ا�ستفادت منها � 40ألف �أ�سرة يف �أرمينيا وقريغ�ستان

�ص 03

الهالل الأحمر يوا�صل تقدمي امل�ساعدات
ال�شتوية للمت�أثرين يف العديد من الدول

 100نوع من النباتات تزدهر يف حديقة “متحف
امل�ستقبل” و�سط دبي بتقنية اجلدار الأخ�رض

•• �أبوظبي-وام:

�ص 10

وا�صلت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،تقدمي امل�ساعدات ال�شتوية للمت�أثرين من
تداعيات الربد و�سوء الأحوال املناخية يف العديد من الدول ،وقامت خالل اليومني
املا�ضيني بتوزيع امل�ساعدات ال�شتوية التي ت�ضمنت و�سائل التدفئة والأغطية واملالب�س
ال�شتوية واملواد الغذائية وم�ستلزمات الأطفال ،على حوايل � 40ألف �أ�سرة يف كل من
�أرمينيا وقريغ�ستان ،عرب وفود الهيئة املوجودة حاليا هناك وبالتعاون مع مكاتبها
و�سفارات الدولة يف اخلارج .و�أكد �سعادة الدكتور حممد عتيق الفالحي الأمني العام
لهيئة الهالل الأح�م��ر� ،أن ه��ذه امل�ساعدات ت�أتي �ضمن برنامج حملة ال�شتاء التي
تنفذها الهيئة يف �إطار توجيهات �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ،ممثل احلاكم
يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإم��ارات��ي ،للمت�أثرين من موجات
(التفا�صيل �ص)2
الربد والأحوال املناخية يف  26دولة حول العامل.
مواقــيت ال�صالة الفجر05:37 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......
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�أمريكا ت�سلمت رد رو�سيا �« ..سنتحرك ع�سكريا �إذا مل تلب مطالبنا الأمنية»

•• عوا�صم-وكاالت:

حذر الرئي�س الأمريكي جو بايدن
اخل �م �ي ����س ق �ب��ل م� �غ ��ادرت ��ه البيت
الأب �ي ����ض ل ��زي ��ارة ق���ص�يرة لوالية
�أوهايو ،من �أن خطر اجتياح رو�سي
لأوك��ران �ي��ا ع ��ال ج ��دا .وق ��ال �أم ��ام
ال���ص�ح��اف�ي�ين �إن ه �ج��وم��ا رو�سيا
ميكن �أن يقع يف الأيام املقبلة.
وق� � � ��ال م � �� � �س � ��ؤول ك� �ب�ي�ر ب� � � ��وزارة
اخلارجية الأمريكية �إن الواليات
امل �ت �ح��دة ت���س�ل�م��ت رد رو� �س �ي��ا على
م�ق�ترح��ات وا�شنطن الأم�ن�ي��ة بعد
ت�سليمها لل�سفري الأم��ري�ك��ي لدى
مو�سكو جون �سوليفان.
وق��ال الف��روف �إن مو�سكو �ستن�شر
ال��ر��س��ال��ة ب�ع��د ��س��اع��ات ق�لائ��ل من
ت�سليمها للواليات املتحدة .وتطالب
رو� �س �ي��ا ب �ع��دم ال �� �س �م��اح بان�ضمام
�أوكرانيا �إىل حلف الأطل�سي.
وت ��وع ��دت رو� �س �ي��ا ب��ال �ت �ح��رك ،ولو
ع�سكريا ،يف حال رف�ضت وا�شنطن
مطالبها الأمنية الرئي�سية.
وك �ت �ب��ت اخل��ارج �ي��ة ال��رو� �س �ي��ة :يف
غ� �ي ��اب ا�� �س� �ت� �ع ��داد ل � ��دى اجل ��ان ��ب
االم�يرك��ي للتفاهم على �ضمانات
قانونية را�سخة لأم�ن�ن��ا� ...ستكون
رو� �س �ي��ا م �� �ض �ط��رة اىل التحرك،

وخ�صو�صا عرب تنفيذ اجراءات ذات
طابع ع�سكري وتقني.
و�شددت مو�سكو يف هذا ال�سياق على
ان�سحاب كل قوات الواليات املتحدة
وا�سلحتها املنت�شرة يف و�سط �أوروبا
و��ش��رق�ه��ا ،يف ج �ن��وب � �ش��رق �أوروب� ��ا
ودول ال �ب �ل �ط �ي��ق ،وت��وق �ع��ت اي�ضا
اقرتاحات من الغربيني تهدف اىل
التخلي عن �أي تو�سيع مقبل حللف
�شمال االطل�سي.
وك ��ررت مو�سكو اخلمي�س يف هذه
ال��وث�ي�ق��ة �أن �ه��ا ال ت�ع�ت��زم تنفيذ �أي
اجتياح لأوكرانيا.
ون�شرت وكالة تا�س للأنباء ن�سخة
م ��ن ردود رو� �س �ي��ا ال �ك �ت��اب �ي��ة على
املقرتحات الأمريكية ب�ش�أن الأمن.
وق��ال��ت مو�سكو يف ��س�ي��اق رده ��ا �إن
اخل �ط��وط احل �م ��راء ل��رو��س�ي��ا يتم
جت��اه�ل�ه��ا و�إن �ه ��ا ق�ل�ق��ة م��ن تنامي
ال �ن �� �ش ��اط ال �ع �� �س �ك��ري ل �ل ��والي ��ات
امل�ت�ح��دة وح�ل��ف الأط�ل���س��ي بالقرب
من رو�سيا.
وت� �ق ��ول وزارة ال� ��دف� ��اع �إن ال ��رد
ال�ع���س�ك��ري ال�ت�ق�ن��ي ،ال ��ذي حتدث
عنه الرئي�س ب��وت�ين لأول م��رة يف
دي�سمرب ،ميكن �أن ي�شمل جمموعة
م��ن الإج� � ��راءات مب��ا يف ذل��ك ن�شر
ال �� �ص��واري��خ وال �ق ��وات واال�ستعانة

�أمني عام الناتو خالل م�ؤمتر �صحفي يف اليوم الثاين من اجتماع وزراء دفاع احللف يف بروك�سل (ا ف ب)
�أن مو�سكو ح�شدت �أك�بر عدد من ات �ه��ام��ات ب ��إط�ل�اق ال �ن�ي�ران عرب القتالية وطائرات الدعم .نراهم
ي�ك�ث�ف��ون ا� �س �ت �ع��داده��م يف البحر
القوات منذ عقود حول الأرا�ضي خط وقف �إطالق النار.
الأوكرانية .و�أو�ضح ردا على �س�ؤال و�أث��ار احل�شد الع�سكري الرو�سي الأ� � �س ��ود .الأك �ث��ر م��ن ذل ��ك �أننا
ح��ول ال��دالئ��ل� ،أن ��ص��ور الأقمار خم � � ��اوف غ ��رب �ي ��ة م� ��ن احتمال نراهم يقومون بتخزين �إمدادات
ال�صناعية لأك�بر دليل ،قائال :ال ا�ستخدام بع�ض اال�ستفزاز املنظم الدم.
ميكن دح�ض احلقائق التي تثبتها يف �شرق �أوكرانيا ذريعة ل�شن غزو �أ� �ض��اف �أو� �س�تن ل�ق��د ك�ن��ت جنديا
ح�ت��ى وق ��ت ل�ي����س ب�ب�ع�ي��د� .أع ��رف
��ص��ور الأق �م��ار اال�صطناعية عن �شامل.
التعزيزات الع�سكرية على احلدود ويف م�ق��ر ح�ل��ف ��ش�م��ال الأطل�سي ب�شكل مبا�شر �أن ه��ذه الأ�شياء ال
يف ب��روك �� �س��ل ،ق ��ال وزي� ��ر الدفاع حتدث دون �أ�سباب ..وال �أحد يفعل
بني البلدين.
ويف تطور جديد تبادل املتمردون الأم��ري �ك��ي ل��وي��د �أو� �س�ت�ن نراهم ذلك لو كان ي�ستعد حلزم �أمتعته
والقوات الأوكرانية ام�س اخلمي�س ي��دف�ع��ون ب��امل��زي��د م��ن الطائرات والعودة.

فرن�سا و�شركا�ؤها يقررون االن�سحاب الع�سكري من مايل
•• باري�س-وكاالت:

مر�سوم �أم�يري بقبول ا�ستقالة
وزيريالدفاعوالداخليةبالكويت
•• الكويت-وام:

�أع� �ل ��ن رئ �ي ����س م ��رك ��ز التوا�صل
احل �ك ��وم ��ي وال� �ن ��اط ��ق الر�سمي
با�ســــم احلكومــــة الكويتيــة طارق
امل �ـ �ـ �ـ �ـ��زرم ع ��ن ��ص�ـ�ـ�ـ�ـ��دور مر�ســوم
�أم �ي��ري ب �ق �ب��ول ا� �س �ت �ق��ال��ة نائب
رئ �ي ����س جم�ل����س ال � � ��وزراء ووزي ��ر
ال ��دف ��اع ال �ك��وي �ت��ي ال �� �ش �ي��خ حمد
جابر العلي ال�صباح ونائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء ووزي��ر الداخلية
ال���ش�ي��خ اح �م��د م�ن���ص��ور الأحمد
ال�صباح.
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة الأن �ب ��اء الكويتية
عن املركز �إنه �صدر �أي�ضا مر�سوم
�أم�ي�ري بتكليف وزي��ر اخلارجية
ووزي� ��ر ال��دول��ة ل �� �ش ��ؤون جمل�س
ال � ��وزراء ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور �أحمد
ن��ا��ص��ر امل�ح�م��د ال���ص�ب��اح بحقيبة
وزارة ال��دف��اع ب��ال��وك��ال��ة وتكليف
ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س جم �ل ����س ال � � ��وزراء
ووزي� ��ر ال�ن�ف��ط ووزي� ��ر الكهرباء
وامل��اء والطاقة املتجددة الدكتور
حم �م��د ال �ف��ار���س ب�ح�ق�ي�ب��ة وزارة
الداخلية بالوكالة.

ر�ؤ�ساء فرن�سا وغانا وال�سنغال ورئي�س املجل�س الأوروبي خالل م�ؤمتر �صحفي يف ق�صر الإليزيه (ا ف ب)
ال���س�ل�ط��ات االن�ت�ق��ال�ي��ة يف مايل ،ب�شكل فعال ملحاربة الإره ��اب يف مل��وارده��م الع�سكرية املخ�ص�صة
ف�إن كندا والدول الأوروبية التي م� ��ايل .و� �ص��در ال �ب �ي��ان ع��ن دول لهذه العمليات من �أرا�ضي مايل.
تعمل جنبا �إىل جنب مع عملية تعمل مع ق��وة برخان الفرن�سية وعقب �إع�ل�ان االن�سحاب� ،صرح
برخان ومع مهمة تاكوبا ترى �أن ملكافحة الإره��اب ومهمة تاكوبا ،ال��رئ �ي ����س ال �ف��رن �� �س��ي �إميانويل
الظروف ال�سيا�سية والت�شغيلية ال � �ت� ��ي ت �� �ض ��م ن� �ح ��و  14دول � ��ة ماكرون �أن ع�سكريني �أوروبيني
وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة مل ت �ع ��د مواتية �أوروبية .وك�شف البيان �أن الدول ي� ��� �ش ��ارك ��ون يف جت� �م ��ع ال� �ق ��وات
مل��وا��ص�ل��ة م���ش��ارك�ت�ه��ا الع�سكرية قررت البدء يف االن�سحاب املن�سق اخلا�صة تاكوبا �سيعاد متو�ضعهم

�صناعة الدفاع يف كوريا اجلنوبية:

اختيار ال ّتبع ّية التكنولوجية ل�ضمان الربحية االقت�صادية!

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

تطورت �صناعة الدفاع يف كوريا
اجل �ن��وب �ي��ة ب �� �س��رع��ة اىل درج ��ة
�أنها �أ�صبحت تا�سع �أكرب م�صدر
للأ�سلحة يف العامل خالل الفرتة
 .2020-2016وي�ستند هذا
النمو املت�سارع منذ ال�سبعينات
�إىل ا�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة التبعية
التكنولوجية املتع ّمدة لل�شركاء
الأم��ري �ك �ي�ي�ن ث ��م الأوروب � �ي�ي��ن،
ل�ت�ع��زي��ز ال �ف��ر���ص االقت�صادية
وربحية الأن�شطة الدفاعية.
ال � �ت � �ط ��ور ال� ��� �س ��ري ��ع للقاعدة
ال �� �ص �ن��اع �ي��ة والتكنولوجية
الدفاعية يف كوريا اجلنوبية منذ
ال�سبعينات
رغ��م �أن��ه مل يكن للبالد ن�شاط
اق� �ت� ��� �ص ��ادي دف� ��اع� ��ي ق� �ب ��ل ع ��ام
 ،1970ف�ق��د ح � ّف��ز عن�صران
ال���س�ل�ط��ات ال �ع��ام��ة ع�ل��ى �إر�ساء

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

اكت�شافات �أثرية جديدة يف �أبوظبي ُتثبت
مبان عمرها �أكرث من  8500عام
وجود ٍ

•• �أبوظبي-الفجر:

عرث خرباء الآثار من دائرة الثقافة وال�سياحة� -أبوظبي على جمموعة
بُنى �أثرية غ�يرت املعتقدات ب�ش�أن �أق��دم تاريخ معروف ل�ل�إم��ارة ودولة
الإمارات العربية املتحدة واملنطقة ب�أكملها .ويعود تاريخ هذه املكت�شفات
اجلديدة �إىل �أكرث من  8500عاماً مما ي�شكل دلي ً
ال على �أن هذه املنطقة
�أقدم بنحو  500عام عما كان يُعتقد يف ال�سابق.
وعُ�ثر على تلك االكت�شافات يف جزيرة غاغا غ��رب مدينة �أبوظبي عام
 ،2020ومنذ ذلك احلني يجري فريق الدائرة حتليالت علمية للبُنى
واملكت�شفات ال�ت��ي وج��دت فيها .و�أج ��رى اخل�ب�راء حتليل ال�ك��رب��ون 14
ل�شظايا الفحم �أظهر �أن عمر البُنى ال يقل عن  8500عام -متجاوز ًة
بذلك الرقم القيا�سي ال�سابق لأقدم بُنى معروفة مت اكت�شافها يف دولة
الإمارات؛ يف جزيرة مروح املجاورة على وجه التحديد( .التفا�صيل �ص)2

ماكرون :نرف�ض ب�شكل كامل فكرة الف�شل

�أع � �ل � �ن ��ت ف ��رن� ��� �س ��ا و�� �ش ��رك ��ا�ؤه ��ا
الأوروب� �ي ��ون امل���ش��ارك��ون يف قتال
امل �ت �ط��رف�ي�ن مب � ��ايل ،اخلمي�س،
�أنهم ق��رروا البدء يف االن�سحاب
الع�سكري املن�سق من ذلك البلد
الإفريقي.
و�أ��ض��اف��وا ،يف ب�ي��ان� ،أن�ه��م اتفقوا
ع�ل��ى و��ض��ع خ�ط��ط ب���ش��أن كيفية
البقاء يف املنطقة ،خا�صة النيجر
ودول خليج غينيا بحلول يونيو
.2022
وت��ده��ورت العالقات بني باري�س
وب��ام��اك��و م �ن��ذ ت ��راج ��ع املجل�س
ال �ع �� �س �ك��ري ع ��ن ات �ف ��اق لتنظيم
االنتخابات يف فرباير واقرتاحه
االح �ت �ف��اظ بال�سلطة ح�ت��ى عام
 .2025ون�شر املجل�س الع�سكري
�أي �� �ض��ا م�ت�ع��اق��دي��ن خ��ا��ص�ين من
رو� �س �ي��ا ،الأم ��ر ال ��ذي ق��ال��ت عنه
ب �ع ����ض ال � � ��دول الأوروب � � �ي � ��ة �إن ��ه
يتعار�ض مع مهمته.
وج��اء يف البيان :ب�سبب مواجهة
ال �ع��دي��د م��ن ال �ع �ق �ب��ات م��ن قبل

الفجر الريا�ضي

مهرجان التحدي للجوجيت�سو ينطلق
اليوم يف �أبوظبي مب�شاركة قيا�سية

الناتو :التعزيزات الرو�سية على حدود �أوكرانيا م�ستمرة و�صور الأقمار ال�صناعية ال تكذب
ب � � � � � ��أدوات احل � � ��رب الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة
وح�ت��ى ا��س�ت�خ��دام �أن�ظ�م��ة الأ�سلحة
الف�ضائية.
ج��اء ه��ذا يف وق��ت نقلت فيه وكالة
الإع �ل ��ام ال��رو� �س �ي��ة ع ��ن ال�سفارة
الأمريكية يف مو�سكو قولها ام�س
�إن رو� �س �ي��ا ط� ��ردت ن��ائ��ب ال�سفري
الأم ��ري� �ك ��ي ب ��ارت ��ل ج ��ورم ��ان و�إن
وا�شنطن �سرتد على هذه اخلطوة.
ومل يت�ضح ال���س�ب��ب ال ��ذي قدمته
مو�سكو لتربير قرار الطرد.
وم��ع ت�صاعد ال�ت��وت��ر ب�ين الرو�س
والأوك ��ران� �ي�ي�ن ال ��س�ي�م��ا يف �إقليم
دون�ب��ا���س (� �ش��رق �أوك��ران �ي��ا) خالل
ال �� �س��اع��ات امل��ا� �ض �ي��ة� ،أع � ��رب �أم�ي�ن
ع ��ام ح�ل��ف ��ش�م��ال الأط�ل���س��ي ين�س
�ستولتنربغ ،خالل م�ؤمتر �صحفي
اخلمي�س من بروك�سيل حيث عقد
لقاء ل��وزراء دفاع دول الناتو لليوم
الثاين على التوايل ،عن قلقه من
حم��اول��ة رو� �س �ي��ا ت �ق��دمي ادع � ��اءات
وذرائع ل�شن هجوم على اوكرانيا.
كما اعترب �أن عنا�صر اال�ستخبارات
ال��رو� �س �ي��ة ي �ن �� �ش �ط��ون يف ال�شرق
الأوك��راين ،يف حماولة للبحث عن
ذريعة للغزو.
وع��ن احل�شود الع�سكرية الرو�سية
على احلدود� ،شدد �ستولتنربغ على

عربي ودويل

نا�شيونال �إنرت�ست :الغرب وقع
يف ّ
فخ بوتني احلقيقي يف �أوكرانيا
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�صناعة وطنية تزود القوات امل�سلحة الكورية اجلنوبية
�أ�س�س �صناعة الأ�سلحة يف بداية �إىل مراجعة دورها يف حال ن�شوب
العقد� .أو ًال ،ت�صاعد التوترات �صراع ،لتنتقل من حليف موجود
م��ع ك��وري��ا ال���ش�م��ال�ي��ة ،ال �سيما على الأر���ض �إىل �شريك “اخلط
ب �ع��د ت���س�ل��ل ال �ع��دي��د م ��ن ق ��وات الثاين” ،ودع��م ال�ق��درات املحلية
ال �ك��وم��ان��دو���س ال �ت��ي ت�ستهدف ل�ت�ف��ادي ان�ت���ش��ار ع���س�ك��ري وا�سع
امل�ؤ�س�سات اجلنوبية .ثان ًيا ،تدفع النطاق.
(التفا�صيل �ص)13
��ص��دم��ة ح��رب فيتنام وا�شنطن

�إىل ج ��ان ��ب ال � �ق� ��وات امل�سلحة
النيجريية يف املنطقة احلدودية
ملايل.
وقال ماكرون ،يف م�ؤمتر �صحفي،
�إن هذا االن�سحاب �سيتم تنفيذه
ب �ط��ري �ق��ة م�ن�ظ�م��ة م ��ع ال �ق��وات
امل �� �س �ل �ح��ة امل��ال �ي��ة وب �ع �ث��ة الأمم
امل �ت �ح��دة يف م ��ايل (مينو�سما)،
م ��ؤك��دا �أن ��ه خ�ل�ال ه ��ذه الفرتة
� �س �ن �ب �ق��ي م �ه �م��ات �ن��ا ال ��داع� �م ��ة
مل�صلحة ال�ب�ع�ث��ة .و�أ� �ش��ار �إىل �أن
منطقة ال���س��اح��ل وخ�ل�ي��ج غينيا
ه�م��ا �أول��وي �ت��ان يف ا�سرتاتيجية
ال �ت��و� �س��ع ل �ت �ن �ظ �ي �م��ي القاعدة
وداع�ش الإرهابيني.
وتابع �أن القاعدة وداع�ش اختارا
ج �ع��ل �إف��ري �ق �ي��ا وال �� �س��اح��ل على
وج��ه اخل�صو�ص ،والآن وب�شكل
متزايد خليج غينيا� ،أول��وي��ة يف
ا�سرتاتيجيتهما التو�سعية.
و�أك � ��د ال��رئ �ي ����س ال �ف��رن �� �س��ي �أن ��ه
يرف�ض ب�شكل كامل فكرة ف�شل
فرن�سا يف مايل بعد قرار باري�س
�سحب قواتها من البالد بعد ت�سع
�سنوات من مكافحة الإرهاب.

