ��زو  على 
حدثت  �ل��ت��ي  و�مل��ذ�ب��ح  �ل�سوفياتي 
�لعر�ق  و����س��ت��ن��ك��رت  ب��ود�ب�����س��ت.  يف 
ولبنان وم�سر �لوجود �الإ�سر�ئيلي 
بالن�سبة  �أما  �ل�سوي�ض.  قناة  و�أزمة 
فقد  �ل�������س���ي���ن���ي���ني،  ل���ل���ري���ا����س���ي���ني 
غادرو� �لقرية �الأوملبية عندما ُرفع 
�بعد ما  �مل�سهد  تايو�ن... كان  علم 

يكون عن حفل عاملي �سلمي.
مونرتيال،  يف  ع��اًم��ا،  ع�سرين  بعد 
يف  جديد  قيا�سي  رق��م  حتطيم  مت 
�لوحيد  �ل�سبب  �ملتمردين.  قائمة 
لالحتجاج هذه �ملرة: �مل�ساركة قبل 
�الأوملبية  �الأل��ع��اب  وق��ت ق�سري من 
ل��ف��ري��ق �ل��رج��ب��ي �ل��ن��ي��وزي��ل��ن��دي يف 

تلغراف: عدم �شعي اإيران الأ�شلحة نووية كذبة مك�شوفة

دول اأخرى قد حتذو حذو الوالي�ت املتحدة

املقاطعة والتهديد: الكل�شيكيات الكربى للألعاب االأوملبية
� حدًث� �شي��شًي� رغم النفي, ك�نت االألع�ب االوملبية دائًم� حدًث� ري��شًي�, ولكن اأي�شً

•• لندن-وكاالت

كون  �لربيطانية  تلغر�ف”  “ذ�  �سحيفة  يف  �لدفاعية  �ل�سوؤون  حم��رر  �أ���س��ار 
كوغلني �إىل �إ�سر�ر �ملاليل يف �إير�ن طو�ل عقود على �أن طموحاتهم �لنووية 

�سلمية بالكامل ر�ف�سني �أي �دعاء باأنهم ي�سعون �إىل �أ�سلحة نووية.
 حتى حني كان يتم تقدمي دليل عايل �ملوثوقية من قبل وكاالت ��ستخبارية 
غربية مثل �سي �آي �أي على �أن �إير�ن ت�سعى �إىل بناء �أ�سلحة نووية، كان �لنظام 
خامنئي  علي  �الأع��ل��ى  �الإي����ر�ين  �ملر�سد  �أن  ُي��زع��م  ف��ت��وى  �إىل  متهميه  يحيل 

�أ�سدرها وهي حترم ح�سول �إير�ن على هذه �الأ�سلحة.
ويقال �إن �لفتوى كانت نابعة من ت�سريحات �أدىل بها خامنئي يف 2003 حرم 
�أ�سلحة �لدمار �ل�سامل حني �سئل �لنظام عن جو�نب  فيها ت�سنيع و��ستخد�م 
غري معلنة من برناجمه �لنووي مثل من�ساأة نطنز لتخ�سيب �ليور�نيوم و�لتي 

�لنووية.  �ل��روؤو���ض �حلربية  تدخل يف �سناعة  م��و�د  الإن��ت��اج  �الإم��ك��ان��ات  لديها 
�أ�ساف كوغلني �أن �لقادة �لغربيني �سدقو� ب�سذ�جة نفي �إير�ن �ل�سوك �ل�سيئ. 
كجزء من جهوده غري �حلكيمة للمو�فقة على �تفاق نووي مع طهر�ن، �أعلن 
�لرئي�ض �الأمريكي �الأ�سبق بار�ك �أوباما �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف 

2013 �أن “�ملر�سد �الأعلى �أ�سدر فتوى �سد تطوير �أ�سلحة نووية«.
و�سقطت �دعاء�ت �إير�ن برب�ءتها عقب �العرت�ف �ال�ستثنائي الأحد �أبرز خرب�ء 
�لبالد �لنوويني و�لذي قال �إن �إير�ن �حتفظت بربنامج �سري لالأ�سلحة �لنووية 
طو�ل �سنو�ت. يف مقابلة ن�سرت ع�سية �إعادة ��ستئناف �ملفاو�سات يف فيينا، ك�سف 
�لرئي�ض �ل�سابق ملنظمة �لطاقة �لذرية �الإير�نية فرييدون عبا�سي-دو�ين �أن 
�ملر�سد  فتوى  م��ن  �ل��رغ��م  على  ذري  �سالح  “نظاماً” لتطوير  �أن�����س��اأت  �إي���ر�ن 
�لعلماء  �لذكرى �الأوىل الغتيال كبري  �أحيت  �لتي  �ملقابلة  �الأعلى. كان هدف 

�لنوويني �الإير�نيني حم�سن فخري ز�ده، �سرح �أ�ساليب عمل �الأخري.

عو�ساً عن ذلك، قام عبا�سي-دو�ين، عن ق�سد �أو عن غري ق�سد، بتوفري �أول 
تاأكيد مل�سوؤول بارز يف �لنظام على �لطموح �لطويل �ملدى لطهر�ن باحل�سول 
على �أ�سلحة نووية: “على �لرغم من �أن موقفنا ب�ساأن �الأ�سلحة �لنووية �ملبني 
هو  �ل��ن��ووي��ة  �الأ�سلحة  حت��رمي  جلهة  �الأع��ل��ى  للمر�سد  �لعلنية  �لفتوى  على 
�أ�س�ض فخري ز�ده هذ� �لنظام، وهاج�سه مل يكن جمرد �لدفاع  و��سح متاماً، 
ميكن  �لتي  �الأ�سلحة  تطوير  �إي���ر�ن  ن��و�ي��ا  كانت  �أخ���رى،  بعبارة  بلدنا”.  ع��ن 

��ستخد�مها لتهديد �أعد�ئها يف �ملنطقة مثل �إ�سر�ئيل.
هذ�  �أن  مبا  للعامل،  جليلة  خدمة  ع��ب��ا���ض-دو�ين  ق��دم  �لنو�حي،  من  كثري  يف 
�لنووية يف فيينا، مل يعد  �ملحادثات  ��ستئناف  �أنه مع  �مل�ساعد يعني  �لتو�سيح 
�إي��ر�ن �لنووية ال تفر�ض  على �ملفاو�سني �لغربيني �لعمل حتت وهم �أن نو�يا 
�أي تهديد. وفيما تقدم ت�سريحات عبا�سي-دو�ين حقائق غري منا�سبة لبع�ض 
�للورد  �لربيطانية-�الإير�نية  �لتجارة  رئي�ض غرفة  �إي��ر�ن مثل  �ملد�فعني عن 

ت�سدد�ً  �أك��ر  موقف  �تخاذ  على  �لغرب  ت�سجع  �أن  بها  يجدر  المونت،  نورمن 
بكثري مع �إير�ن. وتهدف م�ساركة �الأخرية يف حمادثات فيينا �إىل رفع �لعقوبات 
�لنووية،  ن�ساطاتها  ب�ساأن  حقيقية  تنازالت  �أي  تقدمي  من  �أك��ر  �القت�سادية 

وهذ� ما �أظهرته م�سودة �لوثيقة �لتي قدمتها �الأ�سبوع �ملا�سي.
تابع كوغلني كاتباً �أن موقف �إير�ن دفع وزير �خلارجية �الأمريكي �ملن�سوي يف 
فريق �حلمائم عادة �إىل �لتقليل من �أهمية �أي �حتمال بحدوث خرق: “يجب 
�أق��ول لكم، �خلطو�ت �الأخ��رية، �خلطابات �الأخ��رية، ال تعطينا �لكثري من  �أن 
بينيت  نفتايل  �الإ�سر�ئيلي  �ل��وزر�ء  رئي�ض  �إي��ر�ن  نهج  ودفع  �لتفاوؤل”.  �أ�سباب 
�أكر  �إي��ر�ن  موقف  �أ�سبح  بالفعل،  للمحادثات.  فوري”  ل�”وقف  �لدعوة  �إىل 
�ل�سيف.  يف  الإي���ر�ن  رئي�ساً  رئي�سي  �ب��ر�ه��ي��م  �ملت�سدد  �نتخاب  منذ  �سد�مية 
و�تهمت بريطانيا �إير�ن باإخ�ساع �ملفت�سني �الأمميني لعمليات تفتي�ض ج�سدية 

يف �إطار حملة ترهيب هادفة �إىل منع مر�قبة �ملن�ساآت �لنووية �حل�سا�سة.

مظاهرة �مام �لقن�سلية �ل�سينية بلو�ض �جنلو�ضلن ي�سافر �لرئي�ض �الأمريكي وال �أي دبلوما�سي �أمريكي �إىل بكني حل�سور دورة �الألعاب �الأوملبية �ل�ستوية

ال�شني حتذر الدول املقاطعة 
دبلوما�شيا للألعاب االأوملبية 

•• بكني-اأ ف ب

“�ستدفع ثمن”  �أنها  �أرب��ع دول غربية من  �أم�ض �خلمي�ض  �ل�سني   حذرت 
�ملرتقبة يف  �ل�ستوية  �الأوملبية  �الألعاب  لدورة  دبلوما�سية  �إعالنها مقاطعة 

بكني يف �سباط/فرب�ير �ملقبل.
�ستقاطع  �أنها  �الأ�سبوع  هذ�  �سابق  وقت  يف  �أعلنت  �ملتحدة  �لواليات  وكانت 
�أقلية  بحق  �الإن�سان  حقوق  جت��اوز�ت  ب�سبب  �ل�ستوية  �الأل��ع��اب  دبلوما�سيا 
�الأويغور �مل�سلمة يف منطقة �سينجيانغ، وتلتها يف ذلك ��سرت�ليا وبريطانيا 

وكند�.
يف �ملقابل �أعلنت فرن�سا �أنها لن تقاطع دبلوما�سيا �الألعاب �ل�ستوية يف بكني. 
وقال �لناطق با�سم وز�رة �خلارجية �ل�سينية و�نغ ويننب �أمام �ل�سحافيني 
لي�ض  لكن  �الأومل��ب��ي��ة  �الأل��ع��اب  �ىل  ريا�سيني  �سرت�سل  �لتي  �ل���دول  تلك  �إن 

م�سوؤولني ر�سميني، “�ستدفع ثمن” قر�رها.
�ملتحدة و��سرت�ليا وبريطانيا وكند�  �لواليات  “��ستخد�م  �أن  و�نغ  و�أ�ساف 
ب�سعبية  يحظى  ال  �أم��ر  �سيا�سي  تالعب  لغايات  �الأومل��ب��ي��ة  �الأل��ع��اب  �ساحة 

وي�سل �إىل حد عزل نف�سها. �سيدفعون حتما ثمن هذه �خلطوة �ل�سيئة«.
وقال �لناطق �ل�سيني �إن بالده مل تر�سل دعو�ت �إىل �لدول �ملعنية. و�أ�ساف 
بكني  يف  �ل�ستوية  �الأل��ع��اب  ف��ان  ال،  �أم  �لر�سميون  ممثلوهم  ح�سر  “�سو�ء 
�الألعاب  بال�سيا�سة.  لها  عالقة  ال  “�لريا�سة  و�أ���س��اف  ناجحة”.  �ستكون 
م�سرحا  ولي�ست  �لريا�سة  وع�ساق  للريا�سيني  كبري  جتمع  هي  �الأوملبية 

لل�سيا�سيني لتقدمي عر�ض«.
وو�سفته  �ملقاطعة  ق��ر�ر  �الإن�سان  حقوق  عن  مد�فعة  جمموعات  و�ساندت 
ريت�سارد�سون  ���س��ويف  �ل�سني  يف  ووت�����ض  ر�ي��ت�����ض  هيومن  منظمة  م��دي��رة 
�ل�سينية �سد  �لوقوف يف وجه جر�ئم �حلكومة  “خطوة مهمة نحو  باأنه 

�الإن�سانية �لتي ت�ستهدف �الأويغور و�أقليات �أخرى ناطقة بالرتكية«.
وي��ف��ي��د ن��ا���س��ط��ون وم��ن��ظ��م��ات م��د�ف��ع��ة ع��ن ح��ق��وق �الإن�����س��ان �أن م��ا ال يقل 
وهم  بالرتكية  �لناطقة  �الأخ��رى  �الأقليات  ومن  �الأوي��غ��ور  مليون من  عن 
بكني  وُتتهم  �سينجيانغ.  يف  مع�سكر�ت  يف  حمتجزون  م�سلمون  بغالبيتهم 

�أي�سا بتعقيم ن�ساء بالقوة وفر�ض �لعمل �لق�سري.
يف �ملقابل توؤكد بكني �أن هذه �ملع�سكر�ت هي مر�كز للتاأهيل �ملهني �لهدف 

منها �إبعاد هوؤالء �الأ�سخا�ض عن �لتطرف �لديني.

ال�شني توافق على اأول
 علج �شد كوفيد-19 

•• بكني-اأ ف ب

بعد  كوفيد-19  �سد  ع��الج  على  مو�فقتها  �الأوىل  للمرة  �ل�سني  �أعطت 
�سنتني على ظهور �ملر�ض على �أر��سيها وعلى خلفية جتدد �نت�ساره.

خالفا لوظيفة لقاح وقائي، ي�ستهدف �لعالج �ملر�سى �مل�سابني بالفريو�ض 
بهدف جتنب تعر�سهم مل�ساعفات خطرية.

)و�سط(  ووه���ان  يف  �الأوىل  للمرة  �ل��وب��اء  فيها  ظهر  �لتي  �ل�سني  متكنت 
�جر�ء�ت  �عتماد  عرب  تقريبا  �لوباء  على  �ل�سيطرة  من   2019 نهاية  يف 

جذرية مثل �إغالق �حلدود و�ملر�قبة �مل�سددة للتنقالت وفر�ض �إغالق.
وتوؤكد �ل�سني �لتي ال ت�سمح باأي لقاح �أجنبي، �إنها لقحت �أكر من 70% 

من �سكانها بف�سل لقاحات حملية �ل�سنع.
رغم ذلك و�جهت �لبالد يف �الأ�سهر �ملا�سية جتدد� يف �الإ�سابات �ملح�سورة 

�لتي تبقى �أقل من �الرقام �ليومية �لتي تعلن يف �خلارج.
�أعطت  �أنها  ل��الدوي��ة  �لوطنية  �لوكالة  �أعلنت  �الأرب��ع��اء  ن�سرت  مذكرة  يف 
�الأج�سام  على  ي�ستند  كوفيد-19  �سد  �سيني  لعالج  طارئة”  “مو�فقة 

�مل�سادة وحيدة �لن�سيلة.
من  وتقلل  �لفريو�ض  بربوتني  �لن�سيلة  وحيدة  �مل�سادة  �الأج�سام  تتم�سك 

قدرته على دخول �خلاليا �لب�سرية.
مت تطوير �لعالج �لذي يعطى عن طريق �حلقن، من قبل جامعة ت�سينغهو� 
“بري  و�سركة  )ج��ن��وب(  �سينزن  يف   3 رق��م  و�مل�ست�سفى  بكني  يف  �ملرموقة 

بايو�ساين�سي�ض«.
�أظهرت �لتجارب �ل�سريرية �أن �لعالج يتيح خف�ض معدالت دخول �مل�ست�سفى 

وخطر �لوفاة لدى �ملر�سى �ل�سعفاء بن�سبة %80 بح�سب �جلامعة.
�أ�سيبو� خالل  ��ستخدم على مر�سى  �لعالج  �أن  �ملحلية  �ل�سحافة  و�أف��ادت 

جتدد �نت�سار �لوباء.
�أع��ل��ن��ت �ل�����س��ني �أم�����ض �خل��م��ي�����ض ع��ن 83 �إ���س��اب��ة ج��دي��دة ع��ل��ى �مل�ستوى 

�لوطني.
متلك �لبالد عدة لقاحات وطنية تقل ن�سب فاعليتها عن تلك �مل�سنعة يف 

�خلارج.
“�سينوفاك”  �مل�سنعني  م��ن  ل��ق��اح��ني  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����س��ح��ة  منظمة  �أج�����ازت 

و”�سينوفارم«.

اأمن�شتي: اأعمال العنف يف جنوب ال�شودان »جرائم حرب« 
ق����و�ت �خل���رط���وم. لكّن 
�ل�����دول�����ة �ل����ول����ي����دة ما 
بعد  �ن��زل��ق��ت  �أن  ل��ب��ث��ت 
حرب  �إىل  فقط  عامني 
ما  خّلفت  د�م��ي��ة  �أهلية 
�ألف   400 م��ن  ي��ق��رب 
و�أج���ربت ماليني  قتيل 
�لفر�ر  على  �الأ�سخا�ض 

من ديارهم.
 2020 م���ط���ل���ع  ويف 
على  �ل�����ت�����وق�����ي�����ع  مّت 
�ت����ف����اق ل���وق���ف �إط�����الق 
حكومة  وت�سكيل  �ل��ن��ار 
�ئ��ت��الف��ي��ة ج���دي���دة بني 
�ل�سيا�سيني  �خل�سمني 
�لرئي�ض  �ل��رئ��ي�����س��ي��ني، 
�سالفا كري ونائبه رياك 
�ملتمردين  زعيم  م�سار، 
�لبلد  بناء  الإع��ادة  قو�تهما  بتوحيد  وم�سار  كري  تعّهد  �اّلتفاق  هذ�  ويف  �ل�سابق. 
�ملدّمر، غري �أّن �لعملية �ل�سلمية ما لبثت �أن تعرت �إذ مل حُترتم �لبنود �لرئي�سية 
تباعد  و�لذين  وذ�ك،  �ملع�سكر  لهذ�  �ملو�لني  �ملقاتلني  �أّن  كما  �ل�سالم،  التفاقية 

بينهم �نق�سامات عميقة، مل يلقو� �أ�سلحتهم.
�لعفو �لدولية، فاإّن ت�ساعد حّدة �لعنف يف �لوالية �ال�ستو�ئية  وبح�سب منظمة 
و�ل��ذي ح�سل مبوجبه  �ل�سلطة بني كري وم�سار  �تفاق تقا�سم  �لغربية جنم عن 
�الأخري على هذه �لوالية فعنّي عليها حاكماً مو�لياً له، يف خطوة لقيت �عرت��سات 

من قبل جزء من �ل�سكان.
و�سرعان ما حتّولت هذه �العرت��سات �إىل �أعمال عنف بني جمموعتني عرقّيتني 

�أ�سفرت عن مقتل ع�سر�ت �ملدنيني وت�سريد ع�سر�ت �آالف �آخرين.
ونهبو�  ثكنات  �إىل  مد�ر�سها  ح��ّول��و�  مت��ب��ور�  يف  �ملتقاتلني  ف���اإّن  الأمن�ستي  ووف��ق��اً 
“قتلو�  �ملقاتلني  �إّن  قولهم  عيان  �سهود  عن  �ملنظمة  ونقلت  �ملدينة.  م�ست�سفيات 
هذه  �أّن  �إىل  م�سرية  ذبحهم”،  �أو  عليهم  �لنار  باإطالق  حماكمة  ب��دون  �ملدنيني 
�جلر�ئم كانت حت�سل �أحياناً �أمام �أطفال �ل�سحايا �أو �أقارب لهم. وقالت �ملنظمة 

�إّن “�ال�ستهد�ف �ملتعّمد للمدنيني وقتل �الأ�سرى ي�سّكالن جر�ئم حرب«.

 •• جوبا-اأ ف ب

�لعفو  م��ن��ظ��م��ة  �أع��ل��ن��ت 
يف  “�أمن�ستي”  �لدولية 
تقرير �أم�ض �أّن �ملدنيني 
�ل���������س����ود�ن  ج�����ن�����وب  يف 
�لعام  مطلع  منذ  عانو� 
عنف  “�أعمال  م������ن 
خالل  �لو�سف”  ت��ف��وق 
م�سّلحة  ������س����ت����ب����اك����ات 
مو�لية  ق��و�ت  بني  د�رت 
ل����ل����ح����ك����وم����ة و�أخ����������رى 
ل���ل���م���ع���ار����س���ة، حم������ّذرة 
�لفظائع  ه����ذه  �أّن  م���ن 
“جر�ئم  �إىل  ت��رق��ى  ق��د 

حرب«.
وق����������ال����������ت �مل�����ن�����ّظ�����م�����ة 
�حل���������ق���������وق���������ي���������ة غ�����ري 

ب�سكل  مدنّيون  تعّر�ض  فقد  جمعتها  �لتي  �ملعلومات  �إىل  ��ستناد�ً  �إّن��ه  �حلكومية 
حزير�ن/يونيو  ب��ني  ب��اأ���س��ره��ا  ق��رى  ُدّم����رت  ح��ني  يف  و�لت�سويه  للقتل  ع�سو�ئي 
وت�سرين �الأول/�أكتوبر مع �حتد�م �ملعارك يف �ملنطقة �ال�ستو�ئية �لغربية )جنوب 
غرب(. و�أو�سحت �أمن�ستي �أّن ��ستباكات عرقية �ندلعت على وجه �خل�سو�ض حول 

بلدة متبور� و�أّججها �سيا�سيون حملّيون �سّجعو� �ل�سباب على حمل �ل�سالح.
ولفت �لتقرير �إىل �أّن ما �أعقب ذلك من �أعمال “موت ودمار و�نق�سامات” توّرط 
فيها مقاتلون تابعون لف�سائل �سيا�سية متناف�سة يف �لعا�سمة جوبا ي�سري �إىل �أّن 

هذه �لفظائع قد تكون ُدّبرت على �أعلى �مل�ستويات.
ونقل �لتقرير عن ديربوز مو�سينا، �ملدير �الإقليمي ملنظمة �لعفو �لدولية، قوله 
�أعمال عنف تفوق �لو�سف، مبا يف ذلك  “�ل�سهاد�ت �لتي جمعناها ت�سري �إىل  �إّن 

مقتل مدنيني �أثناء فر�رهم و�إحر�ق جثث وت�سويهها«.
�أّن �لهجمات مل تنخرط فيها جماعات حملّية فح�سب، بل  “حقيقة  �أّن  و�أ�ساف 
�أكر من جمرد  �أّنها  �إىل  مقاتلون تابعون للقو�ت �حلكومية وللمعار�سة، ت�سري 

�أعمال عنف فئوية«.
ونال جنوب �ل�سود�ن ��ستقالله يف 2011 بعد حرب �أهلية ��ستمرت عقود�ً �سّد 
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ــــ�كــــرون: م
هــــــذه  يف 
ـــنـــطـــقـــة  امل
الع�مل,  مــن 
تبني ال�شني 
ــ�  ــه ــت ــمــن هــي
خـــــــطـــــــوة 
بــــخــــطــــوة 

�ـــشـــتـــكـــون 
ني�  و ليد ك�
اجلــــديــــدة 
ــتــقــلــة  املــ�ــش
بحكم االمر 
الواقع حتت 
الـــــنـــــفـــــوذ 
الــ�ــشــيــنــي

    “�إذ� كانت توجد �سكوك حول 
��ستفتاء  يف  �ل�����س��ي��ن��ي  �ل��ت��دخ��ل 
تتابع  ب��ك��ني  و�ن   ،...  2018
ع�����ن ك���ث���ب �ل����ت����ق����دم �مل�����ح�����رز يف 
�أكده  �ل��ذي  �النف�سايل،  �ملع�سكر 
فذلك   ،2020 ع����ام  ����س��ت��ف��ت��اء 
�مل�ستقلة  كاليدونيا �جلديدة  الأن 
�ستكون بحكم �المر �لو�قع حتت 
يوؤكد تقرير من  �ل�سني”،  نفوذ 
�ال�سرت�تيجية  �ل��ب��ح��وث  معهد 

�لتابع لالأكادميية �لع�سكرية.
ت�������س���ت���وع���ب �ل�������س���ني �أك�������ر من 
كاليدونيا  نيكل  ����س���ادر�ت  ثلثي 

�جلديدة
�مل�سلحة  �ستكون  بالن�سبة لبكني، 
ج���ي���و����س���ي���ا����س���ي���ة ب����ق����در م�����ا هي 

�قت�سادية.
�أكرب  خام�ض  متتلك  فاجلزيرة،   
�ح���ت���ي���اط���ي ل��ل��ن��ي��ك��ل يف �ل���ع���امل، 
لبطاريات  رئ��ي�����س��ي  م���ك���ّون  وه���و 
و�لتي  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  �ل�����س��ي��ار�ت 
للتنمية  رئي�سًيا  حموًر�  �أ�سبحت 

يف �ل�سني. 
ي�ستهلك  �ل��ب��ل��د  ه����ذ�  ي�����س��ب��ع،  ال 
نيكل  ن�������س���ف  ح���������و�يل  وح���������ده 
�إنتاج  ثلثي  م��ن  و�أك���ر  �ل��ك��وك��ب، 

كاليدونيا.
�ل��ث��ان��ي��ة حاجة  �ل��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ق��وة 
ح��ي��وي��ة ل���ت���اأم���ني �إم����د�د�ت����ه����ا يف 

مو�جهة �ملناف�سة.
�القت�سادي  �خل���ب���ري  وي����وؤك����د   
�مل����������و�د �خل�����ام  �مل���ت���خ�������س�������ض يف 
“لتحقيق  ت�������س���امل���ني:  ف���ي���ل���ي���ب 
�ل�سني عموًما من  ذل��ك، تنطلق 
�الأ�سهم  يف  ����س��ت��ث��م��ار�ت  خ����الل 
هو  كما  مبا�سرة،  ��ستثمار�ت  �أو 
�لكونغو  ج���م���ه���وري���ة  يف  �حل������ال 
��ستحوذت  حيث  �لدميقر�طية، 
ع����ل����ى ج�������زء ك����ب����ري م������ن �إن�����ت�����اج 

�لكوبالت”.
 ومع ذلك، فقد ف�سلت حتى �الآن 
يف  �ل�سناعي  �لن�سيج  �خ��رت�ق  يف 

كاليدونيا.
ع���ن���دم���ا �ن�����س��ح��ب��ت ����س���رك���ة فال 
�ل��رب�زي��ل��ي��ة م���وؤخ���ًر� م��ن �مل�سنع 

ا مديرة �ملكتب �ل�سابقة  كانت �أي�سً
ورئي�ض  �الن���ف�������س���ايل  ل���ل���زع���ي���م 
�جلديدة،  ك��ال��ي��دون��ي��ا  ك��ون��غ��ر���ض 
�أركانه  رئ��ي�����ض  و�م���ي���ت���ان.  رو�����ض 
�أخيه -جوهانيتو  -و�ب��ن  �حل��ايل 
بارز  ��ا ع�سو  �أي�����سً ه��و  و�م��ي��ت��ان، 
ي�ستخدمها  �ل��ت��ي  �جل��م��ع��ي��ة،  يف 
على  ل��ل��ت��اأث��ري  �ل�سيوعي  �ل��ن��ظ��ام 

�ل�سيا�سة �ملحلية.
موؤ�سر �إ�سايف على هذه �مل�سامية، 
كاناك  �ل��وط��ن��ي  �لتحرير  جبهة 
و�ال�����س����رت�ك����ي����ة، ه����ي ج�����زء من 
�مل���ج���م���وع���ة �مل���ي���الن���ي���زي���ة ر�أ������ض 
من  �لعديد  ت�سم  )�لتي  �حلربة 
�ل�سغرية  �ل���ه���ادئ  �مل��ح��ي��ط  دول 
مت  و�لتي  �ل�سني(،  من  �لقريبة 
متويل مقرها �لرئي�سي من قبل 

بكني، يف فانو�تو.
غومي�ض  فيليب  �لنائب  ين�ض  مل 
زيارة �ل�سفري �ل�سيني يف باري�ض، 
�ل�سينية- �جلمعية  من  مببادرة 

�لكاليدونية، برفقة ن�سف دزينة 
م��ن �مل�����س��ت�����س��اري��ن، ق��ب��ل ع���ام من 
 ،2018 ل��ع��ام  �الأول  �ال�ستفتاء 
وب���ق���ي ه����ذ� �مل�������س���وؤول �ل����ب����ارز يف 
“�ساألنا  لقد  الأ���س��ب��وع.  �جل��زي��رة 
ن��ح��ت��اج��ه م��ن ح��ي��ث �لبنية  ع��م��ا 
�مل�ساعدة.  وع����ر�����ض  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
قوله،  ح�����س��ب  ل���ب���ل���ده،  ومي���ك���ن 
�إر�سال من 100 �ألف �إىل 300 
�ألف �سائح �سنوًيا، ب�سرط بالطبع 
�أن يتم بناء �لفنادق لهم، ويف�سل 
�أن تكون من قبل �سركات �سينية، 
يتذكر  �سينيني”،  موظفني  مع 

�مل�سوؤول �ملنتخب من �لو�سط.
�لعامل،  م���ن  �مل��ن��ط��ق��ة  ه����ذه  “يف 
�ل�����س��ني ه��ي��م��ن��ت��ه��ا خطوة  ت��ب��ن��ي 
قال �إميانويل ماكرون  بخطوة”، 
يف مايو 2018، خالل زيارة �إىل 

نوميا.
ع��ل��ى جميع  ���س��ي��ط��رت  �أن  وب��ع��د   
�لو��سح  من  �مليالنيزية،  �ل��دول 
�أن��ه��ا ال ت��ن��وي �ل��ت��وق��ف عند هذ� 

�حلد.
عن الك�شربي�ض

�لنيكل ي�سيل لعاب �ل�سني

��ستفتاء جديد حتت �سغط عال

هل �سترتك فرن�سا مكانها لل�سني ؟

علم ��ستقالل �لكاناك يحمل �سورة �أتاي زعيم �نتفا�سة 1878

جمعية �ل�سد�قة ج�سر عبور �سيني

�جلنوبي يف جورو، تقدم م�ستثمر 
ح�ستها،  ����س���ر�ء  ب��ط��ل��ب  ���س��ي��ن��ي 
وف����ًق����ا ل���ع���دة م�������س���ادر. غ����ري �ن 
�لدولة �لفرن�سية ��ستخدمت حق 

�لنق�ض �سده..
 كما �سبق �ن فعلت عندما عار�ست 
ر�أ����س���م���ال  �إىل  ���س��ي��ن��ي  و�����س����ول 
�لفرن�سية  �ل��ت��ع��دي��ن  جم��م��وع��ة 
�ملحليني  �لالعبني  �أحد  �ر�ميت، 
�أريفا  غ��ادرت  عندما  �لرئي�سيني، 

عام 2012. 
ترتّب�ض  ت���ز�ل  ال  �ل�����س��ني  �ن  �ال 
ت���ه���دد فيه  ���د، يف وق����ت  وت���رت����سّ
جم��م��وع��ة ج��ل��ي��ن��ك��ور �الأجن���ل���و-

���س��وي�����س��ري��ة ب����� �الن�������س���ح���اب من 
�ل�سمال.  يف  �لكاليدوين  �مل�سنع 

جي�ض  يحاول  �ملتحدة،  �ل��والي��ات 
فتح  �ل�سيني  �ل�سعبي  �لتحرير 

ثغرة وفّك �لطوق. 
و�سي�سمح له موطاأ قدم ع�سكري 
و�لتي  �جل���دي���دة،  ك��ال��ي��دون��ي��ا  يف 
فرن�سية،  ب��ح��ري��ة  ق���اع���دة  ت�����س��م 
جنوب  �إىل  �لو�سول  يف  بالتحكم 
تعطيل  م�����ع  �ل�����ه�����ادئ  �مل���ح���ي���ط 
�لعظمى،  �ملحلية  �ل��ق��وة  و�رب���اك 

�أ�سرت�ليا.
على  �ل�سني  تعمل  �الن��ت��ظ��ار،  يف 
�لزعماء  م���ع  رو�ب���ط���ه���ا  ت��ن��م��ي��ة 
�سيما  ال  و�ل�سيا�سيني،  �لقبليني 
�ل�سد�قة  ج��م��ع��ي��ة  خ�����الل  م����ن 
�ل�سينية -�لكاليدونية. رئي�ستها 
فان،  �سي  ���س��ان  ك��اري��ن  �ل�سابقة، 

جلينكور  ���س��رك��ة  �ن�سحبت  “�إذ� 
و�أ�سبحت �ملنطقة م�ستقلة، فمن 
يف  �سينتهي  �ملوقع  هذ�  �أن  �ملوؤكد 
نائب  يتنباأ  �ل�سينيني”،  �أي���دي 
�لدميقر�طيني  �حت�������اد  ح������زب 
ك���ال���ي���دون���ي���ا  يف  و�مل�������س���ت���ق���ل���ني 

�جلديدة، فيليب جومي�ض.