�أ�سرتاليا ت��درج حركة
حما�س منظمة �إرهابية
•• كانبريا-وكاالت:

�أع� �ل� �ن ��ت �أ�� �س�ت�رال� �ي ��ا ،اخلمي�س،
ت � �� � �ص � �ن � �ي� ��ف ح � � ��رك � � ��ة ح � �م� ��ا�� ��س
الفل�سطينية بجناحيها الع�سكري
وال �� �س �ي��ا� �س��ي م �ن �ظ �م��ة �إره ��اب �ي ��ة،
لت�صبح �أح��دث دول��ة غربية تقدم
على هذه اخلطوة.
وكانت كانبريا قد �أدرج��ت �سابقا
ك�ت��ائ��ب ال�ق���س��ام ال�ت��اب�ع��ة حلما�س
ع �ل��ى ق��ائ �م �ت �ه��ا ل �ل ��إره � ��اب ،لكن
الت�صنيف اجلديد ي�شمل املنظمة
ب�أ�سرها.
وق��ال��ت وزي��رة ال���ش��ؤون الداخلية
الأ�سرتالية كارين �أن��دروز خالل
الإعالن عن ت�صنيف  8منظمات
�آراء حما�س واجلماعات املتطرفة
ال �ع �ن �ي �ف��ة الأخ � � ��رى ال �ت ��ي جرى
�إدراجها يف القائمة مقلقة للغاية،
وال مكان يف �أ�سرتاليا لعقائدها
البغي�ضة.
و��س�ي���ض��ع الت�صنيف ق �ي��ودا على
متويل حركة حما�س و�أي نوع من
�أنواع الدعم لها ،وبع�ض الأن�شطة
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��احل ��رك ��ة ق� ��د ت�صل
عقوبتها �إىل ال�سجن  25عاما.

�شرطة �أبوظبي :تفعيل ال�ضبط الآيل لغري امللتزمني
بخط ال�سري الإلزامي عند الإ�شارات ال�ضوئية
•• �أبوظبي -وام:

دع��ت ��ش��رط��ة �أب��وظ�ب��ي ال�سائقني �إىل � �ض��رورة االل �ت��زام ب�خ��ط ال�سري
الإل��زام��ي ع�ن��د ال�ت�ق��اط�ع��ات � �س��واء ك��ان��ت منظمة ب ��إ� �ش��ارات �ضوئية �أو
غريها من التقاطعات التي تلزم ال�سائقني عند عبورها االلتزام بخط
�سري حمدد ،مو�ضحة �أنها ب��د�أت بتفعيل ال�ضبط الآيل لل�سائقني غري
امللتزمني بخط ال�سري الإلزامي يف التقاطعات  .و�أك��دت مديرية املرور
والدوريات بقطاع العمليات املركزية حر�صها على منع التجاوزات التي
يقوم بها بع�ض ال�سائقني يف التقاطعات( .التفا�صيل �ص)2

حلل �أزمة النفط ..دعوة رئا�سية للحوار بني بغداد و�أربيل

ب •• غداد-وكاالت:

بعد احلكم ال�صادر عن �أعلى حماكم العراق قبل يومني
والقا�ضي بعدم د�ستورية قانون النفط ،دعا الرئي�س
العراقي برهم �صالح �إىل �إط�ل�اق ح��وار ج��اد وعاجل
بني احلكومة االحتادية وحكومة �إقليم كرد�ستان حول
م�شروع قانون النفط والغاز
كما �شدد يف بيان اخلمي�س على �ضرورة احلوار لإيجاد
�آليات واقعية �ضامنة ملا �أرادت املحكمة االحتادية الأخذ
ب��ه ،ومب��ا ي�ضمن اال�ستحقاقات ال��د��س�ت��وري��ة لإقليم
ك��رد��س�ت��ان و��س��ائ��ر ال�ع��راق�ي�ين ع�بر ت�سخري ال ��واردات
خلدمة املواطنني بعيدا عن الف�ساد و�سوء الإدارة.
�إىل ذلك ،دعا جمل�س النواب �أي�ضاً ،بح�سب ما �أفادت

وك��ال��ة الأن �ب��اء ال�ع��راق�ي��ة الر�سمية (واع) �إىل العمل
الفوري ملناق�شة امل�شروع امل�ؤجل ،عرب �إغناء ن�صو�صه �أو
تقدمي م�شروع جديد من ال�سلطة التنفيذية ،و�إقراره
من دون تهاون.
ك��ذل��ك ،ج��دد ال��دع��وة �إىل تعديل ن�صو�ص الد�ستور
التي ق��ال �إن ال��واق��ع �أثبت ع��دم قابليتها للتطبيق �أو
م�س�ؤوليتها عن �أزم��ات م�ستحكمة .يذكر �أن املحكمة
االحت��ادي��ة العليا كانت �أ��ص��درت ي��وم الثالثاء املا�ضي
حكما يق�ضي بعدم د�ستورية قانون النفط ال��ذي ّ
مت
تبنيه يف كرد�ستان ع��ام  2007لتنظيم ه��ذا القطاع
احليوي .كما �ألزمت �أعلى �سلطة ق�ضائية يف البالد،
حكومة الإقليم بت�سليم كامل �إنتاج النفط �إىل احلكومة
االحتادية املتمثلة بوزارة النفط االحتادية.

�أملانياتعتزم�إلغاءغالبيةقيود
كورونا اعتبارا من  20مار�س

•• برلني  -وام:

وليام برينز قد يكون رجل املهمة

للخروج من الأزمة الأوكرانية:

ميكن �أن يعر�ض بايدن اتفاقية �سرية على بوتني!

•• الفجر -فريد كابالن -ترجمة خرية ال�شيباين

مع ا�ستمرار وجود قوات رو�سية على احلدود الأوكرانية ،تظل خماطر
احل��رب ك�ب�يرة .يتحدث الرئي�سان ج��و ب��اي��دن وف�لادمي�ير بوتني عن
�إمكانية التو�صل �إىل حل دبلوما�سي ،من �ش�أنه �أن مينح بوتني و�سيلة
حلفظ ماء الوجه للخروج من الأزمة التي خلقها.
ال�س�ؤال هو ما �إذا كانا ي�ستطيعان ويريدان ابتكار اتفاق مقبول للطرفني،
بالنظر �إىل كثافة ت�شابك امل�صالح املت�ضاربة وراء هذا ال�صراع .هناك
طريقة لنزع فتيلها دفعة واح��دة :ميكن لبايدن �أن ي�ستلهم من جون
كينيدي ويعر�ض �صفقة �سرية على بوتني( .التفا�صيل �ص)15

�أع �ل��ن امل���س�ت���ش��ار الأمل � ��اين �أوالف
�شولت�س اتفاق احلكومة االحتادية
وح �ك��وم��ات ال��والي��ات ع�ل��ى �إلغاء
غ��ال �ب �ي��ة ق �ي��ود ك ��ورون ��ا اعتبارا
م��ن  20م��ار���س امل�ق�ب��ل غ�ير �أنه
�سيتم الإب�ق��اء على بع�ض تدابري
احل �م��اي��ة م �ث��ل ارت � ��داء الكمامة
وااللتزام بالتباعد املكاين.
وذكرت وكالة الأنباء الأملانية �أنه
يف �أعقاب امل�شاورات التي عقدتها
احل �ك��وم��ة االحت ��ادي ��ة وحكومات
ال ��والي ��ات ل�ب�ح��ث ك�ي�ف�ي��ة امل�ضي
ق��دم��ا يف م��واج�ه��ة وب ��اء كورونا،
ق��ال �شولت�س:ن�ستطيع �أن ننظر
�إىل الأم � � ��ام ب �ت �ف ��ا�ؤل �أك �ب��ر من
الأ�سابيع املا�ضية.
وو�صف �شولت�س ب�أنه ي��وم خا�ص
متاما يف اجلائحة ،م�شريا �إىل �أن
�أملانيا جت��اوزت موجة �أوميكرون
ب �� �ص��ورة �أف �� �ض��ل م �ق��ارن��ة ب ��دول
جماورة ،م�ضيفا �أنه مت الو�صول
�إىل ن �ق �ط��ة ال� � � ��ذروة يف الوقت
الراهن وفقا للوكالة.

الأمم املتحدة ت�أمل و�صول مبعوثها �إىل �صنعاء دون عوائق

•• اليمن-وكاالت:

�أعربت الأمم املتحدة عن تطلعها �إىل متكني مبعوثها
اخلا�ص �إىل اليمن هان�س غروندبرغ من الو�صول دون
عوائق �إىل العا�صمة اليمنية �صنعاء اخلا�ضعة ل�سيطرة
ميلي�شيا احلوثي ،وذلك عقب �إعالن الو�سيط الدويل
�أن ��ه ��س�ي�ب��د�أ الأ� �س �ب��وع امل�ق�ب��ل م �� �ش��اورات م��ع الأط ��راف
اليمنية حول خطته للحل ال�شامل يف البالد.
جاء ذلك على ل�سان وكيل الأمني العام للأمم املتحدة
لل�ش�ؤون ال�سيا�سية وبناء ال�سالم روزم��اري ديكارلو،
خ�لال لقائها ،الأرب �ع��اء ،يف نيويورك رئي�س الربملان
اليمني �سلطان الربكاين.

و�أك ��دت امل���س��ؤول��ة الأمم �ي��ة� ،أن ال�ي�م��ن مي� ّث��ل �أولوية
رئي�سية للأمم املتحدة و�أن الأمني العام �شخ�ص ّياً يويل
�أهمية خا�صة بالأزمة اليمنية وملتز ٌم متاماً بتحقيق
ت�سوية �سيا�سية يف البالد ،وفق ما نقلته وكالة الأنباء
اليمنية الر�سمية (�سب�أ).
و�أعربت ديكارلو عن �أملها ب�أن ال يعاق املبعوث الأممي
م��ن ال��و� �ص��ول �إىل ��ص�ن�ع��اء وال �ل �ق��اء ب�ك��اف��ة الأط ��راف
ومتكينه م��ن ت�ق��دمي ر�ؤي �ت��ه للحل ال���ش��ام��ل .ولفتت
�إىل �أن هناك لقاءات مع الكثري من الأط��راف للدفع
بالعملية ال�سيا�سية و�أن�ه��ا �ستعمل م��ع الأم�ي�ن العام
للأمم املتحدة مع خمتلف الأطراف اخلارجية لإنهاء
معاناة اليمنيني.
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�شرطة �أبوظبي  :تفعيل ال�ضبط الآيل لغري امللتزمني
بخط ال�سري الإلزامي عند الإ�شارات ال�ضوئية
•• �أبوظبي -وام:

02

دع��ت ��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ال���س��ائ�ق�ين �إىل � �ض��رورة االل �ت��زام ب�خ��ط ال�سري
الإل ��زام ��ي ع�ن��د ال�ت�ق��اط�ع��ات � �س��واء ك��ان��ت منظمة ب ��إ� �ش��ارات ��ض��وئ�ي��ة �أو
غريها من التقاطعات التي تلزم ال�سائقني عند عبورها االلتزام بخط
�سري حم��دد ،مو�ضحة �أنها ب��د�أت بتفعيل ال�ضبط الآيل لل�سائقني غري
امللتزمني بخط ال�سري الإلزامي يف التقاطعات  .و�أك��دت مديرية املرور
والدوريات بقطاع العمليات املركزية حر�صها على منع التجاوزات التي
يقوم بها بع�ض ال�سائقني يف التقاطعات من خ�لال تطبيق البند رقم
 86ع��دم ال�ت��زام املركبة اخلفيفة بخط ال�سري الإل��زام��ي م��ن جدول

الغرامات امللحق بالقرار الوزاري رقم  178ل�سنة  2017م ب�ش�أن قواعد
و�إجراءات ال�ضبط املروري ،و عقوبة هذه املخالفة الغرامة املالية 400
درهم .و�أو�ضحت �أن خط ال�سري يكون �إلزاميا وفقا لقواعد ال�سري واملرور
عند التقاطعات ،حيث متنع عمليات التجاوز و اخل��روج من م�سار �إىل
�آخ��ر يف منطقة التقاطع ،و حتدد خيارات ال�سائق على مدخل التقاطع
�إلزامية امل�سار الذي يجب �أن ي�سلكه عند اخلروج من التقاطع  ،فيجب
على ال�سائق الراغب يف االنعطاف جهة الي�سار �أو الدوران الكامل للخلف
االلتزام بامل�سارات املحددة لذلك �أق�صى الي�سار وت�شري الإح�صائيات �إىل �أن
ن�سبة كبرية من حاالت جتاوز الإ�شارة ال�ضوئية احلمراء امل�سببة للحوادث
تكون نتيجة عدم التزام ال�سائق املت�سبب بخط ال�سري الإلزامي.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون
رئي�س ليتوانيا بذكرى ا�ستقالل بالده

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون
رئي�سة كو�سوفو مبنا�سبة يوم اال�ستقالل

•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه
اهلل” برقية تهنئة �إىل فخامة غيتانا�س ناو�سيدا رئي�س جمهورية ليتوانيا
وذلك مبنا�سبة يوم ذكرى ا�ستقالل بالده .كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي “رعاه اهلل” و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل
فخامة غيتانا�س ناو�سيدا .وبعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان برقيتي تهنئة
مماثلتني �إىل معايل �إنغريدا �سيمونيتي رئي�سة وزراء جمهورية ليتوانيا.

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" برقية تهنئة �إىل فخامة فيو�سا عثماين رئي�سة جمهورية كو�سوفو
وذل��ك مبنا�سبة ي��وم اال�ستقالل بلدها .كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل
فخامة فيو�سا عثماين .وبعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان برقيتي تهنئة
مماثلتني �إىل معايل البني كورتي رئي�س وزراء جمهورية كو�سوفو.

امل�ؤمتر امل�صاحب للمعر�ضني ي�ستقطب  2,000م�شاركة بح�ضور �شخ�صي وافرتا�ضي

برعاية حممد بن زايد ..معر�ضا يومك�س و�سيمتك�س  2022ينطلقان  21فرباير مب�شاركة دولية وحملية وا�سعة
•• �أبوظبي-وام:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة ..ت�ن�ط�ل��ق ف�ع��ال�ي��ات ال� ��دورة اخلام�سة
م��ن معر�ض الأن�ظ�م��ة غ�ير امل��أه��ول��ة "يومك�س" ومعر�ض امل�ح��اك��اة والتدريب
"�سيمتك�س" ،اللذان يقامان يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض "�أدنيك" خالل
الفرتة من  23 - 21فرباير احلايل مب�شاركة دولية وحملية وا�سعة.
وي�صاحب املعر�ضان م�ؤمتر الأنظمة غري امل�أهولة الذي �سيقام بن�سخته اخلام�سة
يف مركز �أدنوك للأعمال بح�ضور �شخ�صي وافرتا�ضي يف  20فرباير .2022
وي�أتي احلدث الذي يتم تنظيمه من قبل "�أدنيك" ،بالتعاون مع وزارة الدفاع
بن�سخة ا�ستثنائية مب�شاركة العديد من امل�ؤ�س�سات املحلية والإقليمية والعاملية
املتخ�ص�صة ،لت�سليط ال�ضوء على �أح��دث االب�ت�ك��ارات والتقنيات يف �صناعات
الأن�ظ�م��ة غ�ير امل��أه��ول��ة وامل�ح��اك��اة وال �ت��دري��ب ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تقنيات الذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي وال��روب��وت��ات ،بح�ضور ج�م�ه��ور ع��امل��ي يت�ضمن وف ��وداً حكومية
وجمموعة من الوكاالت واجلهات والهيئات املدنية املتخ�ص�صة يف هذه القطاعات
احليوية.
ومن املتوقع �أن ي�شهد املعر�ضان م�شاركة وا�سعة من اجلهات العار�ضة والزوار
يف ن�سخة ه��ذا ال�ع��ام� ،إىل جانب ا�ست�ضافتهما ملجموعة مميزة من الفعاليات
املتخ�ص�صة التي تقام على هام�شهما .وتت�ضمن فعاليات الن�سخة املقبلة من
احل��دث العرو�ض احلية التي تقام يف منطقة ت�لال �سويحان ،وتعد العرو�ض
احلية التي تقام على هام�ش احلدث من�صة نوعية ال�ستعرا�ض الأنظمة اجلوية
والأر�ضية غري امل�أهولة وغريها من تقنيات الذكاء اال�صطناعي والروبوتات
امل�شاركة يف املعر�ض .وكذلك �ست�ست�ضيف ن�سخة هذا العام من�صة "يومك�س"
لل�شركات النا�شئة ،ال�ت��ي �سيتم �إط�لاق�ه��ا للمرة الأوىل يف ت��اري��خ املعر�ضني،
و"م�سار التكنولوجيا احلديثة" الذي يت�ضمن م�ساراً يهدف �إىل �أخذ الزوّار
يف رحلة ت�سلط ال�ضوء على �أح��دث التقنيات اجلديدة واملتقدمة التي يقدمها
املعر�ضان ،وحمادثات "يومك�س" ،وامل�ؤمتر امل�صاحب للمعر�ضني والذي يقام يف
مركز �أدنوك للأعمال بح�ضور �شخ�صي وافرتا�ضي يف  20فرباير اجلاري.
وق��ال �سعادة اللواء الركن دكتور مبارك �سعيد غافان اجلابري رئي�س اللجنة
العليا املنظمة ملعر�ضي وم�ؤمتر "يومك�س" و"�سيمتك�س" � " ..2022إن هذا
احل��دث اال�سرتاتيجي املتخ�ص�ص يف الأن�ظ�م��ة غ�ير امل��أه��ول��ة ونظم التدريب
واملحاكاة يعترب الوحيد من نوعه على م�ستوى املنطقة ملا يلعبه من دور حموري
يف دعم جهود دولة الإم��ارات العربية املتحدة نحو تر�سيخ ريادتها العاملية عرب
توظيف االبتكارات التي ت�سهم يف تعزيز االقت�صاد واال�ستقرار واالمن الوطني
والإقليمي" .و�أ� �ض��اف �سعادته " ي��أت��ي انعقاد ه��ذا احل��دث يف ظ��ل التحديات
وال�ظ��روف العاملية التي ن�شهدها لي�سلط ال�ضوء على ال�ق��درات التي متتلكها

دولة الإم��ارات بتنظيم حدث ا�سرتاتيجي على هذا القدر من الأهمية لقطاع
التكنولوجيا املتقدمة وال�صناعات الدفاعية".
وقال " كما يوفر املعر�ض من�صة للتجارب الريادية التي تعزز من جهود الدولة
لالطالع على �أحدث االبتكارات يف جمال الأنظمة غري امل�أهولة ويدعم مهمتها
جتاه تطوير القدرات الوطنية والتي مت ّكن وتع ّزز قدرة الدولة على جمابهة
التحديات مبختلف �أنواعها وهو ما ي�ضعنا يف م�صاف الدول الرائدة التي تلعب
دوراً حمور ّياً على امل�ستوى الإقليمي والدويل ،ونتطلع �إىل جناح هذه الن�سخة
اال�ستثنائية والبناء على ما حتقق يف الدورات ال�سابقة من جناح".
و�أ��ض��اف اجل��اب��ري " نثمن جهود �شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض املنظمة
للحدث وال��دور الفاعل ملختلف امل�ؤ�س�سات الوطنية وال�شركاء الذين حر�صوا
على تقدمي حدث عاملي ا�سرتاتيجي ونوعي نحو حتقيق ر�ؤية قيادتنا الر�شيدة
املتمثلة يف مبادئ اخلم�سني ،بالرتكيز على بناء االقت�صاد الأف�ضل واالن�شط يف
العامل ،وتر�سيخ ال�سمعة العاملية لدولة الإمارات".
م��ن جانبه ،ق��ال حميد مطر ال�ظ��اه��ري ،الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي
ل�شركة �أب��وظ�ب��ي الوطنية للمعار�ض "�أدنيك" وجمموعة ال�شركات التابعة
لها " ..تعد الدورة احلالية للمعر�ضني ا�ستثنائية بكافة املقايي�س ،وهي يف منو
م�ستمر منذ انطالقتها الأوىل يف عام  ،2015حيث ارتفعت امل�ساحة املخ�ص�صة
للعرو�ض بن�سبة  25%مقارنة مع الدورة ال�سابقة يف عام  ،2020كما ي�شارك
يف املعر�ضني � 134شركة عار�ضة من  26دول��ة 7 ،دول منها ت�شارك للمرة
الأوىل بالإ�ضافة �إىل  150وفد ر�سمي من جميع �أنحاء العامل".
و�أو�ضح الظاهري �أن ن�سبة م�شاركة ال�شركات الوطنية يف الدورة احلالية التي
بلغت  % 29من جممل ال�شركات العار�ضة ،كما بلغت ن�سبة ال�شركات العار�ضة
التي ت�شارك للمرة الأوىل  36%من جممل العار�ضني ،يف حني ت�ضاعف عدد
الأنظمة امل�شاركة يف فعاليات العرو�ض احلية امل�صاحبة للمعر�ضني ،والتي تعد
الوحيدة من نوعها يف العامل و�ستقام يف  22فرباير يف منطقة تالل �سويحان.
و�أ�ضاف " ي�أتي تنظيم هذه الفعاليات وفق ا�سرتاتيجية �أدنيك الرامية لدعم
القطاعات احليوية والواعدة وتعزيز تناف�سية ال�شركات الوطنية على ال�صعيدين
املحلي والدويل ،بالإ�ضافة �إىل نقل وتوطني املعرفة املتقدمة يف الدولة ،الأمر
الذي يعك�س مكانة معر�ضي يومك�س و�سيمتك�س مبثابتهما من�صة عاملية رائدة
ت�ستقطب كربى ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة يف هذه القطاعات احليوية من
خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل ،وي�سلط ال�ضوء على ق��درات �شركة �أبوظبي الوطنية
للمعار�ض يف تنظيم الفعاليات العاملية الكربى ،وي�ؤكد على دورها املحوري يف
تر�سيخ مكانة �أبوظبي مبثابتها عا�صمة لقطاع �سياحة الأعمال يف املنطقة".
وت�شهد الدورة احلالية للمعر�ضني م�شاركة  7دول جديدة ،ت�شارك للمرة الأوىل،
والتي ت�شمل مملكة البحرين ،و�إ�سرائيل ،و�صربيا ،والنم�سا ،وبلغاريا ،ومالطا،
وتركيا �إىل جانب م�شاركة جناحني دوليني جديدين هما اجلناح الإ�سرائيلي