التحكم يف الو�شول اإىل 
جنوب املحيط اله�دئ

يخ�سع  �خ�������ر،  رئ���ي�������س���ي  ره�������ان 
�ىل  ح��ال��ي��ا  �لنيكل  خ���ام  ت�سدير 

مهتمة  �ل���������س����ني  ك�����ان�����ت  و�إذ� 
فهذ�  �جل�����دي�����دة،  ب���ك���ال���ي���دون���ي���ا 
�جلغر�يف  موقعها  ب�سبب  ��ا  �أي�����سً

�ال�ستثنائي.
�أه��م��ي��ة منذ  �مل��وق��ع  ه���ذ�  و�زد�د   
�لع�سكري  �وكو�ض  حتالف  توقيع 
وبريطانيا  �ملتحدة  �لواليات  بني 
�ل��ع��ظ��م��ى و�أ�����س����رت�ل����ي����ا، و�ل�����ذي 
يهدف �إىل مو�جهة �سعود �لقوة 

�ل�سينية.
حما�سر بالقرب من �سو�حله من 
مع  متحالفة  ج���زر  �أو  دول  ق��ب��ل 

ق���ي���ود �����س����ارم����ة. و�ل�����ه�����دف من 
ذل���ك ه���و ت��ف�����س��ي��ل ���س��ح��ن �خلام 
�لن�ساط  �أجل حتفيز  �ملعالج، من 

و�لوظائف يف كاليدونيا.
كبرية  كميات  �ل�سني  و”تطلب   
من �خلام ملعاجلته يف بيتها، ومن 
ت��رغ��ب يف تغيري  �أن���ه���ا  �ل��و����س��ح 
فيليب  يو�سح  �للعبة”،  ق��و�ع��د 

ت�ساملني.
�حتياطاتها  �إىل  ب����االإ�����س����اف����ة 
مرغوب  كاليدونيا  فاإن  �ملعدنية، 
1.5 مليون  ا من �جل  �أي�سً فيها 

�ملنطقة  م����ن  م���رب���ع  ك��ي��ل��وم��رت 
�لغنية  �خل���ا����س���ة  �الق���ت�������س���ادي���ة 
على  وكدليل  �ل�سمكية.  ب��امل��و�رد 
كرييباتي،  تقرتح  �ل�سهية،  ه��ذه 
وه���ي دول����ة ���س��غ��رية و�ف��ق��ت عام 
�لعالقات  ق��ط��ع  ع��ل��ى   2019
لتقيم  ت��اي��و�ن  م��ع  �لدبلوما�سية 
�خرى مع بكني، �ل�سماح بال�سيد 
�ل���ت���ج���اري يف و�ح������دة م���ن �أك���رب 
�لعامل...  يف  �لبحرية  �ملحميات 
�ل�سينيون  �ل�����س��ي��ادون  و�سيكون 

�أول �مل�ستفيدين.

ا�شتفت�ء ث�لث على اال�شتقالل يف 12 دي�شمرب اجل�ري يقرر م�شري املنطقة الفرن�شية

الوجود الع�شكري يف ك�ليدوني� اجلديدة, �شي�شمح لل�شني ب�لتحكم يف الو�شول اإىل جنوب املحيط اله�دئ 

الرثوة واجلغرافي� ال�شي��شية:

كاليدونيــا اجلـديـدة تثيـر �شـــهّية ال�شني...!
•• الفجر -خرية ال�صيباين

ال�شني  ظل  يخيم  البح�ر,  وراء  فرن�ش�  من�طق  من 
ك�ليدوني�  ا�شتقالل  على  الث�لث  اال�شتفت�ء  على 

اجلديدة يف 12 دي�شمرب. 
من  يــحــذرون  الفرن�شي  احل�شن  يف  البق�ء  اأن�ش�ر 

والذي  االبــواب,  على  الراب�ض  ال�شيني”  “الغول 
انف�شلت  اإذا  لقمة,  جمّرد  ك�يو”  “لو  من  �شيجعل 

هذه االخرية عن فرن�ش�. 
من ج�نبهم, اعتمد الق�دة االنف�ش�ليون التكّتم... 
مع  مربكة  عالقة  البع�ض  يتعهد  وجيه:  ول�شبب 

العمالق االآ�شيوي.

الو�شط  امرباطورية  تــزال  ال  احلــ�يل,  الوقت  يف 
بعيدة عن مم�ر�شة نف�ض الت�أثري على االأرخبيل كم� 
االأخرى  امليالنيزية  االأرا�شي  يف  احلـــــــ�ل  هــــــو 
غيني�  بــ�بــوا  اأو  ف�نواتو  اأو  �شليم�ن  جــزر  -مثل 

اجلديدة ..
ال�شرك�ت,  معظم  على  ال�شينيون  ي�شيطر  حيث 

الطبيعية  ــوارد  امل اإىل  الو�شول  اإمك�نية  ولديهم 
النظ�م  لكن  اال�ش��شية.  البنية  بت�شييد  ويقومون 
ال�شيوعي, يقّدم ب�شرب وان�ة بي�دقه يف هذا املجتمع 
يف  ويقع  ن�شمة  األف   272 �شك�نه  عدد  يبلغ  الذي 
جنوب املحيط اله�دئ, على بعد 1400 كيلومرت من 

اأ�شرتالي�.

متلك احتياطيات هائلة من النيكل وحتتل موقًعا جغرافًيا مثالًيا
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اينوك توّقع اتفاقية تعاون مع »كوانتافيول« و »دوبال« القاب�شة لتحويل النفايات اإىل طاقة

�الأعمال  �إجن���از  يف  ت�سهم  متميزة 
و�ملعايري  �مل���ع���دالت  �أف�����س��ل  وف����ق 

�لعاملية.

�ل��ر�غ��ب��ة يف �ل��و���س��ول ع��ربه��ا �إىل 
�الأ�سو�ق �لعاملية. و�أ�ساف �إن “دي 
فعالة  ح��ل��واًل  ط����ورت  ورلد”  ب��ي 

بال�سكل  �حلديثة  �لتقنية  توظف 
�الأمثل ما مكنها من �إيجاد قنو�ت 
تو�سيل �سهلة وتوفري بنية حتتية 

•• دبي- وام

هارتارتو،  �إي��رالجن��ا  معايل  �أعلن 
�لوزير �ملن�سق لل�سوؤون �القت�سادية 
يف �إندوني�سيا، عزم بالده ، �لتو�سع 
�أف���ري���ق���ي���ا و�أم���ري���ك���ا  �أ������س�����و�ق  يف 
�ل��الت��ي��ن��ي��ة، ع���رب �ال���س��ت��ف��ادة من 
�خلدمات �لر�ئدة و�ملكانة �ملتميزة 
ل����دول����ة �الإم�����������ار�ت ع���ام���ة ودب����ي 
خا�سة يف قلب �لعامل، ومبا ميكن 
�الإندوني�سية  �الأع���م���ال  ق��ط��اع��ات 
�الأ�سو�ق  جميع  �إىل  �لو�سول  من 

�لعاملية.
�إندوني�سيا  �إن  ه���ارت���ارت���و  وق����ال 
تعرف نوعني من �الإنتاج من حيث 
معها،  �لتعامل  ي�سهل  �لتي  �ل�سلع 
�ال�ستفادة من �خلدمات  و�ستمّكن 
�لو�سول  م��ن  دب���ي  تقدمها  �ل��ت��ي 
ن�ستهدفها،  �ل��ت��ي  �الأ�����س����و�ق  �إىل 

وتخفيف �لتكاليف ب�سكل كبري«.
�ليوم  ت���وظ���ف  دب����ي  �إن  و�أ�����س����اف 
يف  ت�سهم  �لتي  �حلديثة  �لتقنيات 

�حللول  وتقدمي  �الأعمال  ت�سهيل 
�لتحديات  م��ع  للتعامل  �لعملية 
�لتوريد،  ���س��ال���س��ل  ت���و�ج���ه  �ل��ت��ي 
�ت���خ���ذت  �أن�����ه�����ا  �إىل  ب����االإ�����س����اف����ة 
و�ل�سريعة  �ال�ستباقية  �خل��ط��و�ت 
�ل�����ت�����ي م���ك���ن���ت���ه���ا م������ن م���و�ج���ه���ة 
�الأزم�������ات و�خل��ف�����ض �ل��ك��ب��ري من 
 ،19 ك��وف��ي��د -  �ل���ت���اأث���ري الأزم������ة 
�لنمو  مل��ع��دالت  �قت�سادها  وع���ودة 

�الإيجابية.
جاء ذلك خالل مد�خلته يف جل�سة 
�ل��ن��ق��ا���ض �ل��رئ��ي�����س��ي��ة �ل��ت��ي حملت 
عنو�ن “�الإ�سالح و�لنمو” �سمن 
فعاليات �ليوم �لثاين من �ملنتدى 
�الآ�سيان  ل���دول  ل��الأع��م��ال  �ل��ع��امل��ي 
�لو�حد  ع��ب��د  ع��ا���س��م  مب�����س��ارك��ة 
�لعبا�سي، مدير �ل�سوؤون �ملالية يف 

“دي بي ورلد«.
�إندوني�سيا  �أن  ه��ارت��ارت��و  و�أو���س��ح 
�لتقنية  �����س���ت���خ���د�م  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
ب�سكل  وت���وظ���ي���ف���ه���ا  �حل����دي����ث����ة 
�لتوريد،  ع��م��ل��ي��ات  يف  ����س��ت��ب��اق��ي 

و�أكد عا�سم عبد �لو�حد �لعبا�سي 
�أ�سبحت  �لتي  �لعاملية  �ملكانة  على 
قطاعات  مت��ك��ني  يف  دب���ي  حتتلها 
من  �ل����ع����امل  دول  م����ن  �الأع�����م�����ال 
حت���ق���ي���ق �الن����ت���������س����ار و�ل���ت���و����س���ع، 
“دي  �أن  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت  يف  مو�سحاً 
خربتها  خ���الل  وم���ن  ورلد”  ب��ي 
�الأفريقية  �الأ����س���و�ق  يف  �ل��ك��ب��رية 
�لعاملية  �الأ������س�����و�ق  م���ن  وغ���ريه���ا 
�لتي  �ملن�سة  توفري  على  �ستعمل 
متكن قطاع �الأعمال يف �إندوني�سيا 
�الأ�سو�ق  ه���ذه  �إىل  �ل��و���س��ول  م��ن 

�لو�عدة.
مق�سد�ً  �أ�سبحت  دبي  �أن  و�أو�سح 
�للوج�ستية،  ل��ل��خ��دم��ات  ع���امل���ي���اً 
لتوفري  �لالزمة  �لتقنيات  وتوفر 
لقطاعات  �خل������دم������ات  �أف���������س����ل 
�لعامل،  �الأعمال من خمتلف دول 
ومب���ا مي��ك��ن��ه��ا م���ن حت��ق��ي��ق �لنمو 

و�لتو�سع و�النت�سار.
تو�سيع  ن��ح��و  �ل���ت���وج���ه  �أن  وب����ني 
و�أمريكا  �أف���ري���ق���ي���ا  يف  �الأع����م����ال 

د�ئم على  ب�سكل  �أنها حتر�ض  كما 
ت�سهم  �لتي  �الأدو�ت  جميع  توفري 
�ل�سغرية  �ل�������س���رك���ات  مت��ك��ني  يف 
و�ملتو�سطة، �لتي تعد �أحد �لركائز 
وتتطلب  ل��الق��ت�����س��اد  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة 
�لنمو  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل����د�ئ����م  �ل���دع���م 
�لتقنية  ت��ع��د  و�ل���ت���ي  و�الزده��������ار، 
�أح���د �أه���م �ل��و���س��ائ��ل �ل��ت��ي ت�ساعد 
�ل��ن��ا���س��ئ��ة م���ن حتقيق  �ل�����س��رك��ات 

طموحها.
�إن��دون��ي�����س��ي��ا وق��ع��ت على  �أن  وب���ني 
�القت�سادية  �ل�����س��ر�ك��ة  �ت��ف��اق��ي��ة 
و�ستعمل  �ل�����س��ام��ل��ة  �الإق���ل���ي���م���ي���ة 
�الآ�سيان  دول  �ن��ف��ت��اح  تعزيز  على 
�أنه  �إىل  م�سري�ً  �ل��ع��امل،  دول  على 
�جليو�سيا�سية  �ل��ت��ح��دي��ات  رغ���م 
ي�سهدها  �لتي  و�لتوتر�ت  �حلالية 
�لعامل،، و�لتباين بني دول �لعامل 
�أن  �إال  �الأزم����ات،  ه��ذه  يف مو�جهة 
ه���ن���اك ف��ر���س��ة م��ه��م��ة �أم������ام دول 
�قت�سادية  عالقات  لبناء  �الآ�سيان 

مهمة تعزز من مكانتها �لعاملية.

�لالتينية يحمل فر�ساً ��ستثمارية 
م���ه���م���ة الإن����دون����ي���������س����ي����ا ول�������دول 
�الآ�سيان، وقال: “�إن حتقيق �الأد�ء 
�لفرت�ت  يف  �مل��ت��م��ي��ز  �الق��ت�����س��ادي 
�مل��ق��ب��ل��ة ي��ت��ط��ل��ب �ال����س���ت���ف���ادة من 
�القت�ساد  و�جهها  �ل��ت��ي  �الأزم����ات 
وال���س��ي��م��ا ���س��ال���س��ل �ل��ت��وري��د على 
�ساأنه  و�ل��ذي من  �لعامل،  م�ستوى 
�حل�����د ب�����س��ك��ل ك���ب���ري م����ن �آث����اره����ا 
دور  للتقنية  �إن  وق���ال  �ل�سلبية. 
�لعمل  ت���ط���وي���ر  يف  �ل����ي����وم  ك���ب���ري 
�للوج�ستي، وتوفري قنو�ت جديدة 
لتوفري بيئة عمل متميزة، م�سري� 
�أطلقت  �الإم��������ار�ت  دول����ة  �أن  �إىل 
موحدة  م��ن�����س��ة  ����س���اب���ق  وق�����ت  يف 
على  �حل�سول  خاللها  من  ميكن 
ت�سكل  و�ل���ت���ي  ج��م��ي��ع �خل����دم����ات، 
لت�سهيل  �لرئي�سية  �لركائز  �أح��د 
و�لتي  �الأعمال،  ممار�سة  وت�سريع 
على  وو����س��ح  كبري  ب�سكل  تنعك�ض 
�سو�ء كانت  �الأعمال  �أد�ء قطاعات 
�أو تلك  عاملة يف دول��ة �الإم����ار�ت، 

خلل »منتدى دول االآ�شيان« .. اإندوني�شيا تعلن التو�شع يف اأ�شواق اأفريقيا واأمريكا اللتينية عرب بوابة دبي

2030. كما  �لنفايات بحلول عام  يف عدم وج��ود نفايات يف مكب 
كو�نتافيول  قبل  من  �سائل  �إىل  �لبال�ستيك  حتويل  م�سروع  ميثل 
�ملو�د  حتويل  ع��رب  �ل��د�ئ��ري  �القت�ساد  حتقيق  نحو  مهمة  خطوة 

�لبال�ستيكية غري �لقابلة الإعادة �لتدوير �إىل منتجات ذ�ت قيمة.
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �لفال�سي  حميد  �سيف  �سعادة  وق��ال 
�لر�مية  �إط���ار جهودنا  يف  ت��اأت��ي  ه��ذه  �ل��ت��ع��اون  �تفاقية  �إن  �ي��ن��وك 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  لدولة  �ال�سرت�تيجية  �ملبادرة  دعم  �إىل 
�ال�ستد�مة  م�ستوى  على  كبرية  م�ساهمة  حتقيق  �إىل  تهدف  �لتي 
�لعاملية وي�سعدنا �أن نت�سارك يف هذ� �مل�سروع مع كو�نتافيول ودوبال 
وتنفيذ  �الب��ت��ك��ار  يف  �ل��ري��ادة  �ي��ن��وك  جمموعة  �لقاب�سة..وت�سع 
عمليات م�ستد�مة يف �سميم �أعمالها وتتطلع �إىل ��ستك�ساف �لفر�ض 
�لتي ت�ساعد يف بناء �قت�ساد د�ئري م�ستد�م. يذكر �ن دولة �أعلنت 

موؤخر� عن “مبادرة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ال�سرت�تيجية للحياد 
�ملناخي 2050 وهي �حلملة �لتي متثل حمركا وطنيا يهدف �إىل 
خف�ض �النبعاثات و�حلياد �ملناخي بحلول 2050. وتهدف �ملبادرة 
حتقيق  مع  جنب  �إىل  جنبا  �ملت�سارع  �القت�سادي  �لنمو  تعزيز  �إىل 
�لرئي�ض  �أحمد بن فهد  قال  �الإيجابي. من جانبه  �لبيئي  �لتاأثري 
م�سرتكة  بجهود  �لعمل  ي�سعدنا  �لقاب�سة”:  “دوبال  ل�  �لتنفيذي 
مع كو�نتافيول �ل�سركة �لتي توفر تقنيات ر�ئدة لتحويل �لنفايات 
بتقنيات  و��سعة  قيمة وحتظى مبعرفة  منتجات  �إىل  �لبال�ستيكية 
�إع��ادة �لتدوير �الأخ��رى. و تتمثل روؤيتنا  فرز �لبال�ستيك وو�سائل 
يف متابعة �ال�ستثمار�ت �لتي تدعم �إعادة �لتدوير و�ال�ستد�مة ومن 
خالل هذه �ل�سر�كة نحن ما�سون قدما يف بناء �القت�ساد �لد�ئري 

يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

•• دبي- وام 

 وقعت جمموعة �ينوك �تفاقية تعاون مع “كو�نتافيول” ودوبال 
�لقاب�سة لدر��سة فر�ض ت�سييد و�إد�رة م�سانع حتويل �لبال�ستيك 
ذ�ت  منتجات  �إىل  �لبال�ستيك  خملفات  حتويل  بهدف  �سائل  �إىل 
دولة  يف  �ل��د�ئ��ري  �القت�ساد  حتقيق  نحو  خ��ط��وة  يف  وذل���ك  قيمة 
�إىل  دب��ي  يف  �مل�سرتك  �مل�سروع  يهدف  �ملتحدة.  �لعربية  �الإم����ار�ت 
�أن يبد�أ ت�سغيله بحلول  حتويل �لنفايات �إىل طاقة و من �ملحتمل 
�لنفايات  من  طن  �ل��ف   ،1،900 حتويل  وي�ستهدف   2024 ع��ام 
�سنويا مما يجعل �مل�سروع خطوة رئي�سية يف دعم �لبيئة من خالل 
�إىل  و�مل��ح��ي��ط��ات  �ل��ن��ف��اي��ات  مكبات  م��ن  �لبال�ستيك  توجيه  �إع����ادة 
من�ساآت �لتحويل وذلك من �أجل حتقيق هدف حكومة دبي �ملتمثل 

غرفة عجمان تعقد اجتماعها يف اإك�شبو 2020 دبي 

لدعم التنقل املُ�شتدام يف ال�شرق االأو�شط واأفريقي�
»جمموعة الفهيم« تربم اتفاق مع »هيتا�شي انرجي« 

�أن  ت�ستطيع  حيث  �ل��ع��امل��ي،  �لتقني  �سريكنا  �ن��رج��ي« 
ت��دع��م �ح��ت��ي��اج��ات �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة ل����دى عمالءنا 
و�سركاءنا. و�سيكون »Grid-eMotion ™« جزء� 
يف  للعمالء  �ملُقّدمة  و�ل�ساملة  �لفريدة  �حللول  من 
فاإن  ذلك،  �إىل  وباالإ�سافة  و�أفريقيا.  �الأو�سط  �ل�سرق 
تعظيم  �أي�سا  لنا  �سيتيح  �لذكي  لل�سحن  �لنظام  ه��ذ� 
م�ستقبل  مبثابة  �الإل��ك��رتوين  �لتنقل  ُيعد  عملياتنا. 
�لرحلة  هذه  من  جزء  لكوننا  بالتميز  ون�سعر  �لنقل، 
�ملبادرة  ه��ذه  وتدعم  ��ستد�ما.  �أك��ر  م�ستقبل  �سوب 
�أي�سا �لتنقل �لرقمي يف قطاع �لنقل باالإمار�ت. وُتعد 
يف  نوعها  م��ن  �الأوىل  بنا  �خلا�سة  ينلوجن  ب��ط��اري��ات 
يف  �لعمليات  يف  و�أد�ئ��ه��ا  جاهزيتها  و�أظهرت  �ملنطقة، 
ظل �سروف �سديدة �ل�سعوبة، وذلك بعد �أن تعر�ست 
الخ��ت��ب��ار ُم��ك��ّث��ف على م��دى م��ا ي��ق��رب م��ن ع��ام��ني يف 
�الأو�سط.  �ل�سرق  مبنطقة  �ل�سعبة  �ملناخية  �لظروف 
ك��ام��ل��ة يف  ب�����س��ورة  �ل��ب��ط��اري��ات  لن�سر  �الآن  ون�����س��ت��ع��د 
�لقطاعات �ملتنوعة، �سعيا من جانبنا لتحقيق �لهدف 
�لتنقل  با�ستخد�م  كربونية  �نبعاثات  �ملتمثل يف �سفر 
�لكهربائي«.وقال د. �جلزيري: »بعد �ختيار �الإمار�ت 
ال�ست�سافة موؤمتر �الأطر�ف يف �تفاقية �الأمم �ملتحدة 
عام  يف    »COP28« ملناخ� ت��غ��ري  ب�����س��اأن  �الإط���اري���ة 
ب��احل��د من  �ن��رج��ي«  »هيتا�سي  �ل��ت��ز�م  ب��ات   ،2023
�لتغري �ملناخي ودمج �ملزيد من مو�رد �لطاقة �ملتجددة 
يف �سبكتها �أكر و�سوحا. �إننا ُمهياأون جيد� للت�سدي 
�مل�سار�ت  ودع���م  �ل��ن��ق��ل  �سناعة  يف  �ل��ت��ح��دي��ات  الأك���رب 
ي�سلكوها،  �أن  �مل�سغلني  ع��ل��ي  ي��ت��ع��ني  �ل��ت��ي  �ملختلفة 

للم�ساركة يف تنمية �ملجتمعات«.

بناًء على حملة  �ملنطقة. وتاأتي هذه �التفاقية  �أنحاء  وجميع 
�أطلقتها وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة عام 2019 لال�ستفادة 
�حلمر�ء،  �لنخيل  �سو�سة  على  للق�ساء  �لتقنيات  �أح��دث  من 
و�القت�سادي  �الجتماعي  �لتهديد  م��ن  �لتخفيف  وب��ال��ت��ايل 
�لريفية. ومن جانبه  �لذي ت�سكله - وخا�سة على �ملجتمعات 
�أمريي، مدير مركز خليفة للهند�سة  قال �لربوفي�سور خالد 
�لور�ثية و�لتكنولوجيا �حليوية، يف معر�ض حديثه : ي�سعدنا 
للهند�سة  �لفر�سة ال�ستخد�م خربة مركز خليفة  لنا  تتاح  �أن 
�أهمية  ذ�ت  ق�سية  ملعاجلة  �حليوية  و�لتكنولوجيا  �لور�ثية 
كبرية لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لدول �الأخرى. حيث 
تدمر �سو�سة �لنخيل �حلمر�ء عدًد� كبرًي� من �أ�سجار �لنخيل 
�تفاقية  فاإن  ولذلك  �لنخيل  لزر�عة  م�ستمر�ً  تهديد�ً  ومتثل 
�لتمويل هذه �ستدعم نقل معارف و�أن�سطة بناء �لقدر�ت من 

�أجل �الإد�رة �مل�ستد�مة للمنطقة.
�ملدير  م�ساعد  �ل��و�ع��ر،  �حلكيم  عبد  �ل��دك��ت��ور  �سعادة  و�أ���س��ار 
و�ملمثل  �لفاو  �ملتحدة  لالأمم  و�لزر�عة  �الأغذية  ملنظمة  �لعام 
�أفريقيا  �الإقليمي للمنظمة يف منطقة �ل�سرق �الأدنى و�سمال 
�إىل �أّن �تفاقية �لتمويل هذه توؤكد على �أهمية حت�سني خمتلف 
جو�نب �الأمن �لغذ�ئي يف �ملنطقة. وي�سعدنا �أن نو�سع تعاوننا 
�ملتبادل يف جمال مكافحة �الآفات هذ� متا�سياً مع مهمتنا �لعاملية 
�ملتمثلة يف تعزيز �الأمن �لغذ�ئي و�لتنمية �لزر�عية، حيث �إن 
يف  �حلمر�ء  �لنخيل  �سو�سة  �آف��ة  مكافحة  �إىل  تهدف  �سر�كتنا 
�إف��ري��ق��ي��ا، وهي  �مل��ن��اط��ق �مل�سابة يف �ل�����س��رق �الأو���س��ط و���س��م��ال 

م�سكلة كبرية تو�جه حو�يل 90 يف �ملئة من �لتمور �ملزروعة 
�مل�ستوى  تعزيز �جل��ه��ود على  و�أي�����س��اً  �ل��ع��امل؛  �أن��ح��اء  �ستى  يف 
ملكافحة  و�مل�ستد�مة  �ملتكاملة  �الإد�رة  بر�مج  لدعم  �الإقليمي 
لهذه  �ملدمرة  �لعو�قب  من  و�حل��ّد  �حل��م��ر�ء؛  �لنخيل  �سو�سة 
�لغذ�ئي، وتخفيف  �لبيئة و�الأم��ن  �الآف��ات و�لتي تنعك�ض على 

�الأثر �الجتماعي و�القت�سادي على �ملجتمعات �لريفية .
�لتغري  وز�رة  �ستخ�س�ض  �لتمويل،  �تفاقية  �سروط  ومبوجب 
�ملناخي و�لبيئة مليون دوالر �أمريكي �إىل مركز خليفة للهند�سة 
�لور�ثية و�لتكنولوجيا �حليوية لتطوير طرق ور�ثية ملكافحة 
�سو�سة �لنخيل �حلمر�ء. �إذ تهدف �التفاقية �إىل دعم برنامج 
�ل�سندوق �الئتماين �الإقليمي ملنظمة �الأغذية و�لزر�عة مببلغ 
مليون دوالر �أمريكي لدعم �لبلد�ن يف مكافحة و�حتو�ء �نت�سار 
�جلهود  وتعزيز  عليها،  و�لق�ساء  للحدود  �لعابرة  �الآف��ة  هذه 
�ملدمرة  �آث��اره��ا  من  و�حل��ّد  �ل�سيطرة  �إىل  �لر�مية  �الإقليمية 
�ل�سر�كة  وتاأتي  �لعي�ض.  و�سبل  �لغذ�ئي  و�الأم��ن  �لبيئة  على 
يف �إطار �لتز�م دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة بتعزيز وحماية 
�أنه مت �الإع��الن عن دعم  �إىل  �سناعة �لتمور. وجتدر �الإ�سارة 
“موؤمتر وزر�ء  �الإمار�ت لربنامج �ل�سندوق �الئتماين خالل 
و�لذي  بالعامل  للتمور  و�مل�سنعة  �ملنتجة  �ل���دول  يف  �ل��زر�ع��ة 
�لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جلائزة  �لعامة  �الأمانة  نظمته 
و�لزر�عة  �الأغ��ذي��ة  منظمة  م��ع  بالتعاون  �ل��زر�ع��ي  و�الب��ت��ك��ار 
باالإمار�ت  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  �لفاوووز�رة  �ملتحدة  لالأمم 

يف مار�ض 2019.