واجلناح الأوكراين.
يذكر� ،أن العرو�ض احلية التي تقام على هام�ش املعر�ضني ،تعد الوحيدة من
نوعها يف العامل وت�ضم �أكرث من  15عر�ضاً حياً ،والتي ت�أتي هذا العام بحلة
جديدة تت�ضمن �سل�سلة من ال�سيناريوهات املن�سقة التي ت�شمل الأنظمة اجلوية
والربية غري م�أهولة ،وتقنيات الذكاء اال�صطناعي والروبوتات للمرة الأوىل يف
تاريخ العرو�ض احلية اخلا�صة مبعر�ضي يومك�س و�سيمتك�س.
وعلى �صعيد مت�صل يقام امل��ؤمت��ر امل�صاحب للمعر�ضني حتت �شعار " �أنظمة
ذاتية بال حدود :طفرة هائلة و�آفاق واعدة" ،و�سي�شهد م�شاركات دولية وا�سعة،
�إذ تت�ضمن قائمة املتحدثني  22م�شاركاً ،ومن املتوقع �أن ي�شهد امل�ؤمتر ح�ضور
 500م�شارك يف مركز �أدن��وك للأعمال ب�شكل �شخ�صي� ،إىل جانب توقعات
بح�ضور ما ي�صل �إىل � 1500شخ�ص للم�ؤمتر افرتا�ضياً ،الأمر الذي ي�سلط
ال�ضوء على دور امل�ؤمتر يف تعزيز مكانة دولة الإم��ارات كوجهة عاملية متميزة
ال�ست�ضافة امل ��ؤمت ��رات املتخ�ص�صة ب��الأن�ظ�م��ة غ�ير امل ��أه��ول��ة ون�ظ��م املحاكاة
والتدريب" .من جانبه ،قال من�صور املال ،الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب
ملجموعة "�إيدج" ،ال�شريك اال�سرتاتيجي للحدث " ..نخفر بدعم معر�ضي
يومك�س و�سيمتك�س ال �ل��ذان ي�ق��ام��ان يف م��رك��ز �أب��وظ�ب��ي ال��وط�ن��ي للمعار�ض،
حيث نوا�صل �شراكاتنا التي ت�شهد من��واً م�ستمراً يف قطاعات الأنظمة غري
امل�أهولة والذكاء اال�صطناعي ،حيث �أ�صبحت التقنيات امل�ستقبلية اً
جمال مه ًما
لال�ستثمار يف ع�صر االقت�صاد الرقمي ،وهو الأمر الذي من �ش�أنه �إحداث فر ًقا
يف م�سرية التقدم واالزده��ار امل�ستقبلية لدول العامل� ،إذ يوفر معر�ضا يومك�س
و�سيمتك�س املن�صة الأمثل لذلك".وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �شركة �أبوظبي الوطنية
للمعار�ض "�أدنيك" تنظم معر�ضي "يومك�س" و"�سيمتك�س"  2022بدعم
م��ن جمموعة "�إيدج" ،ال�شريك اال�سرتاتيجي للمعر�ضني ،و"درع الوطن"
ال�شريك الإعالمي للفعاليتني ،وبتنظيم من �شركة كابيتال للفعاليات ،التابعة
لـ "�أدنيك" وبالتعاون مع وزارة الدفاع يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة� ،إىل
ج��ان��ب جمل�س ال �ت��وازن االق�ت���ص��ادي "توازن" ،ال���ش��ري��ك الرئي�سي للم�ؤمتر
امل�صاحب للمعر�ضني .وع�ل��ى �صعيد مت�صل ت�ضع "�أدنيك" �صحة و�سالمة
امل�شاركني والزوار على ر�أ�س �أولوياتها� ،إذ توا�صل فرق "�أدنيك" العمل عن قرب
مع الهيئات ال�صحية والرقابية يف الدولة تطبيق جمموعة وا�سعة من التدابري
والإجراءات االحرتازية خالل املعر�ضني وامل�ؤمتر وامل�صاحب لهما.
وي�ع��د امل�ع��ر��ض��ان من�صة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة جت�م��ع نخبة اخل�ب�راء و��ص�ن��اع القرار
وكبار امل�س�ؤولني والأكادمييني� ،إىل جانب كربى ال�شركات الدولية وال�شركاء
الإقليميني والعامليني من القطاعني العام واخلا�ص ،لبحث وا�ستعرا�ض �آخر
ما تو�صلت �إليه التقنيات العاملية واحللول املتطورة ملجابهة التحديات الأمنية
بالإ�ضافة �إىل �أحدث االبتكارات اخلا�صة بقطاعات الأعمال التي ت�شهد تغيريات
وتطورات مت�سارعة على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي.

�سيف بن زايد مينح فريق �شرطة دبي للدراجات الهوائية ميدالية خدمة املجتمع
•• دبي -وام:

منح الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الداخلية �أم����س يف �إك�سبو  2020دب��ي ميدالية خدمة املجتمع لفريق
�شرطة دب��ي للدراجات الهوائية بعد حتقيقه املركز الأول على م�ستوى
الفرق والفردي.كان الفريق حقق عددًا من املراكز املتقدمة لفئتي الرجال
وال�سيدات يف �سباق عام اخلم�سني الثاين للهواة الإماراتيني -رجال ،و�سباق
ع��ام اخلم�سني للنخبة �-سيدات� ،ضمن مناف�سات الن�سخة ال�ساد�سة من
بطولة ال�سلم للدراجات الهوائية.
ح�ضر التكرمي معايل الفريق عبداهلل املري قائد عام �شرطة دبي ،وعدد
م��ن �ضباط وزارة الداخلية ،بالإ�ضافة �إىل م���س��ؤويل ال�ف��رق الريا�ضية
ب�شرطة دبي.
وي�أتي هذا التكرمي تقديراً للم�ستوى الرفيع واجلهود املبذولة من قبل
جميع �أع�ضاء فريق ال��دراج��ات الهوائية ب�شرطة دب��ي الفائزين باملراكز
املتقدمة ،وت�شجعيهم على موا�صلة التميز والريادة.

ا�ستفادت منها � 40ألف �أ�سرة يف �أرمينيا وقريغ�ستان

الهالل الأحمر يوا�صل تقدمي امل�ساعدات
ال�شتوية للمت�أثرين يف العديد من الدول
•• �أبوظبي-وام:

وا��ص�ل��ت ه�ي�ئ��ة ال �ه�لال الأح �م��ر الإم ��ارات ��ي ،ت �ق��دمي امل �� �س��اع��دات ال�شتوية
للمت�أثرين من تداعيات الربد و�سوء الأحوال املناخية يف العديد من الدول،
وقامت خالل اليومني املا�ضيني بتوزيع امل�ساعدات ال�شتوية التي ت�ضمنت
و�سائل التدفئة والأغطية واملالب�س ال�شتوية وامل��واد الغذائية وم�ستلزمات
الأطفال ،على حوايل � 40ألف �أ�سرة يف كل من �أرمينيا وقريغ�ستان ،عرب
وفود الهيئة املوجودة حاليا هناك وبالتعاون مع مكاتبها و�سفارات الدولة
يف اخلارج.
و�أك��د �سعادة الدكتور حممد عتيق الفالحي الأم�ي�ن ال�ع��ام لهيئة الهالل
الأحمر� ،أن هذه امل�ساعدات ت�أتي �ضمن برنامج حملة ال�شتاء التي تنفذها
الهيئة يف �إط��ار توجيهات �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن زاي��د �آل نهيان ،ممثل
احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،للمت�أثرين
من موجات الربد والأحوال املناخية يف  26دولة حول العامل.
و�أ� �ض��اف " كثفت هيئة ال�ه�لال الأح �م��ر ج�ه��وده��ا الإغ��اث�ي��ة خ�لال الفرتة
املا�ضية لتحقيق تطلعات القيادة الر�شيدة يف تخفيف معاناة املت�أثرين من
الأح��وال املناخية ال�سيئة وتلبية احتياجاتهم ال�شتوية وحت�سني �أو�ضاعهم
الإن�سانية ،وتواجدت الهيئة يف الدول املعنية باملبادرة عرب وفودها امليدانية
التي ا�ستطاعت الو�صول لالجئني والنازحني يف خمتلف املناطق امل�ستهدفة
وق��دم��ت جميع �سبل ال��دع��م وامل�ساندة وت��وف�ير احتياجات ك��ل �ساحة على
حدة".
وقال الفالحي �إن اال�ستجابة الإن�سانية للهيئة جتاه تداعيات �سوء الأحوال
اجلوية على الالجئني والنازحني كانت قوية و�سريعة ،حيث ب��د�أت جهود
الإغاثة الطارئة والعاجلة مع تفاقم تداعيات الربد وال�شتاء ما كان له �أكرب
الأث��ر يف تخفيف حدته على املت�أثرين ..م�شريا �إىل �أن��ه مت تن�سيق جهود
الإغاثة امليدانية مع ال�شركاء يف تلك ال�ساحات ب�صورة مكنت الهيئة من �أداء
دورها والو�صول �إىل املت�أثرين يف مناطقهم وتوفري م�ستلزماتهم ال�ضرورية،
م�ؤكدا �أن جهود الهيئة الإغاثية �ستتوا�صل حتى نهاية ف�صل ال�شتاء ح�سب
اخلطة التي مت و�ضعها يف هذا ال�صدد.

الأعمال اخلريية العاملية تعلن
جناح حملة (�صقيع ال�شتاء )2
•• عجمان -وام:

اختتمت هيئة الأعمال اخلريية العاملية حملتها ال�شتوية "�صقيع ال�شتاء
 "2حمققة كافة �أهدافها حيث بلغ عطاء املح�سنني للم�شاريع اخلريية
والإن�سانية  19مليون درهم .و�أعرب الأمني العام للهيئة �سعادة الدكتور
خالد عبدالوهاب اخلاجة عن ال�شكر للمح�سنني على �أر���ض الإمارات
على مد يد العون للفقراء واملحتاجني الذين يعانون من ويالت الربد
القار�س يف ف�صل ال�شتاء .
و�أو�ضح الدكتور خالد اخلاجة �أن هيئة الأعمال اخلريية العاملية من
�أوائ ��ل الهيئات ال�ت��ي ت�صل �إىل املخيمات ال�سيما خميمات الالجئني
ال�سوريني يف لبنان والأردن م�شريا �إىل �أن الهيئة �أطلقت حملة عاجلة
لإغ��اث��ة ب�لاد ال���ش��ام ،بهدف توفري اخليم وو��س��ائ��ل التدفئة والطرود
الغذائية.
و�أكد �أن حملة "�صقيع ال�شتاء  "2تركت �أثراً كبرياً يف حياة امل�ستفيدين
داخل الدولة وخارجها ،وحملت الدفء والأمان لهم من خالل ع�شرات
امل�شاريع وامل�ب��ادرات الإن�سانية املهمة ،كتوفري وق��ود التدفئة من فحم
وحطب ،وتوفري املدافئ ،والبطانيات ،وك�سوة ال�شتاء ،ف� ً
ضال عن كفالة
الأ�سر ،وبناء و�صيانة املنازل ،وفر�شها وت�أثيثها ،وغريها.

مبان عمرها �أكرث من  8500عام
اكت�شافات �أثرية جديدة يف �أبوظبي ُتثبت وجود ٍ

• جمموعة من املباين الأثرية مت اكت�شافها قبالة �سواحل العا�صمة الإماراتية على يد خرباء دائرة الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي ُتعيد تاريخ املنطقة لفرتة �أقدم بنحو  500عام
• ت�شري الأدلة اجلديدة �أن جزر �أبوظبي كانت نقطة حمورية لالبتكار واال�ستيطان الب�شري خالل الع�صر احلجري احلديث
•• �أبوظبي-الفجر:

عرث خ�براء الآث��ار من دائ��رة الثقافة وال�سياحة� -أبوظبي على جمموعة بُنى
�أث��ري��ة غ�يرت املعتقدات ب�ش�أن �أق��دم ت��اري��خ م�ع��روف ل�ل�إم��ارة ودول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة واملنطقة ب�أكملها .ويعود تاريخ هذه املكت�شفات اجلديدة �إىل
�أكرث من  8500عاماً مما ي�شكل دلي ً
ال على �أن هذه املنطقة �أقدم بنحو 500
عام عما كان يُعتقد يف ال�سابق.
وعُرث على تلك االكت�شافات يف جزيرة غاغا غرب مدينة �أبوظبي عام ،2020
ومنذ ذلك احلني يجري فريق الدائرة حتليالت علمية للبُنى واملكت�شفات التي
وجدت فيها .و�أجرى اخلرباء حتليل الكربون  14ل�شظايا الفحم �أظهر �أن عمر
البُنى ال يقل عن  8500عام -متجاوز ًة بذلك الرقم القيا�سي ال�سابق لأقدم
بُنى معروفة مت اكت�شافها يف دولة الإمارات؛ يف جزيرة مروح املجاورة على وجه
التحديد .لقد كان يُعتقد �سابقاً �أن طول طرق التجارة البحرية حفز النا�س
على اال�ستيطان يف املنطقة وال�ت��ي ت�ط��ورت خ�لال الع�صر احل�ج��ري احلديث،
لكن االكت�شافات الأخرية تثبت �أن م�ستوطنات الع�صر احلجري احلديث كانت

موجودة قبل بدء احلركة التجارية� ،أي �أن الظروف االقت�صادية والبيئية املحلية
�شجعت وجود �أول م�ستوطنة ب�شرية يف املنطقة فيما يُعرف اليوم بدولة الإمارات
العربية املتحدة .واجلزر التي ُظن �سابقاً �أنها �أر�ض قاحلة ال ت�صلح للعي�ش ،كانت
"�ساح ً
ال خ�صباً" .وهو دليل يغري ال�صورة املر�سومة عن جزر �أبوظبي يف التاريخ
الثقايف للمنطقة عموماً.
وقال معايل حممد خليفة املبارك ،رئي�س دائرة الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي:
"تكمن �أهمية البحث الأثري يف كونه ي�ضع توثيقاً دقيقاً للتاريخ ،فهو ي�ساعدنا
على فهم �أ�سالفنا وتاريخ ا�ستقرارهم وبناء منازلهم قبل  8500عاماً .وتعك�س
املكت�شفات اجل��دي��دة يف جزيرة غاغا خ�صال االبتكار وامل��رون��ة التي حتلى بها
�سكان هذه املنطقة منذ �آالف ال�سنني .كما �أنها تربز �أهمية التاريخ ،و ُت�ضيء
على الروابط الثقافية املتينة بني ال�شعب الإماراتي والبحر .يف حني ما زالت
حتت�ضن �أبوظبي كنوزاً كثرية الكت�شافها".
وق�ب��ل اكت�شافات ج��زي��رة غ��اغ��ا ،مت العثور على �أق��دم البُنى امل�ع��روف��ة يف دولة
الإمارات يف جزيرة مروح قبالة �ساحل �أبوظبي �أي�ضاً .وت�شري املكت�شفات اجلديدة
يف غ��اغ��ا� ،إىل جانب مكت�شفات م��روح� ،أن ج��زر �أبوظبي كانت نقطة حمورية

لالبتكار واال�ستيطان الب�شري خالل الع�صر احلجري احلديث -الع�صر الذي
�شهد تغيريات جوهرية يف معظم �أنحاء العامل.
اجلدير بالذكر �أن البُنى املُكت�شفة هي عبارة عن غرف دائرية ب�سيطة بجدران
م�صنوعة من احلجر وبارتفاع واحد ي�صل �إىل املرت تقريباً .كانت هذه الغرف
على الأرج��ح منازل ملجتمع �صغري ا�ستوطن يف اجلزيرة ب�شكلٍ دائم على مدار
العام .ومت العثور على مئات القطع الأثرية داخل الغرف ،مبا يف ذلك ر�ؤو�س
�سهام حجرية دقيقة ال�صنع رمبا مت ا�ستخدامها لل�صيد .كما ت�ؤكد اكت�شافات
اعتماد هذا املجتمع على موارد البحر الغنية .ولي�س معلوماً حتى الآن كم ا�ستمر
وجود امل�ستوطنة ،لكنها بقيت جزءاً هاماً من امل�شهد الثقايف حتى بعد هجرها.
وقد عُرث على �شخ�ص مدفون يف �أنقا�ض البُنى منذ ما يقارب � 5آالف عام ،وهي
من املدافن القليلة التي تعود لهذه الفرتة املعروفة من تاريخ جزر �أبوظبي.
وتندرج االكت�شافات اجلديدة يف جزيرة غاغا يف �إط��ار برنامج البحث الأثري
الذي جتريه دائرة الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي على م�ستوى الإم��ارة ،والذي
يدعم مهمتها يف �صون وحماية وال�تروي��ج لتاريخ �أب��وظ�ب��ي العريق وتراثها
الثقايف الفريد .وحتت�ضن الإم��ارة عدداً من �أكرث املعامل الثقافية والتاريخية

قيم ًة وتفرداً يف املنطقة والعامل .ومن االكت�شافات الأخرى يف العا�صمة ،بقايا
دي��ر ق��دمي يف جزيرة �صري بني يا�س؛ بالإ�ضافة �إىل املواقع الثقافية املدرجة
على قائمة منظمة اليون�سكو يف العني ،والتي ت�ضم �سل�سلة من الواحات واملعامل
التاريخية واملواقع الأثرية واملناطق الطبيعية ،وهي مدرجة يف قائمة اليون�سكو
للرتاث العاملي منذ العام  .2011وت�شمل الكنوز الأثرية املُكت�شفة يف �أبوظبي
�أي�ضاً م�سارات من الع�صر امليو�سيني (�آث��ار �أق��دام لقطيع فيلة من ن��وع قدمي
منقر�ض) يعود تاريخها �إىل  8-6ماليني �سنة؛ ونفق فلج عمره � 3000سنة يف
العني (ي�شري هذا االكت�شاف �إىل �أقدم ا�ستخدام وا�سع النطاق ومعروف لتقنية
الري هذه يف العامل)؛ و�أدوات حجرية يعود تاريخها �إىل �أكرث من � 300ألف عام
والتي مت العثور عليها خالل درا�سات ا�ستق�صائية حول جبل حفيت ( ُتظهر هذه
الأدوات �أن الإمارات كانت م�ساراً مهماً النت�شار الب�شر يف جميع �أ�صقاع الأر�ض)؛
ح�صن من الع�صر احلديدي ما زال ماث ً
ال حتى اليوم منذ 3000
بالإ�ضافة �إىل ٍ
عام ،ومت اكت�شافه �أثناء عمليات التنقيب يف موقع هيلي  14الأثري يف العني.
كما مت العثور على �سل�سلة من املقابر التي تعود �إىل �أواخ��ر الع�صر اجلاهلي
تتوزع على مناطق متفرقة يف العني.
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جائزة ال�شيخ زايد للأخوة الإن�سانية ت�ستعد لإطالق ن�سختها لعام 2022
•• �أبوظبي -وام:

توا�صل جائزة ال�شيخ زايد للأخوة الإن�سانية تعزيز مكانتها العاملية ك�أحد
�أهم اجلوائز املعنية بتكرمي الأف��راد البارزين الذين قدموا م�ساهمات
غري عادية يف النهو�ض بالإن�سانية وتعزيز التعاي�ش ال�سلمي يف جميع
�أنحاء العامل.
وت�ستعد اجلائزة لتكرمي الفائزين بن�سختها للعام  ،2022وذلك خالل
حفل خا�ص ت�ست�ضيفه العا�صمة �أبوظبي ،حيث �سيح�صل الفائزون على
مبلغ مليون دوالر �أمريكي كجائزة �إجمالية لدعم جهودهم يف النهو�ض
بق�ضية الأخوة الإن�سانية.
وتعد جائزة زايد للأخوة الإن�سانية ،التي انبثقت من وحي وثيقة الأخوة