•• دبي-وام:

نحو  مهمة  خ��ط��وة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة  قطعت   
�لنخيل �حلمر�ء  �سو�سة  للق�ساء على  �ملنطقة  �الأم��ام يف دعم 
- وهي �آفة �سديدة �ل�سرر تق�سي على �أ�سجار �لنخيل -وذلك 
من خالل توقيع �تفاقية متويل بني منظمة �الأغذية و�لزر�عة 
�لتابعة لالأمم �ملتحدة “�لفاو” ووز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة 
�حليوية  و�لتكنولوجيا  �ل��ور�ث��ي��ة  للهند�سة  خليفة  وم��رك��ز 
KCGEB يف جامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. من خالل 
و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وز�رة  �ستقدم  ه��ذه،  �لتمويل  �تفاقية 
�لدعم �ملايل ل�سندوق متويل م�ساريع برنامج مكافحة �سو�سة 
و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة  لربنامج  �لتابع  �حلمر�ء  �لنخيل 
�الإق��ل��ي��م��ي ل��ل��ق�����س��اء ع��ل��ى ���س��و���س��ة �ل��ن��خ��ي��ل �حل���م���ر�ء وملركز 
خليفة للهند�سة �لور�ثية و�لتكنولوجيا �حليوية يف جهودهم 
وتقليل خ�سائر  للحدود  �لعابرة  �حل�سرة  على هذه  لل�سيطرة 
�لهدف  �أفريقيا.  و�سمال  �الأو���س��ط  �ل�سرق  يف  �لنخيل  �أ�سجار 
متكنت  حيث  �ملنطقة  من  �حل�سرة  على  �لق�ساء  هو  �لنهائي 
فنية من  �لدعم مب�ساعدة  على هذ�  موريتانيا من �حل�سول 
بنت حممد  وقالت معايل مرمي  و�ل��زر�ع��ة.  �الأغذية  منظمة 
�سعيد حارب �ملهريي وزيرة �لتغري �ملناخي و�لبيئة: �إّن �سو�سة 
�لنخيل �حلمر�ء تعّد ح�سرة غازية عابرة للحدود، ت�سيب �أكر 
من 40 نوًعا من �لنخيل مبا فيها نخيل �لتمر، مما يوؤدي �إىل 
وقوع �أ�سر�ر ج�سيمة يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ودول �خلليج 

•• اأبوظبي،الفجر

�لر�ئدة  �لتقنية  �ل�سركة  �ن��رج��ي«،  »هيتا�سي  �أعلنت 
�ل�سينية  �نرجي«  و»ينلوجن  �لطاقة،  �سبكات  عامليا يف 
لت�سنيع �لبطاريات و�لتي ت�سعى لتعزيز ثورة �لطاقة 
جلوبال  »�الإم����ار�ت  �سركة  مع  �سر�كة  عن  �خل�سر�ء، 
ل��ل�����س��ي��ار�ت �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة«، وه���ي ج���زء م��ن »جمموعة 
�لفهيم« و�ملوزع �الإقليمي ملنتجات »ينلوجن �نرجي« يف 
�إىل  �ل�سر�كة  �الأو�سط و�أفريقيا. وتهدف هذه  �ل�سرق 
وحتويل  �أبوظبي  يف  �لكهربائي  �لتنقل  مبادر�ت  دعم 
وحياد�  للبيئة  ���س��د�ق��ة  �أك���ر  مدينة  �إىل  �لعا�سمة 
جلوبال  »�الإم�����ار�ت  تو�سع  �ل��ت��ع��اون،  للكربون.وبهذ� 
لل�سيار�ت �لكهربائية« نطاق دورها يف �ل�سرق �الأو�سط 
للتنقل  »ي��ن��ل��وجن«  حل��ل��ول  �إقليمي  ك��م��وزع  و�أف��ري��ق��ي��ا 
من  �لذكي  �ل�سحن  حلول  �إليها  ُم�سافا  �الإلكرتوين، 
»هيتا�سي �نرجي«. وتت�سق مبادرة �حلافلة �لكهربائية 
مع ��سرت�تيجية حكومة �أبوظبي لتعزيز قطاع �لنقل 
�حلكومة يف حتقيق طموحاتها  وم�ساعدة  �لكهربائي 
نقل  حللول  �لطريق  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  و�ستمهد  �ملناخية. 
�النبعاثات  م��ن  وخالية  ه���دوًء  �أك��ر  كامل  كهربائي 
�ل�سارة بالبيئة، كي ت�سري يف �سو�رع �أبوظبي وكافة �ملُُدن 
»هيتا�سي  بني  �لتعاون  من  باملنطقة.وكجزء  �الأخ��رى 
�لكهربائية«  لل�سيار�ت  جلوبال  »�الإم����ار�ت  �ن��رج��ي«، 
حلها  �ن��رج��ي«  »هيتا�سي  �ستقدم  �ن��رج��ي«،  و»ينلوجن 
و�ملركبات  �لعام  �لنقل  ملركبات  �لذكي  لل�سحن  �لر�ئد 
�لتجارية، »Grid-eMotion ™«، �إىل »�الإمار�ت 
مقرها  يقع  و�ل��ت��ي  �لكهربائية«،  لل�سيار�ت  جلوبال 
 Grid-eMotion« وُيعد  �أبوظبي.  يف  �لرئي�سي 
� لقو�عد �للعبة يف حلول �ل�سحن �لكهربائي  ُمغريرٍ  »™
ملركبات  ت��ط��وي��ره خ�سي�سا  وه��و ح��ل ج��رى  �ملُ���دَم���ج، 
�إىل  ُمق�ّسم  حل  �إن��ه  �لتجارية.  و�ملركبات  �لعام  �لنقل 
�أجز�ء وقابل للتو�سع، و�سيت�سمن من�سة رقمية لدعم 

كفاءة �لطاقة و�إد�رة �الأ�سطول. 
لدى  �الإد�ري  �مل��دي��ر  �جل���زي���ري،  م�سطفى  د.  وق���ال 
»هيتا�سي �نرجي« يف �الإمار�ت، �خلليج �لعربي، �ل�سرق 
هذه  من  ج��زء�  نكون  �أن  »ي�سرفنا  وباك�ستان:  �الأدن��ى 
ثمة  �مل�ستد�م.  �لتنقل  بدعم  �لتز�منا  ظل  يف  �ملبادرة، 
فقري  كعمود  �لكهرباء  مب�ستقبل  لدينا  ق��وي  �إمي��ان 
�قت�سادي  بنمو  للتعجيل  باأكملها،  �لطاقة  ملنظومة 

م�ستد�م وحت�سني �الإقت�ساد �لد�ئري«.
�أي�سا  ُيعد  �الأخ�سر  �لنقل  �سوب  �لتحول  �أن  و�أ�ساف 
هدفا �إ�سافيا لالأهد�ف �الأكرب �لتي حددتها �الإمار�ت 

للعمل من �أجل م�ستقبل حمايد للكربون.
»�لفهيم  �سركة  لدى  �لعام  �ملدير  �لريبي،  وقال بالل 
»هيتا�سي  ت��ك��ون  �أن  »ي�����س��رن��ا  �ل��ت��ج��اري��ة«:  للمركبات 

�ل�سركات  الأ���س��ح��اب  و�مل����وؤمت����ر�ت 
و�مل�سانع.

حول  تقرير  �الإجتماع  و�إ�ستعر�ض 
�إك�سبو  يف  عجمان  غرفة  م�ساركة 
�ملبذولة  و�جل���ه���ود  دب���ي   2020
�لغرفة  الأع�ساء  �لفر�سة  الإتاحة 
�خلا�ض  �ل���ق���ط���اع  م���ن�������س���اآت  م����ن 
�لعاملي  �حل����دث  م���ن  ل��الإ���س��ت��ف��ادة 
و�ملنا�سبات  �لفعاليات  ح�سور  عرب 
�لفر�ض  و�إ�ستعر��ض  �القت�سادية 
�ال�ستثمارية و�ملقومات �القت�سادية 
�لتناف�سية الإمارة عجمان، وتعزيز 
�أو����س��ر �ل��ت��ع��اون �مل�����س��رتك و�إب���ر�م 
�ل�������س���ر�ك���ات م���ع ك���اف���ة �الأط������ر�ف 

�ملعنية من خمتلف �لدول.

•• عجمان - الفجر 

و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ع���ق���دت 
�الإد�رة  �إج��ت��م��اع جم��ل�����ض  ع��ج��م��ان 
�لر�بع يف معر�ض “�إك�سبو 2020 
دبي” �إنطالقا من حر�ض �لغرفة 
وح�سورها  م�ساركتها  تعزيز  على 
يف م��ع��ر���ض �إك�����س��ب��و مل��ا مي��ث��ل��ه من 
بكافة  ل���الإرت���ق���اء  ع��امل��ي��ة  م��ن�����س��ة 
حتفيز  يف  ودوره  �ل����ق����ط����اع����ات، 
من����و �الق���ت�������س���اد �ل���ع���امل���ي وزي������ادة 
�ن���ت���ع���ا����س���ه ع����رب م���ن���اق�������س���ة و�ق����ع 
م�ستقبله  و�إ���س��ت�����س��ر�ف  �الق��ت�����س��اد 
190 دولة  �أك���ر م��ن  يف ح�����س��ور 
عاملية  �إقت�سادية  فعاليات  وتنظيم 

�الإد�رة �مليز�نية �لتقديرية للغرفة 
�حل�سور  وت���ن���اول   .2022 ل��ع��ام 
لغرفة  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل���ط���ة 
عجمان 2022 � 2026، وتقرير 
عجمان  م���رك���ز  يف  �ل���ع���م���ل  ����س���ري 
لريادة �الأعمال و�خلطة �مل�ستقبلية 
خدمات  م��ن  ي��وف��ره  وم���ا  للمركز 
ومن�سة  �الع��م��ال  ملجتمع  موجهة 
م�ستد�مة لرو�د ور�ئ��د�ت �العمال 
�ملعار�ض  م��ن  �لعديد  تنظيم  ع��رب 
�ملعر�ض  ر�أ�سها  وعلى  و�لفعاليات 
�ل����د�ئ����م يف م���ق���ر �مل����رك����ز و�ل�����ذي 
ما  ج��ان��ب  �إىل  حم���اًل،   64 ي�سم 
�إد�رية  م�ساحات  من  �ملبنى  يوفره 
�لتدريب  لور�ض  متنوعة  وق��اع��ات 

جمل�ض  و�أع�����س��اء  �الإد�رة  جمل�ض 
�ل�سويدي  ���س��امل  و���س��ع��ادة  �الإد�رة، 
�ل���ع���ام، ومت �الإط�����الع على  �مل��دي��ر 
عجمان  غرفة  ومنجز�ت  م�ساريع 
خطة  وم��ن��اق�����س��ة   2021 ل��ل��ع��ام 

�لعمل �مل�ستقبلية.
ع���ل���ى حم�سر  و�إط����ل����ع �حل�������س���ور 
�الد�رة  ملجل�ض  �ل��ث��ال��ث  �الج��ت��م��اع 
للعام 2021، و�إعتماد �لتو�سيات 
�مل�����رف�����وع�����ة م������ن جل����ن����ة �مل���������و�رد 
على  و�الإط����الع  و�مل��ال��ي��ة  �لب�سرية 
�لعام  خ��الل  للغرفة  �مل���ايل  �مل��رك��ز 
على  �الإجتماع  وقف  كما   ،2021
على  �لعمل  �سري  م�ستجد�ت  �آخ��ر 
جمل�ض  و�عتمد  �لغرفة  م�ساريع 

متخ�س�سة على مد�ر 180 يوماً.  
�مل��ه��ن��د���ض عبد�هلل  ����س���ع���ادة  و�أك������د 
�إد�رة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  �مل��وي��ج��ع��ي 
تروؤ�سه  خ�����الل  ع���ج���م���ان  غ���رف���ة 
�أن  �لغرفة،  �إد�رة  جمل�ض  �إجتماع 
الإك�سبو  بتنظيمها  �الإم���ار�ت  دول��ة 
لدول  ر�سالة  وجهت  دب��ي   2020
�ل��ع��امل ع��ل��ى ب���دء م��رح��ل��ة جديدة 
�الأ�سعدة،  ك��اف��ة  على  �لتعايف  م��ن 
�لتحديات  تطويع  على  و�ل��ق��درة 
�إك�����س��ب��و من�سة  ل��ي��وف��ر  ل���ف���ر����ض، 
لتعزيز وزيادة �لتعاون �لفعال بني 

دول �لعامل.
�سامل  ����س���ع���ادة  �الج���ت���م���اع  ح�����س��ر 
رئي�ض  ن��ائ��ب  �لنعيمي  �أح��م��د  ب��ن 

االإم�رات والف�و تتع�ون�ن للق�ش�ء على اآفة �شو�شة النخيل احلمراء يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شم�ل اأفريقي�
وزارة التغري املناخي والبيئة ومركز خليفة للهند�شة الوراثية والتكنولوجيا احليوية يف جامعة االمارات 
توقعان اتفاقية متويل مع منظمة االأغذية والزراعة للأمم املتحدة للق�شاء على االآفات �شديدة ال�شرر
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املال والأعمال

رئي�ص �شندوق النقد العربي لـ»وام«: نظام العمل اجلديد يف االإمارات يدعم م�شتويات االإنتاج ويعزز االندماج يف االقت�شادات العاملية
�ملرتبة  �حتلت  حيث  عليه،  ح�سلت  �ل��ذي  �مل�سرف  �لرتتيب  خ��الل 
�لعا�سرة يف �لرتتيب �لعام كاأف�سل دول �لعامل يف تقرير �لتناف�سية 

�لرقمية �لعاملية 2021.
�ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  �ل�سادر عن حكومة دولة  بالقر�ر  و�أ�ساد 
�حلكومي  للقطاع  �الأ�سبوعي  للعمل  جديد  نظام  باعتماد  �ملتعلق 
�أيام ون�سف بد�ية من �سهر يناير  �الحتادي بالدولة، ليكون �أربعة 
2022. و�أ�سار معايل �لدكتور عبد �لرحمن عبد�هلل �حلميدي �إىل 
�الإمار�ت  مكانة  لتعزيز  �لدولة  �سعي  �إط��ار  يف  ياأتي  �لقر�ر  هذ�  �أن 
�قت�ساد  يدعم  كما  عاملي.  �قت�سادي  كمركز  �الأع��م��ال  خارطة  على 
�لدولة مبا يتما�سى مع �أحدث �لتطور�ت �لعاملية لزيادة م�ستويات 
�لعديد من  مرونة وتناف�سية بيئات �الأعمال ال�سيما يف ظل توجه 
على  باالأ�سا�ض  تركز  �لعمل  الأ���س��و�ق  مرنة  نظم  تبني  �إىل  �ل���دول 

�الإمار�تية  �مل��ال  �أ�سو�ق  جاذبية  ظل  يف  خا�سة  �ل��ت��د�ول،  م�ستويات 
�مل�ستثمرين  تعامالت  �سايف  �سجل  حيث  �الأج��ان��ب،  للم�ستثمرين 
�الأجانب يف �الأ�سو�ق �ملالية يف �لدولة �سايف تعامالت موجب يقدر 
عام  م��ن  �الأوىل  �لت�سعة  �الأ���س��ه��ر  خ��الل  دره���م  مليار   8.5 بنحو 

.2021
من جانب �آخر، �أو�سح معاليه �أن نظام �لعمل �جلديد مينح �ملزيد 
�إ�سافة  و�ملجتمعي،  �الأ�سري  �لرت�بط  لتعزيز  و�لوقت  �ملرونة  من 
�إىل حتقيق �ملزيد من �لتو�زن بني �حلياة �ل�سخ�سية و�لعملية من 
خالل متكني �الأفر�د من خمتلف فئات �ملجتمع من تنمية مو�هبهم 
و�لعملية، مما  �لعلمية  �لناحية  وتطوير مهار�تهم وخرب�تهم من 
يحقق �لتو�زن بني �حلياة �ل�سخ�سية ومتطلبات �لعمل، �الأمر �لذي 

ينعك�ض �إيجاباً على �إنتاجية �ملوظفني و�أد�ئهم يف �لعمل.

•• اأبوظبي-وام
رئي�ض  �لعام  �ملدير  �حلميدي  �لرحمن  عبد  �لدكتور  معايل  توقع 
جمل�ض �إد�رة �سندوق �لنقد �لعربي، �أن يوؤدي نظام �لعمل �جلديد 
�ملرتقبة يف  �لزيادة  نتيجة  �الإنتاج  م�ستويات  دعم  �إىل  �الإم���ار�ت  يف 
�ل�سادر�ت  م�ستويات  زي���ادة  ي�سمل  مب��ا  �لكلي  �لطلب  م�ستويات 
�أيام �لعمل لدى �ل�سركاء  �أيام �لعمل يف �لدولة مع  نتيجة مو�ئمة 
�لتجاريني �لدوليني. وقال معاليه يف ت�سريحات خا�سة ل�”و�م” : 
�الإمار�ت متتلك جميع �ملقومات �لرئي�سة �لتي متكنها من تطوير 
�سوق �لعمل وتطبيق نظام �لعمل �جلديد بكفاءة عالية، ال�سيما مع 
�رتفاع م�ستويات �جلاهزية �لرقمية يف ظل حتقيق �لدولة الإجناز 
�ل��دول �لع�سرة �الأو�ئ��ل، من  2021 بدخولها قائمة  عاملي يف عام 

تعزيز �الإنتاجية و�لتناف�سية.
يف هذ� �الإطار، ت�سري �لدالئل �لدولية �إىل م�ساهمة نظام �لعمل ملدة 
�ل�سركات  % من   60 �الإنتاجية يف  زي��ادة م�ستويات  �أي��ام يف  �أربعة 
% يف بع�ض   40 بلغت نحو  �الإنتاجية  �لتي طبقته، ومبكا�سب يف 
�ملعنية مبجال  �لدولية  �ملوؤ�س�سات  �حلاالت وفق تقدير�ت عدد من 

�ملو�رد �لب�سرية.
كما �أ�سار معاليه �إىل �أن �لقر�ر �سوف ي�سهم يف دعم وحتفيز �لقطاع 
�ملتحدة، حيث  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �ملالية يف  و�الأ���س��و�ق  �مل��ايل، 
�الأ�سو�ق  مع  �لدولة  يف  �مل��ايل  �لقطاع  �ندماج  لتعزيز  �ملجال  يفتح 
�ملالية �لعاملية، عالوة على زيادة �الندماج مع خمتلف �القت�ساد�ت 
�لعاملية، �الأمر �لذي من �ساأنه تعزيز معدالت �ال�ستثمار �الأجنبي يف 
�لدولة مما ي�سهم يف رفع معدالت �ل�سيولة يف �الأ�سو�ق �ملالية وزيادة 

وزير البيئة ال�شنغايل يطلع على اإجنازات دبي يف الطاقة املتجددة

»اأدنوك للحفر« تربم اتفاقية بقيمة 3.8 مليار دوالر لتقدمي خدمات متكاملة يف جمال حفر وتهيئة االآبار

برع�ية حمد بن حممد ال�شرقي 

 غرفة الفجرية حتتفل مبرور 40 عاما على تاأ�شي�شها

و�لتنمية  �لبيئة  وزي��ر  �أم��ام  معاليه  و��ستعر�ض  �لطموح.  �ملناخي 
تقوم  �لتي  و�لرب�مج  و�ملبادر�ت  �مل�ساريع  �أهم  �ل�سنغايل  �مل�ستد�مة 
بها �لهيئة يف �إطار حتقيق روؤية وتوجيهات �لقيادة �لر�سيدة حيث 
تفوقت �لهيئة على نخبة �ل�سركات �الأوروبية و�الأمريكية بخف�ض 
ن�سبة �لفاقد يف �سبكات نقل وتوزيع �لكهرباء �إىل %3.3 مقارنة 

مع 6-%7 يف �أوروبا و�لواليات �ملتحدة.
ومتكنت �أي�ساً من حتقيق �أف�سل �لنتائج �لعاملية يف معدل �نقطاع 
�نقطاع  دقيقة   1.66 بلغ  و�ل��ذي  �سنوياً  م�سرتك  لكل  �لكهرباء 
�سركات  نخبة  ل��دى  م�سجلة  دقيقة   15 م��ع  م��ق��ارن��ة  للم�سرتك 
�لكهرباء يف دول �الحتاد �الأوروب��ي. كما متكنت �لهيئة من خف�ض 
�أمريكا  %15 يف  %5.1 مقارنة مع  �إىل  �لفاقد يف �سبكات �ملياه 

�ل�سمالية.
وق����ال م��ع��ايل ���س��ع��ي��د حم��م��د �ل��ط��اي��ر خ���الل �الج���ت���م���اع: “لدينا 
�العتماد  زي��ادة  و�أه��د�ف حم��ددة من خالل  و��سحة  ��سرت�تيجية 
على �لطاقة �ملتجددة و�لنظيفة �سمن مزيج �لطاقة يف دبي ومن 
�آل  �أب��رز م�سروعاتنا لتحقيق هذ� �لهدف جمّمع حممد بن ر��سد 
مكتوم للطاقة �ل�سم�سية يف دبي �أكرب جممع للطاقة �ل�سم�سية يف 
موقع و�حد على م�ستوى �لعامل وفق نظام �ملنتج �مل�ستقل. و�ستبلغ 
قدرته �الإنتاجية 5000 ميجاو�ت بحلول عام 2030. و�سي�سهم 
عند �كتماله يف خف�ض �أكر من 6.5 ماليني طن من �النبعاثات 
�لكربونية �سنوياً.. وت�سكل م�ساريع �ملجمع �لتي تنفذها هيئة كهرباء 

ومياه دبي بنظام �ملنتج �مل�ستقل �أحد �أهم م�سار�ت ��سرت�تيجية دبي 
دبي  الإم���ارة  �لكربوين  �حلياد  وم��ب��ادرة   2050 �لنظيفة  للطاقة 
لتوفري %100 من �لقدرة �الإنتاجية للطاقة من م�سادر �لطاقة 

.« �لنظيفة بحلول �لعام 2050 
و�أ�ساف �أن �لهيئة �أطلقت مبادر�ت وم�ساريع ر�ئدة لتنويع م�سادر 
�لنظيفة  �لطاقة  تقنيات  كل  �سملت  و�لتي  �لنظيفة  �لطاقة  �إنتاج 
و�لطاقة  �لكهرو�سوئية  �الأل���و�ح  كتقنية  دب��ي  �إم���ارة  يف  و�ملتجددة 
�لطاقة  با�ستخد�م  �الأخ�سر  �لهيدروجني  و�إنتاج  �ملركزة  �ل�سم�سية 
�ملحطة  م�����س��روع  يف  �مل��خ��زن��ة  �مل��ائ��ي��ة  �ل��ط��اق��ة  وت��ق��ن��ي��ة  �ل�سم�سية 
توليد  وم�سروع  �لنظيفة  �لطاقة  با�ستخد�م  حتا  يف  �لكهرومائية 

�لكهرباء من خالل �ال�ستفادة من طاقة �لرياح.
مت  �ل��ذي  �الأخ�سر”  “�لهيدروجني  م�سروع  معاليه  و��ستعر�ض 
تنفيذه يف من�ساآت �الختبار�ت �خلارجية �لتابعة للهيئة يف “جممع 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم للطاقة �ل�سم�سية” وهو �مل�سروع �الأول 
�إف��ري��ق��ي��ا الإنتاج  �ل�����س��رق �الأو����س���ط و���س��م��ال  ن��وع��ه يف منطقة  م��ن 
ت�سميم  ومت  �ل�سم�سية  �لطاقة  با�ستخد�م  �الأخ�سر  �لهيدروجني 
�مل�ستقبلية  �لتطبيقات  ��ستيعاب  على  ق��ادرة  لتكون  �ملحطة  وبناء 
�الأخ�سر  للهيدروجني  �ملختلفة  �ال�ستخد�مات  �ختبار  ومن�سات 
�أحد ركائز م�ستقبل  و�ع��د�ً للطاقة حيث ميثل  �لذي يعد م�سدر�ً 
�لكربوين  �إىل �حل���ي���اد  �الن��ت��ق��ال  ت�����س��ري��ع  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  م�����س��ت��د�م 

و�لو�سول �إىل �القت�ساد �الأخ�سر .

•• دبي-وام

بحث معايل �سعيد حممد �لطاير �لع�سو �ملنتدب �لرئي�ض �لتنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي رئي�ض �ملنظمة �لعاملية لالقت�ساد �الأخ�سر 
يف  �مل�ستد�مة  و�لتنمية  �لبيئة  وزي���ر  ���س��ال  �ل��ك��رمي  عبد  وم��ع��ايل 
و�أبرز  �أح��دث  �لذي يزور دبي لالطالع على  �ل�سنغال -  جمهورية 
و�لنظيفة  �مل��ت��ج��ددة  �لطاقة  قطاع  يف  �ل��ت��ع��اون  �سبل   - �إجن��از�ت��ه��ا 
و�أهم �مل�ساريع و�ملبادر�ت و�لرب�مج �لتي تهدف �إىل تر�سيخ م�سرية 

�القت�ساد �الأخ�سر و�ال�ستد�مة.
ح�سر �للقاء �ملهند�ض وليد بن �سلمان نائب رئي�ض �ملنظمة �لعاملية 

لالقت�ساد �الأخ�سر وعبد �لرحيم �سلطان مدير �ملنظمة.
�ل�سمو  ب�ساحب  �الإم�����ار�ت ممثلة  دول���ة  �إن  �ل��ط��اي��ر  م��ع��ايل  وق���ال 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض 
�لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” �أطلقت �ملنظمة �لعاملية لالقت�ساد 
�ملتحدة  �الأمم  مع  بال�سر�كة   2016 عام  دبي  يف  ر�سمياً  �الأخ�سر 
�الأمم  �تفاقية  م��ن  م��ر�ق��ب  �سفة  ���س��ه��ادة  على  �ملنظمة  وح�سلت 
�مل��ن��اخ /UNFCCC/ خالل  ت��غ��ري  ب�����س��اأن  �الإط���اري���ة  �مل��ت��ح��دة 
�لدورة �ل�ساد�سة و�لع�سرين من موؤمتر �الأطر�ف يف �تفاقية �الأمم 
�مل��ت��ح��دة �الإط���اري���ة ب�����س��اأن ت��غ��ري �مل��ن��اخ /COP26/ �ل���ذي عقد 
موؤخر�ً يف مدينة غال�سكو يف �ململكة �ملتحدة. وتهدف �ملنظمة �إىل 
تكون جزء�ً رئي�سًيا يف �لتحالفات و�ل�سر�كات �لدولية لتعزيز �لعمل 

•• اأبوظبي - وام 

�أعلنت �سركة �أدنوك للحفر �ملدرجة 
/ �ملالية  ل���الأور�ق  �أبوظبي  �سوق  يف 

 ADNOCDRILL �ل��رم��ز  حت��ت 
عن   /AEA007301012 و�لرقم 

وتطور  منو  خطة  وتت�سمن  �ل��ع��ام. 
عملياتها  ت��و���س��ع��ة  ل��ل��ح��ف��ر  �أدن������وك 
و�لتطوير  �الإم��������ار�ت  دول�����ة  خ�����ارج 
يف  تقدمها  �لتي  للخدمات  �مل�ستمر 

جمال حفر وتهيئة �آبار �لنفط .
�ل�سركة  ل���ل���ح���ف���ر  �أدن����������وك  وت����ع����د 
�لتي  �ملنطقة  يف  �لوحيدة  �لوطنية 
ت����ق����دم خ����دم����ات م���ت���ك���ام���ل���ة حلفر 
ومنذ  و�ل��غ��از.  �لنفط  �آب���ار  وتهيئة 
عام 2018 حققت �ل�سركة وفور�ت 
تزيد قيمتها عن 250 مليون دوالر 
م��ن خ���الل ت�سليم ع���دد م��ن �الآب���ار 

لعمالئها.

و�لتحول  �حل��دي��ث��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ل��رق��م��ي م���ن �أه����م م��رت��ك��ز�ت هذه 
�الت��ف��اق��ي��ة، ح��ي��ث ت��و����س��ل �أدن����وك 
وحتفيز  �لفعالية  حت�سني  للحفر 
�لب�سمة  وت��ق��ل��ي�����ض  �ل��ن��م��و  ف���ر����ض 

�لبيئية لعملياتها«.
من  حل�سة  �لناجح  �الإدر�ج  وع��ق��ب 
لالأور�ق  �أبوظبي  �سوق  يف  �أ�سهمها 
�ملالية يف 3 �أكتوبر من �لعام �حلايل، 
�أعلنت �أدنوك للحفر عن �أرباحها يف 
2021، حيث �سّجلت  10 نوفمرب 
�لثالث  �ل���رب���ع  خ����الل  ق���وي���اً  من�����و�ً 
هذ�  م��ن  �الأوىل  �لت�سعة  و�الأ���س��ه��ر 

بهذه   - ل��ل��ح��ف��ر  �أدن��������وك  ل�����س��رك��ة 
ب�سر�كتنا  “نعتز   :- �مل���ن���ا����س���ب���ة 
�لر��سخة و�لقّيمة مع �أدنوك �لربية 
وت�سهم تر�سية هذ� �لعقد يف تعزيز 
��ستمرت  �ل��ت��ي  �مل��ت��م��ي��زة  �ل�����س��ر�ك��ة 
�أن  وي�سعدين  عاماً،   50 م��د�ر  على 
�لقيمة  وزي����ادة  لتعزيز  م��ع��اً  نعمل 
الأدن���وك ودول���ة �الإم�����ار�ت، وحتقيق 
�أهد�ف ��سرت�تيجية �أدنوك 2030 
�الإنتاجية  �سعتها  زي��ادة  و�ملتمثلة يف 
م���ن �ل��ن��ف��ط �خل�����ام و�مل�����س��اه��م��ة يف 
�لغاز  �ل��ذ�ت��ي م��ن  حتقيق �الك��ت��ف��اء 
�عتماد  وي��ع��ت��رب  �الإم�������ار�ت.  ل��دول��ة 

“�أدنوك  �سركة  م��ع  �تفاقية  توقيع 
خدماتها  تقدمي  ملو��سلة  �لربية” 
وتهيئة  و���س��ي��ان��ة  ح��ف��ر  جم����ال  يف 
ملدة  بها  �ملرتبطة  و�خلدمات  �الآب��ار 
تبلغ  �إجمالية  بقيمة  �سنو�ت  خم�ض 

3.8 مليار دوالر �أمريكي.
ل��ت��ع��زي��ز كفاءة  وت��ه��دف �الت��ف��اق��ي��ة 
�أط���ق���م �ل��ع��م��ل وت��ق��ل��ي��ل زم����ن نقل 
م��ن�����س��ات �حل��ف��ر وحت�����س��ني ج���د�ول 
بالنفع  يعود  مما  �ل�سيانة،  عمليات 

على �أدنوك للحفر و�أدنوك �لربية.
�لفريدة  �مل��ك��ان��ة  �الت��ف��اق��ي��ة  وت��وؤك��د 
للحفر”  “�أدنوك  بها  حتظى  �لتي 
ك����م����زود ح�������س���ري خل����دم����ات حفر 
جمموعة  ل�����س��رك��ات  �الآب����ار  وتهيئة 
و�لتو�سع  �ل��ن��م��و  وخ���ط���ط  �أدن�������وك 
�ل��ط��م��وح��ة �ل���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا �أدن�����وك 
ل��ل��ح��ف��ر. وق���ال ع��ب��د �ل��رح��م��ن عبد 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �ل�سيعري  �هلل 

و�لدو�ئر  �الحت���ادي���ة  �ل������وز�ر�ت  يف 
و�ل�سناعة  �لتجارة  وغ��رف  �ملحلية 
بالدولة و�حتاد غرف دول جمل�ض 
�لتعاون �خلليجي و�حتاد�ت �لغرفة 
�لعربية و�لعاملية لدورها �الإيجابي 
يف دعم وتعزيز م�سرية �لغرفة من 
�ت��ف��اق��ي��ات ومذكر�ت  �ب����ر�م  خ���الل 
ت����ف����اه����م مب������ا ي�����خ�����دم �الأه�����������د�ف 
�مل�������س���رتك���ة، وكل  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
بالتنمية  �ل��ن��ه��و���ض  ���س��اأن��ه  م��ن  م��ا 
جمتمع  وخ�����دم�����ة  �الق���ت�������س���ادي���ة 

�الأعمال يف �إمارة �لفجرية.

بد�ية م�ساركاتها قبل عقود.
و��ستعر�ض �لفر�ض �لتي �ستتيحها 
�ملرتقبة  �لفلبيني  �لرئي�ض  زي���ارة 
يف ف���رب�ي���ر �مل��ق��ب��ل ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
�لفلبيني  �لوطني  �ليوم  فعاليات 
 2020 �إك�سبو  ي�ست�سيفها  �لتي 

دبي.

»م�شدر« حتتفل بتد�شني اأوىل م�شاريعها يف بولندا
•• اأبوظبي-وام

�أقامت كل من �سركة �أبوظبي لطاقة �مل�ستقبل “م�سدر” �إحدى �ل�سركات 
�سوالر  “تالريي  و���س��ن��دوق  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة  �ل��ر�ئ��دة يف جم��ال  �لعاملية 
ويند 2” �لذي ي�ستثمر يف �أ�سول م�ساريع �لرياح و�لطاقة �ل�سم�سية على 
م�ستوى �ملر�فق �خلدمية.. مر��سم تد�سني ر�سمية مل�سروعني لطاقة �لرياح 

يت�ساركان يف ملكيتهما يف بولند�.
لطاقة  و”كر�جيو”  “مالو�”  مل�سروعي  �لتد�سني  مر��سم  �أقيمت  وق��د 
�لرياح خالل فعالية يف جناح بولند� وذلك يف �إطار �حتفاالت بولند� بيومها 

�لوطني يف �إك�سبو 2020 دبي.
و�سهدت �لفعالية ح�سور بيرت ر�م�ساي �لرئي�ض �لتنفيذي ملجموعة تالريي 
ونيال هانيغان �ملدير �لتنفيذي �ملايل ل�سركة “م�سدر” ويعقوب �سو�فيك 
�لقائم باأعمال �سفارة بولند� لدى �لدولة باالإ�سافة �إىل ح�سد من �ملدر�ء 

�لتنفيذيني و�مل�سوؤولني.
وكانت قد �أعلنت كل من “م�سدر” و�سندوق “تالريي �سوالر ويند 2” يف 
يناير �ملا�سي عن ��ستحو�ذهما على ح�س�ض بن�سبة 50 يف �ملائة لكل منهما 
يف م�سروعي طاقة رياح ليكونا بذلك �أوىل ��ستثمار�تهما يف قطاع �لطاقة 
�ملتجددة �لبولندي. وتقع حمطة “مالو�” لطاقة �لرياح �لتي تبلغ قدرتها 

37.4 ميجاو�ط يف حمافظة “مازوفيت�سكي” �سمال بولند�.
بقدرة  �ل��ري��اح  لطاقة  حمطتني  ي�سم  �ل���ذي  “كر�جيو”  م�����س��روع  وي��ق��ع 
�إجمالية تبلغ 14 ميجاو�ط يف حمافظة “بودال�سكي” بال�سمال �ل�سرقي.

و�سيوفر �مل�سروعان طاقة كهربائية تكفي ل�سد �حتياجات ما يقرب من 90 
�أل��ف طن من ثاين   146 �إىل تفادي �نبعاث  �إ�سافة  �أل��ف منزل يف بولند� 

�أك�سيد �لكربون �سنوياً.

العاملي  املنتدى  اختتام 
االآ�شيان  لدول  للأعمال 
دبي  2020 باإك�شبو 

•• دبي-وام

�ملنتدى  من  �الأوىل  �لن�سخة  �ختتمت 
�الآ�سيان  ل������دول  ل���الأع���م���ال  �ل���ع���امل���ي 
�جتماع   180 بعقد  �أم�ض  فعالياتها 
ع��م��ل ث��ن��ائ��ي��ا ب���ني �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن من 
�الإمار�ت ودول �الآ�سيان و�لتي تر�فقت 
�مل�ستوى  م��ع م�����س��ارك��ة الف��ت��ة رف��ي��ع��ة 
دولة   58 من  م�ساركا   1368 بلغت 
ح�سور�   250 م��ن��ه��م  �ل���ع���امل  ح����ول 
�فرت��سيا. وقال �سعادة حمد بوعميم، 
م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة دب����ي.. “ �نطالقة 
و�عدة وموؤ�سر�ت قوية من حيث عدد 
�مل�ساركني و�جلل�سات توؤكد �أن �ملنتدى 
ياأتي  �الآ�سيان  لدول  لالأعمال  �لعاملي 
يف �لوقت �ملنا�سب الإعطاء دفعة قوية 
للعالقات �لتجارية و�القت�سادية بني 

�الإمار�ت ودول �الآ�سيان«.
�سناع  �أم���ام  �أت���اح  �ملنتدى  �إن  و�أ���س��اف 
لتبادل  �لفر�سة  �لقر�ر من �جلانبني 
�أهم  و����س��ت��ع��ر����ض  و�خل�����رب�ت،  �الآر�ء 
�مل�ساريع، كما �ساهم يف ت�سليط �ل�سوء 
�ملحتمل  �ل��ت��ع��اون  و�آف����اق  ف��ر���ض  على 
وك��ي��ف��ي��ة ���س��ك��ل �إط������الق �ل���ع���دي���د من 
�ل�سر�كات �لو�عدة و�تفاقيات �لتعاون 
بناء  �أ���س�����ض  �سرت�سخ  �ل��ت��ي  �مل�ستقبلي 

مرحلة جديدة.

•• الفجرية-وام

�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
ح��م��د ب���ن حم��م��د �ل�����س��رق��ي ع�سو 
�لفجرية  ح��اك��م  �الأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����ض 
و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  حت��ت��ف��ل 
�حلايل  دي�سمرب   12 يف  �لفجرية 
على  ع����ام����ا   40 م�������رور  ب����ذك����رى 

تاأ�سي�سها.
�سرور  ب����ن  ���س��ع��ي��د  �ل�����س��ي��خ  وق������ال 
�إد�رة  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض  �ل�������س���رق���ي 
�لطالع  ح�����س��ن  م���ن  �أن�����ه  �ل���غ���رف���ة 

و�أكرها  �ل���ع���امل،  دول���ة يف  �أف�����س��ل 
تقدماً و�زدهار�ً.

عن  �ل�سرقي  �سعيد  �ل�سيخ  و�أع��رب 
�أمله �ن يكون �حتفال �لغرفة مبرور 
د�فعاً  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا  ع��ل��ى  ع���ام���اً   40
�لعمل  م��ن  م��زي��د  نحو  لالنطالق 
بالغرفة  للنهو�ض  �جل��ه��ود  وب���ذل 
وحافز�ً �يجابياً ملزيد من �إ�سهامات 
�لقطاع �خلا�ض يف كافة �لقطاعات 
�القت�سادية و�لتجارية نحو حتقيق 

�لتنمية �ل�ساملةو�مل�ستد�مة.
�سلطان  ���س��ع��ادة  �أو���س��ح  جانبه  م��ن 

•• دبي-وام 

�لتقى معايل �أحمد بن علي حممد 
�ل�سايغ وزير دول��ة، معايل ر�مون 
لوبيز، وزير �لتجارة و�ل�سناعة يف 
�الأول يف  �أم�ض  �لفلبني،  جمهورية 
�إك�سبو 2020 دبي . وجرى خالل 
�للقاء بحث �لعالقات �لثنائية بني 
وتعزيز  و�لفلبني  �الإم����ار�ت  دول���ة 
رو�بط �ل�سد�قة و�لتعاون يف كافة 

�ملجاالت.
�ملو��سيع  �جل���ان���ب���ان  ن��اق�����ض  ك��م��ا 
و�سبل  و�الق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ت��ج��اري��ة 
دفع �لعالقات قدماً. و�أ�ساد معايل 
�لفلبني  جمهورية  بجناح  �ل�سايغ 
�لفلبينية  و�مل�����س��ارك��ة  �إك�����س��ب��و  يف 
�لعاملي،  �حل���دث  ه���ذ�  �ل��ف��اع��ل��ة يف 
موؤكد�ً قوة �لعالقات بني �لبلدين 
وجود  �إىل  م�����س��ري�ً  �ل�����س��دي��ق��ني، 
�لعديد من �لفر�ض لتعزيز �لتعاون 
جانبه،  م��ن  �مل��ج��االت.  خمتلف  يف 
و�ل�سناعة  �ل��ت��ج��ارة  وزي����ر  �أب����دى 
 2020 باإك�سبو  �إعجابه  �لفلبيني 

�ل��غ��رف��ة مبرور  �ح��ت��ف��ال  ي���اأت���ي  �أن 
تز�منا  تاأ�سي�سها  على  عاماَ  �أربعني 
مع �حتفاالت �لدولة بعيد �الإحتاد 
�خل��م�����س��ني ل��ل��دول��ة، ف��ي��م��ا مت�سي 
“مبادئ  لتنفيذ  ق��دم��ا  �الإم������ار�ت 
وم�ساريع �خلم�سني” لرت�سم �مل�سار 
و�لتنموي  و�ل�سيا�سي  �القت�سادي 
عاما  �خلم�سني  مدى  على  للبالد، 
�ملقبلة، لت�ساف �إىل �الإجناز�ت �لتي 
حتققت خالل �ل� 50 عاما �ملا�سية 
“مئوية  �أه����د�ف  لتحقيق  و���س��وال 
تكون  ب������اأن   ”2071 �الإم����������ار�ت 

جميع �لهند��سي مدير عام �لغرفة 
�أن�����ه ���س��ي��ت��م خ����الل �حل���ف���ل تكرمي 
�الإد�ر�ت  جمال�ض  و�أع�ساء  روؤ���س��اء 
 14 �ملتعاقبني على مدى  و�مل��در�ء 
دورة �لذين كانت لهم ب�سمتهم يف 
�ر�ساء قو�عد �لغرفة وتطورها منذ 
�نطالق م�سريتها مبوجب �ملر�سوم 
1981 من �ساحب  ل�سنة   1 رق��م 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
�الأعلى  �مل��ج��ل�����ض  ع�����س��و  �ل�����س��رق��ي، 
تكرمي  �سيتم  كما   ، �لفجرية  حاكم 
ممثلني  �ال�سرت�تيجيني  �ل�سركاء 

�مل�ساركة فيه،  �لدول  دبي و�أجنحة 
وهناأ دولة �الإم��ار�ت على �لتنظيم 
�مل��ب��ه��ر ل��ه��ذ� �حل���دث �ل��ع��امل��ي رغم 
كوفيد-19،  ج���ائ���ح���ة  حت����دي����ات 
�لتي  �الأوىل  �مل��رة  �أنها  �إىل  م�سري�ً 
م�ستقاًل  جناحاً  ب��الده  فيها  تبني 
لها يف فعاليات �إك�سبو �لعاملية منذ 

مليون درهم ت�شرفات   159
اخليمة  ــــص  راأ� عـــقـــارات 
ــرب املــا�ــشــي ــم ــوف خـــلل ن

•• راأ�س اخليمة- وام:

�لعقارية  �لت�سرفات  قيمة  بلغت   
�مل�سجلة بقطاع �الأر��سي و�الأمالك 
يف د�ئرة بلدية ر�أ�ض �خليمة خالل 
�سهر نوفمرب �ملا�سي 159 مليون 

درهم باإجمايل 230 مبايعة.
وح�������س���ب �ل���ت���ق���ري���ر �ل�������س���ادر عن 
�حلمر�ء  �جل��زي��رة  ك��ان��ت  �لبلدية 
�أك���ر �مل��ن��اط��ق ت����د�وال ح��ي��ث بلغت 
بقيمة  مبايعة   79 فيها  �ملبايعات 
�أعلى  وك���ان���ت  دره����م  م��ل��ي��ون   62

قيمة مبايعة 3.3 مليون درهم.

ال�شايغ ووزير التجارة وال�شناعة الفلبيني يبحثان تعزيز التعاون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  10 دي�شمرب 2021 العدد 13413

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 
اإعالن بالن�شر

رقم )9705/2021(
�ملنذر : �سريين ر�جح حممد - لالإر�ساد - 0566341342

�ملنذر �ليه : مال �هلل حممد عبد�هلل �ل�سميطي 
�لعنو�ن : دبي - ند �حلمر - جو�ز مركز ند �حلمر �ل�سحي - �سارع 10b - لالإر�ساد )0566341342( 

رقم �ملنذر �ليه : 0507747704  - 0507050701  رقم �ملحرر 2021/1/160713
�ملو�سوع / �سيغة �لت�سريح باإعالن �ملنذر �ليه بالن�سر لالإنذ�ر رقم )2021/1/160713( 

�إنذ�ر عديل للمنذر �ليه ومت ت�سديقه لدى كاتب �لعدل بدبي حتت رقم حمرر  1( حيث �ن �ملنذر قد حرر 
 )2021/1/160713(

لذلك ، فاإن �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )500،000( درهم وعائد �رباح عن �ل�سنو�ت 
تاريخ  ��سبوع و�ح��د من  �ق�ساها  �ل�سرعة وذل��ك خالل فرتة  �ملا�سية بقيمة  )840،000( دره��م على وجه 
��ستالم هذ� �الإن��ذ�ر ، و�إال �سي�سطر �ملنذر ��سفا التخاذ �الإج��ر�ء�ت �لقانونية �لالزمة للمطالبة مبا ذكر مع 
�ملحاماة.  و�تعاب  �لتقا�سي  وم�ساريف  ر�سوم  كافة  �ليه  �ملنذر  حتميل  مع  و�ل�سرر  للعطل  �جلابر  �لتعوي�ض 

وحيث �ن �ملنذر يرغب يف �إعالن �ملنذر �ليه باالإنذ�ر مرة �خرى بالن�سر باإحدى �ل�سحف �ليومية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

ن���ي���ن���ا   / �مل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
�لفلبني   ، ن��وي��اد  نيجريدو 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )P7107662B( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������س���ال 

0506289010

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د �مل��دع��و / �ح��م��د زيب 
باك�ستان     ، خ���ان  زي���ب  ع��ل��م 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )CG5095992( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������س���ال 

0506220715

فقدان جواز �شفر

/ حم���م���د منري  �مل����دع����و  ف���ق���د 
بنغالدي�ض   ، �حمد  ن��ور  ح�سني 
�جل��ن�����س��ي��ة ج������و�ز ����س���ف���ره رقم 
ممن  يرجى   -  )0661517(
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  ي��ع��ر 
مركز  �ق���رب  �و  �لبنغالدي�سية 

�سرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �شفر

Date 10/ 12/ 2021  Issue No : 13413
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2021/0008902 Civil/ Partial

To Defendant: Nurul Afsar Siraj Ud Doullah
Unknown Place of Residence: Dubai
I request your honor to set a time for the hearing as soon as possible
1. Bind the defendant to return the car, and the requested amount AED 11000
2. Bind the defendant to pay costs, charges and attorney fees
3. Notify the defendant with the hearing and statement
4. The ruling shall have the immediate execution pursuant to Article 229, 
section 5 of the Civil Procedure Law. You are requested to attend the hearing 
on 16/12/2021 before case management office, Sharjah Federal Civil First 
Instance Court (case admin office No.9) in person or to be represented by a 
legal attorney within 10 days of the date of publication in order to consider the 
above-mentioned case in your capacity as defendant.
Legal Services Office
Omar Monam Mansor /signed/

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد : كونهي عبد�هلل حاجي - �جلن�سية : �لهند، يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن )50%( من كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�سيد : بدر �لدين �بو بكر - �جلن�سية: 
�لهند، ويرغب يف �لبيع و�لتنازل عن )50%( من كمل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�سيد: 
كورني�ض  ماركت  )�سوبر  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف  �لهند،  �جلن�سية:   - ف��اي��االت  م�سطفى  �ساهد  حممد 
�لتنمية  د�ئ��رة  من  �ل�سادرة   )529784( رق��م  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  ب��اأم��ارة  تاأ�س�ست  �ملدينة( 
�القت�سادية بال�سارقة، تعديالت �خرى: - تغيري �ل�سكل �لقانوين من )وكيل خدمات( �إىل )�سركة ذ�ت 
م�سوؤولية حمدودة(، - تغيري �الإ�سم �لتجاري من )�سوبر ماركت كورني�ض �ملدينة( �إىل )�سوبر ماركت 
كورني�ض �ملدينة )ذ،م،م((، - تغيري �لن�ساط من )�سوبر ماركت( �إىل )�سوبر ماركت، ن�ساط 24�ساعة(،
�سان  2013 يف  ل�سنة   )4( رق��م  �الحت��ادي  �لقانون  �حكام  )5( من  فقرة   )14( �مل��ادة  وعمالبن�ض 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه 
بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
لبنان، يرغب   : : نقوال جرب�ن بورجيلي - �جلن�سية  �ل�سيد  باأن  ليكن معلوما للجميع 
يف �لبيع و�لتنازل عن )50%( من كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �ىل �ل�سيد: 
لال�ست�سار�ت  )نيوفورم  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف  لبنان،   : �جلن�سية  �بورجيلى  نقوال  �ليا�ض 
�لهند�سية( تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )22594( �ل�سادرة من د�ئرة 

�لتنمية �القت�سادية بال�سارقة.  تعديالت �خرى:
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
�لت�سديق   للعلم و�نه �سوف يتم  ن�سر هذ� �العالن  �قت�سى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �سان  يف 
��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض  �ليه بعد  �مل�سار  على �الجر�ء 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
باأن �ل�سيدة : فاطمه حممد عبا�ض علي �لزرعوين - �جلن�سية : �الإمار�ت  للجميع  ليكن معلوماً 
�لعربية �ملتحدة ، ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغة )50%( وذلك �إىل �ل�سيد : 
حممد �سفيق نور عامل - �جلن�سية : باك�ستان ، يف  �لرخ�سة �مل�سماه )مطعم فو�ز( تاأ�س�ست باأمارة 
بال�سارقة،  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )213471( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة 

تعديالت �خرى: تغيري �ل�سكل �لقانوين من )�سركة �أعمال مهنية( �إىل )وكيل خدمات(،
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد : حممد عبد�لغنى عبد�لغفور على د�ستي - �جلن�سية 
: �الإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، ي��رغ��ب يف �ل��ب��ي��ع و�ل��ت��ن��ازل ع��ن ك��ام��ل ح�سته �لبالغة 
)100%( وذلك �إىل �ل�سيد : نا�سر حممد عبد�لرحمن ن�سر�هلل �لعارف - �جلن�سية 
�ملفرو�سات(  لتجارة  �الحمر  )�لبيت  �مل�سماه  �لرخ�سة  �ملتحدة، يف  �لعربية  �الإم��ار�ت   :
تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )623229( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية 
�القت�سادية بال�سارقة، تعديالت �خرى:  وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  
ن�سر  �قت�سى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة  �لقانون �الحت��ادي رقم )4( 
هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الج��ر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 
من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
يرغب  باك�ستان،   : �جلن�سية   - حممد  ن��ور  حممد  دو�ست   : �ل�سيد  ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�إىل �ل�سيد: حممد ��سحاق عبد  يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك 
غيار  قطع  لتجارة  ن��ور  حممد  )دو���س��ت  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف  باك�ستان،  �جلن�سية:   - �لرحيم 
�ل�سدرة من  �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )783041(  باأمارة  تاأ�س�ست  �مل�ستعمله(  �ل�سيار�ت 
)دو�ست  من  �لتجاري  �ال�سم  تغيري   : �خ��رى  تعديالت  بال�سارقة،  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
حممد نور لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت �مل�ستعمله( �إىل )ركن �ل�سايف لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت 
�مل��ادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحت��ادي رقم )4( ل�سنة  �مل�ستعمله(، وعمالبن�ض 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق    2013
على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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تنازل/ بيع

�إع�الن بالن�س�ر
باجوه  عبد�لرحمن  عبد�لنا�سر  �ل�سيد/عبد�لرحمن   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبالغة  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته  �ل�سيعري - �جلن�سية �المار�ت - يرغب يف 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة  م�سفوت(  )��ستوديو  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف   %100
�ل�سيد/ميدون  �إىل   ،)613060( رقم  جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  �القت�سادية 
من  �لقانوين  �ل�سكل  تغري   : �خرى  تعديالت  �لهند.  �جلن�سية  �سو�ساما�  �سا�سيد�ر�ن 
�حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ض  خدمات.  وكيل  �ىل  فردية  موؤ�س�سة 
�قت�سى ن�سر  �لعدل. فقد  �لكاتب  2013 يف �سان  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 
هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 
من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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�عالن بالن�سر
 ، �فغان�ستان  - �جلن�سية:  �سرور  ب�سم �هلل حممد   : �ل�سيد  ب��اأن  للجميع  ليكن معلوماً 
 : �ل�سيد  �إىل  وذل���ك   )%70( �لبالغة  ح�سته  ك��ام��ل  ع��ن  و�ل��ت��ن��ازل  �لبيع  يف  ي��رغ��ب 
�مل�سماه )خمبز �سعاع �ملدينة(  عزت �هلل بيد �هلل - �جلن�سية : �فغان�ستان يف �لرخ�سة 
تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )535575( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية 
فقرة   )14( �مل��ادة  وعمالبن�ض  يوجد.   ال   : �أخ��رى  تعديالت  بال�سارقة،  �القت�سادية 
)5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد 
�قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد 
عليه مر�جعة  ذلك  �عرت��ض حيال  �ي  لديه  فمن  �الع��الن  هذ�  تاريخ  ��سبوعني من 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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 )1813 رقم  ح منطقة حرة )رخ�سة  م  �ض  �الو�سط  �ل�سرق  لوجي�ستيك�ض  /بولوري  �سركة 
�المار�ت  دول��ة   ، دبي   ،  36647 ، �ض ب  دبي  �ملنطقة �حل��رة ملطار  دبي  ب���� مدينة  و�لكائنة 
�ل�سركة   ه��ذه  ترغب   ، دب��ي  ملطار  �حل��رة  �ملنطقة  �سلطة  ل��دى  و�ملرخ�سة   ، �ملتحدة  �لعربية 
�ملذكورة يف �عالن قر�رها للكافة و�لذى مت �تخاذه بو��سطة جمل�ض �الإد�رة يف �إجتماعه �لذي 

عقد بتاريخ 2021/9/7 ب�ساأن �غالق وحل �ل�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب �ل�سركة باأى طرف معنى باالمر ولديه �ى مطالبات فى مو�جهتها عليه 
تقدمي هذه �ملطالبات خالل 15 يوما من تاريخ هذ� �العالن عن طريق �لربيد �مل�سجل �و 

�الت�سال ب : 
�ل�سادة / مبارك �لكتبي ملر�جعة �حل�سابات  

�ض ب : 235025 دبي  
دبي ، دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

هاتف رقم : 2762132 50 971+ / 5311 266 4 971+  
mfsauditing@gmail.com :  لربيد �اللكرتوين�

ا�شعار ت�شفية
70021 العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اعالن بالن�شر        
 362/2021/20 جتاري كلي  

تف��شيل االإعالن ب�لن�شر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- كيلر �سومينا منطقة حرة - ذ م م  - جمهول حمل �الإقامة 

عبد�هلل  : حمد�ن حممد حمد�ن  نيدركورن وميثله  �مييللي  باولني  �سريجي   : �ملدعي  �ن  مبا 
�ل�سام�سي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بحل وت�سفية �ملدعي عليها �سركة كيلر 
�سومينا منطقة حرة ذ م م وتعيني �مل�سفي �لق�سائي �ساحب �لدور تكون مهمته �الإطالع على 
كامل �ور�ق وم�ستند�ت �ل�سركة لبيان ��سولها و�رباحها وديونها �مل�ستحقة لدى �لغري وكذلك 
كل  وكذلك  �لتاأ�سي�ض  لعقد  طبقا  �ل�سركة  وخ�سائر  باأرباح  بيان  وكذلك  ذمتها  يف  �لتي  ديونها 
ما تر�ه هيئة �ملوقرة الزما الإظهار وجه �حلق يف �لدعوى. )قررت �ملحكمة �حالة �لدعوى من 
�لد�ئرة �لتجارية �لكلية �ىل �لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �ل�سابعة لنظر �لدعوى فيها(. وحددت 
لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2021/12/12 �ل�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70579 العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية 

1- ا�شحاق كوجنريا  2- ا�شالن مريوف  3- مكتب �شدف لتجارة ال�شيارات   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000972/ 

�إىل �ملحكوم عليه : 1 - ��سحاق كوجنريا  ، 2 - ��سالن مريوف ، 3 - مكتب �سدف لتجارة �ل�سيار�ت 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �سرجي نفريوف ، �جلن�سية رو�سي  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

�حلكم  �ن  ومبا   ، لذلك  �ملحدد  �لر�سم  ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  �ملذكور   له  �ملحكوم  �أن  ومبا 
�ملطلوب   تنفيذه كاالآتي :

�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 67393  
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008902 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : نور �الف�سر �سر�ج �لدواله - جمهول حمل �الإقامة : دبي  
�لتم�ض من عد�لتكم حتديد �أقرب جل�سة للنظر يف �لق�سية يف �أ�سرع ممكن. 

درهم   11.000 به  �ملطالب  و�ملبلغ  �ل�سيارة  باإ�سرتجاع  عليه  �ملدعي  �لز�م   )1
�ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�ساريف  �لر�سوم  لدفع  عليه  �ملدعي  �لز�م   )2

�الدعاء والئحة  باجلل�سة  عليه  �ملدعي  �عالن   )3
"4( �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طبقا الحكام �ملادة 229 �لفقرة )5( من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية. 
�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/12/16 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة 
 ، �و بو��سطة وكيل معتمد  9( �سخ�سيا  �الإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة 

�يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/8 م.  

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  عمايل   /  AJCFICILABMIN2021 /0003916 يف  الدعوى رقم

�ىل : �سما العمال �ال�سباغ و�لديكور  
جمهول حمل �الإقامة : عجمان �ل�سناعية رقم مكاين )4704406794( ت : 0553332839   

نعلمكم باأن �ملدعي )ة( / حممد منري �لزمان م�سطفي�ض �لرحمن 
�لعنو�ن : حمل �الإقامة : عجمان �ل�سناعية 2 رقم �لهاتف : 502088636   

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة ب������ : 
�لتم�ض من عد�لة �ملحكمة �التي : 1 - حتديد �قرب جل�سة و�عالن �ملدعي عليهم بها 

2 - �لز�م �ملدعي عليهم بان يوؤدي للمدعي مبلغ )14650 درهم( �ربعة ع�سر �لف و�ستمائة وخم�سون درهم مع �لفائدة بو�قع 
بت�سليم �ملدعي جو�ز �سفره وتذكرة طري�ن  �لز�م �ملدعي عليهم  �لتام.  3-  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  12% �سنويا من 

و�لغاء �قامته. 4 - �لز�م �ملدعي عليهم بدفع كافة �لر�سوم و�مل�ساريف. 
لذ� يتوجب عليكم �حل�سور �أمام �لد�ئرة د�ئرة دعاوى �ليوم �لو�حد �لعمالية �لثانية حمكمة عجمان �الإحتادية �سباح يوم 
........ �ملو�فق 2021/12/21 �ل�ساعة 9.00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت ، ويف حالة عدم ح�سوركم �أو �إر�سال وكيل 

معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �ستبا�سر �الإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2021/12/7 م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2020 /0003466 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / بيرت كليتو�ض ملقاوالت �لتك�سية و�الر�سيات  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/3/21 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 

بالرقم �أعاله ل�سالح / �سديق علي حممد منغور بالتايل :
فلهذه �الأ�سباب حكمت �ملحكمة بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي للمدعي مبلغ 4166 
وتذكرة  �سفره  جو�ز  وت�سليمه  درهما(  و�ستون  و�ستة  ومائة  �آالف  )�ربعة  درهم 
بخدمة  �لتحق  قد  �لتنفيذ  وقت  يكن  مل  ما  نقد�  قيمتها  �و  موطنه  �ىل  �لعودة 
�ساحب عمل �خر و�لزمتها �ملنا�سب من �مل�سروفات و�عفت �ملدعي من ن�سيبه فيها 
�لقانونية  �ملدة  ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما قابال لال�ستئناف خالل 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9712(

�ملنذر / �سالم مو�سى عبد �هلل ) لبناين �جلن�سية(.
وع���ن���و�ن���ه وحم���ل���ه �مل��خ��ت��ار )�إم�������ارة �ل�����س��ارق��ة - ك��ورن��ي�����ض �ل��ب��ح��رية - ب��ن��اي��ة �ل��ب��ط��ح��اء - �ل����دور 
�ل��ع��ا���س��ر م��ك��ت��ب 1006 )م��ك��ت��ب ح��ن��ان ���س��امل ل��ل��م��ح��ام��اة و�ال���س��ت�����س��ار�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة( - ه��ات��ف : 

بتعدد وكاالت للمحامية / حنان �سامل  -  065740840/0543190891
�ملنذر �إليها �لثانية / �سو�سن حممد عبد�لقادر - �سورية �جلن�سية )رقم موحد : 5603557(

تعذر �عالنها حتى بعد ورود �لتحري - عنو�ن : �مارة دبي جمري� - هاتف رقم : 0504891891
2،100،000،00 درهم )مليونني  �إليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره  �ملو�س�وع / يكلف �ملنذر �ملنذر 
�لثانية بدون وجه  �ليها  �ملنذر  �لذي �سرفته  �ل�سيك  �ملتبقي من قيمة  �ملبلغ  ومائة �لف درهم( وهو 
حق. وذلك خالل مده �أق�ساها خم�سة �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �النذ�ر و�ال�سيطر �ملنذر التخاذ كافة 
عن  �ملنا�سب  بالتعوي�ض  و�ملطالبة  �الد�ء  �أمر  و��ست�سد�ر  حقه  له  حتفظ  �لتي  �لقانونية  �الج��ر�ء�ت 
�ي عطل �و �سرر تعر�ض له �ملنذر مع حتميل �ملنذر �آلية بكافة �لر�سوم و�مل�ساريف �لتقا�سي و�أتعاب 

�ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9784(

رقم �ملحرر  2021/1/195733 
�ملنذرة : د�نوب ملو�د �لبناء �ض م ح

�ملنذر �إليهم : 1- �سركة �ومي�ض للمقاوالت و �سيانة �ملباين ذ م م
�سامل �لعوي�ض �مار�تي �جلن�سية ب�سفته مدير و�ملوقع على �ل�سيك حممد  عمر   -  2

3-حممد �سلطان حممد �لعوي�ض - �مار�تي �جلن�سية - ب�سفتة �ملوقع على �ل�سيك
�ملو�سوع : �إنذ�ر بالتكليف بالوفاء

ملز�ولة  علي مقر�  �حل��رة جلبل  �ملنطقة  وتتخذ من  �لعامة  �لتجارة  ن�ساطها يف جمال  تبا�سر  �سركة منطقة حرة  �ملنذرة هي  �أواًل: 
ن�ساطها �لتجاري مبوجب رخ�سة جتارية رقم 2914 �ل�سادرة من �ملنطقة �حلرة جلبل علي. ثانياً : �ملنذر �إليها �الأوىل هي �سركة 
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تبا�سر ن�ساطها يف جمال مقاوالت فئة �وىل �خت�سا�ض مباين. و تتخذ �مارة �ل�سارقة مقر� ملز�ولة ن�ساطها 
�ملنذر  2017/10/28 حررت  1. بتاريخ  �لتنمية �القت�سادية ب�سارقة. ثالثاً:  �ل�سادرة من د�ئرة   19767 مبوجب رخ�سة رقم 
�ليهما �لثاين و �لثالث من ح�ساب �ملنذر �ليها �الوىل لدى بنك �المار�ت �ال�سالمي �سيك رقم )000951( مببلغ 99،535 درهم 
)ت�سعة و ت�سعون �لف و خم�سمائة و خم�سة و ثالثون درهما(. ر�بعاً: �رتد �ل�سيك دون �سرف لدى عر�سه يف ميعاد ��ستحقاقه ودون 
�لوفاء بقيمته ب�سبب عدم كفاية �لر�سيد. عليه ، فاإن �ملنذرة توجه هذ� �الإنذ�ر لتكليف �ملنذر �ليهم بالوفاء باملبلغ �ملرت�سد بذمتهم 
و  �لبالغ 46،572،50 درهم )�ستة و �ربعون �لف و خم�سمائة و �ثنان و �سبعون درهما خم�سون فل�ض( خالل خم�سة �أيام من تاريخ 

ت�سلمهم لهذ� �الإنذ�ر حتت طائلة �إتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة بهذ� �لدين وفو�ئده و�لر�سوم �لق�سائية و�مل�ساريف. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9786(

 رقم �ملحرر 2021/1/214756 
�ملنذر : �سركة م�سانع �ال�سباغ �لوطنية �ملحدودة

�إليهم : توب لينك للمقاوالت و�لنقليات �ض.ذ.م.م - فرع دبي ، 2- علي ��سرف ديوب - �سوري �جلن�سية �ملنذر   -1
تكليف بالوفاء عن طريق �لكاتب �لعدل - �ملو�سوع