الإن�سانية ،جائزة عاملية م�ستقلة حتتفي بالأفراد والكيانات التي تقدم
�إ�سهامات جليلة يف جمال التقدم الإن�ساين والتعاي�ش ال�سلمي ،ومتنحها
اللجنة العليا للأخوة الإن�سانية �سنويا.
و ُتكرم اجلائزة الأفراد البارزين الذين قدموا م�ساهمات غري عادية يف
النهو�ض بالإن�سانية وتعزيز التعاي�ش ال�سلمي يف جميع �أنحاء العامل،
وتمُ �ن��ح اجل��ائ��زة ل�ل�أ��ش�خ��ا���ص م��ن جميع اخل�ل�ف�ي��ات وخم�ت�ل��ف مناحي
وت�ساحما
احلياة حول العامل ومت ّكنهم من حتقيق م�ستقبل �أكرث �سالمًا
ً
وتناغ ًما.
وتتبع اجلائزة معايري وا�ضحة يتوىل متابعتها وتنفيذها جلنة حتكيم
م�ستقلة ت�ضم �شخ�صيات عامة م�شهورة وخرباء بارزين من جميع �أنحاء
العامل معروفني مب�ساهماتهم يف ال�سالم� ،إ�ضافة �إىل ر�ؤ�ساء دول �سابقني

وحائزين على جائزة نوبل.
ويتم تر�شيح املر�شحني للجائزة من قبل القادة وامل�س�ؤولني احلكوميني
و�أع�ضاء الربملان وال�شخ�صيات البارزة النا�شطة يف تعزيز بناء ال�سالم
واحلوار بني الثقافات.
وكانت اجلائزة كرمت قدا�سة البابا فرن�سي�س ،بابا الكني�سة الكاثوليكية،
وف�ضيلة الإم ��ام الأك�ب�ر الدكتور �أح�م��د الطيب �شيخ الأزه ��ر ال�شريف
ب�شكل �شريف ،فيما حاز الأمني العام للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش
والنا�شطة الفرن�سية املغربية لطيفة بن زياتن على اجلائزة يف ن�سختها
ال�سابقة وذلك تقديراً لعملهما يف مكافحة االنق�سام والتع�صب وتعزيز
ال�سلم وال�سالم.
و�أطلقت جائزة زايد للأخوة الإن�سانية يف فرباير عام  2019احتفاء

باللقاء التاريخي الذي جمع بني ف�ضيلة الإم��ام الأك�بر الدكتور �أحمد
الطيب �شيخ الأزه��ر ال�شريف وقدا�سة البابا فرن�سي�س ،بابا الكني�سة
الكاثوليكية ،يف العا�صمة �أبوظبي ،حيث و ّقع الرمزان العظيمان وثيقة
الأخوة الإن�سانية.
و�سميت اجلائزة با�سم املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب
ُ
اهلل ثراه" ،م�ؤ�س�س دولة الإمارات العربية املتحدة ،تكرمياً له وجت�سيداً
لقيم التوا�ضع والإن�سانية التي عُرف بها عرب تاريخه و�أر�سى قواعدها
يف �شعبه.
وتتوىل اللجنة العليا للأخوة الإن�سانية �إدارة اجلائزة ،باعتبارها جلنة
دولية م�ستقلة ت�أ�س�ست لتعزيز قيم الأخوة الإن�سانية يف املجتمعات حول
العامل وحتقيق تطلعات وثيقة الأخوة الإن�سانية.
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رحلة عرب ثالثة �أزمنة تعك�س التنوع البيئي على �أر�ض الإمارات

 100نوع من النباتات تزدهر يف حديقة (متحف امل�ستقبل) و�سط دبي بتقنية اجلدار الأخ�ضر
•• دبي -وام:

ال مي �ك ��ن مل� ��ن مي� ��ر ب � �ج� ��وار متحف
امل�ستقبل يف دبي �إال �أن يالحظ التلة
اخل�ضراء الفريدة التي ي�ستقر فوقها
مببناه املميز الذي مت ت�شييده من دون
�أعمدة ،لكن ،ما �سيكت�شفه الكثريون
عند زيارتهم للمتحف بعد افتتاحه
املرتقب هو �أن التلة عبارة عن حديقة
حتت�ضن ع�شرات الأنواع من الأ�شجار
والنباتات التي تعك�س التنوع املحلي
وث��راء طبيعته البيئية ،وت�ستند �إىل
مفاهيم اال��س�ت��دام��ة ب��االع�ت�م��اد على
التكنولوجيا املتقدمة لتعك�س ر�ؤية
جديدة وفريدة حول ارتباط الإن�سان
ب��امل �ك��ان ،ي�ت��وح��د ع�بره��ا م��ا��ض��ي دبي
وحا�ضرها وم�ستقبلها.
وت�ت��أل��ف احل��دي�ق��ة م��ن ح��وايل 100
ن ��وع وف���ص�ي�ل��ة م��ن ال �ن �ب��ات��ات ،ت�شمل
النباتات الهوائية واملت�سلقة ،مزودة
بنظام ري ذكي و�آيل من �أج��ل �ضمان
ب�ي�ئ��ة �أك�ث��ر ا� �س �ت��دام��ة ،ح �ي��ث ميكن
ل��زوار املتحف التعرف على جمموعة

• الغاف وال�سدر والنخل والأكا�سيا بني �أبرز الأنواع التي ت�ستقبل زوار حديقة متحف امل�ستقبل
• النباتات اختريت بعناية ل�ضمان ا�ستدامة �أنواع النحل املحلي واملحافظة على حياة الطيور
• نظام �شبكي متطور يقوم بتو�صيل املياه مبا�شرة �إىل جذور النباتات والأ�شجار
• �إعادة تدوير املياه و�أنظمة ري ذكية من �أجل بيئة �أكرث ا�ستدامة
من النباتات والأ�شجار املحلية مثل:
الغاف وال�سدر والنخل والأكا�سيا التي
تت�أقلم �سريعاً م��ع ال�ظ��روف البيئية
املحلية ،مع فائدتها يف ا�ستدامة �أنواع
النحل املحلي� ،أما �أع�شاب �أر�ضية التل
فهي تنتج ب��ذوراً ت�ساعد يف املحافظة
على حياة الطيور املحلية.
واخ� �ت ��ار م���ص�م�م��و احل��دي �ق��ة بعناية
ق�صوى �أنواع النباتات املحلية القوية
وال � �ق� ��ادرة ع �ل��ى ال �ت ��أق �ل��م م ��ع املناخ.
وب ��ذل ��ك ،مت ��ت زراع� � ��ة ك �م �ي��ة كبرية
م��ن ال �ن �ب��ات��ات ك�ث�ي�ف��ة الأوراق التي
تنمو ع��اد ًة ب�شكل طبيعي يف املناطق
ال�ساحلية ملنطقة ال���ش��رق الأو�سط،

وه��ي ن�ب��ات��ات مت�ت��از بنموها ال�سريع
وقدرتها على حتمل الأج��واء احلارة،
وال تتطلب �سوى ح ٍّد �أدنى من الري،
ما يجعلها مثالية لزراعتها على التل
الأخ�ضر امل�ستدام.
وم� �ث ��ل ال �ع �ن��ا� �ص��ر الأخ � � � ��رى ،تتخذ
امل�ن��اظ��ر الطبيعية يف امل�ت�ح��ف جانباً
فريداً يتخطى الت�صميم واملناخ ،فقد
مت اخ�ت�ي��ار �أن� ��واع ال�ن�ب��ات��ات وتقنيات
ال��ري بعناية ،م��ع الأخ��ذ يف االعتبار
ط�ب�ي�ع��ة ال �ت��ل ال ��ذي ي���ش�ك��ل منحدراً
فريداً ،ونظراً �إىل �أن متحف امل�ستقبل
ق��د مت ت�صميمه ع�ل��ى ت��ل ك�ب�ير ،فلم
يكن يف الإم�ك��ان اللجوء �إىل تقنيات

ت�ن���س�ي��ق احل ��دائ ��ق ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة يف ما
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ترب��ة وع �م �ل �ي��ات الغر�س،
ب� ��ل مت ا�� �س� �ت� �خ ��دام ت �ق �ن �ي��ة ت�سمى
"اجلدار الأخ�ضر" مع نظام اخللية
للمنحدرات و�أنظمة الري املتخ�ص�صة
التي ت�ستخدم املياه املعاد تدويرها.
ومع ارتفاع درجات احل��رارة يف �صيف
دب ��ي ،وق�ل��ة م�ع��دل الأم �ط��ار يف العام
ال��واح��د ،ك��ان ال��ري �أح��د االعتبارات
الرئي�سية ال�ت��ي �أخ ��ذت يف احل�سبان،
ف��امل �ت �ح��ف ي �� �س �ت �خ��دم ت �ق �ن �ي��ات ال ��ري
الذكي عرب نظام �شبكي حتت ال�سطح
ي �ق��وم ب�ت��و��ص�ي��ل امل �ي��اه م �ب��ا� �ش��رة �إىل
ج��ذور ال�ن�ب��ات��ات والأ� �ش �ج��ار املحيطة

بطريقة فعالة ،بينما ي�سمح االنحدار
للتل بالتدفق ال�سريع للمياه ،ما يلغي
احل��اج��ة �إىل ال ��ري ع�ب�ر ��ض��خ املياه،
كما يتم ا�ستخدام الكثري من �أنظمة
التجميع و�إع��ادة تدوير املياه لتقليل
�إهدار املياه بن�سبة تقارب الـ.25٪
ن �ب��ات��ات ت � ��روي � �س�ي�رة احل �� �ض ��ارة يف
احلديقة املحيطة مبتحف امل�ستقبل،
يعانق التاريخ احلا�ضر وامل�ستقبل.
لرتوي نباتات و�أ�شجار الغاف وال�سدر
وال �ن �خ��ل والأك��ا� �س �ي��ا� � ،س�يرة ح�ضارة
ب�ل��د ع��ري��ق ،مل ي�ب�خ��ل ف�ي��ه الأج� ��داد
والآب��اء والأح�ف��اد عن تقدمي العناية
واالهتمام بالب�شر وال�شجر واحلجر.

�شجرة الغاف :من الأ�شجار الأ�صيلة
ال� �ت ��ي ت �ت ��واج ��د ب� �ك�ث�رة يف �صحراء
الإم � � ��ارات وت��رت �ب��ط ب�ت��راث وتاريخ
املنطقة لفوائدها يف حياة الأجداد يف
املا�ضي كما متثل قيمة ثقافية كبرية
يف الدولة القرتانها بهوية الإمارات
وت� ��راث � �ه� ��ا .ومت � �ت� ��از � �ش �ج��رة ال �غ��اف
بتحملها حل��رارة ال�صحراء وجفافها
و� �ش��ح �أم �ط��اره��ا ،ف�ه��ي ��ش�ج��رة قوية
متتد ج��ذوره��ا حتى  50م�تراً حتت
الأر���ض وطولها ي�صل �إىل  28مرتاً،
ويف ع ��ام  2019مت اخ �ت �ي��ار �شجرة
الغاف لتكون رم��زاً و�شعاراً للت�سامح
يف عام الت�سامح بدولة الإمارات ،وكان

املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان "طيب اهلل ثراه" يويل اهتماما
ب��ال�غ�اً بالبيئة ال���ص�ح��راوي��ة وخا�صة
��ش�ج��رة ال �غ��اف ح�ي��ث �أ� �ص��در ق ��رارات
وت�ع�ل�ي�م��ات ب�ع��دم قطعها واملحافظة
عليها.
�شجرة ال�سدر :تنت�شر يف كل الإمارات.
ويتح ّمل ال�سدر �إىل ح� ٍّد ما امللوحة،
وي� �ق ��اوم اجل� �ف ��اف ،وي �ت �ح � ّم��ل الرعي
اجلائر .وهو �شجر طويل ،ذو �أ�شواك،
ي�صل ط��ول��ه �إىل  12م�ت�راً تقريباً،
وال �� �س��درة � �ش �ج��رة دائ �م��ة اخل�ضرة،
وجذورها عميقة ،قويّة ومت�شابكة.
ال �ن �خ �ي��ل :ي ��رب ��ط ب�ي�ن ت ��اري ��خ دول ��ة

الإم��ارات و�أهلها وبني �شجرة النخيل
عالقة حياة ووج��ود ،وي�ؤكد احلا�ضر
قوة هذه العالقة ،وهو ما ي�ؤكده مدى
االه�ت�م��ام ال��ذي يوليه الإماراتيون،
قيادة و�شعباً ،لهذه ال�شجرة املباركة،
وهو اهتمام ب��د�أه املغفور له ب��إذن اهلل
ال���ش�ي��خ زاي ��د ب��ن ��س�ل�ط��ان �آل نهيان،
طيب اهلل ث��راه ،عندما جعل النخلة
�أ��س��ا��س�اً مل���ش��روع��ه ال��زراع��ي والبيئي،
منذ �أن بد�أ �إر�ساء الدعائم احل�ضارية
للدولة.
الأكا�سيا :تنمو �شجرة الأكا�سيا فوق
الكثبان الرملية والأ�سطح ال�صخرية
ويف قيعان الأودية الطينية ،وتتحا�شى
امل�ن��اط��ق ال�ت��ي تغمرها م�ي��اه ال�سيول
املو�سمية ،وميكنها العي�ش يف ظروف
مناخية قا�سية عند انخفا�ض من�سوب
الأم �ط��ار مب�ق��دار ��س�ن��وي ي�ت��دن��ى �إىل
 40م �ل �ي �م�ت�راً ،وت �ت �ح �م��ل هطول
الأمطار مبعدل قد ي�صل �إىل 1200
م�ل�ي�م�تر ،ك�م��ا �أن �ه��ا تتحمل اجلفاف
مل��دة ع��ام ك��ام��ل ،ومت�ت��د ع��روق�ه��ا �إىل
 50قدماً يف الرتبة الرملية.

عالج مبتكر للزهامير يتم �إجرا�ؤه لأول مرة خارج الواليات املتحدة يف ميديكلينيك م�ست�شفى بارك فيو
•• دبي-الفجر:

دعت �إىل �أهمية العناية بالأبنية واحلفاظ على املظهر العام

ً
مهجورا
بلدية مدينة �أبوظبي تزيل  18مبنى
ً
وً 12
م�شوها للمظهر العام يف �أبوظبي
موقعا
•• �أبوظبي –الفجر:

نفذت بلدية مدينة �أبوظبي التابعة ل��دائ��رة البلديات
والنقل من خالل بلدية مركز املدينة �أعمال هدم و�إزالة
 18مبنى مهجوراً خالل العام  ، 2021وذلك مقارنة
بعدد  8مبانٍ فقط مت هدمها خالل العام  ، 2020كما
مت تنفيذ �أع�م��ال �إزال��ة امل�شوهات للمظهر العام يف 12
موقعاً بجزيرة �أبوظبي ،هذا بالإ�ضافة �إىل  8مبانٍ مت
هدمها خالل عام  2021بعد ر�صدها من البلدية وبعد
�صدور قرار الهدم ب�ش�أنها.
وت��أت��ي ه��ذه الإج ��راءات �ضمن �إط��ار �سعي بلدية مدينة
�أب��وظ �ب��ي ن �ح��و احل �ف ��اظ ع �ل��ى امل �ظ �ه��ر ال �ع ��ام للمباين
والتوا�صل امل�ستمر مع مالك املباين املهجورة واملهملة يف
�أبوظبي و�ضواحيها وحثهم على �أهمية اتخاذ الإجراءات
الت�صحيحية ب�ش�أن ه��ذه امل�ب��اين وال�ت�ع��اون م��ع البلدية
واجلهات املخت�صة لت�سوية �أو�ضاع املباين كونها ت�ساهم
يف ت�شويه املظهر العام للمدينة بالإ�ضافة �إىل خطرها
املتمثل بتلويث البيئة والت�سبب ب�إزعاج ال�سكان وكونها
م���ص��دراً ل�ل�أخ�ط��ار ال�صحية وت�ه��دد �سالمة القاطنني
بجوارها.
وتتعامل البلدية مع ه��ذه العمليات ب�شكل م��رن بداية
من مرحلة ر�صد املبنى و االت�صال والتوا�صل مع مالك

املباين وتوعيتهم و�صو ًال �إىل ا�ست�صدار ق��رارات الهدم
والإزالة.
و�أ��ض��اف��ت ال�ب�ل��دي��ة :مت�ي��زت �أع �م��ال ال�ه��دم خ�لال العام
 2021بوترية �إجناز غري م�سبوقة حيث �أ�سفرت جهود
التن�سيق ب�ين الإدارات املعنية يف �سرعة تنفيذ جميع
�إج��راءات الر�صد و�إخطار املالك و�إ�صدار قرارات الهدم
وا�ست�صدار الت�صاريح الالزمة لتنفيذ �أعمال الإزال��ة يف
وقت قيا�سي.
اجلدير بالذكر �أن البلدية تتخذ وفقاً للقانون العديد
م��ن الإج� ��راءات بحق تلك الأب�ن�ي��ة املهملة  ،م�شرية �أن
املباين امل�أهولة وامل�شوهة للمظهر العام والقابلة لل�صيانة
والت�أهيل يتم توعية مالكها ب�أهمية و�ضرورة �صيانتها،
ويف حالة ع��دم ا�ستجابة امل�لاك يتم الإخ�ط��ار القانوين
مل��دة �شهر لإع�ط��اء الفر�صة ملراجعة البلدية وت�صحيح
و�ضع املبني قبل �إ�صدار �أي قرار �إداري ب�ش�أن املبنى .
وبعد انتهاء املهلة يقوم مركز البلدية الفرعي بتحويل
املبني �إىل جلنة الك�شف على املباين املهجورة لدرا�سة
حالة املبني و�إ�صدار القرار املنا�سب.
�ضمن هذا الإطار تدعو بلدية مدينة �أبوظبي �إىل �أهمية
ات �خ��اذ الإج � ��راءات الت�صحيحية ب���ش��أن امل �ب��اين املهملة
�أو امل�ه�ج��ورة ،وال�ت�ع��اون م��ع البلدية واجل�ه��ات املخت�صة
لت�سوية �أو�ضاع املباين .

م �ي��دي �ك �ل �ي �ن �ي��ك م �� �س �ت �� �ش �ف��ى ب� ��ارك
ف �ي��و ي �ن �ج��ح يف ع �ل�اج �أول مري�ض
م � � �� � � �ص � ��اب مب � � ��ر� � � ��ض ال � ��زه � ��امي � ��ر
ب� ��ال � �ع �ل�اج ال� �ب� �ي ��ول ��وج ��ي اجل ��دي ��د
�أدوكانوماب""Aducanumab
خارج الواليات املتحدة ،والذي يعترب
عالجاً مبتكراً للمر�ض .ي�ؤثر مر�ض
الزهامير على الذاكرة وي�سبب تغريات
يف ال�شخ�صية لدى البالغني ،خا�صة
يف �أواخ ��ر اخلم�سينيات وال�ستينيات
م��ن ال�ع�م��ر ،م��ع ارت �ف��اع ح �دّة املر�ض
بعد �سن ال�سبعني .من بني الأمرا�ض
امل��رت �ب �ط��ة ب ��اخل ��رف ،مي �ث��ل مر�ض

الزهامير  50%-40من احلاالت
يف جميع �أنحاء العامل .ويقدر معدل
االن�ت���ش��ار ح��ال� ًي��ا يف منطقة ال�شرق
الأو�� �س ��ط و� �ش �م��ال �إف��ري �ق �ي��ا وحدها
ب�ن���س�ب��ة  % 6جل �م �ي��ع ك �ب��ار ال�سن
الذين تزيد �أعمارهم عن  60عامًا.
تلعب العوامل الوراثية دو ًرا  ،وكذلك
�أ��س�ل��وب احل �ي��اة وم���س�ت��وي��ات التعليم
والتمارين املعرفية يف منت�صف العمر
وما بعده.
ي�ؤدي هذا االبتكار اجلديد من العالج
متاحا الآن �إىل تعديل
والذي �أ�صبح ً
تطور املر�ض �أو حتى �إيقاف العملية
ال�ت�ن�ك���س�ي��ة يف ح� ��ال ا� �س �ت �خ��دام��ه يف
الظروف املنا�سبة ويف وقت مبكر من

وب �ه��ذا ال �� �ش ��أن ق ��ال ال��دك �ت��ور ديرك
ك��ري �ج��ر ،ا� �س �ت �� �ش��اري الأع� ��� �ص ��اب يف
ميديكلينيك م�ست�شفى ب��ارك فيو:
"هذا العالج اجلديد هو �أول دواء
م �ت��وف��ر جت ��ار ًي ��ا م���ص�م� ًم��ا لإ�صالح
امل�شكلة الكامنة يف مر�ض الزهامير".
ك �م��ا �� �ص ��رح دي �ف �ي��د ج �ي �ل��ي ،مدير
ميديكلينيك م�ست�شفى ب��ارك فيو:
“ميثل اخل � ��رف حت ��دي ��ات ج�سدية
ون�ف���س�ي��ة واج �ت �م��اع �ي��ة واقت�صادية
خم �ت �ل �ف��ة ،ل �ي ����س ف �ق��ط مل ��ن يعانون
م��ن امل��ر���ض ،ول�ك��ن ح�ت��ى لعائالتهم
امل��ر���ض .كما يتطلب ال�ع�لاج فح�صً ا و�أ� �ص ��دق ��ائ �ه ��م وم �ق��دم��ي الرعاية
لتحديد �سبب ت�أثر ال��ذاك��رة ويعمل لهم .نحن فخورون للغاية باجلهود
ب�شكل خا�ص مع مر�ضى الزهامير .الد�ؤوبة التي يبذلها الدكتور كريجر

وفريقه لقيادة �أح��دث بروتوكوالت
ال �ع�لاج م��ع زي ��ادة ال��وع��ي يف ال�شرق
الأو� � �س� ��ط " .واجل � � ��در ب ��ال ��ذك ��ر �أن
برنامج الفح�ص يتم تطويره يف دولة
الإمارات العربية املتحدة مع عيادات
الذاكرة التي توفر اخلربة يف فح�ص
وتقدمي امل�شورة وعالج املر�ضى بهذا
ال �ع�لاج اجل��دي��د .ب��ال�ط�ب��ع ،ال يخلو
ال�ع�لاج م��ن املخاطر ويجب الإ�شارة
�إىل ا�ستخدامه بعناية ،ولكنه ميثل
�سعي ميديكلينيك امل�ستمر لتقليل
الآثار املنهكة ملر�ض الزهامير وقيادة
اجل� �ه ��ود يف ع�ل��اج امل��ر� �ض��ى الذين
ي�شتبه يف �إ�صابتهم مبر�ض الزهامير
يف املنطقة.