�لثاين من ح�ساب �ملنذر �ليها �الوىل لدى بنك �ال�ستثمار ت�سعة �سيكات قيمتها 1،036،532،98 درهماً )مليون و�ستة وثالثون �لفاأ  �ليه  �ملنذر  1- �سحب 
وخم�سمائة و�ثنان وثالثون درهماً وثمانية وت�سعون فل�ساً( تف�سيلها كالتايل :

- �ل�سيك رقم 000403 �لبالغة قيمته 120،717،99 درهما و�مل�ستحق �لدفع يف 2019/3/11 
- �ل�سيك رقم 000513 �لبالغة قيمته 83،876،28 درهما و�مل�ستحق �لدفع يف 2019/3/28 
- �ل�سيك رقم 000514 �لبالغة قيمته 83،876،27 درهما و�مل�ستحق �لدفع يف 2019/4/28 

- �ل�سيك رقم 000095 �لبالغة قيمته 124،677،00 درهما و�مل�ستحق �لدفع يف 2019/6/30 
- �ل�سيك رقم 000096 �لبالغة قيمته 124،677،00 درهما و�مل�ستحق �لدفع يف 2019/7/30 
- �ل�سيك رقم 000097 �لبالغة قيمته 124،677،00 درهما و�مل�ستحق �لدفع يف 2021/8/30 
- �ل�سيك رقم 000097 �لبالغة قيمته 124،677،00 درهما و�مل�ستحق �لدفع يف 2019/9/30 

- �ل�سيك رقم 000098 �لبالغة قيمته 124،677،00 درهما و�مل�ستحق �لدفع يف 2019/10/30 
- �ل�سيك رقم 000099 �لبالغة قيمته 124،677،45 درهما و�مل�ستحق �لدفع يف 2019/11/30 

يف ميعاد ��ستحقاقها لعدم وجود ر�سيد كاف للوفاء مبقابلها. للم�سرف  تقدميها  عند  �لذكر  �سالفة  �ل�سيكات  �رتدت   -2
عليه ، فاإن �ملنذرة توجه هذ� �الإنذ�ر لتكليف �ملنذر �ليهما بالوفاء بقيمة �ل�سيكات �سالفة �لذكر �لبالغه 1،036،532،98 درهماً )مليون و�ستة وثالثون 
�لفاأ وخم�سمائة و�ثنان وثالثون درهماً وثمانية وت�سعون فل�ساً( خالل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمهما لهذ� �الإنذ�ر حتت طائلة �إتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية 

للمطالبة بهذ� �لدين و�لفائدة �لتاخريية عنه و�لر�سوم �لق�سائية و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
 : �جلن�سية   - �خلوري  �هلل  �مان  حممد  �حمد  في�سل   : �ل�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك 
�إىل �ل�سيد : حممد �رمان جمال ح�سني - �جلن�سية : بنغالدي�ض، يف �لرخ�سة �مل�سماه )�لبحر 
�لعميق لتجارة �أدو�ت �لبحرية( تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )774901( 

�ل�سدرة من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بال�سارقة،  تعديالت �خرى:
 2013 ل�سنة   )4( رقم  �الحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ض 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 70555
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
 : �جلن�سية   - �ل�سام�سي  حرمول  عبيد  يو�سف  عبيد   : �ل�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )%100( 
�لعربية  �الإمار�ت  �جلن�سية:   - �جل�سمي  حممد  على  حممد  يو�سف   : �ل�سيد  �إىل  وذلك 
�ملتحدة، يف �لرخ�سة �مل�سماه )�سمل �ملدينة للتجاره( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة 
�خرى: تعديالت  بال�سارقة،   �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  �ل�سادرة من   رقم )525565( 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
�ل�سيد : عبد�لرحمن عبد�لنا�سر عبد�لرحمن باجوه �ل�سيعري  باأن  ليكن معلوما للجميع 
�لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت  �جلن�سية:   -
�جلن�سية:   - �هلل  �سفيت  هريدي  �ال�سالم  �سفيق  حممد   : �ل�سيد  �إىل  وذلك   )%100(
بنغالدي�ض، يف �لرخ�سة �مل�سماه )جزيرة �لنخلة لكي �ملالب�ض( تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب 
تعديالت  بال�سارقة،  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )538830( رقم  رخ�سة 
�خرى: تغيري �ل�سكل �لقانوين من )موؤ�س�سة فردية( �إىل )وكيل خدمات(، وعمالبن�ض �ملادة 
)14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. 
فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد 
مكتب  مر�جعة  عليه  ذلك  حيال  �عرت��ض  �ي  لديه  فمن  �العالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0028695
�ملخط�ر : خالد جمعه �ل�سلح - فل�سطيني �جلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم )784194592868692(

�لعن�و�ن : �أبوظبي - �لعني ، هاتف رقم : )0505332793(
�ملخطر �إليه : �نعام �هلل حبيب �هلل - باك�ستاين �جلن�سية - �لعن�و�ن : ر�أ�ض �خليمة  - هاتف رقم : )0503771557(

مو�سوع �الإخطار : بدفع قيمة �ل�سيكات
�لوق�ائ�ع : حيث �أن �ملخطر �ليه حرر �سيكات و بياناتهم كالتايل :

�سيك رقم )000002( بقيمة )16،750( درهم )�ستة ع�سر �لف و �سبعمائة و خم�سون درهم( م�سحوب على )بنك   /1
دبي �لتجاري( م�ستحق �لدفع بتاريخ 20/07/2018

)�ستة ع�سر �لف و �سبعمائة و خم�سون درهم( م�سحوب على )بنك  درهم  بقيمة )16،750(  �سيك رقم )000003(   /2
دبي �لتجاري( م�ستحق �لدفع بتاريخ 20/10/2018

)�ستة ع�سر �لف و �سبعمائة و خم�سون درهم( م�سحوب على )بنك  درهم  بقيمة )16،750(  رقم )000004(  �سيك   /3
دبي �لتج�اري( م�ستحق �لدفع تاريخ )20/01/2019(

- �ل�سيكات حمررة ل�سالح �ملخطر - وال يقابلهم ر�سيد قابل لل�سحب، - وحيث �أن �ملخطر �إليه يرف�ض �سد�د قيمة �ل�سيكات 
قيمة  دف��ع  بال�سرورة  �ليه  �ملخطر  �إخطار  يف  يرغب  �ملخطر  ف��اإن  وعليه   - �ل��ودي��ة،  �لطرق  كافة  ��ستنفاذ  �لرغم من  على 
�ل�سيكات يف فرتة �أق�ساها خم�سة �أيام من تاريخ �إ�ستالم �الإخطار و�ال �سوف ي�سطر �أ�سفا الإتخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �سده،  

- وعليه يلتم�ض �ملخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل �إخطاركم بهذ� ر�سميا ،

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0030588
�إخطار عديل

�ملخط�ر : �لبانو�ض لتجارة �الطار�ت و�لرجنات ذ،م،م رخ�سة �سادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية يف �ل�سارقة بالرقم )545919( وميثلها 
�ل�سيد/ مو�سى �بر�هيم جمال نور وكياًل عنه �ل�سيد/ عزت �له نادر حقيقت - �إير�ين �جلن�سية وكيال عنه �ل�سيدة/ �سكينه ح�سني �سريف نز�د 
�لعدل  �لكاتب  �ل�سيد  لدى  وكالة م�سدقة  )784198042729420( مبوجب  رقم  �مار�تية  هوية  - وحتمل  �جلن�سية  �إير�نية   - د�ستي 
يف دبي بالرقم )2019/1/195374( بتاريخ )2019/09/29(،  �لعنو�ن : �ل�سارقة - �ل�سناعية رقم 8 – �سارع �لنهدة - �سربة رقم 

0527743624  : رقم  هاتف   - هيدو�ض  عبد�هلل  جعفر  حممود  ملك   -  )C-36(
دبي  �لعنو�ن:  – �جلن�سية:�إير�ن.  حممودي  حممود  طيب  حممد  �ل�سيد/  وميثلها  �ض.ذ.م.م  �ل�سيار�ت  غيار  لقطع  �لطو�ري   : �إليه  �ملخطر 
– قريب حمل �سو�حل �خلليج - هاتف رقم :  30/2 ملك حممد بن علي �لقيزي - عجمان - �سارع �الحتاد  منطقة نايف - حمل رقم   –

0507444925 - 042288614
مو�سوع �الإخطار : �إخطار عديل بالوفاء بقيمة )21،260( و�حد وع�سرون �ألفاً ومئتان و�ستون درهما،

قام  و  لل�سيار�ت  �إطار�ت  ب�سر�ء  قام  �إليه  �ملخطر  �ن  يف  تتمثل  �إليه  و�ملخطر  �ملخطر  بني  فيما  �لتجارية  �ملعامالت  لبع�ض  نتيج�ة  �لوق�ائ�ع: 
عاد  ولكنه  �ل�سيك  بتحرير  �ملخطر  وقام  �سيك  على  درهما   )21،260( بقيمة  للمخطر  �ل�سد�د  م�ستحق  �ملبلغ  ب�سد�د  يقم  ومل  با�ستالمها 
ب�سبب �أنه بدون ر�سيد، وبيانات �ل�سيك كاالآتي : �ل�سيك رقم )909570( بقيمة )21،260( درهم بتاريخ )2018/02/12( و�مل�سحوب 
على بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني، وحاول �ملخطر باالت�سال على �ملخطر �إليه مر�ر�ً وتكر�ر�ً و مر�جعته و�ملماطلة من قبله ولكن دون �ي جدوى،  
لذلك ، �أن �ملخطر يخطر �ملخطر �إليه ب�سرورة �سد�د �ملبالغ �ملرت�سدة بذمته و�مل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد �أق�ساه )5( �أيام من تاريخ 
تبلغكم هذ� �الإخطار و�ال �سوف ي�سطر �ملخطر �ىل �تخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ �مل�ستحق له مع �لفائدة و�لتعوي�ض مع 
�ملرتتبة  �لقانونية  �الآثار  كافة  ول�سريان  ملفعوله  ونفاذ�  به  للعمل مبا جاء  �الخطار  بهذ�  فاملخطر تخطركم   - لذلك  �حلقوق،   باقي  حفظ 

عليه يف مو�جهتكم،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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 اإخطار عديل بالوفاء 

رقم 2021/25880
�خطار قانوين

�ملخطرة : �لباب �ملمتاز للتجارة ميثلها مالكها �سالح نيتهيا �بر�هيم كوتي - هندي �جلن�سية،  عنو�نها �ملختار/ مكتب �حلمد للمحاماة 
 / �لهاتف  رقم   -  204 رقم  �لثاين  �لطابق  �ملو�رد  برج   - �خلان  �سارع   -  3 �ملجاز   - �ل�سارقة  باإمارة  �لكائن  �لقانونية  و�ال�ست�سار�ت 

بوكالة �ملحامي / حمد �لقو��سي  ،065549449
�إىل �ملخطر �إليهما : 1 - �سركة �لفجرية �لوطنية للمقاوالت ذ،م،م - �لعنو�ن / �إمارة دبي - بر دبي - �لرفاعة - �سارع �لبنك - بن�اي�ة �أف �أن �سي - 
 قرب فندق عارف ك�ستل - رقم مك�اين / 2731394866، هاتف رقم / 043938888 ، هاتف متحرك / هاتف رقم / 0504547575
لبناين �جلن�سية، �لعنو�ن / �إمارة دبي - بر دبي - �لرفاعة - �سارع �لبنك - بناية �أف �أن �سي - قرب فندق عارف   - زهره  يو�سف حنا   -  2

ك�ستل - رقم مكاين / 2731394866، هاتف رقم / 0508884567 - 0506565605 
�ملو�سوع : تكليف بالوفاء ب�سد�د مبلغ وقدره 166،435،68درهم،

- وحيث �أنه قد تر�سد للمخطرة بذمة �ملخطر �إليهما �إجمايل مبلغ 166،435،68 درهم ))مائة و�ستة و�ستون �ألف و�أربعمائة وخم�سة 
وثالثون درهما وثمانية و�ستون فل�سا(( م�ستحق �لدفع ، وذلك �ملبلغ مرت�سد للمخطرة من قيمة �ملعامالت �لتجارية بني �لطرفني،

- وحيث �أنه قد طلبت �ملخطرة من �ملخطر �إليهم�ا ب�الطرق �لودية ب�سد�د مبلغ �ل�دين �ملرت�سد يف ذمتهما �ملذكور �عاله �إال �أنهما �متنعا 
عن �ل�سد�د بدون وجه حق �أو مربر م�سروع ، ومن ثم تكلف �ملخطرة �ملخطر �إليهما ب�سرعة �سد�د �ملبلغ �ملذكور �عاله �ملرت�سد يف ذمتهما 

للمخطرة، خالل خم�سة �أيام كحد �أق�سى من تاريخه و�إال �سوف ن�سطر �أ�سفني التخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية �سدكم، 
وخم�سة  و�أربعمائة  �ألف  و�ستون  و�ستة  )مائة  درهم   166،435،68 قدره  �لبالغ  �لدين  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  فاأننا نخطركم  ل�ذلك، 
وثالثون درهما وثمانية و�ستون فل�سا( �ملرت�سد للمخطرة بذمة �ملخطر �إليهما ، وذلك خالل خم�سة �أيام كحد �أق�سى من تاريخه و�إال 

�سوف ن�سطر ��سفني التخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية �سدكم حلفظ حقوق �ملخطرة،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 1928/2021/11 مدين جزئي  
تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 

�إىل حمكوم عليه 1- حمد علي عبد�لرحمن �حمد �ملدين - جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن حمكوم له : �حمد عبد�هلل حممد ح�سن 

وميثله : حممد عيد جا�سم حممد �ل�سويدي  
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2021/9/13  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ 7000  بان  �ملدعي عليه  بالز�م  ل�سالح/ �حمد عبد�هلل حممد ح�سن 
دينار كويتي و�لفائدة �لقانونية 5% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته 
�لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ 200 درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
�لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم  �ليوم  لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533 العدد 13413 بتاريخ 2021/12/10 

 اعالن بالن�شر
   2883/2021/315 اإ�شتئناف عمايل  

مذكرة �إعالن بالن�سر )�إ�ستئناف(
تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 

�ىل �مل�ستاأنف �سده /1- بر�جيت كافوجنابويل - جمهول حمل �القامة
مبا �ن �مل�ستاأنف / جيم بال�ض - �ض ذ م م 

وميثله / عبد�لرحمن ن�سيب عبد�لرحمن بن ن�سيب  
قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2021/91 عمايل جزئي.  

�سباحا   10.00 �ل�ساعة   2021/12/12 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
بقاعة �لتقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
70197
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الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة-وام

 ي�سارك منطاد �الإمار�ت يف مهرجان 
�لدويل  �الإي��ط��ايل  مندوفية  وكاأ�ض 
يناير  يف  ي���ق���ام  �ل�����ذي  ل��ل��م��ن��اط��ي��د 
�ملقبل مبنطاد خليفة �لقائد و�ملتوج 
ب�سورة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
�لدولة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�سمري  وم���ن���ط���اد  �هلل"  "حفظه 
ب�����س��ورة �ساحب  و�مل���ت���وج  �الحت������اد 
بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�ملجل�ض  ع�����س��و  �ل��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 

�الأعلى حاكم �ل�سارقة.
وت���اأت���ي م�����س��ارك��ة م��ن��ط��اد �الإم�����ار�ت 
يف �مل���ه���رج���ان ب���دع���وة ر���س��م��ي��ة من 
وك����ذل����ك �سمن  ع��ل��ي��ه  �ل���ق���ائ���م���ني 
ملنطاد  �ل�ستوية  �مل�ساركات  �سل�سلة 
خليفة �لقائد و�لتي �ست�سمل كذلك 
مدينة �ستودو �ل�سوي�سرية وتنهامي 
م����ت����ال ع���ا����س���م���ة �ق���ل���ي���م���ة ت�����ريول 

�لنم�ساوية.

وقال �لكابنت طيار عبد�لعزيز نا�سر 
�ملن�سوري رئي�ض منطاد �الإمار�ت �إن 
�لدعوة �لتي تلقيناها من �ملهرجان 

جاءت  للمناطيد  �ل��دويل  �الإيطايل 
مل�ساركاتنا  �ل��ك��ب��ري  �ل��ن��ج��اح  ث��م��رة 
�ل�سابقة  �الأع����������و�م  يف  �ل�������س���ت���وي���ة 

من  �لكبري  �لرتحيب  لقيت  و�لتي 
و�جلمهور  �إي��ط��ال��ي��ا  يف  �مل�����س��وؤل��وي��ن 
�الإيطايل �لذي تو�ىل على م�ساعدة 

طاقم �لفريق يف �لتجهيز و�العد�د 
ل��ل��ط��ري�ن ���س��م��ن ن��ه��ج �ل��ف��ري��ق يف 
�إتاحة �لفر�سة للجمهور يف �مل�ساركة 

�إيجاد  ب��ه��دف  و�الإع����د�د  بالرتكيب 
لتو�سيل  �أك��رب  وتقارب  تعاون  مناخ 
روؤية ور�سالة قيادة �الإم��ار�ت يف مد 

�لعامل  �سعوب  �لتو��سل بني  ج�سور 
و�أ�ساد  ومدنها.  بالدولة  و�لتعريف 
�ملن�سوري باجلهد �لكبري �لذي يقوم 

ب��ه �أف����ر�د وط��اق��م منطاد �الإم����ار�ت 
�مل�����س��ارك��ات �ل�����س��ت��وي��ة و�لتي  خ���الل 
ب�سدة  ميتاز  وطق�ض  مناخ  يف  ت��اأت��ي 
�ل��ربودة ي�سل �إىل 15 درج��ة حتت 
�مل�ساركات  �أثناء  وباالأخ�ض  �ل�سفر 
يف  للتحليق  و�لتجهيز  و�الإع���د�د�ت 
�أوقات �لليل. و�سينظم فريق منطاد 
�مل�����س��ارك��ة معر�سا  �الإم�����ار�ت خ��الل 
للم�ساركات  �ل��ف��وت��غ��ر�ف��ي��ة  لل�سور 
حيث  �لقائد  خليفة  ملنطاد  �لعاملية 
�لت�سميم  ع����ن  خ���الل���ه���ا  ���س��ي��ع��ل��ن 
�جلديد لعدد من �ملناطيد �جلديدة 
وم��ن��ه��ا ت�����س��ن��ي��ع م��ن��ط��اد �الإم������ار�ت 
ب�سورة  و�مل���ت���وج  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��امل��ي��ة 
بن  حم��م��د  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة 
ت��ق��دي��ر� وع��رف��ان��ن��ا مل��ا ق��دم��ه �سموه 
م��ن ع��ط��اء وث��ق��ة ل�سباب �الإم����ار�ت 
ودعم م�سريتهم و�إي�سالها لكل دول 

�لعامل.

•• دبي-الفجر

�ل�سيخ  ���س��م��و  ودع������م  رع����اي����ة  حت����ت 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����س���د �آل 
�ملجل�ض  رئي�ض  دبي  مكتوم ويل عهد 
بطولة  ر�سميا  �فتتحت  �لتنفيذي 
للقفز  �ل�������س���اد����س���ة  �ل����دول����ي����ة  دب�����ي 
باملظالت و�سط �هتمام حملي وعاملي 
نوعه  م��ن  و�الأول  �الأب�����رز  ب��احل��دث 
كما  �ل��ع��امل  �مل��ظ��الت يف  على �سعيد 
�لتي   19 كوفيد  جائحة  بعد  وكيفا 

غريت جمرى �الأحد�ث و�حلياة .
مب�سطا  ومعرب�  �الفتتاح  جاء حفل 
�جلديد  باملبنى  و�أق��ي��م  �حل���دث  ع��ن 
و�ل��ر�ئ��ع ل�سكاي د�ي��ف دب��ي مبنطقة 
روؤ�ساء  ومب�ساركة  �ل�سياحي  �مليناء 
عن  �مل�سوؤولني  م��ن  وكوكبة  �ل��وف��ود 
للريا�سات  �ل��دويل  ب��االحت��اد  �للعبة 
�جلوية و�الحتاد �لدويل للمظالت . 

وق��د حر�ض يو�سف �حل��م��ادي مدير 
�مل���ن���ظ���م���ة ل��ل��ب��ط��ول��ة على  �ل���ل���ج���ن���ة 
�سمو  �ىل  و�ل��ع��رف��ان  �ل�سكر  توجيه 

ر��سد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�سيخ 
رئي�ض  دب�����ي  ع���ه���د  ويل  م���ك���ت���وم  �آل 
رعايته  ع���ل���ى  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����ض 

�ل�����ك�����رمي�����ة  ودع�����م�����ه �ل�����الحم�����دود 
و�ملظالت  عامة  �جل��وي��ة  للريا�سات 
حتيات  نقل  و  �خل�سو�ض  وج��ه  على 

�حتاد  رئي�ض  �ل��ن��ي��ادي  ح��م��وده  ن�سر 
�الإم��������������ار�ت ل����ل����ري����ا�����س����ات �جل����وي����ة 
لكافة  بالتوفيق  و�أمنياته  للح�سور 

�لوفود �مل�ساركة.
وق����ال �حل���م���ادي :" �إن���ن���ا ���س��ع��د�ء يف 
�الإمار�ت �أن نحت�سن �لبطولة للمرة 
حمنة  �ع��ق��اب  يف  وخ��ا���س��ة  �ل�ساد�سة 
�جل���ائ���ح���ة �ل���ت���ي �أمل�����ت ب���ال���ع���امل كله 
و�سنكون �أكر �سعادة حينما ي�ستمتع 
م��ن م�ساركني  ك��ل �سيوف �الم���ار�ت 
مبناف�سات  وم��ت��اب��ع��ني  وم��ن��ظ��م��ني 

�لبطولة .
من جانب �آخر �نطلقت  �سباح �أم�ض 
�ل���ي���وم �الول  �خل��م��ي�����ض م��ن��اف�����س��ات 
م���ن �ل��ب��ط��ول��ة ح��ي��ث م���ن �مل���ق���رر �ن 
هي  م�سابقات  �رب��ع  يف  �لتناف�ض  يتم 
�ملاء )�مل�سافة و�لهدف  �لتزحلق على 
و�ل�سرعة وفري �ستايل ( ودقة �لهدف 
و�لثماين"  "�لرباعي  و�ل��ت��م��ا���س��ك 

. وك��م��ا ه��و م��ع��روف ف��اإن��ه يحق لكل 
منتخب وف��ق �ل��الئ��ح��ة �مل�����س��ارك��ة يف 
مت�سابقني  بثالثة  �لتزحلق  م�سابقة 
ي�سارك  فيما  نتائجهم  جميع  توؤخذ 
مب�سابقة �لهدف بخم�سة مت�سابقني 
ت���وؤخ���ذ ن��ت��ائ��ج �ف�����س��ل �رب���ع���ة منهم 
�لرباعي  يف  في�سارك  �لتما�سك  �م��ا 
�مل�سور  بينهم  مت�سابقني  بخم�سة 
�جلوي ويف �لثماين بت�سعة مت�سابقني 

بينهم �ل�سور �جلوي .
وكانت لفتة ر�ئعة من �الحتاد �لدويل 
�أن يحر�ض على تهنئة �حتاد �الإمار�ت 
للريا�سات �جلوية مبنا�سبة ��ستمر�ر 
ن�سر حموده �لنيادي رئي�ض لالحتاد 
�الوملبية  �ل��ف��رتة  يف  �الحت����اد  ل��دف��ة 
�ملقبلة وحتى �وملبياد باري�ض 2024 
�أهله  و�ف��ق  �الختيار  ه��ذ�  �أن  معترب� 
وهو مك�سب كبري للريا�سات �جلوية 

�لعاملية .

منطاد االإمارات ي�شارك يف مهرجان وكاأ�ص مندوفيه االإيطايل

االحت�د الدويل يهنىء الني�دي 

افتتاح »مب�شط ومعرب« لبطولة دبي الدولية للمظلت وارتياح بالغ باملوقع 

•• اأبوظبي-وام 

وقعت موؤ�س�سة ز�يد �لعليا الأ�سحاب �لهمم �تفاقية تفاهم م�سرتكة مع جمعية 
�الإمار�ت للخيول �لعربية ب�ساأن �الإ�سر�ف وتقدمي �خلدمات �لبيطرية للخيول 
متخ�س�سني  بيطريني  �أطباء  خالل  من  �جلمعية  و�ستقوم  للموؤ�س�سة.  �لتابعة 
�إىل  بتقدمي كافة �خلدمات و�لرعاية �لبيطرية وتنفيذ زيار�ت ميد�نية دورية 

�ملوؤ�س�سة لتقدمي كافة �خلدمات �لبيطرية للخيول باملوؤ�س�سة.
عبد  �هلل  عبد  �سعادة  �لهمم،  الأ�سحاب  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�س�سة  عن  �الإتفاقية  وقع 
�لعايل �حلميد�ن، �الأمني �لعام للموؤ�س�سة، وعن جمعية �الإمار�ت للخيول �لعربية، 
�سعادة حممد �أحمد �حلربي، مدير عام �جلمعية، وح�سر مر��سم �لتوقيع �لتي 

جرت مبقر موؤ�س�سة ز�يد �لعليا لفيف من قياد�ت �ملوؤ�س�سة و�جلمعية.
ومبوجب �التفاقية .. تقوم جمعية �الإمار�ت للخيول من خالل �لزيار�ت �مليد�نية 
و�لع�سبي،  �ل�سريري  و�لفح�ض  �لعظام  بتقييم  �لبيطري  لطبيبها  �ل��دوري��ة 
وتقدمي عالج �لع�سالت و�لهيكل �لعظمي، و�حلقن بالع�سل،و�خلياطة بالغرز 
و�إز�ل��ت��ه��ا، ف�ساًل ع��ن �ل��ع��الج �مل��و���س��ع��ي، وت��وف��ري �ل��ع��الج و�ل��ل��ق��اح��ات �خلا�سة 
باخليول، �إ�سافة �إىل قيام �جلمعية بالتن�سيق مع جهات �أخرى بفح�ض موجات 
�ملعدة  وتنظري  �لعام،  �الأ�سنان  وطب  �ل�سينية،  باالأ�سعة  وت�سوير  �ل�سوتية  فوق 

للخيول �لتابعة للموؤ�س�سة .
و توفر موؤ�س�سة ز�يد �لعليا الأ�سحاب �لهمم �لرتجمة �لفورية لالأعمال �مل�سرتكة 
بني �جلانبني بلغة �الإ�سارة، وتنظم دور�ت تاأهيلية بلغة �الإ�سارة ومهار�ت �لتعامل 
�خلدمات  لتقدمي  لتاأهيلهم  �ملخت�سني  �جلمعية  ملوظفي  �لِهمم  �أ�سحاب  مع 
�أخبار  �إىل تقدمي �لدعم �الإعالمي بن�سر  �إ�سافة  �لِهمم،  �أ�سحاب  و�لتعامل مع 

�جلمعية على و�سائل �لتو��سل �خلا�سة باملوؤ�س�سة.
ورحب �سعادة عبد �هلل عبد �لعايل �حلميد�ن بالتوقيع على �التفاقية مع جمعية 
يف  وعاملياً  و�قليمياً  حمليا  و�لتميز  �لريادة  �ساحبة  �لعربية  للخيول  �الإم��ار�ت 
�خلدمات �ملقدمة ملالك ومربي �خليل �لعربية وتقدم �لعديد من �خلدمات لكل 
�أف�سل �لدول جلذب  �ملعنيني باخليل �لعربي، وتعمل جلعل دولة �الإم��ار�ت من 

�أف�سل �لفعاليات �لدولية �ملخت�سة باخليل �لعربي وخدماته.
خدمات  تقدمي  على  باملو�فقة  �مل��ب��ادرة  تلك  على  باجلمعية  �مل�سوؤولني  و�سكر 
للموؤ�س�سة مبركز  �لتابعة  للخيول  باملجان  �ملتكاملة  �لبيطرية  �لطبية  �لرعاية 
�لعالج بركوب �خليل، م�سري�ً �إىل �أن �ملوؤ�س�سة حتر�ض على تعزيز �أو��سر �لتعاون 
ملنت�سبيها،  عاملية  مبعايري  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  �أج���ل  م��ن  �ملتخ�س�سة  �جل��ه��ات  م��ع 
وحتر�ض �أي�ساً على متتع �خليول مبركز �لعالج بركوب �خليل �لتابع للموؤ�س�سة 
و�جلل�سات  �ل��رب�م��ج  تنفيذ  م��ن  تتمكن  لكي  و�ل��ع��ن��اي��ة  �ل��رع��اي��ة  �سبل  باأف�سل 

�لعالجية �ملقررة با�ستخد�مها ملنت�سبي �ملوؤ�س�سة من فئات �أ�سحاب �لهمم بهدف 
و�لنمو  �حل�سي  �لتكامل  مثل  لديهم  و�ل��وظ��ائ��ف  �مل��ه��ار�ت  م��ن  �لعديد  تطوير 

�لع�سبي و�الإدر�ك �حل�سي �حلركي و�لتو�زن.
وذكر �سعادته �أن مركز �لعالج بركوب �خليل يعد �الأول من نوعه على م�ستوى 
و�لوظيفي  �لطبيعي  للعالج  ��سرت�تيجية  طريقة  ويعتمد  �الأو���س��ط،  �ل�سرق 
�لتكامل  ت�سمل  �لتي  �حل�سان  حركة  فيه  وي�ستخدم  �للغوي،  و�لعالج  و�لنطق 
�أن  مو�سحاً  �حل��رك��ي..  �حل�سي  �الإدر�ك  وم��ه��ار�ت  �لع�سبي  و�ل��ن��م��و  �حل�����س��ي، 
�لعالج باخليول ُيعد �إحدى �لو�سائل �لفعالة �لتي ت�ستخدم ملعاجلة �لعديد من 
م�سكالت مر�سى �لتوحد وتدريبهم وتنمية قدر�تهم على �حلركة و�لتو�زن، كما 
يعالج �أي�ساً �إ�سابات �لعمود �لفقري و�جللطات �لدموية، وتلف غ�ساء �الأع�ساب 
وم�سكالت �الإدر�ك و�ل�سلل �لدماغي، ف�ساًل عن عالج فئات متالزمة د�ون وممن 

يعانون �سعف �ل�سمع و�لكالم و�لروؤية و�مل�سكالت �ملتعلقة بالك�سور �لعظمية.
�ل�سيخ  �سمو  توجيهات  مبوجب  �جلمعية  �أن  �حل��رب��ي  حممد  �أك��د  ناحيته  م��ن 
من�سور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة رئي�ض 
جمل�ض �إد�رة جمعية �الإمار�ت للخيول �لعربية، و�ملتابعة �حلثيثة من �ل�سيخ ز�يد 
�إد�رة جمعية �الم��ار�ت للخيول �لعربية  بن حمد �آل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
ترحب بالتعاون مع كل �ملوؤ�س�سات بالدولة لتبادل �خلرب�ت، و�لو�سول بخدماتها 

به  و�اله��ت��م��ام  �لعربي،  �الأم���ر مب��ا ي�سب يف م�سلحة �خليل  يهمه  م��ن  ك��ل  �إىل 
ورعايته باعتباره �إرثا ح�ساريا يعزز قيم وتقاليد دولة �الإمار�ت.