يخ�ص�ص ريعه مل�ساجد عيد بن مدية بدبي

«�أوقاف دبي» تنجز م�شروع وقف خريي بـ  5مليون درهم
•• دبي_الفجر:

�أع �ل �ن��ت م��ؤ��س���س��ة الأوق� � ��اف و�ش�ؤون
ال�ق���ص��ر ب��دب��ي ،االن �ت �ه��اء م��ن تنفيذ
م�شروع وقف بن مدية يف منطقة هور
العنز ،بحيث يخ�ص�ص ريعه مل�ساجد
عيد بن مدية يف �إمارة دبي.
و�أو�ضحت امل�ؤ�س�سة �أن امل�شروع عبارة
ع��ن �أرب��ع فيالت �سكنية �أقيمت على
م�ساحة  6160قدماً مربعة ،تتكون
ك��ل ف�ي�لا م��ن ط��اب��ق �أر� �ض ��ي وطابق
�أول ،وتبلغ م�ساحة الفيالت الأربعة
 10400ق��دم ،فيما تقدر تكاليف
الإن���ش��اء والت�شييد م��ع قيمة الأر�ض
بنحو خم�سة ماليني درهم.
وقال �سعادة علي املطوع الأمني العام
الق�صر  12م�شروعا خرييا انتهت امل�ؤ�س�سة
مل��ؤ��س���س��ة الأوق � ��اف و�� �ش� ��ؤون ّ
بدبي ي�أتي �إجن��ازه��ذا امل�شروع �ضمن م��ن تنفيذها خ�ل�ال ال �ع��ام ،2021

الوقفية ال�سكنية اال�ستثمارية التي
ت�سهم يف تعزيز اخلطط التنموية يف
�إم ��ارة دب��ي ،كما تقدم ع��وائ��د �سنوية
ال ت� �ق ��ل ع � ��ن "  "7%م � ��ن قيمة
اال�ستثمار ،ول�ف��ت �إىل �أن ال��زي��ادة يف
عوائد اال�ستثمارات الوقفية ،ت�سهم
يف زي��ادة عدد امل�ستفيدين من الفئات
الأك�ثر حاجة ومتكينهم يف املجتمع،
وك��ان��ت م��ؤ��س���س��ة الأوق� � ��اف و�ش�ؤون
الق�صر بدبي قد �أعلنت العام الفائت
�أنها با�شرت بتنفيذ م�شروعات وقفية
ج��دي��دة بكلفة  148م�ل�ي��ون درهم،
ت�ت�ن��وع م��ا ب�ين جم�م�ع��ات ف�ل��ل ومبان
وق �ف �ي��ة خل ��دم ��ة م �� �ص��ارف ال�صحة
والتعليم ورع��اي��ة الن�ساء والأطفال
و��س�ق�ي��ا الأم� ��ل� ،سيتم ت�شييدها من
وق��د مت ت�أجري الفيالت الأرب�ع��ة فور امل �ط��وع ن�ع�م��ل خ�ل�ال ال �ع��ام اجل ��اري �أم � � � ��وال ال� �ت�ب�رع ��ات والتعوي�ضات
االنتهاء من تنفيذ امل�شروع .و�أ�ضاف ع �ل��ى �إجن � ��از امل��زي��د م��ن امل�شروعات وحمفظة �إعادة الإعمار.
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تقدمي  18,868جرعة من لقاح كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
النيابة العامة للدولة تو�ضح عقوبة حتويل �أموال بق�صد
ال�صحة جتري  408,075فح�صا ك�شفت عن � 895إ�صابة جديدة بكورونا و 2,808حاالت �شفاء
ارتكاب �أي من جرائم تعاطي املواد املخدرة
•• �أبوظبي-وام:

04

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزيادة
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت
امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم
وعزلهم �أعلنت الوزارة عن �إجراء  408,075فح�صا جديدا خالل
ال�ساعات ال�ـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام
�أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  895حالة �إ�صابة

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وبذلك يبلغ
جمموع احل��االت امل�سجلة  872,210ح��االت .كما �أعلنت الوزارة
عن وفاة حالة م�صابة وذلك من تداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا
امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة  2,290حالة.و�أعربت
وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها
لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني ،مهيبة
ب��أف��راد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع .كما
�أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  2,808حاالت جديدة مل�صابني بفريو�س

كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك
يكون جمموع ح��االت ال�شفاء  811,632حالة .من جهة �أخرى
�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  18,868جرعة
من لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ
جمموع اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى ام�س 23,956,009
جرعات ومعدل توزيع اللقاح 242.21جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعياً
�إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد
يف تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19

•• �أبوظبي-وام:

�أو�ضحت النيابة العامة للدولة عقوبة حتويل �أموال بق�صد ارتكاب �أي من جرائم تعاطي املواد
املخدرة �أو امل�ؤثرات العقلية ..من خالل مادة فيلمية ن�شرتها �أم�س على ح�ساباتها يف مواقع
التوا�صل االجتماعي .و�أ��ش��ارت النيابة العامة �إىل �أن��ه طبقا للمادة  64من املر�سوم بقانون
احتادي رقم  30ل�سنة  2021يف �ش�أن مكافحة املواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية والتي ن�صت
على ان��ه مع ع��دم االخ�لال ب��أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخ��ر ،يعاقب باحلب�س �أو
الغرامة التي ال تقل عن خم�سني �ألف درهم كل من �أودع �أو حول �أم��و ً
اال بنف�سه �أو بوا�سطة
الغري �أو قبل حتويلها �إليه بق�صد ارتكاب �أي من جرائم التعاطي �أو اال�ستعمال ال�شخ�صي
للمواد املخدرة �أو امل�ؤثرات العقلية املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون .

�صقر غبا�ش يرت�أ�س امل�ؤمتر الثاين والثالثني لالحتاد الربملاين العربي

•• القاهرة-وام:

ت ��ر�أ� ��س م �ع��ايل ��ص�ق��ر غ�ب��ا���ش رئي�س
امل�ج�ل����س ال��وط �ن��ي االحت � ��ادي رئي�س
االحت ��اد ال�برمل��اين ال�ع��رب��ي ..امل�ؤمتر
الثاين والثالثني لالحتاد الربملاين
العربي ال��ذي عقد يف القاهرة �أم�س
حت��ت ع �ن��وان "الت�ضامن العربي"
مب�شاركة ر�ؤ�ساء املجال�س والربملانات
العربية وبح�ضور منظمات عربية
واقليمية ودول �ي��ة ب�صفة م��راق��ب يف
االحتاد والأمني العام جلامعة الدول
العربية.
وق ��ال م �ع��ايل ��ص�ق��ر غ�ب��ا���ش يف كلمة
اف �ت �ت��ح ب �ه��ا اع� �م ��ال امل� ��ؤمت ��ر ينعقد
امل ��ؤمت ��ر يف ظ��ل م �ت �غ�يرات �إقليمية
ودول �ي��ة م�ت���س��ارع��ة؛ م��ا يتطلب منا
نحن ممثلو ال�شعوب العربية التكاتف
والت�ضامن ،والوعي بخطورة املرحلة
الراهنة و�آث��اره��ا على الأم��ن العربي
امل���ش�ترك ،وم���س�ت�ه��دف��ات التنمية يف
امل�ستقبل.
و�أ�� � � �ض � � ��اف م� �ع ��ال� �ي ��ه ل� �ع ��ل واق� �ع� �ن ��ا
ال �ع��رب��ي وه� ��و ي ��واج ��ه ال �ع��دي��د من
التحديات ال�سيا�سية ،واالقت�صادية،
واالج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة ،ب� ��الإ� � �ض� ��اف� ��ة �إىل
ال� �ت ��دخ�ل�ات الأج� �ن� �ب� �ي ��ة يف ال �� �ش ��أن
ال�ع��رب��ي ،يتطلب م�ن��ا �صياغة ر�ؤية
برملانية عربية تتجاوز حدود الإدانة
وال�شجب �إىل عمل م��ؤط��ر ن�ستثمر
ف�ي��ه �أف���ض��ل م��ا ه��و م �ت��اح ل��دي�ن��ا من
�آل�ي��ات الدبلوما�سية الربملانية التي
�أ� �ض �ح��ت ع ��ام�ل�ا م �ه �م��ا يف الت�أثري
على ال�ق��رارات الدولية ومن ثم ف�إن
االحتاد الربملاين العربي مدعو �أكرث
م��ن �أي وق ��ت م���ض��ى ل�ل�ق�ي��ام ب ��دوره

يف الت�صدي للظواهر امل�ه��ددة لأمن
وا�ستقرار �شعوبنا العربية".
وق��ال معاليه "جميعنا يعي حتديات
امل���ش�ه��د ال�ع��رب��ي ال��راه��ن يف جوانبه
املتعددة �إال �أن �أخطر ما يهدد حا�ضرنا
ه ��و ت �ع �م��ق ال� �ن ��زاع ��ات امل��ذه �ب �ي��ة �أو
الطائفية �أو ال�سيا�سية بفعل انتماءات
ت �ت �ج��اوز ح ��دود ال��وط��ن �إىل والءات
مل�صالح خارجية؛ ما ينتج عنه تدهورا
على جميع ال�صعد الوطنية .ولعل ما
ي�شهده اليمن ميثل منوذجا �صارخا
ل�سيطرة جماعة �إرهابية على الكثري
من موارد الدولة ،ومقوماتها".
وثمن معاليه قرار اجلامعة العربية
رقم  8725ال�صادر يف يناير 2022
ال��ذي طالب جميع ال��دول بت�صنيف
ج�م��اع��ة احل��وث��ي كمنظمة �إرهابية
خا�صة بعد هجماتها على الأماكن
املدنية ،واملدنيني يف ك��ل م��ن اململكة
العربية ال�سعودية ،ودول��ة الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة�� .س�ي�م��ا و�أن تلك
الأع�م��ال متثل حتديا وا�ضحا مليثاق

الأمم امل �ت �ح��دة ،وال �ق��ان��ون ال ��دويل
الإن� ��� �س ��اين ،واالت �ف��اق �ي��ات الدولية
املرعية وحم��ل االل�ت��زام م��ن ك��ل دول
ال �ع��امل يف ه ��ذا ال �� �ش ��أن ..ودع� ��ا لأن
يت�ضمن ال�ب�ي��ان اخل�ت��ام��ي م��ا ي�ؤكد
على ق��رار جمل�س اجلامعة العربية
يف هذا ال�ش�أن باعتبار جماعة احلوثي
منظمة �إرهابية.
وع�ب�ر م�ع��ال�ي��ه ع��ن ث�ق�ت��ه ب � ��أن تثمر
ج �ه��ود ر�ؤ�� �س ��اء ال�ب�رمل��ان��ات العربية
اخل�ي�رة ود�أب �ه��م املخل�ص يف حتقيق
�أه��داف ه��ذا االحت��اد ليكون الأ�سا�س
املتني لتحقيق تطلعات و�آمال �شعوبنا
ال�ع��رب�ي��ة م��ن ممثليها يف الربملانات
العربية.
و�ضم وف��د املجل�س يف �أعمال امل�ؤمتر
�سعادة كل من حمد �أحمد الرحومي
النائب الأول لرئي�س املجل�س ،ونا�صر
حم �م��د ال �ي �م��اح��ي ،وع �ب �ي��د خلفان
ال �� �س�ل�ام��ي ،ون��اع �م��ة عبدالرحمن
امل �ن �� �ص��وري ،وع��ائ���ش��ة را� �ش��د ليتيم،
و�أح� �م ��د ع �ب��داهلل ال �� �ش �ح��ي ،و�سعادة

الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي
الأمني العام للمجل�س ،و�سعادة عفراء
را�شد الب�سطي الأم�ين العام امل�ساعد
لالت�صال الربملاين.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ق ��ال ��ت م� �ع ��ايل فوزية
عبداهلل زينيل رئي�سة جمل�س النواب
مبملكة ال�ب�ح��ري��ن يف كلمتها " �إننا
ال �ي��وم �أم� ��ام ع�لام��ة ف��ارق��ة ،و�شاهد
ح � � ��ي ،وم � ��وق � ��ف م� �ع�ب�ر ع � ��ن م ��دى
�إمي��ان�ن��ا بعقيدة الت�ضامن العربي،
�إزاء امل� �م ��ار�� �س ��ات الإره ��اب � �ي ��ة التي
ت�ستهدف الإخ�ل�ال ب��الأم��ن العربي،
وال �ت��ي ت�ق��وم ب�ه��ا ميلي�شيا احلوثي،
ح�ي��ث د�أب � ��ت ع�ل��ى ت��وج�ي��ه هجماتها
الإره��اب �ي��ة ��ض��د ال�شقيقتني اململكة
العربية ال�سعودية والإمارات العربية
املتحدة ،مم��ا �أدى �إىل وق��وع العديد
من ال�ضحايا وامل�صابني يف البلدين
ال�شقيقني ،ف�ضال عن الأ�ضرار التي
تلحق باملن�ش�آت واملمتلكات جراء هذه
الهجمات  -التي ال يخفى عليكم من
يقف وراءه��ا ويدعمها  -مما ي�ستلزم

منا جميعا �إعادة الت�أكيد على ت�ضامن
الأم��ة العربية ب�أ�سرها م��ع البلدين
ال�شقيقني ،وتقدمي الدعم التام لكل
م��ا يتخذانه م��ن �إج� ��راءات للحفاظ
على �أمنهما وا�ستقرارهما و�سالمة
�أرا�ضيهما".
و�أكدت معاليها �أهمية �أن نفعل دورنا يف
�إطار الدبلوما�سية الربملانية ،لإحراز
خ �ط��وات م�ل�م��و��س��ة يف ح��ث املجتمع
ال��دويل لت�سجيل م��وق��ف وا��ض��ح من
ه��ذه االع� �ت ��داءات الإره��اب �ي��ة الآثمة
التي متثل انتهاكا �صارخا للقانون
الدويل الإن�ساين واعتداء �سافرا على
�أرا� �ض��ي البلدين ال�شقيقني ،ف�ضال
عما تقوم به هذه امليلي�شيا الإرهابية
من اختطاف لل�سفن وتهديد خطوط
امل�لاح��ة ال��دول�ي��ة ،الأم��ر ال��ذي ي�ؤثر
�سلبا ع�ل��ى اق�ت���ص��ادات دول املنطقة
والعامل �أجمع.
وقالت معاليها " �أتوجه بوافر ال�شكر
والتقدير ملعايل �صقر غبا�ش رئي�س
امل�ج�ل����س ال��وط �ن��ي االحت � ��ادي بدولة

الإم��ارات ال�شقيقة الذي توىل رئا�سة
االحت��اد ال�برمل��اين العربي يف مرحلة
دق�ي�ق��ة وح���س��ا��س��ة؛ � �س��واء م��ن حيث
تراكم وت�صاعد التحديات الداخلية
واخل ��ارج � �ي ��ة ال� �ت ��ي ت ��واج ��ه ال � ��دول
العربية واملنطقة عموما� ،أو من حيث
ت�ف���ش��ي ج��ائ�ح��ة ك ��ورون ��ا ال �ت��ي �ألقت
بظاللها على كافة مناحي احلياة يف
خمتلف �أن �ح��اء ال �ع��امل ،وح��ال��ت دون
عقد الكثري من الفعاليات والأن�شطة،
ف��ا��س�ت�ط��اع م�ع��ال�ي��ه �أن ي �ق��ود �سفينة
االحت ��اد ب�ك�ف��اءة واق �ت��دار ،واالنفتاح
على كافة الو�سائل املمكنة ملوا�صلة
لقاءاتنا و اجتماعاتنا".
م ��ن ج��ان �ب��ه اك ��د م �ع��ايل �أح �م ��د �أب ��و
الغيط الأم�ين العام جلامعة الدول
العربية يف كلمتة �أن العامل العربي
ال زال ،وك�م��ا ت�ت��اب�ع��ون جميعا ،مير
مبرحلة تاريخية �صعبة حيث تت�سع
رق �ع��ة ال �ت �ه��دي��دات اجليو�سيا�سية
وت � � ��زداد ح� ��دة ال �ت �ح��دي��ات الأمنية
االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة التي

تواجهها جمتمعاتنا وحكوماتنا.
وق ��ال� :إن ل�ل�برمل��ان��ات ال�ع��رب�ي��ة ،وما
متار�سه من مهام دبلوما�سية خمتلفة،
دور �أ�سا�سي يف هذه املعركة فر�سالتنا
ال ينبغي �أن ت�صل للحكومات وحدها،
و�إمن � ��ا ل�ل���ش�ع��وب ومم �ث �ل��ي ال�شعوب
ويتعني �أن تكون هذه الر�سالة م�ؤثرة
ونافذ ويتعني كذلك �أن تكون ر�سالتنا
م ��وح ��دة وم �ت �� �س �ق��ة ،وب �ح �ي��ث حتدث
الأث��ر امل�ط�ل��وب ،ب��ال�تراك��م وموا�صلة
العمل مع الربملانات يف خمتلف دول
العامل ،وبخا�صة يف عوا�صم الت�أثري
والقرار الدويل.
و�أك ��د معاليه �أن ا��س�ت�م��رار الأزم ��ات
ميثل بيئة مثالية ال�ستفحال خماطر
الإرهاب والتطرف ،ف�ضال عن انت�شار
امل�ي�ل���ش�ي��ات واجل �م ��اع ��ات امل�سلحة..
ور�أي � �ن� ��ا م ��ا �أق ��دم ��ت ع �ل �ي��ه ميل�شيا
احلوثي م�ؤخرا من ا�ستهداف جبان
لأه��داف مدنية يف الإم��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ب��ال �� �ص��واري��خ وامل �� �س�ي�رات..
و�إن �ن��ا ن��دي��ن ،ب��أ��ش��د ال �ع �ب��ارات ،هذه

الأعمال الإرهابية �سواء يف مواجهة
الإمارات �أو اململكة العربية ال�سعودية
ون�ؤكد �أن هذه امليل�شيا ،متثل تهديدا
خ �ط�يرا ع�ل��ى الأم� ��ن الإق �ل �ي �م��ي ،بل
وعلى �سالمة املمرات البحرية ،بحكم
امل��وق��ع اال� �س�ترات �ي �ج��ي ال ��ذي حتتله
اليمن على البحر الأحمر.
وق��ال " �أم��ا فيما يتعلق بالإرهاب..
ف ��أ�ؤك��د �أن احل��رب عليه متثل جهدا
متوا�صال وعمال مرتاكما ..ال ينبغي
�أن يتوانى �أو يرتاجع طاملا ظلت هذه
الآف ��ة اخل�ط�يرة وم��ن امل�ه��م �أن تظل
الربملانات العربية يف طليعة اجلهد
ال��ذي تبا�شره دول�ن��ا وحكوماتنا من
�أجل التحذير من خطر هذه الظاهرة
الإج��رام�ي��ة على متا�سك املجتمعات
وا��س�ت�ق��راره��ا ،وع�ل��ى ج�ه��ود التنمية
وا�ستمرارها ..ف�صوتكم هو يف النهاية
�صوت ال�شعوب العربية التي ترف�ض
�أغلبيتها الكا�سحة مم��ار��س��ة العنف
با�سم الدين ،وتترب�أ من قتل الإن�سان
�أو تخريب العمران.

�أول جهاز �شرطي يف العامل يقدم اخلدمة عرب اخل�صم املبا�شر للح�ساب البنكي للمتعامل

�شرطة دبي ت�سجل اخلدمة الذكية لتق�سيط
املخالفات املرورية م�صنفا فكريا
•• دبي-الفجر:

�أك ��د ال��رائ��د دك �ت��ور ع�ب��د اهلل يا�سر
�أم� �ي ��ري ،م ��دي ��ر �إدارة الإي � � � ��رادات
وال�صندوق يف الإدارة العامة للمالية
ب���ش��رط��ة دب ��ي ،جن ��اح خ�ط��ة الإدارة
ب ��أمت �ت��ة خ��دم��ة تق�سيط املخالفات
امل ��روري ��ة ل�ل�م�ت�ع��ام�ل�ين ،ع��ن طريق
اخل�صم املبا�شر من احل�ساب البنكي
للمتعامل ،وذل ��ك ب�ع��د �أن جتاوزت
اخل��دم��ة نتائجها ب��واق��ع � 4أ�ضعاف
يف عدد املعامالت وحت�صيل الإرادات،
م� �ق ��ارن ��ة ب �ت �ق �� �س �ي �ط �ه��ا ع� ��ن طريق
ال�شيكات ،منوهاً بت�سجيل اخلدمة
الذكية كم�صنف فكري ل�شرطة دبي
يف وزارة االقت�صاد.
وق��ال ال��دك�ت��ور� ،إن اخل��دم��ة الذكية
لتق�سيط امل�خ��ال�ف��ات امل��روري��ة التي

اعتمدتها �شرطة دبي لإ�سعاد �أفراد
امل�ج�ت�م��ع وت���س�ه�ي��ل �إن �ه��اء �إج � ��راءات
جتديد مركباتهم ،ت�أتي بتوجيهات
من معايل :الفريق عبد اهلل خليفة
امل ��ري ،ال�ق��ائ��د ال �ع��ام ل���ش��رط��ة دبي،
ومتابعة �سعادة اللواء �أحمد حممد
رفيع ،م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون
الإدارة ،وال� �ل ��واء ��س�ي��ف ب��ن عابد،
مدير الإدارة العامة للمالية ،ونائبه
ال�ع�م�ي��د ح�م�ي��د ال �� �س��وي��دي ،بتنفيذ
التوجهات اال�سرتاتيجية للحكومة
ب ��ال� �ت� �ح ��ول ال �ل��اورق � ��ي وال� �ت� �ح ��ول
الرقمي ،و�أمتتة اخلدمات احلكومية
جل �م �ه��ور امل �ت �ع��ام �ل�ين ،وذل� ��ك نظراً
لأمت �ت��ة اخل��دم��ة ب�ن���س�ب��ة 100%
وامل ُ �ب��رجم � ��ة وف � ��ق ق � � ��رار املجل�س
التنفيذي رق��م ( )5ل�سنة 2021
ب�إ�صدار الالئِحة التنفيذيّة للقانون

رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن ال ِّنظام
املايل ُ
حلكومة بي.

اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ل �� �ش��رط��ة دب� ��ي يف
�إ�سعاد املجتمع ،واالبتكار يف القدرات
امل��ؤ��س���س�ي��ة ،ك�م��ا �أن �ه��ا ت�خ��دم امل�ؤ�شر
اال�سرتاتيجي "�إدارة امل ��وارد املادية
بكفاءة وفعالية" ،نظراً لرت�شيدها
ال �ن �ف �ق��ات م ��ن خ �ل�ال ال ��وف ��ر امل ��ايل
يف امل� � ��ورد ال �ب �� �ش��ري ،وامل�صروفات
الإدارية والت�شغيلية ،واال�ستغناء عن
ال�شيكات ،م���ش�يراً �إىل حتقيق وفر
م��ايل وف��ق املعايري املالية ب�إجمايل
� �س �ن��وي ب �ل��غ م �ل �ي��ون �اً و� 711أل �ف �اً
و 608درهماً.
�إ�سعاد املتعاملني

و�أو�� �ض ��ح �أن ه ��ذه اخل��دم��ة ُ�أطلقت
ب��ال �� �ش��راك��ة م ��ع م �� �ص��رف الإم� � ��ارات
وفر مايل
و�أك ��د �أن اخل��دم��ة ال��ذك�ي��ة لتق�سيط امل� ��رك� ��زي ،وب �ن��ك دب� ��ي الإ� �س�ل�ام��ي،
املخالفات املرورية ،حتقق التوجهات وت�شمل كافة البنوك وامل���ص��ارف يف

الدولة ،لتكون بذلك �شرطة دبي �أول
قطاع حكومي ي�ستكمل بنجاح الربط
مع امل�صرف امل��رك��زي وفقاً للنموذج
املتفق عليه ،وهو ما يج�سد التطور
امل�ستمر للخدمات املقدمة من قبل
� �ش��رط��ة دب� ��ي ،ك �م��ا �أن �ه��ا �أول جهاز
�شرطي يف العامل يقدم هذه اخلدمة،
وهو ما ي�ساهم يف رفع م�ؤ�شر �إ�سعاد اخل��دم��ة �أو ف��وائ��د ع�ل��ى تطبيقها،
املتعاملني عرب ت�سريع عملية �إنهاء وميكن لكافة املتعاملني ممن لديهم
�إج��راءات�ه��م يف غ�ضون دقيقتني من ح���س��اب��ات بنكية مل���ص��ارف وب �ن��وك يف
خالل موقع �شرطة دبي �أو التطبيق الدولة ،اال�ستفادة من اخلدمة بحد
الذكي ،دون احلاجة �إىل زيارة مراكز �أدن��ى لقيمة املخالفات يبلغ 5000
دره � ��م ،ب�ح�ي��ث ي �ت��م ت�ق���س�ي��ط املبلغ
تقدمي اخلدمة.
وا��س�ت�ق�ط��اع��ه ��ش�ه��ري�اً م��ن احل�ساب
ال�ب�ن�ك��ي ل�ل�م�ت�ع��ام��ل ب��ال�ق�ي�م��ة وعدد
�صفر ر�سوم وفوائد
ون��وه �إىل �أن املتعامل ب�إمكانه �إمتام الأ��ش�ه��ر امل �ح��ددة م��ن ق�ب��ل املتعامل
املعاملة على م��دار الأرب��ع وع�شرين بحد �أق�صى � 12شهراً مبا يتنا�سب
� �س��اع��ة ب � ��دون ر�� �س ��وم ع �ل��ى تقدمي مع اختيار املتعامل.و�أو�ضح الرائد

�أمريي �أن املتعامل �سابقاً ،كان ينتظر
م��ا ُي �ق��ارب م��ن  70دق�ي�ق��ة لإجن ��از
معاملته بال�شيكات ،يف حني قل�صت
اخل��دم��ة الذكية ال��زم��ن لدقيقتني،
وع�بر التطبيق الذكي ل�شرطة دبي
وامل��وق��ع االل� �ك�ت�روين دون احلاجة
ل� ��زي� ��ارة م ��راك ��ز ت� �ق ��دمي اخل ��دم ��ة،
الأم��ر ال��ذي �ساهم يف تر�سيخ �شعور
املتعاملني ب��ال���س�ع��ادة ،ودع ��م تنفيذ
ا�سرتاتيجية احلكومة فيما يخ�ص
الو�صول �إىل �صفر مراجعني.

خطوات التقدمي
وحول طريقة التقدمي على اخلدمة،
�أكد �أن طريقة ال�سداد �سل�سة وفعالة،
عرب الدخول على املوقع �أو التطبيق،
ث��م اخ�ت�ي��ار خ��دم��ة اخل�صم املبا�شر،
واال�ستعالم عن املخالفات املرورية
برقم ال�سيارة �أو رقم امللف املروري،
يليها تعبئة البيانات املطلوبة من
رق��م الهوية ورق��م احل�ساب البنكي
واخ �ت �ي��ار م ��دة ال�ت�ق���س�ي��ط ،و�أخ�ي��راً
�إدخال الرقم التعريفي.

�ضمن �شراكة ملقر املربجمني مع ( ِدل تكنولوجيز)

الذكاء اال�صطناعي لل�صغار مبادرة لتعزيز املهارات الرقمية لطالب مدار�س الدولة
•• دبي-وام:

�أطلق الربنامج الوطني للمربجمني مبادرة "الذكاء اال�صطناعي لل�صغار
– م�برجم��ون يف دول��ة الإمارات" ،بال�شراكة ب�ين مقر امل�برجم�ين و�شركة
«دِل تكنولوجيز» ،بهدف بناء وت�أهيل جيل جديد من املربجمني من طالب
امل��دار���س م��ن خ�لال تعليمهم م�ه��ارات ال�برجم��ة وتعريفهم مبختلف لغات
ومهارات الربجمة و�أ�سا�سيات الذكاء اال�صطناعي ل�صقل مهارات التفكري
التحليلي واملنطقي ،وحتفيزهم للدخول يف ه��ذا املجال وتعزيز مهاراتهم
الربجمية والتكنولوجية مبا ير�سخ ري��ادة الإم��ارات وموقعها مركزاً عاملياً
للمربجمني واالقت�صاد الرقمي .وتركز املبادرة التي ا�ستقطبت نحو 1000
طالب وطالبة من خمتلف مدار�س الدولة ،على بناء قدرات الطالب و�إعدادهم
لبناء م�ستقبل رقمي من خالل متكينهم بالأدوات واخلربات الالزمة ،وتنمية
م�ه��ارات�ه��م يف خمتلف جم ��االت ال�برجم��ة وف��ق منهجية تنا�سب �أعمارهم
وت�أهلهم لت�صميم حلول مبتكرة للتحديات باالعتماد على قدراتهم وخيالهم
الإبداعي� ،إ�ضافة �إىل تعزيز معرفتهم من خالل التوا�صل مع نخبة اخلرباء
واملتخ�ص�صني يف خمتلف جماالت الذكاء اال�صطناعي ،وم�شاركتهم يف جل�سات
تدريبية باللغتني العربية والإجنليزية ،كما �سيتاح للطالب �إمكانية متابعة

الدرو�س مبا�شرة عرب الإنرتنت واتباع خطة تدريب فردية تنا�سب كل واحد
منهم.
و�أكد معايل عمر �سلطان العلماء وزير دولة للذكاء اال�صطناعي واالقت�صاد
الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد� ،أن «الربنامج الوطني للمربجمني» الذي
�أطلقه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،ميثل بيئة حا�ضنة ال�ستقطاب
�أ�صحاب املواهب الرقمية والعقول الإبداعية من املربجمني لتطوير مهاراتهم
و�إع��داد جيل جديد قادر على ابتكار �أف�ضل احللول للتحديات وبناء اقت�صاد
رقمي مزدهر قائم على املعرفة واالبتكار مل�ستقبل �أف�ضل للأجيال القادمة.
وق��ال عمر �سلطان العلماء �إن �إط�لاق مبادرة "الذكاء اال�صطناعي لل�صغار
" بال�شراكة مع «دِل تكنولوجيز» يرتجم دور مقر املربجمني �أحد مبادرات
الربنامج الوطني للمربجمني بتعزيز التعاون وتو�سيع دائرة ال�شراكات مع
ال�شركات الرائدة يف جماالت الربجمة والتكنولوجيا ،للو�صول �إىل جمتمعات
رقمية تتبنى احللول التكنولوجية وال�برجم�ي��ات ،ت�شارك بفاعلية يف دعم
ا�ستدامة م�سرية التحول الرقمي والتكنولوجي يف الدولة ال�ستك�شاف فر�ص
جديدة واعدة ت�سهم يف حت�سني حياة املجتمع.
من جهته ،ق��ال وليد يحيى مدير ع��ام «دِل تكنولوجيز» يف دول��ة الإمارات:

"نحن نعي�ش اليوم يف عامل رقمي تتطور فيه التكنولوجيا ب�صورة م�ستمرة،
ولذلك �أ�صبحت الربجمة ج��زءًا من كل �شيء حولنا ،الأم��ر ال��ذي يفر�ض
تغيريات كبرية على وظائف امل�ستقبل ،حيث قدّرت درا�سة �أخرية ن�شرتها "دِل
تكنولوجيز" ب ��أن  85%من الوظائف التي �ستكون م��وج��ودة ع��ام 2030
مل يتم ابتكارها ب�ع��د ،وتعترب ال�برجم��ة م�ه��ارة �أ�سا�سية يجب على طالب
املدار�س وال�صغار �إتقانها ليتمكنوا من امل�ساهمة البناءة يف �صناعة م�ستقبل
تقوده التكنولوجيا".
و�أ�ضاف يحيى" :ن�سعى با�ستمرار لت�سخري قوة التكنولوجيا لدعم التقدم
الب�شري ،وق��د �ألهمنا "الربنامج ال��وط�ن��ي للمربجمني" ال��ذي �أع�ل��ن عنه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل" ،يف �سعيه لتن�شئة جيل ج��دي��د من
املربجمني ،وبالتوازي مع هذه املبادرة ،مت �إطالق برنامج الذكاء اال�صطناعي
لل�صغار التدريبي يف دولة الإمارات ،بهدف امل�ساهمة يف تن�شئة مربجمي الغد
ليكونوا جزءًا من القوى العاملة الرقمية يف امل�ستقبل".
وتختتم مبادرة "الذكاء اال�صطناعي لل�صغار – مربجمون يف دولة الإمارات"
بتنظيم م�سابقة الختيار  3فائزين من �أ�صحاب املواهب والأفكار الإبداعية
اخلالقة ،تقدي ًرا جلهودهم املتميزة وم�شاركاتهم الفاعلة خالل الربنامج

التدريبي ،ما يحفزهم ويفتح �آفاق امل�ستقبل �أمامهم ملواكبة التطورات العلمية
والتطبيقية يف جميع جماالت الربجمة.
اجلدير بالذكر� ،أن مقر املربجمني ميثل مبادرة رئي�سية للربنامج الوطني
للمربجمني ال��ذي �أطلقه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" ،لتوفري
من�صة �شاملة حلزمة م��ن امل �ب��ادرات الوطنية الهادفة �إىل تطوير املواهب
واخل�برات وامل�شاريع املبتكرة املتخ�ص�صة يف جمال الربجمة ،وت�سريع تب ّني
تطبيقاتها و�أدوات�ه��ا يف خمتلف القطاعات االقت�صادية وامل�ستقبلية� ،إ�ضافة
�إىل �إن�شاء حلقة و�صل وثيقة بني جمتمع املربجمني واجل�ه��ات احلكومية
واخلا�صة والأكادميية ما ي�سهم يف حتقيق طموح دولة الإم��ارات يف الو�صول
للمركز الأول عاملياً يف ن�سبة عدد املربجمني من تعداد ال�سكان.
و�أطلقت حكومة دول��ة الإم��ارات مقر املربجمني يف يناير املا�ضي ،بال�شراكة
مع �أكرث من � 40شركة �إماراتية وعاملية ،بهدف بناء وت�أهيل جيل جديد من
املربجمني ،وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم يف جماالت الربجمة والتكنولوجيا،
ومتكينهم بالأدوات واخلربات الالزمة وتوفري �أف�ضل الفر�ص لت�صميم حلول
مبتكرة لتحديات حملية وعاملية ،مبا ير�سخ ريادة الإم��ارات وموقعها مركزا
عامليا للمربجمني واالقت�صاد الرقمي .
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حاكم الفجرية ي�ستقبل وزير داخلية بنغالدي�ش
•• الفجرية-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية ،يف ق�صر
الرميلة ،ع�ضو الربملان ووزير الداخلية يف جمهورية بنغالدي�ش ال�شعبية معايل �أ�سد الزمان خان .
ورح��ب �صاحب ال�سمو حاكم الفجرية بوزير الداخلية البنغالدي�شي والوفد املرافق له م��ؤ ّك�دًا حر�ص
دولة الإم��ارات على تعزيز فر�ص العمل امل�شرتك مع البلدان ال�شقيقة وال�صديقة يف املجاالت احليوية
كافة .وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية التي جتمع دولة الإمارات وجمهورية بنغالدي�ش و�سبل
التعاون امل�ستقبلي بني البلدين يف خمتلف القطاعات ،كما مت ا�ستعرا�ض املوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك يف
جمال اال�ستثمار واالقت�صاد مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة بني البلدين ويعزز م�سرية التطور والنماء .من
جانبه� ،أعرب معايل �أ�سد الزمان خان عن �شكره وتقديره ل�صاحب ال�سمو حاكم الفجرية على اال�ستقبال،
م�شيدًا مب�سرية التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها �إمارة الفجرية ودولة الإمارات على جميع الأ�صعدة.
ح�ضر اللقاء �سعادة حممد �سعيد ال�ضنحاين مدير الديوان الأم�يري بالفجرية و�سعادة �سامل الزحمي
مدير مكتب �سمو ويل عهد الفجرية.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية املجر يف �إك�سبو 2020
•• دبي -وام:

ا�ستقبل ��س�م��و ال���ش�ي��خ ع �ب��داهلل بن
زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان وزي � ��ر اخلارجية
وال � �ت � �ع ��اون ال � � ��دويل م� �ع ��ايل بيرت
��س�ي��ارت��و وزي ��ر ال �� �ش ��ؤون اخلارجية
والتجارة بجمهورية املجر وذلك يف
مقر �إك�سبو  2020دبي.
ج ��رى خ�ل�ال ال �ل �ق��اء  ،ال� ��ذي عقد
بح�ضور م�ع��ايل رمي بنت �إبراهيم
ال �ه��ا� �ش �م��ي وزي� � ��رة دول � ��ة ل�ش�ؤون
ال �ت �ع ��اون ال � ��دويل امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام لـ
"�إك�سبو  2020دبي"  ،بحث
عالقات ال�صداقة والتعاون امل�شرتك
بني دولة الإمارات وجمهورية املجر ال�ق���ض��اي��ا ذات االه �ت �م��ام امل�شرتك الإقليمي والدويل.
و�سبل تطويره يف املجاالت كافة.
بالإ�ضافة �إىل م�ستجدات الأو�ضاع ورحب �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
ك� �م ��ا ب� �ح ��ث اجل ��ان � �ب ��ان ع � � ��ددا من يف امل �ن �ط �ق��ة وع � �ل ��ى ال�صعيدين �آل نهيان بزيارة معايل بيرت �سيارتو

كافة.
من جانبه �أكد معايل بيرت �سيارتو
ع �ل��ى ع �م��ق ال �ع�ل�اق��ات الإم ��ارات �ي ��ة
املجرية وتطلع ب�لاده �إىل تعزيزها
وتنمية �آف ��اق ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك يف
خمتلف املجاالت.
و�أ�� �ش ��اد م�ع��ال�ي��ه ب��ال�ت�ن�ظ�ي��م املتميز
لإك���س�ب��و  2020دب��ي ودوره املهم
يف تعزيز ال�ت�ع��اون ال��دويل وحتفيز
النمو االقت�صادي العاملي.
وق�ب�ي��ل ال�ل �ق��اء  ،وق ��ع ��س�م��و ال�شيخ
عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان ومعايل
بيرت �سيارتو على مذكرة تفاهم بني
�أكادميية �أنور قرقا�ش الدبلوما�سية
 ..م ��ؤك��دا ع�ل��ى ال�ع�لاق��ات املتميزة والأكادميية الدبلوما�سية املجرية.
التي جتمع بني البلدين ال�صديقني ك �م��ا � �ش �ه��د � �س �م��وه ال �ت��وق �ي��ع على
واحلر�ص على تعزيزها يف املجاالت م��ذك��رة ت�ف��اه��م ب�ين وزارة الرتبية

وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م يف ال� � ��دول� � ��ة ووزارة
ال �� �ش ��ؤون اخل��ارج �ي��ة وال �ت �ج��ارة يف
امل �ج��ر ل �ل �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك لتنفيذ
ب��رن��ام��ج STIPENDIUM
 HUNGARICUMخالل
الفرتة " ."2024 - 2022
وقع مذكرة التفاهم معايل ح�سني

بن �إبراهيم احلمادي وزير الرتبية
وال �ت �ع �ل �ي��م وم� �ع ��ايل ب �ي�تر �سيارتو
وزي��ر ال�ش�ؤون اخلارجية والتجارة
بجمهورية املجر.
و�شهد �سموه التوقيع على مذكرة
تفاهم ب�ين وزارة ال�ط��اق��ة والبنية
التحتية ووزارة ال��داخ�ل�ي��ة بدولة
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املجر يف جمال �إدارة موارد املياه.
وق��ع مذكرة التفاهم معايل �سهيل
ب ��ن حم �م��د ف ��رج ف ��ار� ��س امل ��زروع ��ي
وزي � ��ر ال �ط��اق��ة وال �ب �ن �ي��ة التحتية
ومعايل بيرت �سيارتو وزير ال�ش�ؤون
اخل��ارج �ي��ة وال �ت �ج��ارة بجمهورية
املجر.