وقال �حلربي �سعد�ء بال�سر�كة مع موؤ�س�سة ز�يد �لعليا الأ�سحاب �لهمم، مبوجب 
يلزم  ما  بكل  ورعايتها  �ملوؤ�س�سة  خليول  �لبيطرية  �خلدمات  لتقدمي  �التفاقية 
�لرب�مج  م��ن  ل�سل�سلة  ب��د�ي��ة  جم��رد  �خل��ط��وة  ه��ذه  �أن  ونعترب  عليها،  للحفاظ 
من  �لهمم،  الأ�سحاب  م�سابقة  تنظيم  ذلك  يف  مبا  ن�ستهدفها  �لتي  و�لفعاليات 
جميعا،  نفو�سنا  على  �لغالية  �لفئة  تلك  جتاه  �الجتماعية  م�سوؤوليتنا  منطلق 
�لتي حتظى باهتمام خا�ض من �لقيادة �لر�سيدة، مبا ي�سع �الإم��ار�ت يف مكانة 

مرموقة عامليا مل�ستوى خدماتها ورعايتها الأ�سحاب �لهمم.
و�أ�ساف ت�سعى �جلمعية لتحقيق روؤية �لقيادة �لر�سيدة لدولة �الإمار�ت يف جمال 
تقدمي �خلدمات للخيول �لعربية و�الهتمام بها، مبا ي�سمن حتقيق �لتطلعات، 
و�قتناعاً منهما باأهمية ت�سجيع وب�سط �لعمل �الجتماعي و�الإن�ساين، ورغبة منها 
يف حتقيق نقلة نوعية خلدماتها من خالل تكثيف �لتو�جد �مليد�ين و�النفتاح 
على كافة �ملوؤ�س�سات، وتاأتي تلك �خلطوة مع موؤ�س�سة ز�يد �لعليا الأ�سحاب �لهمم 
�لتي تتفق مع مقت�سيات نظامنا �الأ�سا�سي، معربا عن تقديرهم لدور �ملوؤ�س�سة 
�ل�سريحة �ملهمة من �ملجتمع، ورفع م�ستوى جودة �خلدمات  يف �الهتمام بتلك 

�ملقدمة لهم يف كل �ملجاالت.

»االإمارات للخيول العربية« تقدم الرعاية البيطرية للخيول التابعة ملوؤ�ش�شة »زايد العليا«

•• اأبوظبي- وام 

عقد جمل�ض �إد�رة نادي �أبوظبي للريا�سات �لبحرية �جتماعه  
رئي�ض  نهيان  �آل  �سلطان بن خليفة  بن  �ل�سيخ حممد  برئا�سة 
�لنادي رئي�ض �حتاد �لريا�سات �لبحرية، وبح�سور �أحمد ثاين 
�ملنتدب  �لع�سو  �الإد�رة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  �لرميثي  مر�سد 

و�أع�ساء جمل�ض �الإد�رة.
�أبوظبي  ناديي  �لدمج بني  بعد  �الأول  �الجتماع هو  ويعد هذ� 
�ل�سر�عية  للريا�سات  و�أبوظبي  �لبحرية  للريا�سات  �ل��دويل 

و�ليخوت.
وناق�ض �الجتماع �عتماد �آلية �لعمل �خلا�سة بعملية �لدمج بني 
و�لفعاليات  �الأح��د�ث  تاأثر  دون  �لعمل  ت�سيري  و�سبل  �لناديني 
�ل�سباقات  �أو  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ري��ا���س��ات  تخ�ض  �ل��ت��ي  ت��ل��ك  ���س��و�ء 

و�لفعاليات �لرت�ثية.
كما �عتمد �الجتماع قر�ر�ً با�ستمر�ر جميع �الأحد�ث و�لفعاليات 
من  و�لتاأكد  تاأثر  دون  �لكيانني  مظلة  حتت  تقام  كانت  �لتي 
�سريها على �ل�سكل �الأمثل خلدمة �لريا�سات �لبحرية ب�سكل 

عام وع�ساق �ل�سباقات و�لرت�ث.
من جهته وجه �أحمد ثاين مر�سد �لرميثي �ل�سكر �إىل �ل�سيخ 
حممد بن �سلطان بن خليفة �آل نهيان على توجيهاته ب�سرورة 
��ستمر�ر عمل �لكيانني دون تاأثر، موؤكد�ً �أن �ملجل�ض ي�سعى بكل 
على  �سلبي  تاأثري  �أي  دون  �لدمج  عملية  يف  �لت�سريع  �إىل  قوة 

ع�ساق �لبحر.
كافة  �ل��ع��م��ل يف  ل�سري  م��ر�ق��ب��ة حثيثة  ه��ن��اك  �أن  ع��ل��ى  و���س��دد 
تقام  �لتي  �لفعاليات  �الأح���د�ث  يخ�ض  فيما  �سو�ء  �الجت��اه��ات 
�خلا�سة  �الإج���ر�ء�ت  يخ�ض  فيما  �أو  �النتقالية  �لفرتة  خ��الل 

بالدمج.
و�أك����د �أن �ل��ك��ل ي��ع��م��ل ب��ك��ل ط��اق��ت��ه م��ن �أج����ل �إجن����از �ملهمتني 
عمل  ��سرت�تيجية  هناك  �أن  �إىل  م�سري�ً  �الأك��م��ل،  �ل�سكل  على 
م�ستقبلية �سيتم �الإع��الن عنها فور �النتهاء من �متام عملية 
حتت  تقام  �لتي  و�لفعاليات  �لقطاعات  بكافة  تخت�ض  �لدمج 

مظلة نادي �أبوظبي للريا�سات �لبحرية.
�أج��ل متام  م��ن  �لتامة يف �جلميع  ثقته  ع��ن  �لرميثي  و�أع���رب 
�ملهمة مبا يليق با�سم ومكانة �لنادي، وكذلك مبا ي�ستحقه �أهل 

�لبحار وع�ساقه �سو�ء �أهل �ل�سباقات �حلديثة �أو �لرت�ثية .
ووجه �ل�سكر �إىل �لقيادة �لر�سيدة على دعمها �لد�ئم و�مل�ستمر 
للريا�سة ب�سكل عام و�لريا�سات �لبحرية ب�سكل خا�ض، موؤكد�ً 
�أن دعم �لقيادة هو �لر�فد �الأول لكل �الإجن��از�ت �لتي تتحقق 

على �أر�ض �لو�قع.

»اأبوظبي للريا�شات البحرية« يعقد اجتماعه االأول ويعتمد اآلية الدمج
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•• دبي -الفجر

مو��سم  �أك��ر  �أح��د  �أبوظبي الحت�سان خامتة  فيه  ت�ستعد  �ل��ذي  �لوقت   يف 
�إث��ارة وت�سويقاً على �الإط��الق، قال حممد بن �سليم : �إن �أهم  �لفورموال 1 
�ل�سائقني �ل�سباب يف �ل�سرق �الأو�سط ُيظهرون �إ�سر�ر�ً جديد�ً للو�سول �إىل 

�أعلى م�ستوى.
وتعترب �ملو�جهة �ملنتظرة يوم �الأحد بني �ل�سائق �لربيطاين لوي�ض هاملتون 
�لكربى  للطري�ن  �الحت���اد  ج��ائ��زة  �سباق  يف  فري�ستابن  ماك�ض  و�لهولندي 
�أ�ساطري  ي�سنعها  �ل��ت��ي  �ملناف�سات  م��ن   2021 �أب��وظ��ب��ي  يف   1 للفورموال 

�سباقات �ل�سيار�ت، و�لتي ميكنها �إلهام جيل جديد من �ملو�هب �ل�سابة.
�لعام  للكارتينج  �الأمم  كاأ�ض  �إط��الق بطولة مينا  �لهدف من  وك��ان هذ� هو 

�لدويل  �الحت��اد  رئي�ض  نائب  وي��رى  �سليم،  بن  بت�سجيع من حممد  �ملا�سي 
ثمارها  ت��وؤت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة  �أن  ع��ل��ى  و����س��ح��ة  م��وؤ���س��ر�ت  للريا�سة  ل��ل�����س��ي��ار�ت 

بالفعل.
وقال حممد بن �سليم، رئي�ض منظمة �الإمار�ت لريا�سة �ل�سيار�ت و�لدر�جات 
�لنارية "لقد �أتاحت بطولة مينا كاأ�ض �الأمم للكارتينج �لفر�سة لكثري من 
وكانت  �الأوىل،  للمرة  �مل�سرح  نف�ض  على  للمناف�سة  �ملنطقة  يف  �ل�سائقني 

�ملوؤ�سر�ت �الأولية م�سجعة للغاية".
وكذلك  �ل�سائقني،  �أف�سل  م�ستويات  حت�ّسن  هو  نالحظه  ما  " �ن  و�أ���س��اف 
�الأمم  كاأ�ض  �الأ�سا�سي لبطولة مينا  �لهدف  �آد�ئهم وهذ� هو  تطور م�ستوى 

للكارتينج و�ملتمثل يف رفع م�ستويات �ل�سائقني من جميع �لنو�حي".
تناف�ض  عندما  �ل�سيار�ت،  ريا�سة  ف��روع  جميع  "يف  �سليم  بن  حممد   وتابع 

�أف�سل �ل�سائقني يف م�ستو�ك، فانك �سريعاً ما تدرك ما يتوجب عليك �لقيام 
به لالرتقاء مب�ستوى �أد�ئك و�مل�سي قدماً".

و�ختتم قائاًل "هذ� هو بال�سبط ما فعله لوي�ض هاملتون وماك�ض فري�ستابن 
�ل�سائقني  ه��ذي��ن  م�ساهدة  �إن  �ل��ك��ارت��ي��ن��ج.  �سباقات  يف  م�سريتهما  خ��الل 
�لر�ئعني يتناف�سان يف �أبوظبي يوم �الأحد ال ميكن �إال �أن يثري �حلما�سة يف 

نفو�ض �أولئك �لذين يحلمون بال�سري على خطاهما ".
�ل�سنو�ت   م��د�ر  على  كم�سروع  للكارتينج  �الأمم  كاأ�ض  مينا  بطولة  و�سممت 
م�ستقباًل  �سي�سبحون  �ل��ذي��ن  �ل�سباب  �ل�سائقني  م��ه��ار�ت  و�سقل  لتطوير 

جنوم �لفورموال 1 و�لر�ليات يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا.
نظمتها  و�لتي  �ملا�سي،  �ل�سهر  �لبطولة  من  �لثانية  �لن�سخة  و��ستقطبت 
 138 �سبيدو�ي  م�سقط  يف  و�أقيمت  لل�سيار�ت  �لعمانية  �جلمعية  وتديرها 

�سائقاً ينتمون �إىل 18 دولة من �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا.
وحقق �حلدث جناحاً كبري�ً ال �سيما لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �لتي 
�سلطنة  وج��اءت  للبطولة،  كبطل  �مل�سيف  �لبلد  مكان  �لوطني  فريقها  حل 

ُعمان يف �ملركز �لثاين وحلت لبنان يف �ملركز �لثالث.
�ملن�سة يف  على  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  �سائقي  ت��ّوج  ذل��ك،  �إىل  باالإ�سافة 
�إليت   1 دي  و�آر  �سائقني(،  )�ستة  �سالنج  ماك�ض  روتاك�ض  �سباقات  م��ن  ك��ل 
�إندور�ن�ض، و�آر دي 1 �إليت �سربينت.  وتاألف فريق �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
مور�ي،  وماك�ض  هيجنز،  وكايدن  بوبري�سوف،  ومك�سيم  ه��ارون،  فار�ض  من 
وكونور كالن�سي، وهاري هانام، وثيو كيكاتي، ولوي�ض �إجنالند، و�سيبا�ستيان 
مور�ي، وحممد مطر �ل�سام�سي، وكايل كومار�ن، و�الي بيج، وحممد هارون، 

وح�سني �أوميد علي وجريج و�ت.

•• دبي -الفجر:

 ت��ت��ج��ه �الأن����ظ����ار �ل���ي���وم �جل��م��ع��ة �ىل 
�ل��ت��ي حتت�سن عند  ج��م��ري�  ���س��و�ط��ئ 
�ل�����س��اع��ة �ل��ث��ان��ي��ة و�ل��ن�����س��ف م���ن بعد 
ظهر مناف�سات �ل�سباق �الأول يف جائزة 
دبي �لكربى للزو�رق �ل�سريعة -�إك�ض 
من  و�خلتامية  �لثانية  �جلولة  ك��ات- 
بطولة �لعامل 2021 و�لتي ينظمها 
نادي دبي �لدويل للريا�سات �لبحرية 
 12 مب�ساركة  �ل�سبت  غ��د  ي��وم  حتى 
من  مت�سابقا   24 متنها  على  زورق���ا 

خمتلف قار�ت �لعامل.
وي��ت��ق��دم ك��وك��ب��ة �ل���ف���رق �مل�����س��ارك��ة يف 
�سفر�ء  �ب��ط��ال��ن��ا  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة 
�الإم���ار�ت���ي���ة ح��ي��ث يت�سدر  �ل��ري��ا���س��ة 
�لثنائي  بقيادة   3 دب��ي  �سرطة  زورق 
ب�����ن هندي  ون���������ادر  �ل�����زف�����ني  ع�������ارف 
وياأتي   91 بر�سيد  �ل��ع��ام  �ل��رتت��ي��ب 
زورق  مبا�سرة  �لثاين  �ملركز  يف  بعده 
ر��سد  �ل��ث��ن��ائ��ي  ب���ق���ي���ادة   5 �ب���وظ���ب���ي 
�لطاير وماجد �ملن�سوري بر�سيد 78 
 4 �ب��وظ��ب��ي  زورق  يحتل  فيما  نقطة 
تورنتي  �ملن�سوري و�سون  فالح  بقيادة 
57 نقطة يليه  �ملركز �لر�بع بر�سيد 
 7 فيكتوري  زورق  �خلام�ض  �ملركز  يف 
�ستارك  و�أريك  بقيادة حممد �ملطلعي 

بر�سيد 52 نقطة.
بقيادة   5 �أب���وظ���ب���ي  زورق  و���س��ي��ك��ون 
�ل���ث���ن���ائ���ي ر�������س�����د �ل����ط����اي����ر وم���اج���د 
�ل�سباق  يف  �ملنطلقني  �ول  �ملن�سوري 
حقق  بعدما  -�جل��م��ع��ة-  �ل��ي��وم  �الأول 
ه��دف��ه ي���وم �أم�����ض ب��ت�����س��در حم���اوالت 

�ف�����س��ل زم���ن و�إح�����ر�ز �أف�����س��ل توقيت 
متفوقا  دق��ي��ق��ة   02.30.3 ق�����دره 
على مت�سدر �لرتتيب �لعام للبطولة 
�لثنائي  بقيادة   3 دب��ي  �سرطة  زورق 
ون��ادر بن هندي  �لزفني  �سيف  ع��ارف 
�لزمن  ���س��ب��اق  ث��ان��ي��ا يف  و�ل������ذي ح���ل 
لت�سعل  دقيقة   02.30.4 م�سجال 
�جلمعة  �ليوم  �ملناف�سة  �لنتيجة  هذه 

يف �ل�سباق �الأول.
ب���ق���ي���ادة   6 م����ون����اك����و  زورق  وج��������اء 
يف  نيكوليني  وم��اث��ي��و  وب��ل��ي  توما�سو 
�مل���رك���ز �ل��ث��ال��ث م�����س��ج��ال زم��ن��ا قدره 
02.31.8 دقيقة بينما حل يف �ملركز 
�لر�بع بفارق �أجز�ء ب�سيطة عن زورق 
�ملن�سوري  ف��ال��ح  ب��ق��ي��ادة   4 �ب��وظ��ب��ي 
و�سون تورنتي وحل زورق فيكتوري 7 
�ستارك  بقيادة حممد �ملطلعي و�ريك 

يف �ملركز �ل�ساد�ض.
�جلمعة  �ل��ي��وم  �الأول  �ل�سباق  وي��اأخ��ذ 
�أه��م��ي��ة خ��ا���س��ة ل���دي جميع �ل����زو�رق 
�مل�ساركة وخا�سة �لزو�رق �لتي تناف�ض 
�ىل  وت�سعى  �لعام  �لرتتيب  قمة  على 
هذه  يف  �لعا�سرة  �لن�سخة  لقب  ح�سم 
�جلولة مما يرفع من درجات �حلما�ض 
�ليوم  �ل�سباق  و�الث��ارة خالل مر�حل 
�سيقام  �ل���ذي  �ل��ث��اين  �ل�سباق  و�أي�����س��ا 

يوم غد �ل�سبت.
ويعول �سفر�ء ريا�سة �المار�ت كثري� 
�ليوم  و�النت�سار  �ل��ف��وز  حتقيق  على 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع �مل��ن��اف�����س��ني وم���ن بينهم 
�ملركز  يحتل  �ل���ذي   6 م��ون��اك��و  زورق 
�لثالث بر�سيد 74 نقطة بفارق 17 
نقطة عن زورق �سرطة دبي 3 �ساحب 

�ل�����س��د�رة ق��ب��ل ج��ول��ة �ل��ي��وم وبفارق 
�لذي   5 �أبوظبي  زورق  عن  نقاط   4
يحتل �ملركز �لثاين يف �لرتتيب �لعام. 
وكانت فعاليات جائزة دبي -�ك�ض كات- 
�الأربعاء يف  �الأول  �أم�ض  ب��د�أت يوم  قد 
�ملائية  دب��ي  قناة  مدخل  عند  موقعها 
يف جمري� بالقرب من �ساطئ �ل�سروق 
�الأنثى  �ل���زو�رق  ت�سجيل  �كتمل  حيث 
�لتنويري  �الج���ت���م���اع  و�ن��ع��ق��د  ع�����س��ر 
يف  و�ملت�سابقني  �ملنظمة  �للجنة  ب��ني 
�أم�ض  �أ�سدها  على  �الإث���ارة  كانت  حني 
�خلمي�ض مع حماوالت ت�سجيل �أف�سل 
�ل�سباق  �ملنطلقني يف  لتحديد  توقيت 
�الأول �ل��ي��وم وك��ذل��ك ط��اف��ت �ل���زو�رق 
�ملائية  دب����ي  ق��ن��اة  �مل�����س��ارك��ة  و�ل���ف���رق 
كرنفالية  م�����س��رية  يف  �الأوىل  ل��ل��م��رة 

بهيجة �حتفاء باحلدث.

63
�الأول  �ل�سباق  م�سافة  �إج��م��ايل  يبلغ 
ت�سمل لفة  63.5 ميال بحريا  �ليوم 
لفة  و15  بحريني(  )ميلني  �لبد�ية 
�لو�حدة  ط��ول  �ل�سباق  ك��ور���ض  ح��ول 
)3،5 ميال بحريا( �إ�سافة �ىل لفتني 
�أميال   4( �ل���و�ح���دة  ط���ول  طويلتني 

بحرية(

حممد ح�رب: حدث ا�شتثن�ئي
�ملدير  ع���ب���د�هلل ح�����ارب  ق����ال حم��م��د 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����ن�����ادي دب�������ي �ل�������دويل 
مناف�سات  �إن  �ل��ب��ح��ري��ة   ل��ل��ري��ا���س��ات 
 -2021 ك����ات  -�إك���������ض  دب����ي  ج���ائ���زة 
روزنامة  يف  ��ستثنائيا  ح��دث��ا  تعترب 
�لبحرية  لل�سباقات  �ل���دويل  �الحت���اد 
�إذ ياأتي معلنا �لتعايف من �ثار جائحة 

كورونا و�لتي منعت �إقامة ن�سخة عام 
2020 لتكون �الإمار�ت �ملكان �لرحب 

ال�ست�سافة �لفعاليات.
ومتابعة  وباأ�سر�ف  �لنادي  �أن  و�أو�سح 
�سعيد  �أحمد  برئا�سة  �ملنظمة  �للجنة 
�لرتتيبات  ك��اف��ة  �أك��م��ل��ت  م�سحار  ب��ن 
ملر�حل �حل�سم �ليوم وغد� و�لتي ياأمل 
ريا�سة  و���س��ف��ر�ء  �أب��ط��ال  خاللها  م��ن 
�لنتائج  �أف�������س���ل  حت��ق��ي��ق  �الإم���������ار�ت 
�ل��ع��امل��ي يف ن�سخته  �ل��ل��ق��ب  و����س��ت��ع��ادة 
عام  يف  �حتفال  خ��ري  ليكون  �لعا�سرة 
و��ست�سافة  �لوطن  و�أعياد  �خلم�سني 

معر�ض "�إك�سبو 2020 دبي".

الزفني: اللقب الع�ملي هدف زورق 
�شرطة دبي

�لزفني  ����س���ي���ف  ع�������ارف  ب��ط��ل��ن��ا  ق�����ال 

�إن هدف   3 دب���ي  ���س��رط��ة  زورق  ق��ائ��د 
�لعاملي  �ل��ل��ق��ب  ه���و حت��ق��ي��ق  �ل��ف��ري��ق 
�ل�سريعة  ل��ل��زو�رق  �ل��ع��امل  بطولة  يف 
موقفه  م��ن  و�ال�ستفادة  ك��ات-  -�ك�����ض 
بر�سيد  �ل���ع���ام  �ل��رتت��ي��ب  ����س���د�رة  يف 
عن  نقطة   13 وب��ف��ارق  نقطة   91
 5 �ب��وظ��ب��ي  �أق�����رب م��الح��ق��ي��ه زورق 
و�أ�ساد �لزفني بالدعم �لكبري و�ملتابعة 
�مل�ستمرة من قبل معايل �لفريق عبد 
�هلل خليفة �ملري، �لقائد �لعام ل�سرطة 
دبي وت�سجيعه �مل�ستمر لطاقم �لزورق 
�أ���س��ه��م يف ���س��ح��ذ �لهمم  �ل����ذي  �الأم����ر 
�ملا�سية  �ملو��سم  يف  بقوة  و�الإ�ستمر�ر 
وحت��ق��ي��ق �أف�����س��ل �ل��ن��ت��ائ��ج م��ن خالل 
�مل�����س��ارك��ة يف �ل��ن�����س��خ��ة �ل��ع��ا���س��رة من 

بطولة �لعامل -�ك�ض كات. 
�للقب  �ل���ذي يحمل  �ل��زف��ني  و�أو���س��ح 
�لثانية  �ل��ن�����س��خ  يف  �ل��ك��ب��ري  �ل���ع���امل���ي 
و�لر�بعة   2013 و�لثالثة   2012
2014 و�خلام�سة 2015 و�ل�ساد�سة 
2016 �ن جائزة دبي متثل له �أهمية 
ك��ب��رية خ��ا���س��ة ���س��ب��اق��ي �ل���ي���وم وغد� 
متمنيا �لتوفيق و�لنجاح يف بلوغ هدفه 
�لكبري و�هد�ء �لقيادة �لعامة ل�سرطة 

دبي �للقب �لعاملي للمرة �الأوىل.

12
12 زورق����ا  ي�������س���ارك يف ج���ائ���زة دب����ي 
ه����ي: ���س��رط��ة دب����ي 3 ب��ق��ي��ادة ع���ارف 
 4 و�بوظبي  هندي  بن  ون��ادر  �لزفني 
تورنتي  �ملن�سوري و�سون  فالح  بقيادة 
�لطاير  ر�����س���د  ب��ق��ي��ادة   5 و�أب���وظ���ب���ي 
بقيادة   6 وموناكو  �ملن�سوري  وماجد 

نيكوليني  وم���اث���ي���و  ب����ويل  ت��وم��ا���س��و 
�ستارك  �أري����ك  ب��ق��ي��ادة   7 وف��ي��ك��ت��وري 
وحممد �ملطلعي وبريطانيا 8 بقيادة 
ونيو  كامبيل  ومارتن  ويليامز  �سكوت 
كيتا�سيف  خم��ائ��ي��ل  ب��ق��ي��ادة   9 ���س��ت��ار 
 10 و)222(  فاندي�سيف  ودمي��رتي 
ود�رين  كاربيتيال  ج��ي��وف��اين  ب��ق��ي��ادة 
 16 ����س���و�ردي  وف��وري�����س��ت��ي  نيكل�سون 
بقيادة روبريتو لو بيانو وغيامبابولو 
بقيادة   17 و�ل���ك���وي���ت  م��ون��ت��اف��وك��ي 
وم�سطفى  �ل���ع���م���اين  ع��ب��د�ل��ل��ط��ي��ف 
بقيادة   22 �م����ات����و  وب���ا����س���ت���ا  د����س���ت���ي 
�ليفريدو �ماتو و�ساول بوباكو  و�ت�ض 
بي �أي 96  بقيادة �ل�سقيقني رو�ساريو  

وجوز�بي دي كوال.

نقل مب��شر
خدمة  ل��الإع��الم  دب��ي  موؤ�س�سة  ت��ق��دم 
�لبحرية  �لريا�سات  لع�ساق  متميزة 
و�سباقات �لزو�رق �ل�سريعة من خالل 
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•• اأبوظبي- وام 

 تبد�أ مز�ينة مدينة ز�يد يف مهرجان �لظفرة بدورته �خلام�سة ع�سرة، �سباح 
�ليوم، ، تركيب �ل�سريحة �الإلكرتونية "�لرت�سي�ض" لالإبل �مل�ساركة، وي�ستمر 
يف  ز�ي���د  مبدينة  �مل��ز�ي��ن��ة  م��وق��ع  يف  �جل���اري  دي�سمرب   12 لغاية  �لرت�سي�ض 

منطقة �لظفرة.
ياأتي تر�سي�ض �الإبل �سمن �ال�ستعد�د�ت �ملكثفة النطالق مز�ينة مدينة ز�يد 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  رعاية  حتت  يقام  �ل��ذي  �لظفرة،  مبهرجان 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة ، وبتنظيم 
مع  بالتز�من  باأبوظبي،  و�لرت�ثية  �لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة 

�الحتفاء بعام �خلم�سني، يف �لفرتة من 14 لغاية 23 دي�سمرب �جلاري.
وت�ستقبل �ملز�ينة �الإبل �ملحليات و�ملجاهيم و�ملهجنات �الأ�سايل ب�سكل يومي من 
�الإلكرتونية  �ل�سريحة  لرتكيب  �سباحاً،   11 �ل�سابعة �سباحاً وحتى  �ل�ساعة 
"�لرت�سي�ض"، �إذ تعد �ل�سريحة جزء من �سروط �مل�ساركة، وال يحق لالإبل �لتي 

ال حتمل �سريحة بامل�ساركة يف �ملز�ينة.
و�ست�سهد مز�ينة مدينة تنظيم 75 �سوطاً لالإبل �ملحليات و�ملجاهيم و�ملهجنات 
�إي��ذ�ع، ثنايا، حول"،  "مفاريد، حقايق، لقايا،  6 فئات عمرية  �الأ�سايل �سمن 
�ألف  و415  مليون   11 تبلغ  �إجمالية  بقيمة  جو�ئز   705 لها  خ�س�ض  وقد 
مز�ينات  مو�سم  يف  �لثالثة  �ملحطة  ز�ي��د  مدينة  مز�ينة  وتعد  �إم��ارت��ي.  دره��م 
�أبوظبي، بعد توجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان بتو�سيع 
ورزين  �سويحان  م��ن  ك��ل  يف  �الإب���ل  م��ز�ي��ن��ات  لي�سمل  �لظفرة  مهرجان  نطاق 

ومدينة ز�يد �إىل جانب �ملز�ينة �لرئي�سية يف موقع مهرجان �لظفرة.
وزيادة  �الأ�سيلة،  �الإب��ل  �سالالت  على  �حلفاظ  �إىل  �لظفرة،  مهرجان  ويهدف 
عدد مالك �الإبل �مل�ساركني يف م�سابقات �ملز�ينة و�مل�سابقات �لرت�ثية �ملرتبطة 
�أبناء  �ل�سعبي، وت�سجيع  �ملوروث  �ملنطقة، و�حلف�اظ عل�ى  �أهل  بثقافة وتقاليد 
�ملجتمع �الإمار�تي و�خلليجي على ممار�سته مبختلف �أ�سكاله، وتقوية �لرو�بط 
�لد�خلية  �ل�سياحة  تطوير  يف  �مل�ساهمة  �إىل  �إ�سافة  و�الجتماعية،  �الإن�سانية 
�أبوظبي لتكون  �إمارة  �لن�ساط �القت�سادي، وتعزيز مركز  و�خلليجية وحتفيز 

�لوجهة �الأوىل ملز�ينات �الإبل و�لفعاليات �لرت�ثية حملياً و�إقليمياً ودولًيا.

ا�شتقبال حافل لبعثة منتخبنا الوطني 
الأ�شحاب الهمم العائدة من البحرين

•• دبي -وام

�لبار�ملبي  �ملنتخب  �سباب  بعثة  �الأول  �أم�ض  م�ساء  �لوطن  �أر���ض  �إىل  و�سلت 
بدولة  �الآ�سيوية  �لبار�ملبية  �الألعاب  دورة  �أمتت م�ساركتها يف  �أن  بعد  �لوطني 
�لبحرين. وكان يف ��ستقبالها خالد عي�سى �ملدفع �الأمني �لعام �مل�ساعد للهيئة 
�لبار�ملبية  �للجنة  رئي�ض  �لهاملي  فا�سل  حممد  وحممد  للريا�سة،  �لعامة 

�لوطنية �الإمار�تية، وذيبان �سامل �ملهريي �الأمني �لعام للجنة.
وكانت �لبعثة قد حققت 12 ميد�لية �آ�سيوية بو�قع 4 ذهبيات و5 ف�سيات و3 
برونزيات. وهناأ خالد �ملدفع �لقيادة �لر�سيدة على ح�سد ثمار �لدعم �لكبري 
لهوؤالء �ل�سباب من �أ�سحاب �لهمم �لذين كانو� م�سدر �سعادة وفخر لكل �سعب 
�الإمار�ت، كما بارك للجنة �لبار�ملبية و�الأندية على هذ� �لنجاح وكذلك �أولياء 

�أمور فر�سان �الإر�دة.
و قال �ملدفع : تعودنا على �الإجناز من فر�سان �الإر�دة، ولهم كل �ل�سكر و�لتقدير 
وجلميع �لعاملني يف �للجنة �لبار�ملبية ، ون�سعر بفخر كبري لهذ� �الإجناز �لذي 
حتقق من خالل ح�سد �لعديد من �مليد�ليات �مللونة على م�ستوى �ل�سباب ، 

وناأمل �أن ي�ستمر ويتو��سل رفع ر�ية �لدولة يف جميع �ملحافل.
من ناحيته �أكد حممد حممد فا�سل �لهاملي �أن هذ� �الإجناز مل ياأت من فر�غ 
ولكنه حتقق نتيجة للتخطيط و�لعمل �مل�ستمر �لنابع عن م�ساركة �لعديد من 
�أ�سر �الأبطال من  �إىل  �أندية ومر�كز باالإ�سافة  �الأط��ر�ف �سركاء �الإجن��از من 
�ل�سباب . م�سري� �إىل �أنه بف�سل �لدعم �لكبري من �لقيادة �لر�سيدة �أ�سبحت 
حت�سد  ما  ود�ئ��م��ا  ب��االإم��ار�ت،  �لرئي�سة  �لريا�سات  من  �لبار�ملبية  �لريا�سة 

�لبطوالت و�مليد�ليات يف جميع م�ساركاتها بكافة �ملحافل.
وتابع �أن �أهمية �مل�ساركة يف هذه �لدورة تكمن يف �إعد�د �ل�سباب لدورة �الألعاب 
�لبار�ملبية باري�ض 2024، وغريها من �لبطوالت �لكربى مما يتيح �لفر�سة 
�ملقبلة  �ملحافل  يف  م�ساركتهم  �ستكون  �ل��ذي��ن  �لالعبني  م��ن  ر�سيد  لتكوين 
م�سرفة لالإمار�ت. و�ختتم حديثه بتوجيه �ل�سكر للقيادة �لر�سيدة، وكل من 
د�عمي  �إىل  باالإ�سافة  �أم��ور  و�أولياء  �أندية  �ل�سباب من  �إع��د�د ودعم  �ساهم يف 
و�سركة  �لريا�سي  �أبوظبي  جمل�ض  ر�أ�سهم  وعلى  �لوطنية  �لبار�ملبية  �للجنة 

بوريالي�ض و�سركة مبادلة.