عبداهلل بن زايد ي�شهد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال الأمن ال�سيرباين بني الإمارات وجامايكا
•• دبي  -وام:

�شهد �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان وزي��ر اخلارجية والتعاون
الدويل التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال الأمن ال�سيرباين
بني دولة الإمارات وجامايكا وذلك يف مقر �إك�سبو  2020دبي.
وق��ع م��ذك��رة التفاهم معايل ال��دك�ت��ورة كامينا جون�سون �سميث وزيرة
اخلارجية والتجارة اخلارجية يف جامايكا و�سعادة الدكتور حممد حمد
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  18فرباير  2022العدد 13472

الإقليمية والدولية.
الكويتي رئي�س الأمن ال�سيرباين حلكومة دولة الإمارات.
وعقب ذلك عقد �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية ورح��ب �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان بزيارة معايل الدكتورة
والتعاون الدويل اجتماعا م�شرتكا مع معايل الدكتورة كامينا جون�سون كامينا جون�سون �سميث م�ؤكدا على العالقات املتميزة بني دولة الإمارات
وجامايكا واحل��ر���ص على تعزيزها وتنمية �آف ��اق ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك يف
�سميث وزيرة اخلارجية والتجارة اخلارجية يف جامايكا.
جرى خالل االجتماع بحث العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني املجاالت كافة.
من جانبها �أعربت معايل الدكتورة كامينا جون�سون �سميث عن تطلع
و�سبل تعزيز �آفاق التعاون امل�شرتك يف خمتلف املجاالت.
كما بحث اجلانبان عددا من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك وامل�ستجدات بالدها لتعزيز عالقات ال�صداقة والتعاون امل�شرتك مع دولة الإمارات

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقد امل��دع��و  /اف�ضل �شميم
��ش�ي�ت��ا ث � ��ودى اب��وب �ك��ر �شيتا
ث � ��ودى  ،ال �ه �ن ��د اجلن�سية
 ج� � � � � � ��واز � � � �س � � �ف� � ��ره رق� � ��م( )n2779465من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0558594505

ف �ق ��د امل� ��دع� ��و  /ي ��ان �ت ��ى بت
ك��ان��دى م�ي�ن�ت��ا  ،اندوني�سيا
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� � ��م ()6331134C
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0563333235

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و � � /س �ل �م ��ان
ا�� � �ص� � �غ � ��ر ع� � �ل � ��ى  ،ال � �ه � �ن ��د
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )S4805271يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الهندية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقد امل��دع��و  /حممد �سهيل
حممد هاري�س  ،بنغالدي�ش
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()0540066EG
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0545641615

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

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

اجلمعة  18فرباير  2022العدد 13472

اجلمعة  18فرباير  2022العدد 13472

يف خمتلف القطاعات م�شيدة باملكانة الرائدة التي حتظى بها الدولة على
ال�صعيدين الإقليمي والدويل.
كما �أ�شادت معاليها بالتنظيم املبهر لإك�سبو  2020دبي مب�شاركة نحو
 192دول��ة وهو ما يتيح املجال لكافة ال��دول امل�شاركة من �أج��ل بناء
ال�شراكات وتعزيز التعاون يف العديد من القطاعات ذات الأولوية.
ح�ضر اللقاء م�ع��ايل رمي بنت �إب��راه�ي��م الها�شمي وزي ��رة دول��ة ل�ش�ؤون
التعاون الدويل املدير العام لـ "�إك�سبو  2020دبي".

عبداهلل بن زايد ووزيرة خارجية �أملانيا يبحثان هاتفيا
العالقات اال�سرتاتيجية والأو�ضاع الإقليمية والدولية
الأو�ضاع على ال�ساحتني الإقليمية والدولية بالإ�ضافة �إىل �سبل تعزيز الأمن
•• �أبوظبي-وام:
واال�ستقرار يف املنطقة.
بحث �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل و�أك��د �سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان على ال�ع�لاق��ات اال�سرتاتيجية
خالل ات�صال هاتفي مع معايل �أنالينا بريبوك وزيرة خارجية جمهورية �أملانيا الرا�سخة بني دول��ة الإم��ارات وجمهورية �أملانيا االحتادية والتعاون والتن�سيق
االحتادية العالقات اال�سرتاتيجية بني البلدين والتعاون امل�شرتك يف املجاالت امل�ستمر ب�ين البلدين م��ن �أج��ل تعزيزها وتطوير �آف��اق ال�ت�ع��اون امل�شرتك يف
كافة .كما ناق�ش اجلانبان عددا من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك وم�ستجدات القطاعات املختلفة مبا يحقق امل�صالح املتبادلة للبلدين ال�صديقني و�شعبيهما.

كلية الأعمال يف جامعة العني حت�صل على االعتماد الأكادميي الدويل AACSB
•• العني-الفجر:

ح���ص�ل��ت ك�ل�ي��ة الأع �م ��ال يف جامعة
ال �ع�ي�ن ع �ل��ى االع �ت �م��اد الأك ��ادمي ��ي
من جمعية تطوير كليات الأعمال
ال ��دول� �ي ��ة ( .)AACSBوهو
اع�ت�م��اد دويل حت�صل عليه كليات
الأع �م��ال امل�ت�م�ي��زة يف جميع �أنحاء
ال �ع��امل ،مم��ا ي��دل ع�ل��ى �أن جامعة
ال �ع�ي�ن ق ��د ا� �س �ت �ط��اع��ت �أن حتقق
معايري التميز يف التعليم واجلودة
يف ب ��رام ��ج ك �ل �ي��ة الأع� � �م � ��ال .وقد
ت ��أ� �س �� �س��ت ج�م�ع�ي��ة ت �ط��وي��ر كليات
الأع �م��ال ال��دول �ي��ة ()AACSB
يف الواليات املتحدة الأمريكية عام
 ،1916وتعد �أق��دم جمعية دولية
الع �ت �م��اد ك �ل �ي��ات الأع � �م � ��ال ،حيث
ت�ه�ت��م ب �ج��ودة ال�ع�م�ل�ي��ة التعليمية
وال �ت �ع � ُل �م �ي ��ة ،وط � � ��رق التدري�س
وال�ت�ط��وي��ر امل�ه�ن��ي ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /ب ��روك� �ل�ي�ن
دوم� � �ي� � �ن� � �ي � ��ك ب� � ��االك� � ��وي� � ��را
ج � ��وب� � ��� � �س � ��ون  ،ال� �ف� �ل� �ب�ي�ن
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )p2208589bمن
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0556966068

اعتبارها �أكرب �شبكة تعليمية لإدارة
الأعمال ،والتي تربط بني الأ�ساتذة
والطلبة وجمتمع الأعمال يف كافة
�أن �ح��اء ال �ع��امل ب �ه��دف �إن �� �ش��اء جيل
جديد من القادة الإداريني البارزين
واملتميزين .ويمُ نح االعتماد الدويل
 AACSBلكليات الأعمال التي
تلتزم مبعايري اجل��ودة ،وذل��ك بعد

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل � ��دع � ��و  /م ��اري� �ت ��ا
�سينورين جوترييز  ،الفلبني
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج � ��واز �سفره
رق��م ()B6425557P
م � � � � � ��ن ي� � � � � �ج � � � � ��ده ع � �ل � �ي � ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0564352279

�إج � � ��راء زي � � ��ارات م �ي��دان �ي��ة عديدة
لفرتات زمنية طويلة .ولقد �ساهم
جميع ك��وادر اجلامعة م��ن �أع�ضاء
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت��دري �� �س �ي��ة والإداري� � � � ��ة،
وال�ط�ل�ب��ة ،واخل��ري�ج�ين ،بالإ�ضافة
�إىل مم�ث�ل�ين م ��ن � �س��وق ال �ع �م��ل يف
احل�صول على هذا االعتماد .ويعترب
احل �� �ص��ول ع �ل��ى االع �ت �م��اد ال ��دويل
 AACSBت ��أك �ي��داً ع�ل��ى جودة
التعليم يف �أي م�ؤ�س�سة تعليمية متنح
��ش�ه��ادات يف جم��ال الأع �م��ال .و�أكد
الأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور غالب الرفاعي-
رئي�س اجلامعة� -أن تكاتف وتعاون
�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني
وال �ط �ل �ب��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني لرفع كفاءة وجودة
التعليم وخمرجاته والعمل الد�ؤوب
ع�ل��ى م ��دى � �س �ن��وات م�ت��وا��ص�ل��ة قد
�أثمر عن حتقيق خمرجات تعليمية
وبحثية �أ�سهمت يف احل�صول على

ه��ذا االعتماد .و�أ��ش��ار الرفاعي �إىل
�أن اعتماد كلية الأعمال دولياً يعزز
من مكانتها بني الكليات املماثلة يف
اجلامعات العاملية ،ويو�سع جماالت
ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع خم �ت �ل��ف قطاعات
الأعمال ،كما ي�سهل على اخلريجني
القبول يف برامج الدرا�سات العليا يف
�أف�ضل اجل��ام�ع��ات امل��رم��وق��ة .ومن
جانبها �أعربت �ستيفاين �إم براينت-
ن��ائ��ب ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي وكبري
م�س�ؤويل االعتماد يف :AACSB
"�إن هذا االعتماد يعرتف بامل�ؤ�س�سات
التي �أظهرت تركيزاً على التميز يف
ج �م �ي��ع امل � �ج� ��االت ،مب ��ا يف ذل� ��ك يف
التدري�س والبحث العلمي وتطوير
املناهج وتعلم الطلبة ،ونحن نهنئ
�إدارة جامعة العني حل�صولهم عليه،
ون�شيد بفريق عمل كلية الأعمال
ب�أكمله ،مب��ا يف ذل��ك ع�م��ادة الكلية
و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني
والطلبة ،لدورهم الفعال وجهودهم
امل �ب��ذول��ة لتحقيق ه ��ذا الإجناز".
و�أ�ضافت�" :إن جهود جامعة العني
للح�صول على االعتماد هو انعكا�س
ح �ق �ي �ق��ي ل �ت �ف��ان �ي �ه��م -ل �ي ����س فقط
ل�ط�ل�ب�ت�ه��م وخ��ري �ج �ي �ه��م وجمتمع
الأع � �م ��ال ف �ح �� �س��ب -ب ��ل ملخرجات
التعليم ال �ع��ايل ك�ك��ل ،و�إن �إ�ضافة
كلية الأع�م��ال يف جامعة العني �إىل
�شبكة كليات �إدارة الأعمال املعتمدة
من � AACSBسيكون له ت�أثري
�إيجابي حملياً ودولياً".
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وزارة �ش�ؤون املجل�س االحتادي تطلق الن�سخة اخلام�سة من مبادرة جمال�س الأحياء عمار النعيمي ي�صدر قرارا ب�ش�أن ر�سوم اخلدمات والغرامات اخلا�صة بربط املن�ش�آت بنظام وقاية
•• �أبوظبي -وام:
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�أعلنت وزارة ال��دول��ة ل���ش��ؤون املجل�س االحت ��ادي �إطالق
الن�سخة اخلام�سة من مبادرة "جمال�س الأحياء" وذلك
يف �إط ��ار ج�ه��وده��ا امل���س�ت�م��رة ل�ت�ع��زي��ز ال��وع��ي بانتخابات
املجل�س الوطني االحت��ادي املقبلة ون�شر ثقافة امل�شاركة
ال�سيا�سية بني �أف��راد املجتمع والتعريف ب�إجنازات العمل
ال�برمل��اين خ�لال اخلم�سني عاماً املا�ضية .وي��أت��ي �إطالق
ال ��وزارة ال ��دورة اخلام�سة م��ن م �ب��ادرة جمال�س الأحياء
على م�ستوى ال��دول��ة لتوعية �أف ��راد املجتمع ان�سجاماً
مع �أهدافها اال�سرتاتيجية التي ت�سعى من خاللها �إىل

ت�سخري الإم �ك��ان��ات والأدوات لتعزيز ال��وع��ي املجتمعي
بالتجربة الربملانية يف دول��ة الإم ��ارات .وت�ستهل املبادرة
ف�ع��ال�ي��ات�ه��ا ب�ت�ن�ظ�ي��م حم��ا� �ض��رة ب��ال �ت �ع��اون م ��ع املجل�س
التنفيذي لإم��ارة �أم القيوين حتت عنوان "دعم املجتمع
امل��دين لالنتخابات القادمة" يف "جمل�س ع��ود الطاير"
يف �أم القيوين وذلك يف يوم اخلمي�س  24فرباير احلايل
ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف م�سا ًء ويتحدث فيها املحا�ضر
امل�ست�شار زايد ال�شام�سي رئي�س مركز الإم��ارات لدرا�سات
ح�ق��وق الإن �� �س��ان .وت��رك��ز امل �ب��ادرة ال�ت��ي ت�ست�ضيف نخبة
من اخل�براء واملتخ�ص�صني يف حما�ضراتها املتنوعة على
تفعيل �آليات و�أدوات التوا�صل مع جميع �شرائح املجتمع

كما �سرتكز يف حماورها املتنوعة على التعريف بربنامج
التمكني ال�سيا�سي الذي �أعلن عنه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" يف
خطابه مبنا�سبة الذكرى الـ 34لقيام دولة االحتاد يف عام
 .2005وتت�ضمن املحاور اخلا�صة باملحا�ضرات التي �سيتم
تنظيمها يف جمال�س الأحياء �شرحاً مف� ً
صال عن املجل�س
الوطني االحتادي واخت�صا�صاته ودوره يف خدمة الوطن
واملواطن وحتقيق تطلعاته وتلبية احتياجاته عالوة على
طرحها للمو�ضوعات الهادفة �إىل تعزيز الوعي والتعريف
بانتخابات املجل�س ال��وط�ن��ي االحت ��ادي وم��ا حققته من
جناحات يف اال�ستحقاقات االنتخابية ال�سابقة.

•• عجمان-وام:

�أ��ص��در �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان ق��رارا �أم�يري��ا رق��م  2ل�سنة  2022ب�ش�أن ر�سوم
اخلدمات والغرامات اخلا�صة بربط املن�ش�آت بنظام "وقاية".
ون�ص القرار على ا�ستيفاء الر�سوم من قبل هيئة دعم اخلدمات الأمنية يف عجمان نظري خدماتها ب�ش�أن ربط
املن�ش�آت بنظام "وقاية" كما تتوىل الهيئة �ضبط و�إثبات املخالفات وتوقيع الغرامة املُقررة عن املُخالفة وحت�صيلها
على ان مينح املخالف مهلة ملدة  30يوماً للتنفيذ �أو �إزالة املخالفة ويف حال عدم االمتثال حت�صل الغرامة املقررة
عن املُخالفة .يعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
وجاء هذا القرار بعد االطالع على املر�سوم الأمريي رقم  11ل�سنة  2011ب�إ�صدار القانون املايل حلكومة عجمان
والئحته التنفيذية وعلى املر�سوم الأمريي رقم  1ل�سنة  2017ب�ش�أن �إن�شاء هيئة دعم اخلدمات الأمنية يف عجمان
وعلى املر�سوم الأمريي رقم  2ل�سنة  2018ب�ش�أن جلنة الت�شريعات يف �إمارة عجمان وعلى املر�سوم الأمريي رقم
1ل�سنة  2019ب�ش�أن الر�سوم وال�ضرائب والغرامات يف �إمارة عجمان وعلى املر�سوم الأمريي رقم  13ل�سنة
 2021يف �ش�أن ربط املن�ش�آت يف �إمارة عجمان بنظام "وقاية" وعلى موافقة جلنة الت�شريعات.

ويل عهد عجمان ي�ستقبل ال�سفري الأردين
•• عجمان-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان  -يف ديوان احلاكم � -أم�س
الأول الأربعاء �سعادة ن�صار �إبراهيم حممد احلبا�شنة �سفري اململكة الأردنية الها�شمية
الذي قدم لل�سالم على �سموه مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله لدى الدولة.
ورحب �سموه بال�سفري الأردين  ..متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح يف مهام عمله
 ..م�ؤكداً �أنه �سيجد من امل�س�ؤولني كل تعاون يف �أداء مهامه  .وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض
عالقات التعاون الثنائية القائمة بني اجلانبني وتبادل الأحاديث التي من �ش�أنها �أن تعزز
تلك العالقة بني البلدين ال�شقيقني يف العديد من املجاالت و�سبل توطيدها.
و�أعرب �سعادة ال�سفري الأردين عن �سعادته بلقاء �سمو ويل عهد عحمان  ..م�شيدا مبكانة
وعمق العالقات الثنائية ومبا ت�شهده دول��ة الإم��ارات عامة وعجمان خا�صة من نه�ضة
ح�ضارية يف امليادين كافة.
ح�ضر اللقاء  ..ال�شيخ حميد بن عمار النعيمي و�سعادة يو�سف حممد النعيمي مدير عام
الت�شريفات وال�ضيافة وعدد من كبار امل�س�ؤولني.

متا�شي ًا مع تطبيق �إمارة ال�شارقة لنظام العطلة الأ�سبوعية اجلديد

جواهر القا�سمي توجه بفتح مراكز م�ؤ�س�سات ربع قرن يومي ال�سبت والأحد
•• ال�شارقة-الفجر:

وج� �ه ��ت ق��ري �ن��ة � �ص��اح��ب ال�سمو
ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة� � ،س �م��و ال�شيخة
ج ��واه ��ر ب �ن��ت حم �م��د القا�سمي،
رئي�سة م�ؤ�س�سة رب��ع ق��رن ل�صناعة
القادة واملبتكرين ،بتحديث النظام
الت�شغيلي ل�ل�م��ؤ��س���س��ات املن�ضوية
حت ��ت م �ظ �ل��ة م ��ؤ� �س �� �س��ة رب� ��ع قرن
ل�صناعة ال�ق��ادة واملبتكرين والتي
ت �� �ض��م �أط� �ف ��ال ال �� �ش��ارق��ة ونا�شئة
ال�شارقة و�سجايا فتيات ال�شارقة
وال� ��� �ش ��ارق ��ة ل �ت �ط��وي��ر ال � �ق� ��درات،
لت�ضيف امل��راك��ز خلططها احلالية
برامج وفعاليات يتم تقدميها خالل
عطلة نهاية الأ�سبوع ،وبذلك تفتح
املراكز �أبوابها ملنت�سبيها يف الفرتة
امل�سائية من الإثنني �إىل اخلمي�س
وال �ف�ترت�ين ال�صباحية وامل�سائية
يومي ال�سبت والأح��د ،على اعتبار
ي��وم اجلمعة �إج��ازة ر�سمية جلميع
امل��راك��ز .وي��أت��ي ه��ذا ال�ق��رار متا�شيا
م� ��ع ت ��وج �ي �ه ��ات � �ص ��اح ��ب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
ال�ق��ا��س�م��ي ع���ض��و امل�ج�ل����س الأعلى

حاكم ال�شارقة ،باعتماد تغيري نظام
الإج��ازة الأ�سبوعية لت�صبح عطلة
نهاية الأ�سبوع �أيام اجلمعة وال�سبت
والأح � ��د ،ح�ي��ث ي�خ�ل��ق ه��ذا القرار
ف��ر� �ص��ة ث�م�ي�ن��ة ال��س�ت�ث�م��ار الوقت
امل�ت��اح خ�لال عطلة نهاية الأ�سبوع
يف تنمية طاقات الأطفال وال�شباب
ل �� �ض �م��ان حت �ق �ي��ق �أق� ��� �ص ��ى فائدة

مم�ك�ن��ة م��ن ه��ذا ال��وق��ت الإ�ضايف،
وال� �ع� �م ��ل ع �ل ��ى ت �ن �م �ي��ة ق ��درات �ه ��م
ب��اال��س�ت�م��رار يف مم��ار��س��ة الهوايات
والأن�شطة التي تقدمها امل�ؤ�س�سات
يف م� ��� �س ��ارات خم �ت �ل �ف��ة كالفنون
والعلوم والتكنولوجيا والريا�ضة
وري � � � ��ادة الأع� � �م � ��ال وغ�ي��ره� ��ا من
املهارات احلياتية .وعن ذلك ،قالت

�سمو ال�شيخة ج��واه��ر القا�سمي:
"ترتبط ن�ش�أة م�ؤ�س�سات ربع قرن
ب �ح��ر���ص � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و حاكم
ال �� �ش��ارق��ة بتهيئة ال�ب�ي�ئ��ة املحفزة
والآمنة لأبناء الإم��ارة ال�ستك�شاف
طاقاتهم يف ج��و �إب��داع��ي يحت�ضن
امل ��واه ��ب ك��اف��ة ،وم ��ع ب ��دء تطبيق
النظام اجلديد للعطلة الأ�سبوعية،

حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية
دائرة الأمور امل�ستعجلة

ك� ��ان الب� ��د ل �ن��ا م ��ن م ��واك �ب ��ة هذا
التغيري ،ال بااللتزام بتنفيذ القرار
ف �ح ���س��ب ،ب ��ل ب��ال��و� �ص��ول للغايات
املطلوبة منه بتحقيق توازن �أف�ضل
للحياة الأ��س��ري��ة وتوطيد الرباط
االجتماعي ،وعليه متت بلورة خطة
عمل جديدة يف م�ؤ�س�سات ربع قرن
لال�ستمرار ب�صقل م�ه��ارات اجليل

ال �ف �ت� ّ�ي م��ع ال�ترك �ي��ز ع �ل��ى حتقيق
ال� �ف ��ائ ��دة ال �ع �ظ �م��ى ال� �ت ��ي تر�سم
مالمح �شخ�صية �أبنائنا من القادة
واملبتكرين الذين نفخر بهم �سفراء
لوطنهم يف �شتى املحافل الإقليمية
والدولية" .كما �أ�ضافت �سموها:
" �إن �أه� ��م م��ا مي �ي��ز م�ؤ�س�ساتنا
املجتمعية ه��ي امل��رون��ة يف مواكبة

م���س�يرة ال�ت�ط��ور وال�ت�غ�ي�ير ،وطاملا
تفردت م�ؤ�س�سات ربع قرن بتقدمي
برامج مدرو�سة ت�ستند يف خططها
على املهارات التي تخدم التغريات
الزمنية التي تفر�ضها التطورات
امل�ستمرة �سوا ًء كانت تقنية �أو مهنية
�أو ��ش�خ���ص�ي��ة .وم ��ع دخ��ول �ن��ا عهد
ج��دي��د م��ن التغيري�� ،س��ارع��ت فرق

العمل يف م�ؤ�س�سات ربع قرن بر�سم
ا�سرتاتيجيات مرنة ومتوائمة مع
ه��ذا التغيري ،لتتكامل امل�ؤ�س�سات
يف تنفيذ خطط عملها التي تخدم
الأطفال وال�شباب وتبني �شخ�صية
الإن�سان الإماراتي بتحقيق الفائدة
ال�ق���ص��وى م��ن امل �� �س��ارات املتعددة،
لرتجمة اخلطط يف مبادرات تخدم
�أهداف التنمية املجتمعية".
ويف ال���س�ي��اق ذات ��ه� � ،ش��ددت �سموها
على �أه�م�ي��ة ال ��دور امل �ح��وري الذي
يقع على عاتق الأ�سرة يف اال�ستمرار
برعاية مواهب الأبناء واحتوائها،
اب� �ت ��دا ًء م��ن ات �خ��اذ ق ��رار ان�ضمام
الأب� �ن ��اء مل��ؤ��س���س��ات رب ��ع ق� ��رن� ،إىل
ت���ش�ج�ي�ع�ه��م ب��اال� �س �ت �م��رار يف دعم
م��واه�ب�ه��م وت�ن�م�ي��ة ق��درات �ه��م عرب
ال�ب�رام��ج ال �ت��ي ��س�ت�ط��رح يف عطلة
نهاية الأ��س�ب��وع ،فمما ال �شك فيه
�أن ال��دع��م الأ�� �س ��ري ال ��ذي يتلقاه
الأطفال وال�شباب له ت�أثري طويل
امل ��دى يف ��ص�ق��ل �شخ�صية الفرد،
ليوظف طاقاته يف خدمة جمتمعه
الذي يعول عليه للنهو�ض بالوطن
بثقة تامة نحو امل�ستقبل.