•• دبي-وام 

�لكربى  �جل��ائ��زة  ب��ط��ول��ة   2022 ن��وف��م��رب  و12   11 ي��وم��ي  دب���ي  ت�ست�سيف 
�سباقات  تنظمها  لالإبحار يف دبي "Dubai Sail Grand Prix" �لتي 
�أو ماريناز" وجمل�ض دبي �لريا�سي ود�ئرة  �أند  "بي  "SailGP" بالتعاون مع 

�القت�ساد و�ل�سياحة يف دبي يف ميناء ر��سد.
من  �إبحارها   SailGP �سباق  يف  �مل�ساركة  �حلديثة   F50�ل� ق��و�رب  و�ستبد�أ 

ميناء ر��سد �الأيقوين، وبالقرب من �أهم �ملعامل �ل�سياحية الإمارة دبي.
�لقائمة  تاأكيدها �سمن  �لتي مت  �ل�سبعة �الأوىل  �ملو�قع  �أحد  �إم��ارة دبي  وتعترب 
لت�سمل  تو�سيعها  مت  و�لتي   ،SailGP �سباق  من  �لثالث  للمو�سم  �لتنظيمية 
�لربع  و�لباقي يف   2022 �لعام  �سباقات كربى تقام يف  ع�سرة فعاليات و�سبعة 

�الأول من عام 2023، مع توقع �نتهاء �ملو�سم يف �أبريل 2023.
وتنطلق �لبطولة للعام �لثاين على �لتو�يل يف برمود� قبل �أن تنتقل �إىل �سيكاغو 
 SailGP يف �لواليات �ملتحدة وبعد جناح فعاليات �ملو�سم �لثاين �سيعود �سباق
�إىل بليموث يف �ململكة �ملتحدة يف �أو�خر يوليو و�سان تروبيه يف فرن�سا يف �سبتمرب 

ثم ينتقل يف �ل�سهر نف�سه �إىل قاد�ض يف �الأندل�ض باإ�سبانيا.
كما �ستكون هناك فعالية جديدة يف �لعا�سمة �لدمناركية كوبنهاجن ومن بعدها 

يختتم �سباق 2022 يف دبي.
�لقو�رب  ريا�سة  يف  �لريا�سيني  �أف�سل  من  قائمة   SailGP �سباق  ويت�سمن 
�ل�سر�عية كما ي�ستعد �ل�سباق للرتحيب بفريقني حمرتفني يف مو�سمه �لثالث 
مثل كند� و�سوي�سر� حيث �ن�سمتا �إىل �لفرق �حلالية من �أ�سرت�ليا و�لدمنارك 

وفرن�سا وبريطانيا و�ليابان ونيوزيلند� و�إ�سبانيا و�لواليات �ملتحدة.
�أن   SailGP " ي�سر   ..  SailGP ل�  �لتنفيذي  �لرئي�ض  كوت�ض  ر��سل  وق��ال 
�أول حدث ننظمه يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط  ت�سنع �لتاريخ يف دبي من خالل 
مع �سركة بي �أند �أو ماريناز يف ميناء ر��سد ونحن على يقني من �أن هذ� �حلدث 
�سيكون بد�ية �سر�كة طويلة ومزدهرة حيث �ست�ستمر بطولتنا يف تو�سيع جدول 
�لفعاليات �لعاملي يف مو�سمها �لثالث. ونحن على يقني �أي�سا من �أن �جلماهري 
يف دولة �الإم��ار�ت �ستنبهر ب�سباقنا �لفريد و�لر�ئد على م�ستوى �لعامل و�لذي 

يتميز مب�ساركة �أف�سل �لريا�سيني يف هذه �لريا�سة".
وقال حمزة م�سطفى �لرئي�ض �لتنفيذي للعمليات يف "بي �أند �أو ماريناز".. �إن 
�سباق SailGP يف دبي يعترب حدثا فريد� ي�ساهم يف و�سع ميناء ر��سد ودبي 
كمركز بحري متكامل ووجهة عاملية لل�سياحة �لبحرية لع�ساق �ليخوت و�الإبحار 
ومالكي �ليخوت �لفاخرة وقباطنة �ل�سفن و�جلماهري �ملحبة لهذ� �لنمط من 
حيث  ر����س��د،  مليناء  ك��ب��ري�  �إجن����از�   SailGP �سباق  ��ست�سافة  وت��ع��د  �حل��ي��اة. 
�سنتمكن من �إظهار هذه �لوجهة للعامل مبا يف ذلك �لبنية �لتحتية لالأر�سفة 
�ملر�فق خري  وه��ذه  �ل�سلة.  ذ�ت  �ل�سيافة  ومر�فق  ط��ر�ز  �أح��دث  على  �مل�سممة 

منوذج للرتحيب بهذه �لبطولة �لر�ئعة لالإبحار �لدويل.
 " و�لتجزئة..  للمهرجانات  دبي  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �ملدير  �خلاجة  �أحمد  وقال 
ونحن على �أبو�ب �لعام 2022 ت�ستقبل دبي وللمرة �الأوىل يف �ملنطقة �جلائزة 
�لكربى لالإبحار يف دبي -Dubai Sail Grand Prix - �سباق �لقو�رب 
�أو ماريناز"  �أن��د  "بي  بالتعاون بني  وذل��ك  �لعامل  ت�سويقا يف  �الأك��ر  �ل�سر�عية 

وجمل�ض دبي �لريا�سي، ود�ئرة �القت�ساد و�ل�سياحة بدبي.
و�أكد �أن �ختيار دبي كاأول وجهة يف �ملنطقة ال�ست�سافة هذ� �حلدث �لدويل يعود 
�إىل جانب مر��سي  ملا متتلكه من بنية حتتية متطورة وو�جهة بحرية متميزة 
�لقو�رب �لفاخرة و�لتجارب �ملتنوعة �لتي تقدمها لزو�رها كو�جهة عاملية ر�ئدة 
يف �ل�سياحة �لبحرية..معربا عن فخره باإ�سافة هذ� �حلدث �لدويل �إىل جدول 
فعاليات دبي كما مرحبا بالفرق �مل�ساركة و�حل�سور �لتو�قني مل�ساهدة مناف�سات 
�حل���دود يف  SailGP تخطي  و�ستو��سل  �حل���دث.  ه��ذ�  م��ن  �ل��ث��ال��ث  �مل��و���س��م 
تنظيم وترويج �لفعاليات �لعاملية و"�ل�سباقات من �أجل �مل�ستقبل"، بحيث تكون 
منذ   SailGP وتعمل  �ملناخي.  بالتغري  تهتم  وترفيهية  ريا�سية  من�ساأة  �أول 
منها  �حلد  يف  و�مل�ساهمة  �لكربونية  �لب�سمة  قيا�ض  على   2019 عام  �إن�سائها 
�إ�ستناد� بالعلوم لت�ساهم يف �حلد من  ب�سكل كامل، وقد ر�سمت �أهد�فا طموحة 
�نبعاثات �لكربون بن�سبة %55 بحلول عام 2025، وذلك �إىل جانب �عتمادها 
 2025 ع��ام  بحلول  ك��ام��ل  ب�سكل  ��سطولها  عمليات  لت�سغيل  �لطبيعة  على 
�أو ماريناز بتعزيز �ال�ستد�مة  �أند  على �ل�سو�طئ ويف �ملاء. كما تلتزم �سركة بي 

و�حلفاظ على نظافة �ملحيطات.

بن �شليم: ب�إمك�ن ه�ملتون وفري�شت�بن اإله�م ال�ش�ئقني ال�شب�ب يف ال�شرق االأو�شط و�شم�ل اأفريقي� 

بطولة مينا كاأ�ص االأمم للكارتينج توؤتي ثمارها باالرتقاء مب�شتويات  جنوم امل�شتقبل للفورموال 1 والراليات

االإث�رة عنوان بطولة الع�مل للزوارق ال�شريعة 

�شراع االأقوياء على لقب �شباق »دبي- اإك�ص كات« االأول اليوم
اأبوظبي 5 بطل �شب�ق الزمن واأول املنطلقني و�شرطة دبي 3 ث�ني�

مزاينة مدينة زايد تبداأ 
»تر�شي�ص« االإبل امل�شاركة غدًا

  دبي ت�شت�شيف بطولة اجلائزة الكربى للإبحار نوفمرب 2022
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الفجر الريا�ضي

�أبطال  دوري  م�سابقة  من  �ل�سيق  �لباب  من  �الإ�سباين  بر�سلونة  خرج 
�الأدو�ر �الإق�سائية للمرة �الأوىل  �لقدم بف�سله ببلوغ  �أوروب��ا لكرة 
�أمام م�سيفه  2000-2001 وذلك بخ�سارته  منذ مو�سم 
مناف�سات  خ��ت��ام  يف  �سفر3-  �الأمل����اين  ميونيخ  ب��اي��رن 
�مل��ج��م��وع��ة �خل��ام�����س��ة �الأرب����ع����اء، يف ح��ني �سهدت 
�جل��ول��ة �الأخ���رية ت��اأه��ل ثالثة ف��رق جديدة 
�لفرن�سي  ول��ي��ل  �ل��ربت��غ��ايل  بنفيكا  ه��ي 

و�سالزبورغ �لنم�سوي.
معّلقة  و�ح��دة  بطاقة  وتبقى 
ب���ني �أت���االن���ت���ا �الإي���ط���ايل 
وف��ي��اري��ال �الإ���س��ب��اين �لتي 
ب�سبب  م��ب��ار�ت��ه��م��ا  ت��اأج��ل��ت 
كثافة �لثلوج يف منطقة برغامو 

على �أن تقام  �خلمي�ض.
�لفريق  �أرينا"، عا�ض  "�ليانز  على ملعب 
بعد  �الوروب��ي��ة  �أم�سياته  �أ���س��و�أ  �ح��دى  �لكاتالوين 
�سقوطه �لكبري �أمام بايرن ميونيخ بثالثية نظيفة وهي 

نف�ض �لنتيجة �لتي �نتهت فيها مبار�ة �لذهاب.
وعانى بر�سلونة يف �ل�سنو�ت �الخرية ال �سيما على �ل�سعيد �لقاري حيث 
خرج �أمام روما �اليطايل وليفربول �النكليزي وبايرن ميونيخ يف �الأدو�ر 

�الإق�سائية بهز�ئم مدّوية، ومل تكن �حلال �أف�سل هذ� �ملو�سم.
و�أخفق �لنادي �لكاتالوين يف �لتاأهل بعدما �حتل �ملركز �لثالث يف �ملجموعة 
ليخو�ض ملحق م�سابقة �لدوري �الوروبي "يوروبا ليغ"، فيما ذهبت بطاقة 
�لتاأهل �لثانية برفقة بايرن ميونيخ �ىل بنفيكا �لربتغايل �لفائز يف �ملو�جهة 

�الخرى على دينامو كييف �الوكر�ين بنتيجة -2�سفر.
وت�سدر بايرن �ملجموعة بالعالمة �لكاملة �أي 18 نقطة من �ستة �إنت�سار�ت، 
نقاط(   7( �لثالث  بر�سلونة  �أم���ام  نقاط   8 ب���  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  بنفيكا  و�ح��ت��ل 

ودينامو كييف �لر�بع و�الخري )نقطة و�حدة(.
ويو�جه بر�سلونة يف �ملو�سم �حلايل ظروفاً ع�سيبة حيث يحتل �ملركز �ل�سابع يف 
�لدوري �ال�سباين بفارق 16 نقطة عن ريال مدريد �ملت�سدر، وكان تعّر�ض قبل 
خم�سة �يام �ىل خ�سارة �أوىل حتت قيادة مدربه �جلديد ت�سايف هريناندي�ض على 
�ل�سابق مكان  �لبالوغر�نا  �ن حّل جنم و�سط  بعد  بيتي�ض -1�سفر،  ري��ال  يد 

�لهولندي رونالد كومان قبل حو�يل �ل�سهر.
وكان يحتاج بر�سلونة �ىل �لفوز ل�سمان تاأهله �ىل �لدور �لثاين وتفادي �خلروج 
�ملبكر من "�البطال"، غري �أن �آمال �لبالوغر�نا �سرعان ما تبخرت بعد هدفني 
جمهوره  بغياب  يتاأثر  مل  �ل��ذي  �لبافاري  �لعمالق  مل�سلحة  �الول  �ل�سوط  يف 
�أندريه-تري  �ج��ر�ء�ت كوفيد19-، ودّك مرمى �حلار�ض �الملاين مارك  ب�سبب 
�ل��دويل توما�ض مولر بعد مر�وغة  �ستيغن بهدفني ر�ئعني، �الول عن طريق 
قبل  بيكيه،  جري�ر  �الإ�سباين  على  ليفاندوف�سكي  روب��رت  �لبولندي  من  ر�ئعة 
�ن ميّرر متريرة ر�ئعة �ىل مولر �لذي تابعها بر�أ�سه د�خل �ملرمى )34( رغم 
حماولة �الوروغوياين رونالد �أر�وخو �بعاد �لكرة لكنها كانت قد تخطت �خلط. 
و�أ�سبح مولر ثامن العب يتخطى �ل� 50 هدًفا وما فوق يف �مل�سابقة �الوروبية 

�الم، و�أول العب �أملاين يبلغ هذه �لعتبة.
�سانيه م��ن ت�سديدة  ل���ورو�  دق��ائ��ق ع��ن ط��ري��ق  �ل��ث��اين بعد ت�سع  فيما ج��اء 

�ساروخية من خارج �ملنطقة )43(.

�لف�سل  �النكليزي جمال مو�سياال، ويعود  �لثالث عن طريق  �لهدف  بايرن  و�أ�ساف 
�لي�سرى بعدما  �ألفون�سو ديفي�ض على �جلهة  ا بالهدف �ىل جمهود �لكندي  �ي�سً

جتاوز �أر�وخو قبل �ن ميّرر ملو�سياال �لذي تابع �لكرة د�خل �ملرمى )62(.
وعلى ملعب �لنور يف ل�سبونة، حّقق بنفيكا �ملطلوب منه وتخطى عقبة دينامو 

بايرن كو�سيف للمجموعة  تاأهله برفقة  كييف �الخري -2�سفر، لي�سمن 
�ىل �الدو�ر �الإق�سائية.

يارميت�سيوك  روم��ان  �الوك���ر�ين  من  كل  �لربتغايل  �لفريق  ه��ديف  �سّجل 
)16( و�لرب�زيلي جيلربتو )22(.

ا  بلغ كل من ليل �لفرن�سي و�سالزبورغ �لنم�سوي �لدور ثمن �لنهائي �ي�سً
�ل�سابعة  �ملجموعة  و�لثاين �سمن مناف�سات  �الول  �ملركزين  بحلولهما يف 

�الربعاء.
وعاد ليل بفوز ثمني على فولف�سبورغ �الملاين 3-1، تناوب على ت�سجيلها 
 )72( ديفيد  جوناثان  و�لكندي   )11( يلماظ  ب��ر�ق  �ملخ�سرم  �لرتكي 

و�النكليزي �أجنل غوميز )78(، وللخا�سر رينات �ستيفن )89(.
يف حني حقق �سالزبورغ �ملفاجاأة بفوزه على ��سبيلية �الإ�سباين �الكر خربة منه 

�أوكافور )50(. نو�  �سجله  -1�سفر 
وت�سدر ليل �لرتتيب مع 11 نقطة مقابل 10 ل�سالزبورغ �لذي يبلغ هذ� �لدور 

للمرة �الوىل يف تاريخه.
مل�سلحة  �لثامنة  �ملجموعة  ب�سد�رة  �للقب  حامل  �النكليزي  ت�سل�سي  وف��ّرط 
يوفنتو�ض �اليطايل يف �لدقيقة �لر�بعة من �لوقت بدل عن �ل�سائع، بعد �أن 

�سّجل خ�سمه زينيت �لرو�سي هدف �لتعادل لتنتهي �ملبار�ة بنتيجة 3-3.
�لثالث  �لنقاط  خطف  �ل��ذي  يوفنتو�ض  م�سلحة  يف  �لنتيجة  ه��ذه  وج��اءت 
يف  -1�سفر  عليه  بتغلبه  �ل�سويدي  ماملو  �سيفه  مع  مو�جهته  من  �ملهمة 
�لرمق  يف  �لثامنة  �ملجموعة  يف  �الول  �ملركز  ليخطف  �ستاديوم"  "�أليانز 

�الخري.
يانغ  �سد  مبار�ته  يونايتد  مان�س�سرت  خا�ض  "�ولدتر�فورد"،  ملعب  على 
�الملاين  �جلديد  مدربه  ق��رر  حيث  �لرديفة  بالت�سكيلة  �ل�سوي�سري  بويز 

ر�لف ر�نغنيك �ر�حة جنوم �ل�سف �الول.
و�فتتح له مهاجمه �ل�ساب ماي�سون غرينوود �لت�سجيل بكرة مق�سية )9(، 
بثالث  �الول  �ل�سوط  نهاية  قبل  �لتعادل  �درك  �ل�سوي�سري  �لفريق  لكّن 
دين  �الحتياطي  �حلار�ض  ف�سل  لولبية  كرة  ري��در من  فابيان  دقائق عرب 

هندر�سون يف �لت�سدي لها.
و�سهد �ل�سوط �لثاين كر� وفر� بني �لفريقني من دون �أن تتغري �لنتيجة.

�إيطاليا  �سمال  برغامو  منطقة  يف  بكثافة  ت�ساقطت  �لتي  �لثلوج  حالت 
�إقامة �ملبار�ة �لثانية يف هذه �ملجموعة �ملقررة بني �تاالنتا وفياريال  دون 

�ال�سباين.
�أت��االن��ت��ا وف��ي��اري��ال ب�سبب  تاأجيل م��ب��ار�ة  "لقد مّت  �أت��االن��ت��ا يف بيان  وق��ال 
كثافة ت�ساقط �لثلوج. �ستقام �ملبار�ة  يف توقيت �سيقرره �الحتاد �الأوروبي 

للعبة".
�أما �الحتاد �لقاري فاأ�سدر بدوره بياًنا جاء فيه "ب�سبب �لظروف �ملناخية 
�الأوروب���ي  �الحت���اد  مندوبي  م��ع  �لت�ساور  بعد  �مل��ب��ار�ة  حكم  ق��رر  �ل�سيئة، 
برغامو.  �ملقررة يف  وفياريال  �أتاالنتا  مبار�ة  تاأجيل  �لفريقني  وم�سوؤويل 

�سنقوم باالإعالن عن موعد �ملبار�ة وتوقيتها يف �لوقت �ملنا�سب".
و�سمن مان�س�سرت يونايتد �النكليزي �سد�رة �ملجموعة �ل�ساد�سة يف �جلولة 

�ملا�سية، يف حني يحتل �أتاالنتا �ملركز �لثالث ويتعنّي عليه �لفوز على �سيفه 
فياريال �إذ� ما �أر�د مر�فقة �لفريق �النكليزي �ىل �لدور ثمن �لنهائي.

•• الريا�س-الفجر:

�لع�سرون  �لعمومية  �جلمعية  زك��ت 
�لوطنية  �الومل��ب��ي��ة  �ل��ل��ج��ان  الحت���اد 
�الأرب�����ع�����اء  �الأول  �أم���������ض  �ل���ع���رب���ي���ة 
عبد�لعزيز  �الأم���ري  �سمو  ب��االإج��م��اع 
لالحتاد  رئي�سا  �لفي�سل  ت��رك��ي  ب��ن 
حتى   2021 م����ن  مت���ت���د  ل����والي����ة 

 .2024
ج���اء ذل���ك خ���الل �ج��ت��م��اع �جلمعية 
�للجنة  ��ست�سافته  �ل��ذي  �لعمومية 
�الأوملبية �ل�سعودية يف قاعة �ملوؤمتر�ت 
في�سل  �الأم�������ري  مب��ج��م��ع  �ل����ك����ربى 
�لريا�ض،  مبدينة  �الأومل��ب��ي  فهد  بن 
بنت  ح��ي��اة  �ل�سيخة  ���س��ع��ادة  برئا�سة 
عبد�لعزيز �آل خليفة، وح�سور نائب 
�ل�سعودية  �الأومل��ب��ي��ة  �للجنة  رئي�ض 
���س��م��و �الأم������ري ف��ه��د ب���ن ج���ل���وي بن 

و�أع�ساء  م�����س��اع��د،  ب��ن  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
ومن�سوبي  وروؤ�ساء  �لتنفيذي  �ملكتب 

�للجان �الأوملبية �لوطنية �لعربية. 
تركي  ب��ن  عبد�لعزيز  �الأم���ري  وق��ال 

�لفي�سل يف �لكلمة �لتي �ألقاها نيابة 
عنه �الأمري فهد بن جلوي: �لريا�سة 

ريا�سية  بنقلة  مت��ر  �ل��ي��وم،  �لعربية 
هائلة، وتنمية �ساملة، وحتظى بدعم 

كبري، �ساهم -بف�سل �هلل- يف حتقيق 
�لريا�سية  �الإجن�����از�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�لعربية؛ كان �آخرها ت�سجيل �أف�سل 
�لدور�ت  يف  عربية  �أوملبية  م�ساركة 
ميد�لية   18 ب��ت��ح��ق��ي��ق  �الأومل���ب���ي���ة 

ملونة يف �أوملبياد طوكيو 2020. 
�لفي�سل  عبد�لعزيز  �الم��ري  و�أع��ل��ن 
�الأمري  ت�سمية  ع��ن  رئي�سا  ب�سفته 
�سرفيا  رئ���ي�������س���ا  ب������در  ب�����ن  ط������الل 
لالحتاد، مقدما له �سكره وتقديره 
للريا�سة  �جل��ل��ي��ل��ة  خ��دم��ت��ه  ن��ظ��ري 
�لعربية طو�ل فرتة رئا�سته، �إ�سافة 
بن  عبد�لعزيز  �الأ�ستاذ  ت�سمية  �إىل 
حممد �لعنزي �أمينا عاما لالحتاد. 

و�متنانه  �ع��ت��ز�زه  �لفي�سل  و�أب���دى 
ب��ث��ق��ة �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��م��وم��ي��ة الحتاد 
لتزكيته  �لعربية  �الومل��ب��ي��ة  �ل��ل��ج��ان 

رئي�سا. 

و�سهدت �جلمعية �لعمومية �نتخاب 
بو�سيان  وحم��رز  �لبو�سعيدي  خالد 
بنت  و�ل�سيخة حياة  �لرئي�ض،  نائبي 
عبد�لعزيز �آل خليفة نائبة �لرئي�سة 
ع�سوية  عن  ف�سال  �مل���ر�أة،  لريا�سة 
�ساري حمد�ن، جورج عبود،  كل من 
يا�سر �إدري�ض، جمال �لزروق، حممد 

بن  �سلطان  �لرجوب،  جربيل  �ملانع، 
جم�����رن، خ���ال���د ح���م���د، خ���ري �لدين 
برباري، في�سل غ�سال و�للو�ء �أحمد 

نا�سر. 
وت�ست�سيف �لعا�سمة �الأردنية عمان 
�أعمال �جلمعية �لعمومية �ملقبلة يف 

موعد يتحدد الحقا. 

تزكية االأمري عبدالعزيز الفي�شل لرئا�شة احتاد 
اللجان االأوملبية الوطنية العربية 

خروج من الباب ال�شيق لرب�شلونة يف الدور االأول 

••جدة-الفجر

�جلولة  نهائيات  �جل��اري  دي�سمرب   17 يف  �ل�سعودية  ج��دة  حمافظة  ت�ست�سيف 

�لعاملية لالأبطال لكرة �ل�سلة �مل�سغرة )3 �سد 3(، مب�ساركة 12 فريقا ميثلون 
مع  بالتن�سيق  �ل�سعودية  �لريا�سة  وز�رة  �لنهائيات  وينظم  �لعامل.   فرق  نخبة 

�الحتاد �ل�سعودي لكرة �ل�سلة، وباإ�سر�ف �الحتاد �لدويل للعبة. 
وتاأتي ��ست�سافة �ململكة لهذه �لبطولة �لتي تندرج حتت برنامج "جودة �حلياة" 

للمرة �لثالثة، بعد عامي 2019 و2020.  وعرب رئي�ض �الحتاد �ل�سعودي لكرة 
�حلدث  لهذ�  �ململكة  با�ست�سافة  �سعادته  عن  طا�سكندي  غ�سان  �لدكتور  �ل�سلة 
�لعاملي، على غر�ر ��ست�سافة �لعديد من �الأحد�ث و�ملنا�سبات �لريا�سية �لدولية.  
�ململكة  3×3 يف  �ل�سلة  ك��رة  لعبة  �لعامل يف  ف��رق  نخبة من  تتو�جد  و�أ���س��اف: 

وللمرة �لثالثة، بعد �أن مت ��ست�سافة �إحدى �جلوالت يف عام 2019، و�جلولة 
�لنهائية من �لعام �ملا�سي، وال �سك باأن �خلربة و�لتميز �للذين �كت�سبهما �سباب 
وفتيات هذ� �لوطن من ناحية �لقدرة على تنظيم مثل هذه �الأحد�ث �لريا�سية 
هذه  ال�ست�سافة  جم��دد�ً  �ململكة  الختيار  �ملهمة  و�لعو�مل  �حلو�فز  من  يعّد�ن 

جدة ت�شت�شيف نهائيات اجلولة العاملية لكرة ال�شلة امل�شغرة 

•• اأبوظبي-وام
 يختتم �الأومل��ب��ي��اد �خل��ا���ض �الإم��ار�ت��ي ب��ر�جم��ه لهذ� �ل��ع��ام ب��اإط��الق حزمة 
من �لفعاليات يف خمتلف �أنحاء �لدولة خالل �سهر دي�سمرب �حلايل ت�سمل 
م�سابقات �ل�سباحة و�لبولينج وكرة �لقدم و�لبوت�سي، وذلك بالتعاون مع عدد 
�آفاق جديدة خلدمة  لفتح  بالدولة  �ملتخ�س�سة  �لريا�سية  �الأكادمييات  من 

�لالعبني من �أ�سحاب �لهمم.
من  و�سباحة  �سباحاً   15 م�ساركة  و�لبطوالت،  �لفعاليات  حزمة  وتت�سمن 
�لق�سري  باملجرى   24 �ل��  �ل�سباحة  بطولة  يف  �الإم��ار�ت��ي  �خلا�ض  �الأوملبياد 
�لتي تنظمها �أكادميية "�سبيدو" لل�سباحة، وذلك يومي 10 و11 دي�سمرب 

بدبي. �لريا�سي  حمد�ن  جممع  م�سبح  على   2021
�اللكرتونية  للريا�سات  م�سابقة  �أول  �إط��الق  �حل��ايل  �ل�سهر  �سي�سهد  كما 
باالأوملبياد �خلا�ض، تفعياًل ملذكرة �لتعاون �ملوقعة �ل�سهر �ملا�سي مع جمعية 
�لتجريبية  �لفعاليات  �أويل  �ستقام  حيث  �اللكرتونية،  للريا�سات  �الإم��ار�ت 
للريا�سات �الإلكرتونية يوم �جلمعة �ملو�فق 17 دي�سمرب يف �أمارة �أبوظبي، 

ويتناف�ض فيها 20 العباً والعبًة من �الوملبياد �خلا�ض مبباريات كرة �لقدم 
.FIFA2021 اللكرتونية�

دي�سمرب مبركز   18 �ملو�فق  �ل�سبت  ي��وم  دب��ي  �إىل  �ملناف�سات  �أج��و�ء  وتنتقل 
�الأوملبياد �خلا�ض  تنظيم ملتقي  �سيتم  باملمزر، حيث  للبولينج  �لدويل  دبي 
 40 م�ساركة  �ملقرر  ومن  للبولينج،  �الإم��ار�ت  �حت��اد  بالتعاون مع  للبولينج 
�لوطني  �ملنتخب  �أع�����س��اء  �إل��ي��ه��ا  �سين�سم  �ل��ت��ي  �لفعالية  يف  والع��ب��ة  الع��ب��اً 

للبولينج لتقدمي جتربة موحدة مميزة لريا�سة �لبولينج.
وت�ستمر فعاليات �الوملبياد �خلا�ض �الإمار�تي �لريا�سية يف �إمارة دبي، حيث 
�سيتم تنظيم ملتقي لكرة �لقدم لل�سيد�ت بالتعاون مع �حتاد �الإمار�ت لكرة 
�لقدم وجلنة كرة �لقدم لل�سيد�ت يوم �جلمعة �ملو�فق 24 دي�سمرب، وت�سارك 
مع  موحدة،  ريا�سية  �أج��و�ء  �سمن  فيها،  �خلا�ض  �الوملبياد  من  العبة   25
�ملجتمعي  �لدمج  �إط��ار  يف  لل�سيد�ت،  �لقدم  لكرة  �الم��ار�ت  منتخب  عنا�سر 

�خلا�ض  �الوملبياد  مبلتقى  �لريا�سية  �لفعاليات  وتختتم  �لهمم.  الأ�سحاب 
�الإمار�تي للبوت�سي بالتعاون مع موؤ�س�سة ز�يد �لعليا الأ�سحاب �لهمم، حيث 
�ستقام �لفعالية للجن�سني من العبي والعبات �الأوملبياد �خلا�ض يوم �ل�سبت 

�ملو�فق 25 دي�سمرب 2021 مبر�فق نادى �أبوظبي الأ�سحاب �لهمم.
و�سرح �سعادة طالل �لها�سمي �ملدير �لوطني لالأوملبياد �خلا�ض �الإمار�تي.. 
�لهمم  الأ���س��ح��اب  �لفعلية  �لريا�سية  �الأن�����س��ط��ة  ع���ودة  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �سهد   "
عودة  ومثلت  �لعام،  ن�سف  و  ع��ام  من  �ك��ر  د�م  توقف  بعد  تدريجي،  ب�سكل 
�الأن�سطة فرحة كبرية �ساهدناها يف عيون �أبنائنا وبناتنا من �أ�سحاب �لهمم 
عالقاتنا  بتوطيد  �سعدنا  كما   " وق���ال  �لهيئات".  و  �الأن��دي��ة  خمتلف  م��ن 
�ل�سركاء �ملحليني و�الإقليميني و�لدوليني، من  �ال�سرت�تيجية مع عدد من 
�ال�سرت�تيجي  �لتعهد  توقيع  �أب��رزه��ا  ك��ان  �ل�سر�كات  م��ن  جمموعة  خ��الل 
�لطائرة  للري�سة  �الإم����ار�ت  �ل��ط��ائ��رة وجل��ن��ة  للري�سة  �ل���دويل  �الحت���اد  م��ع 

و�لتعاون مع معر�ض �ك�سبو 2020 دبي يف �إطار ��ستعد�د�تنا لدورة �الألعاب 
جمال  يف  �لتعاون  �الإجن���از�ت،  قائمة  �سمت  كما   ،2023 برلني  �ل�سيفية 
يقدم  �الإم��ار�ت��ي  �خلا�ض  لالأوملبياد  نوعية  نقله  يف  �اللكرتونية  �لريا�سات 
لتعزيز  �لهمم،  الأ�سحاب  �ملختلفة  �الأن�سطة  نافذه جديدة من  من خاللها 
عملية متكينهم بكافة �ل�سبل �ملتاحة، وحتديد�ً من خالل �لريا�سة كمحفز 
�أي�ساً  تت�سمن  دي�سمرب  �سهر  خالل  �لفعاليات  �أن  يذكر  رئي�سي".  وحمرك 
�لتطوير �لفني للعاملني يف �لقطاع �لريا�سي الأ�سحاب �لهمم، حيث تقرر 
�الأوملبياد  قدمه  �ل��ذي  باأمان"  "درب  برنامج  م��ن  �لثانية  �ملرحلة  �إط���الق 
�خل��ا���ض �الإم���ار�ت���ي ب��د�ي��ة �ل��ع��ام �جل���اري بالتعاون م��ع �الإ���س��ع��اف �لوطني، 
حيث �سيتم �إعد�د حزمة من �لدور�ت و�لرب�مج �لتدريبية لتاأهيل �ملدربني 
لتوفري  �لالزمة  �لرئي�سية  و�مل��ع��ارف  باملهار�ت  و�مل��ر�ك��ز  باالأندية  �لعاملني 
�لبيئة �لتدريبية �الآمنة الأ�سحاب �لهمم. ومن �ملقرر تقدمي دورة تخ�س�سية 
يف �الإ�سعافات �الأولية و�ال�ستجابة للطو�رئ يومي 28 و29 دي�سمرب �جلاري 
�ملدربني  من  جمموعة  �ختيار  بالفعل  ومت  �لوطني،  �الإ�سعاف  مع  بالتعاون 

حل�سور �لدور�ت �لتدريبية �لقادمة.

االأوملبياد اخلا�ص يطلق حزمة فعاليات يف �شهر دي�شمرب



ماأ�شاة طفلة عراقية.. املوت يطاردها داخل غابة جليدية
قالت منظمات �إن�سانية �إن طفلة عر�قية مهاجرة )4 �أعو�م( ُفقدت 
�نف�سالها عن و�لديها، يف �سجار مع حر�ض  يف غابة جليدية بعد 
�إىل  للدخول  �ملنظمات  ه��ذه  ت�سغط  حني  يف  �لبولندي،  �حل��دود 
منطقة �حلدود للبحث عنها. و�أغلقت بولند� �ملنطقة �لو�قعة على 
طول حدودها مع بيالرو�سيا �أمام �الأجانب يف �إطار �سعيها الإبعاد 
�سافرو�  �ل��ذي��ن  و�إفريقيا  �الأو���س��ط  �ل�سرق  م��ن  �ملهاجرين  �آالف 
لبيالرو�سيا على �أمل �لعبور �إىل �أر��سي �الحتاد �الأوروبي. ويتهم 
دفعهم  ثم  الأر��سيها  ج��و�  بجلبهم  بيالرو�سيا  �الأوروب���ي  �الحت��اد 
لدخول بولند� وليتو�نيا والتفيا رد� على �لعقوبات �لتي يفر�سها 
و�أف���ادت  �الإن�����س��ان.  ح��ق��وق  �نتهاكات  ب�سبب  مين�سك  على  �لتكتل 
منظمات �إن�سانية �أم�ض �الأول �الأربعاء �أن �لطفلة �لعر�قية، و��سمها 
�إيلني، �نف�سلت عن و�لديها بعد �أن �خرتقا �حلدود �إىل بولند� ليل 
ملهاجر  �سلما طفلتهما  �لو�لدين  �أن  �ملنظمات  و�أو�سحت  �الثنني. 
�آخر حني �قرتب حر�ض �حلدود �لبولندي منهما ودفعهما جمدد� 
�إىل بيالرو�سيا و�أن �لفتاة �سوهدت �آخر مرة ب�سحبة ذلك �ملهاجر 
قرب قرية نوي دور �حلدودية �لبولندية. وقالت كا�سيا كو�سي�سز�، 
من منظمة �أُ�سر بال حدود �خلريية: "هذه �لطفلة �إما �أنها توفيت 
بالفعل �أو �ستموت قريبا جد�. �الأمر �الأكر �إثارة هو �أنها لو كانت 

طفلة بولندية كانت �لدولة كلها �ستبحث عنها".

بثمن خيايل.. بيع اأ�شهر مقتنيات نابليون بونابرت
و5   1799 عام  �نقالبه  خالل  بونابرت  نابليون  حمله  �سيف  ِبيَع 
قبل  تويف  �لذي  �لفرن�سي  �الإمرب�طور  كان ميلكها  نارية،  �أ�سلحة 
200 عام، يف مز�د بالواليات �ملتحدة يف مقابل �أكر من 2.8 مليون 
دوالر. و�أو�سح رئي�ض د�ر "روك �أيالند �أوك�سن كومباين" �ملنظمة 
�ملجموعة  ه��ذه  �أن  بر�ض"  "فر�ن�ض  لوكالة  هوغان  كيفن  للمز�د 
�ملوؤلفة من �سيف و5 م�سد�سات مزخرفة باعتها �لد�ر �لو�قعة يف 
والية �إيلينوي �الأمريكية �إىل �سخ�ض �سارك يف �ملز�د عرب �لهاتف 
�لكتمان. وكانت قيمة �ملجموعة ٌتقدر مبا بني  و�أبقى هويته طي 
من  ح�سل  �مل�سرتي  �إن  ه��وغ��ان  وق��ال  دوالر.  ماليني  و3.5   1.5
مقابل  يف  لنابليون  �لعائدة  �لع�سكرية  �لقطع  هذه  �سر�ئه  خالل 

2.87 مليون دوالر، "على قطعة تاريخية نادرة جد�".
�ل�سيف �ملرفق بالغمد، وهو �لقطعة �الأهم يف �ملجموعة، م�سنوع يف 
م�سغل �سانع �الأ�سلحة نيكوال نويل بوتيه يف منطقة فر�ساي قرب 
باري�ض وحمله نابليون بونابرت خالل �نقالب �لتا�سع من نوفمرب 
"روك �أيالند �أوك�سن كومباين" �لتي تعّرف عن  1799، وفق د�ر 
و�ل�سالح  �ل��ن��اري��ة  �الأ�سلحة  بيع  يف  عامليا  "�لر�ئدة  باأنها  نف�سها 

�الأبي�ض و�ملعد�ت �لع�سكرية �ملوجهة لهو�ة �جلمع".

ر�شميا.. اإيلون ما�شك ال ميلك منزال
�مللياردير  �الأمريكية،  "ت�سال"  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �أوف��ى 
�إيلون ما�سك بوعد قطعه �لعام �ملا�سي باأال يعود مالكا الأي منزل. 
فر�ن�سي�سكو  ���س��ان  ق��رب  ميلكه  �ل���ذي  ق�سره  ما�سك  �إي��ل��ون  وب���اع 
بح�سب  دوالر،  مليون   30 مقابل  �الأمريكية،  كاليفورنيا  بوالية 

�سبكة "فوك�ض نيوز" �الأمريكية.
�ل��ذي عر�سه �مللياردير  7 ماليني من �لثمن  ب�  �أق��ل  وه��ذ� �لثمن 
 37.5 لقاء  �لق�سر  حينها  عر�ض  �إذ  �ملا�سي،  يونيو  يف  �الأم��ريك��ي 

مليون دوالر.
��سرتى  ق��د  ك��ان  �إذ  دوالر،  ماليني   7 �لبيع  �سفقة  يف  رب��ح  لكنه 

�لق�سر بنحو 23 مليون دوالر قبل 4 �سنو�ت.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

درا�شة: العمل من املنزل يزيد خماطر ارتكاب االأخطاء
وجدت در��سة حديثة، �أجرتها جامعة �إير��سمو�ض يف هولند�، �أن �لعمل من �ملنزل يزيد خماطر �رتكاب �الأخطاء، 
مقارنة بالعمل من �ملكتب. وقالت �سحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية �إن باحثني يف مدر�سة روترد�م لالإد�رة �لتابعة 

جلامعة �إير��سمو�ض، �عتمدو� يف در��ستهم على جودة لعب �ل�سطرجن عرب �الإنرتنت مقارنة باللعب وجها لوجه.
�أن �لنتائج خل�ست �إىل �أن  215 �ألف حركة يف �للعبة قام بها �لالعبون، مربزة  �أنه مت حتليل �أكر من  و�أو�سحت 

�لتناف�ض عرب �الإنرتنت يزيد من خماطر �رتكاب لالأخطاء.
�لتو�جد يف  �أن عدم  توؤكد  �لذكاء �ال�سطناعي،  �إليها باالعتماد على  �لتو�سل  �لتي مت  �لنتائج،  �أن  �لباحثون  وذكر 

�ملكتب ي�سر باالإنتاجية.
وهم  مكثفة  عقلية  مبهام  �لقيام  على  �لنا�ض  ق��درة  يعيق  �أن  ميكن  بعد  عن  �لعمل  �أن  �أظهر  "�لبحث  و�أ���س��اف��و�: 

مبفردهم يف منازلهم".
ومت �العتماد على لعبة �ل�سطرجن يف �لدر��سة، الأنها ت�سبه عدد� من �أنو�ع �الأعمال يف �ملكاتب، من خالل �العتماد 

على �ملهار�ت �ملعرفية و�لعمل حتت �سغط �لوقت.
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ت�شريح مثري من فاوت�شي ب�شاأن املح�شنني �شد كورونا
قال كبري م�ست�ساري �لرئي�ض �الأمريكي لالأمر��ض �ملعدية �أنتوين فاوت�سي 
رمبا  بالكامل  �مللقحني  لالأ�سخا�ض  �لر�سمي  �لتعريف  �إن  �خلمي�ض  �أم�ض 

يتغري يف �لواليات �ملتحدة.
تعريف  �أن  �إن" �الأمريكية  �إن  "�سي  �سبكة  مع  مقابلة  فاوت�سي يف  و�أ�ساف 
�مللقحني بالكامل رمبا ي�سمل فقط من تلقو� فقط �جلرعات �ملعززة، نتيجة 

تف�سي �ملحتور �جلديد "�أوميكرون".
�أن ذل��ك ل��ن يح�سل يف  �أك��د  �أك���ر، لكن  �أن �الأم���ر م�ساألة وق��ت ال  و�ع��ت��رب 
�مل�ستقبل �لقريب. و�سرح: "يف �لوقت �لر�هن، �أن ال �أرى تغيري� يف �لغد �أو 

يف �الأ�سبوع �ملقبل"، موؤكد� �أن �خليار مطروح على �لطاولة.
جرى  �ل��ذي��ن  لالأ�سخا�ض  مطلوبة  �ستكون  �الإ�سافية  "�جلرعات  وق���ال: 

تلقيحهم بال�سابق للمحافظة على حالة �لتطعيم بالكامل".
�إ�سابات  �أمريكية  والي��ة   20 �سجلت  وق��ت  يف  فاوت�سي  ت�سريحات  وت��اأت��ي 
باملتحور �جلديد �أوميكرون، وفقا ملر�كز �ل�سيطرة على �الأمر��ض و�لوقاية 

منها. ويف �لعامل، �سجلت �إ�سابات باملتحور �جلديد يف نحو 40 دولة.
�إفريقيا هو  �كت�سف يف جنوب  �ل��ذي  �جل��دي��د،  �ملتحور  �لقلق يف  يثري  وم��ا 
32 طفرة، وتبني بح�سب  ب�  �أعد�د �لطفر�ت �لكبرية �ملوجودة فيها وتقدر 

�ملعطيات �الأولية �أن هذه �لطفر�ت متنح �ملتحور قدرة �أكرب على �النت�سار.

خ�شوبة الرجال يف خطر.. وال�شبب �شلعة اإلكرتونية
و�أمر��ض  �جلن�سي  بال�سعف  �لتقليدية  �لتدخني  و�سائل  �رتبطت  لطاملا 
�رتباطا  هناك  �أن  وج��دت  حديثة  در����س��ة  لكن  �لدموية،  و�الأوع��ي��ة  �لقلب 

مماثال بني م�ستخدمي �ل�سجائر �الإلكرتونية.
�الأم��ريك��ي��ة للطب  "�ملجلة  �أّي����ام يف  ق��ب��ل  ُن�����س��رت  �ل��ت��ي  �ل��در����س��ة  وبح�سب 
�لوقائي" و�أجر�ها باحثون من جامعتي بجامعة نيويورك وجونز هوبكنز، 
�ل�سجائر  �لذين يدخنون  20 و65 عاًما  �لرجال بني  �أن  �لرجال بني  فاإن 
�الأك���ر عر�سة لالإ�سابة  �أك��ر م��ن مرتني )2.4 م��رة( ه��م  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
�ل�سجائر  ��ستخد�م  �أّن  وج��دو�  �إنهم  �لباحثون  ويقول  �النت�ساب.  ب�سعف 
�لعمر  عو�مل  عن  �لنظر  ب�سرف  �النت�ساب،  ب�سعف  يرتبط  �الإلكرتونية 
�أّن  و�الأمر��ض �لقلبية، وخماطر �ل�سعف �جلن�سي �ل�سائعة، م�سريين �إىل 
و�حد من كل 5 رجال يتاأثر بال�سعف �جلن�سي، ب�سبب ��ستخد�م �ل�سجائر 
�الإلكرتونية. من جانبه، يقول عمر �ل�سهاوي، �أ�ستاذ م�ساعد بكلية �لطب 
�لعديد  �أن  �إىل  "بالنظر  للدر��سة:  �لرئي�سي  و�ملوؤلف  نيويورك  جامعة  يف 
من �الأ�سخا�ض ي�ستخدمون �ل�سجائر �الإلكرتونية ك�سكل من �أ�سكال �حلّد 
من �أ�سر�ر �لتدخني �أو مل�ساعدتهم يف �الإقالع عن �لتدخني، كنا بحاجة �إىل 
و�سعف  �الإلكرتونية  �ل�سجائر  منتجات  بني  �لعالقة  يف  �لكامل  �لتحقيق 

البلوفر بل اأكمام 
جنم مو�شة ال�شتاء

مي��ث��ل �ل��ب��ل��وف��ر ب���ال �أك����م����ام جنم 
-2021 �ستاء  �لن�سائية يف  �ملو�سة 

�إط����الل����ة  �مل���������ر�أة  ل��ي��م��ن��ح   2022
 )Preppy Chic( بنمط  �أنيقة 
�ملد�ر�ض  �إط���الل���ة  م��ن  �مل�����س��ت��وح��ى 

�الإعد�دية �الأمريكية �لفاخرة.
�ملظهر  م�������س���ت�������س���ارة  و�أو�����س����ح����ت 
�أن  مولر-فينكلمان  �إنكا  �الأملانية 
�لبلوفر بال �أكمام يطل هذ� �ملو�سم 
بوجه ع�سري؛ حيث يزد�ن بنقو�ض 
و�الأنوثة  ب��ال��رق��ة  �ملفعمة  �ل����ورود 
�إىل جانب �سكل �ملعني �لكال�سيكي 
�ملميز له، كما تاأتي بع�ض �ملوديالت 
�إىل  ���س��ّح��اب  ذ�ت  �أو  ع��ال��ي��ة  ب��ي��اق��ة 
ج��ان��ب ف��ت��ح��ة �ل��رق��ب��ة ع��ل��ى �سكل 

حرف V �ملميزة له.
و�أ�سافت مولر-فينكلمان �أن بع�ض 
�ملوديالت تت�سم بطابع جريء من 
خ�����الل �ل��ق�����س��ة �ل���ق�������س���رية فوق 
حني  يف   ،)Cropped( �ل�����س��رة 
�أخ�����رى بطابع  م���ودي���الت  ت��ت��األ��ق 
�الأكرب  �لق�سة  خ��الل  من  متحرر 

."Oversized" من �ملقا�ض
�أو�سحت  �ل��ت��ن�����س��ي��ق،  كيفية  وع���ن 
�مل��و���س��ة �الأمل��ان��ي��ة مادلني  خ��ب��رية 
د�جنمان �أنه ميكن �رتد�ء �لبلوفر 
بال �أكمام فوق ف�ستان، مع مر�عاة 
�للعب على وتر �ختالف �خلامات؛ 
�مل���ث���ال مي��ك��ن تن�سيق  ���س��ب��ي��ل  ع��ل��ى 
ف�����س��ت��ان م��ن �ل��د�ن��ت��ي��ل م��ع بلوفر 
�لغرز  ذي  �لرتيكو  من  �أك��م��ام  بال 

�ل�سخمة.

حار�ص بايدن ي�شغل 
بال مليني االأمريكيني

�الأيام  يف  �الأم��ريك��ي��ون  ين�سغل  مل 
�الأخ���������رية ���س��ح��ة رئ���ي�������س���ه���م، جو 
بحار�سه  �ن�سغالهم  ب��ق��در  ب��اي��دن، 
فيديوهات  وت��د�ول��و�  �ل�سخ�سي، 
له �ساهدها �ملاليني. و�نت�سر على 
�لق�سرية  �ل��ف��ي��دي��وه��ات  ت��ط��ب��ي��ق 
 " ب��ع��ن��و�ن  ف��ي��دي��و  توك"  "تيك 
�ن�سو� �أمر �لرئي�ض. يبدو �حلار�ض 
ما  على  �ل�سرية  �خلدمة  جهاز  يف 
نال  �لذي  �لفيديو  ويظهر  ير�م". 
3 م��الي��ني م�����س��اه��د وح�سد  ن��ح��و 
�إع����ج����اب  �أل�������ف   300 م�����ن  �أك�������ر 
وجوده  �أث��ن��اء  �ل�سخ�سي  �حل��ار���ض 
م����ع �ل���رئ���ي�������ض ب����اي����دن يف والي����ة 
وك������������������ان  ما�سات�سو�ست�ض. 
ب���اي���دن يف م��ا���س��ات�����س��و���س��ت�����ض، قبل 
نحو �أ�سبوعني، لق�ساء عطلة عيد 
يت�سوق  وه��و  �سوهد  حيث  �ل�سكر، 
عدد  برفقة  نانتوكيت  ج��زي��رة  يف 
�أح��ف��اده، مما دف��ع ح�سود� �إىل  من 

�لتجمع يف �ملكان لروؤية �لرئي�ض.
وهناك ر�سد �حلار�ض �لذي و�سفه 
�لبع�ض ب�"�لو�سيم" و�سبهه �آخرون 
ك��روز، خا�سة  توم  �ل�سهري  باملمثل 

يف فيلمه �ل�سهري "توب غان".
"نيويورك  ����س���ح���ي���ف���ة  وذك���������رت 
بو�ست" �أن �ل�سكان �لذين ح�سرو� 
�إىل �ملكان مل يكونو� �سغوفني فقط 
بروؤية �لرئي�ض فقط، بل �إن �لعديد 
منهم على ما يبدو مهتمني بروؤية 
�حل����ار�����ض. وك�����ان �حل���ار����ض �لذي 
�رتدى نظارة �سم�سية �سود�ء �للون 
غريه  م��ع  يتوىل  طويال  ومعطفا 
من عنا�سر جهاز �خلدمة �ل�سرية 
للرئي�ض يف ظل  �حل��ر����س��ة  ت��اأم��ني 
وجود �حل�سود يف �ملحيط، فيما  مل 

تعرف هوية هذ� �حلار�ض بعد.

البوت الفرو الإطللة �شتوية 
دافئة وفخمة

 )Furry Boots( أن �لبوت �لفرو� "Elle" أوردت جملة�
يرتبع على عر�ض مو�سة �الأحذية �لن�سائية هذ� �ل�ستاء 
على  وي�سفي  ناحية  من  بالدفء  �إح�سا�سا  �مل��ر�أة  ليمنح 

�ملظهر طابعاً فخماً من ناحية �أخرى.
و�أو�سحت �ملجلة �ملعنية باملو�سة و�جلمال �أن �لبوت �لفرو 
يكت�سي  بل  فح�سب،  �لد�خل  من  بالفرو  مبطناً  ياأتي  ال 
بالفرو من �خلارج �أي�ساً الإبر�ز طابع �الأناقة و�لفخامة.

بتنوع  مي��ت��از  �ل��ف��رو  �ل��ب��وت  �أن  �إىل   "Elle" و�أ����س���ارت 
�إطاللة  على  �حل�سول  ميكن  حيث  تن�سيقه؛  �إمكانيات 
كاجو�ل من خالل تن�سيقه مع �سرو�ل جينز وبلوفر ذي 
ياقة عالية، بينما ميكن �حل�سول على �إطاللة ريا�سية 

من خالل تن�سيقه مع ليجنز وجاكت مبطن ق�سري.
تن�سيق  ميكن  فاإنه  �لعريقة،  �سانيل  �أزي���اء  د�ر  وبح�سب 
من  ومعطف  بالرتتر  مر�سع  ف�ستان  مع  �لفرو  �لبوت 

�لتويد للح�سول على �إطاللة فاخرة تنا�سب �حلفالت.

احلياة تبت�شم لـ »م�شردة« الغردقة
معامل �ل�سعف و�ملر�ض تظهر عليها وجتيد �الإجنليزية 
بطالقة. هذه بع�ض من �أو�ساف فتاة يف م�سر �أ�سبحت 
الأنها  نظر�   ،" �لغردقة  ب�"فتاة  و��سع  نطاق  على  تعرف 
تعي�ض م�سردة يف �سو�رع �ملدينة �ل�ساحلية، بعدما لفظها 
�أهلها. وبد�أت ق�سة ريهام �أو "فتاة �لغردقة"، عندما تلقى 
ق�سم �سرطة �لغردقة بالغا من �الأهايل، بوجود فتاة تنام 
على �لر�سيف ب�سو�رع �ملدينة �ملطلة على �لبحر �الأحمر.

�الإن�سان  حقوق  �إد�رة  مع  �ل�سرطة  ن�ّسقت  �ل��ف��ور،  وعلى 
للمر�أة،  �ل��ق��وم��ي  و�ملجل�ض  �الأح��م��ر،  �لبحر  مبحافظة 
وبد�أت رحلة �لبحث عن �لفتاة، ملعرفة ق�ستها وحماولة 

م�ساعدتها.
"فتاة �لغردقة" ت�سدرت ت�سرفاتها  �أدق  �أو ب�سفة  ريهام 
باإيو�ئها  �لبع�ض  طالب  �إذ  �الجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع 
ب��ع��دم��ا رف�����ض و�ل���ده���ا ����س��ت��الم��ه��ا، مم��ا �آث����ار ح��ال��ة من 

�لغ�سب و�ال�ستنكار.
�لتو��سل مع  �أنه مت  و�أو�سح �الأه��ايل يف مدينة �لغردقة 
�أهل �لفتاة �إال �أن و�لدتها رف�ست ��ستالمها و�أفادت باأنها 
متكررة �لهروب، كما �أن و�لدها �أكد �أنها غري متزنة نف�سيا 
حممود وحيد مدير موؤ�س�سة "معانا الإنقاذ �إن�سان"، �أكد 
ملوقع "�سكاي نيوز عربية"، �أن �ملوؤ�س�سة ��ستقبلت �لفتاة، 
بعد �تخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية من حترير حم�سر 

لل�سرطة وتوقيع �لك�سف �لطبي عليها.

اأملانيا م�شقط راأ�ص زينة الكري�شما�ص الزجاجية
ي��ع��د ع��ي��د �مل���ي���الد �ل��ك��ري�����س��م��ا���ض ح����دث ك��ب��ري يف بلدة 
�سجرة  على  �الأ���س��و�ء  ت��ت��الأالأ  �ل�سغرية.  �الأملانية  الو�سا 
ف���وق �لهد�يا  �ل��الم��ع��ة  �ل��ك��ري�����س��م��ا���ض وت���ت���دىل �حل��ل��ى 
�مللفوفة ب�سكل جميل. وهذ� م�سهد ماألوف خالل �ملو�سم 
�الحتفايل. ولكن هنا يف غابة تورينجن يف قلب �أملانيا، ال 
�الأول"  "كانون  دي�سمرب  يف  بالكري�سما�ض  �الحتفال  يتم 
ومو�سم  و�ل�سيف  �لف�سح  عيد  يف  �أي�ساً  ولكن  فح�سب، 

�حل�ساد.
ل��ه��ل��م��وت بارتهوملز،  ب��ال��ن�����س��ب��ة  �أي�����س��اً  وه����ذ� ه���و �حل����ال 
فايناخت" �أي  "تورينجر  �لزجاج  يف  �لنفخ  ور�سة  مالك 
�لكرمي�سا�ض يف تورينجر. ويقول "نحن نبد�أ �لتخطيط 
من  �ع��ت��ب��ار�  للغاية  مبكر  وق��ت  يف  �ملقبل  للكري�سما�ض 

بد�ية �لعام يف يناير".
وك���ان ي��ت��م �ن��ت��اج �حل��ب��ات �ل��زج��اج��ي��ة �مل��ف��رغ��ة يف طريق 
�لبالد  ب��ج��ن��وب  �ل��و�ق��ع��ة  ت��وري��ن��ج��ن  غ��اب��ة  يف  رين�ستايج 
كاألعاب  ت�ستخدم  ك��ان��ت  و�ل��ت��ي   1755 �ل��ع��ام  ق��ر�ب��ة  يف 
لالأطفال �أو جموهر�ت. و�عتبار�ً من 1820، بعد �إدخال 

�ملنفاخ متكن �لقرويون من نفخ قطع �أكرب.
ويف وق��ت الح���ق، ت��ق��ول �الأ���س��ط��ورة �إن ن��اف��خ زج���اج فقري 
ل�سر�ء  �مل���ال  �ن��ع��د�م  ظ��ل  يف  �لكري�سما�ض،  ك���ر�ت  �ب��ت��ك��ر 
�ل��ل��وز و�ل��ت��ف��اح �ل��غ��ال��ي��ني. وب��د�ف��ع �حل��اج��ة زي��ن �سجرة 
بنف�سه وبغريها من  نفخها  بكر�ت  �لكري�سما�ض خا�سته 

�لزينة �لزجاجية.

خطة حكومية ملحا�شرة النمل االأبي�ص.. ما ال�شبب؟
حمكمة  خ��ط��ة  �مل�����س��ري��ة  �ل�سلطات  و���س��ع��ت 
ميثله  م��ا  ب�سبب  �الأب��ي�����ض،  �لنمل  مل��و�ج��ه��ة 
و�مل����و�رد،  �ل����رو�ت  بالغة على  م��ن خ��ط��ورة 
وقال  و�ل��زر�ع��ي��ة.  �لعقارية  �ل���روة  خا�سة 
���س��ل��ي��م��ان، رئ��ي�����ض �ملركز  �ل���دك���ت���ور حم��م��د 
�ل��ق��وم��ي �مل�����س��ري ل��ل��ب��ح��وث �ل���زر�ع���ي���ة، �إن 
كبرية  خ��ط��ورة  لها  �الأب��ي�����ض  �لنمل  ح�سرة 
على �لروة �لعقارية وخ�سو�سا �لتي تعتمد 
ب�سكل كبري على �خل�سب �أو �أي مكونات من 
�ملحتويات  �لتي توجد يف كل  �ل�سليلوز  مادة 

�لنباتية.
نيوز  "�سكاي  مل��وق��ع  ت�سريحات  يف  و�أ���س��اف 
تتغذى  �الأب��ي�����ض  �لنمل  ح�سرة  �أن  عربية" 
ع��ل��ى م����ادة �ل�����س��ل��ي��ل��وز وت�����س��ت��ط��ي��ع �خ����رت�ق 
مما  �لكهرباء،  �أ�سالك  وتدمري  �خلر�سانات 

ميثل خطورة بالغة على �لروة �لعقارية.
و�أ�سار كذلك �إىل �أن تلك �حل�سرة �خلطرية 

ت��ه��اج��م خم����ازن �حل���ب���وب وم���ر�ك���ز ت�سوين 
حتى  �لزر�عية  و�ملحا�سيل  و�لنباتات  �لعلف 
�أنها كذلك تق�سي على فلنكات ق�سبان �ل�سكة 
�خلطورة،  غ��اي��ة  يف  يجعلها  مم��ا  �حل���دي���د، 

وكذلك تهاجم �لنباتات و�لزر�عات نف�سها.
�أن ق�����س��ت ع��ل��ى منازل  ���س��ب��ق  �أن��ه��ا  و�أو����س���ح 
كاملة يف حمافظتي �أ�سو�ن و�لو�دي �جلديد، 

و�سببت �سرر� كبري� هناك.
�ملركز  وب��اح��ث��ي  ع��ل��م��اء  �أن  ���س��ل��ي��م��ان  و�أك�����د 
�لقومي للبحوث �لزر�عية نظر� لتقديرهم 
وكذلك  �حل�����س��رة  لتلك  �ل��ب��ال��غ��ة  �خل��ط��ورة 
و�ال�ست�سالح  �مل��ن��اخ��ي��ة  �ل��ت��غ��ري�ت  ن��ت��ي��ج��ة 
�لزر�عة  يف  و��ستغاللها  لل�سحر�ء  �مل�ستمر 
�ملدن  �إىل  �الأبي�ض  �لنمل  ي�سبب هجرة  مما 
خطة  و���س��ع��و�  "فقد  ب��ال�����س��ك��ان،  �مل���اأه���ول���ة 
ت��ل��ك �حل�����س��رة �ل��ت��ي باتت  مل��و�ج��ه��ة  حمكمة 

معروفة با�سم دودة �خل�سب".

املمثلة االأمريكية دي�ن� �شيلفرز ت�شل اإىل حفل توزيع جوائز Instyle ال�شنوي يف لو�ض اأجنلو�ض - ا ف ب

ميغان فوك�ص تتعر�ص للتنمر 
ب�شبب اأ�شابع قدميها

�سفحتها  عرب  �ل�سور  من  جمموعة  فوك�ض  ميغان  �لعاملية  �لنجمة  ن�سرت 
�خلا�سة على موقع �لتو��سل �الجتماعي، من جل�سة ت�سوير جديدة لها.

�إال �أن هذه �ل�سور مل تنل ��ستح�سان �ملتابعني بعد �أن علق �لعديد منهم على 
دفع  ما  وه��ذ�  و�سفهم،  "�ل�سباب" بح�سب  كاأقد�م  بدت  حيث  قدميها،  �سكل 
من  �أنها  �إىل  م�سريين  �التهامات  تلك  على  بالرد  فوك�ض  متابعي  من  ق�سم 
�أكر �لنا�ض �إثارة يف �لعامل، وم�سددين على �سرورة عدم �لتعر�ض الأي �إن�سان 

مبثل هذه �الأمور �لتي ت�سنف حتت عنو�ن �لتنمر.
���س��ود�ء، كما  ت��ن��ورة ق�سرية  ت��رت��دي  �أخ���رى، ظهرت فوك�ض وه��ي  م��ن ناحية 
نالت  �سغرية  حقيبة  وحملت  ���س��دره��ا،  م��ن  كبري  ج��زء  ع��ن  للك�سف  عمدت 

�إعجاب �ملتابعني.