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

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

اجلمعة  18فرباير  2022العدد 13472
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تعلن حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ش.ذ.م.م يف متام
ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً يوم االربعاء املوافق  23فرباير  2022والثالث الأيام التالية وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد �أو
بزيارة املوقع االلكرتوين  WWW.EmiratesAuction.COMو يف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم التنفيذ املدين �أثناء الدوام الر�سمي.
ϙϟΎϣϟ ϡγ
αϠϳέΎϛ ϙϳέΩϧϳϫ ϱέΩϧ
Ωόγ ϟΎλ ΩϣΣϣ ϥϳγΣ
. ϝϔϧΗϣϟ ˯Ύϣϳη
Ρ ϡ ε ϡϳϔϧ
ϪϣΎόϟ ΕΎϳϠϘϧϠϟ αΎϳ ϲϧΑ ϥΩϳϣ
ϲϧΩόγϟ ΩϣΣϣ ϲγϳϋ ΏϳΟϧ ΩϣΣϣ
αϳϓΩ ϥϧϳϟ ϥϭΟ
ௌ ΩΑϋ Ωϳγϟ έλϧ ϲϳΣϳ αϧϭϳ
ϥϳίΣ ΩϣΣϣ ϥϳίΣ ίϭέϳϓ
ϰΑΎΑϣ ϰϠϋ Ωϳγϟ ௌ Ϫϳ
ϥΎϧΎϓϭϬΑ ϲϟϭΑϧΎϳ ϭΟϳΑ
Ρ ϡ ε ΕΎϋΎϧλϠϟ Εϧγϛ
ϲρόϣϟΩΑϋ ϡϳϫέΑ ϱΩϣΣ ΩΎϣϋ
αϧέϭϻ αϧέϭϻ ϥϭγΑϳέ
ΩϣΣϣ ϰΣΗϓ ΩϣΣ ϡΎγΣ
ϥϳΩϟ ϲϘΗ ΩϣΣϣ ϡϳϠγ ϡΎγΗΑ ΩϣΣϣ
ϡϳϫέΑ ϰϔρλϣ ϲΣΗϓ ΩϣΣϣ
έϛΑϭΑ ϲϠϋ Ωϳγ ϡϳϫέΑ
ϭϬϟΎϓέΎϛ ϱΩ ϭϘϳέϧϫ ϭέΩϧΎϳϟ
ϡ ϡ Ϋ ΩΣϭϟ ιΧηϟ Δϛέη Ͳ ϥϳίϭϣϳϟ ϙϧϭϋ
ϡ ϡ Ϋ ΩΣϭϟ ιΧηϟ Δϛέη Ͳ ϥϳίϭϣϳϟ ϙϧϭϋ
Ωόγϻ ϱίΎϏ ΩΎϣϋ
ΩϣΣ ϕΎΗηϣ ϥγΣ ϲϠϋ
Ωϳγ ϱΩϳί ϥγΣ ΥϭέΎη Ωϳγ
ϱέΎη ϭϧΎϧ ϥΎϧηϳέϛϳϧϭ
ϡ.ϡ.Ϋ ΔϳΫϐϟ Ωϭϣϟ ΓέΎΟΗϟ έϳϣϳέΑ
ϲΗΎϬΑ έϳΑί ΩϣΣϣ ΩϣΣϣ αϳϭ ΩϣΣϣ
έϳΎϧ έΎϛϧη εϳέϭγ
ϡ.ϡ.Ϋ ΔϣΎόϟ ΓέΎΟΗϠϟ ϙϭέΑη
ϲΑέγ ϕϠρϣ ϲϬϟΩΑϋ εέ
ΔϳΫϐϟ Ωϭϣϟ ΓέΎΟΗϟ ϡΩϟ ΡΎΟϧϟ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ϑέηϣϟ
ϑΎϛγ ϝέΎϛ ΩέΎηΗϳέ
ΕϼϓΎΣϟϭ ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ϲγϛϻΎΟ
ΔϳΩϐϟ Ωϭϣϟ ΓέΎΟΗϟ ϥϭϧΣϟ
αϳϧϭΟέ ϭϠϳΩϳγ ϥϭΟ ϝϭϛϳϧ

ΔΑϛέϣϟ ωϭϧ
ϯϭϋΩϟ ϡϗέ
ΔΣϭϠϟ ϡϗέ ϡϳϳϘΗϟ
SLK2002015 αΩϳγέϣ 572/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
60693 17 ϲΑυϭΑ 40000
2016 ϝϭέΗΎΑ ϥΎγϳϧ 578/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
67776 ϥϳϭϳϘϟ ϡ D 75000
2013 Ώϳϛγ· Ωέϭϓ 579/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
29912 ΓέϳΟϔϟ A 17000
2008 έΗϧΎϛ ϲηϳΑϭγΗϳϣ 574/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ 53308 ΝέΑϟ ΔϣϳΧϟ αέ 30000
FH4402007 ϭϔϟϭϓ 567/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
71906 1 ϲΑυϭΑ 80000
2012 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ 583/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
55403 7 ϲΑυϭΑ 13000
2020 α ϥΎϣ ϱέΗϧϭϛ έΑϭϛ ϲϧϳϣ 575/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
44057 13 ϲΑυϭΑ 75000
2020 ΎϳϓΎΗϛϭ Ωϭϛγ 580/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
62788 15 ϲΑυϭΑ 50000
2016 Ωέϭϛ Ωϧϭϫ 571/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
38172 3 ΔϗέΎηϟ 30000
2014 ϱΎϛηΎϛ ϥΎγϳϧ 584/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
92461 14 ϲΑυϭΑ 16000
2011 ϥϳέϳΗ ϲγ ϡ· ϲΟ 582/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
58132 3 ΔϗέΎηϟ 9000
2014 ΕΎγΎΑ ϥΟΎϓ αϛϟϭϓ 581/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
95213 νϳΑ ΔϗέΎηϟ 15000
2015 έγϧϻ ϲηϳΑϭγΗϳϣ 569/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
64898 ϲΑΩ R 16000
2015 ΎϣϳΗϟ ϥΎγϳϧ 586/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
61064 ϥΎϣΟϋ B 17000
2017 ϥϭγϛϭΗ ϱΩϧϭϳϫ 587/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
24273 3 ΔϗέΎηϟ 38000
2013 ΝΩϳ Ωέϭϓ 573/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
48565 ϲΑΩ G 21000
24876 13 ϲΑυϭΑ 24000
2019 ϭϳέ Ύϳϛ 566/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
Z2010370 ϥΎγϳϧ 570/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
37092 ϲΑΩ M 12000
A32017 ϱΩϭ 585/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
97920 14 ϲΑυϭΑ 42000
2019 αϛϭϧϳϭϛ Ϫϳϟϭέϔϳη 588/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
35196 5 ϲΑυϭΑ 36000
2019 αϛϭϧϳϭϛ Ϫϳϟϭέϔϳη 589/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
35196 9 ϲΑυϭΑ 36000
2015 ϭέΎϣΎϛ Ϫϳϟϭέϔϳη 600/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
48670 16 ϲΑυϭΑ 30000
I2018520 ϭϳϠΑΩ ϡ ϲΑ 604/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
37421 17 ϲΑυϭΑ 70000
2015 έΩϧϳΎϔΛΎΑ ϥΎγϳϧ 605/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
80319 7 ϲΑυϭΑ 27000
2017 ϲϧλ ϥΎγϳϧ 607/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
70419 3 ΔϗέΎηϟ 18000
2015 έϛϳϣ ϥΎγϳϧ 609/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
34986 ϥΎϣΟϋ B 10000
2015 ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ 610/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
35906 16 ϲΑυϭΑ 19000
2016 ίΎϳγ ϲϛϭίϭγ 611/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
97015 ϥΎϣΟϋ B 11000
2016 ΎΟϳΗέ· ϲϛϭίϭγ 606/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
40709 ϥΎϣΟϋ B 13000
2016 ϥϳϳΎϛ εέϭΑ 608/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
61636 ϲΑΩ M 95000
2015 αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ 613/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
46862 ϥΎϣΟϋ B 30000
2017 έγϧϻ ϲηϳΑϭγΗϳϣ 614/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
93596 15 ϲΑυϭΑ 23000
2018 ϭΟϳΗ ϱέϳη 616/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
52630 17 ϲΑυϭΑ 15000
2015 αέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ 612/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
55154 ϥΎϣΟϋ B 15000
2014 αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ 615/2022 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
83962 ϥΎϣΟϋ B 27000
2017 ϭέϳΗϧϭϣ ϲηϳΑϭγΗϳϣ 6566/2021 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
50428 10 ϲΑυϭΑ 42000
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الإمارات للخدمات ال�صحية تعزز قدرات كوادرها الطبية يف التعامل مع احلاالت الطارئة
•• دبي-وام:

اختتم مركز ال�ت��دري��ب والتطوير التابع مل�ؤ�س�سة الإم ��ارات للخدمات
ال�صحية ام�س �أعمال امل�ؤمتر ال�سنوي اخلام�س للإبتكار يف علوم الإنعا�ش
الذي ي�أتي �ضمن توجهات امل�ؤ�س�سة الرامية �إىل حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة يف قطاع الرعاية ال�صحية وتعزيز كفاءة اخلدمات يف الدولة.
و�سلط امل�ؤمتر -الذي ا�ستمر ثالثة �أيام افرتا�ضيا ..ال�ضوء على �أحدث
الأ�ساليب والتطورات املبتكرة يف التعامل مع احلاالت ال�صحية الطارئة
وعلوم الإنعا�ش لتعزيز ق��درات ومهارات الكوادر الطبية والتمري�ضية
ال�ع��ام�ل��ة يف جم��ال ال��رع��اي��ة ال�صحية ب�شكل ع��ام وم��ؤ��س���س��ة الإم� ��ارات
للخدمات ال�صحية ب�شكل خا�ص.

وتركزت �أجندة امل�ؤمتر على عوامل متكني الكوادر الطبية وتعريفهم
ب��أب��رز �أدوات و�أ�ساليب التعامل مع احل��االت الطارئة وتقدمي احللول
املبتكرة عرب ا�ستعرا�ض �أبرز التجارب الناجحة على ال�صعيدين املحلي
والعاملي �إىل جانب االطالع على الإجراءات الرئي�سية املحفزة التي ميكن
من خاللها �سد الفجوات يف اال�ستجابة ال�سريعة للحاالت الطارئة.
و�أك ��دت ال��دك�ت��ورة كلثوم البلو�شي م��دي��رة م��رك��ز ال�ت��دري��ب والتطوير
الرئي�سة التنفيذية للإبتكار يف م�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�صحية �أن
امل�ؤمتر ي�أتي يف �إط��ار اجلهود التي تبذلها امل�ؤ�س�سة نحو تعزيز قدرات
ال �ك��وادر ال�صحية ومتكينهم م��ن التعامل م��ع احل ��االت ال�ط��ارئ��ة كما
ي�أتي مت�سقا مع فعاليات �شهر االبتكار و�أه��داف امل�ؤ�س�سة بتو�سيع دائرة
اهتمامها ونطاق بحثها يف احلاالت ال�صحية الطارئة.

و�أو��ض�ح��ت �أن امل��ؤمت��ر ا�ست�ضاف نخبة م��ن اخل�ب�راء واملتخ�ص�صني يف
جم��ال احل ��االت ال�صحية ال�ط��ارئ��ة وع �ل��وم الإن �ع��ا���ش مم��ا �أت ��اح فر�صة
تبادل املعارف واخلربات واكت�ساب املهارات الالزمة للتعامل مع خمتلف
احل� ��االت ال�صحية ال �ط��ارئ��ة مب��ا ي �ق��ود ا��س�ت�م��راري��ة ت�ط��وي��ر منظومة
اخلدمات ال�صحية التي توفرها امل�ؤ�س�سة .وت�ضمنت �أعمال امل�ؤمتر الذي
ينتهج الإبتكار يف التعليم باقة من اجلل�سات الق�صرية التي جتمع بني
املحا�ضرات امل�سجلة والنقا�شات احلية بهدف دع��م التوا�صل والتعاون
بني الفئات املختلفة من اخلرباء واملخت�صني بالإ�ضافة �إىل دعم ال�شباب
العاملني يف القطاع ال�صحي.
وخ�ص�صت امل�ؤ�س�سة اليوم الأول من امل�ؤمتر لفئة ال�شباب املتدربني يف
برامج التخ�ص�صات الطبية يف امل�ست�شفيات التابعة مل�ؤ�س�سة الإمارات

للخدمات ال�صحية وذلك من خالل تقدميهم للمحا�ضرات حتت �إ�شراف
مبا�شر من املدراء الطبيني لتلك الربامج .و�شارك يف حما�ضرات اليوم
للم�ؤمتر نخبة خمتارة من الإ�ست�شاريني املتخ�ص�صني يف طب الطوارئ
والعناية املركزة والأطفال  ..فيما قدم حما�ضرات اليوم الثالث عدد من
املمر�ضني من ذوي املعرفة واخلربة يف الرعاية احلادة والتعليم ال�صحي.
ي�شار �إىل �أن م�ؤ�س�سة الإم ��ارات للخدمات ال�صحية  -التي ت�شارك يف
"�شهر الإمارات الإبتكار" بربنامج زاخر بالفعاليات والأن�شطة املبتكرة
 حر�صت على ت�ضمني ا�سرتاتيجيتها حزمة نوعية من مبادئ ومفاهيممم��ار��س��ات الإب�ت�ك��ار وف�ق��ا لأف���ض��ل امل�ع��اي�ير العاملية يف ك��اف��ة امل�ستويات
التنظيمية والت�شغيلية لتحقيق االرتقاء احلقيقي والنوعي للخدمات
ال�صحية املقدمة ملختلف فئات املجتمع.
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وزيرة ال�سياحة الأيرلندية تك�شف عن فعاليات اليوم الوطني الأيرلندي يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-الفجر:

ك �� �ش��ف اجل � �ن� ��اح الأي� ��رل � �ن� ��دي يف
�إك�سبو  2020دبي عن جمموعة
�ش ّيقة م��ن الفعاليات والعرو�ض
والأن � �� � �ش � �ط ��ة اخل ��ا�� �ص ��ة باليوم
ال��وط �ن��ي الأي ��رل� �ن ��دي امل�صادف
لعيد القدي�س باتريك العاملي يف
 17مار�س  ،2022حيث يعترب
ي� ��وم ال �ق��دي ����س ب��ات��ري��ك فر�صة
بحد ذاتها مل�شاركة �أرقى اجلوانب
الثقافية وال�تراث�ي��ة الأيرلندية
مع العامل ،وما من وجهة �أف�ضل
من �إك�سبو  2020دبي لالحتفال
بذلك .ويدعو اجلناح الأيرلندي
الأ��ص��دق��اء وال�ع��ائ�لات لالحتفال
ب��ال�ي��وم ال��وط�ن��ي وخ��و���ض جتربة
�أي��رل �ن��دي��ة �أ� �ص �ي �ل��ة ب��ال �ك��ام��ل يف
معر�ض �إك�سبو  2022دبي ،وتتيح
االح �ت �ف��االت ب �ه��ذا ال �ي��وم فر�صة
�إعادة االت�صال بني ال�شعوب و�إعادة
ربط املجتمعات وتوطيد عالقات
�أيرلندا بالعامل� ،إذ لطاملا فتحت
ه��ذه ال�ب�لاد ذراع�ي�ه��ا �أم��ام الزوار
ملمار�سة الأعمال التجارية وابتكار
الأف �ك��ار اجل��دي��دة ،وه��و م��ا يثبته
ب��رن��ام��ج ف�ع��ال�ي��ات ع�ي��د القدي�س
ب ��ات ��ري ��ك .ه� ��ذا وك ��ان ��ت كاثرين
مارتن ،وزي��رة ال�سياحة والثقافة
وال � �ف � �ن� ��ون وال� � ��� � �ش� � ��ؤون املحلية
والريا�ضة والإعالم يف �أيرلندا قد
عقدت يوم �أم�س م�ؤمتراً �صحفياً
يف اجل�ن��اح الأي��رل�ن��دي يف معر�ض
�إك�سبو ،ك�شفت خالله ر�سم ًيا عن
فعاليات احتفاالت عيد القدي�س
ب��ات��ري��ك يف اجل �ن ��اح الأيرلندي
يف امل�ع��ر���ض يف ت��اري��خ  17مار�س
 ،2022والتي �سيتخ ّللها برنام ٌج
� �ش��ام� ٌ�ل م ��ن امل� � �ب � ��ادرات املتعددة
على م�ستوى الأع �م��ال والثقافة
وال��ري��ا� �ض��ة وامل�ج�ت�م��ع والأف�ل��ام.
وب ��اع� �ت� �ب ��اره ح ��د ًث ��ا م� �ع�ت�ر ًف ��ا به
دول ًيا ،يع ّد عيد القدي�س باتريك
مب �ث��اب��ة م �ن �� �ص��ة ل �ت �ع��زي��ز الفهم

الإقليمي وال��دويل لأيرلندا ،كما
واالع�ت�راف باملجتمع الأيرلندي
يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ويف كلمتها قالت كاثرين مارتن،
وزيرة ال�سياحة والثقافة والفنون
وال� ��� �ش� ��ؤون امل �ح �ل �ي��ة والريا�ضة
والإع�ل�ام يف �أي��رل�ن��دا" :ي�سعدين
اليوم �أن �أطلق الربنامج الطموح
واحلافل الحتفاالت عيد القدي�س
ب��ات��ري��ك يف �إك�سبو  2020دبي.
ب �ع��د م � ��رور �أي ��رل� �ن ��دا واملجتمع
ال � ��دويل ع �ل��ى ح� ��دٍ �� �س ��واء بفرتة
ع�صيب ٍة للغاية ،من املهم ت�سليط
ال �� �ض��وء ع �ل��ى �أف �� �ض��ل اجل ��وان ��ب
الثقافية وال��ري��ا��ض�ي��ة وفعاليات
الأع � �م� ��ال والأف � �ل ��ام يف معر�ض
�إك�سبو احتفا ًال بيومنا الوطني.
يجتمع ال�ن��ا���س م��ن جميع �أنحاء
ال �ع��امل ك��ل ع��ام ل�لاح�ت�ف��ال بعيد
ال �ق ��دي �� ��س ب ��ات ��ري ��ك وي�سعدين
تطبيق م �ب��ادرة " �إ� �ض��اءة معامل
�إك�سبو باللون الأخ�ضر" ،و�أ�شجع
اجلميع على االن���ض�م��ام �إل�ي�ن��ا يف
هذا االحتفال اخلا�ص".
ه��ذا وي�شمل برنامج االحتفاالت
بعيد القدي�س باتريك يف �إك�سبو
 2020دبي ما يلي:
�إ� � �ض� ��اءة م �ع ��امل �إك �� �س �ب��و باللون

الأخ� ��� �ض ��ر ب��ال �� �ش��راك��ة م ��ع هيئة
ال�سياحة الأيرلندية �سيتم �إطالق
مبادرة �إ�ضاءة �أب��رز املعامل باللون
الأخ �� �ض��ر ال �ع��امل �ي��ة ال �ن��اج �ح��ة يف
�إك���س�ب��و  2020ه ��ذا ال �ع��ام ،ويف
�إط ��ار امل �ب��ادرة ��س��وف ت�ضيء �أبرز
م �ع��امل م �ع��ر���ض �إك �� �س �ب��و باللون
الأخ� ��� �ض ��ر ،م �ث��ل � �س��اح��ة الو�صل
و�ساحة الريا�ضة وبالطبع اجلناح
الأي��رل �ن��دي مم��ا ي���ض�م��ن تقدمي
ع��ر�� ٍ�ض � �س��اح��رٍ يف م��وق��ع �إك�سبو
� .2020إن مبادرة �إ��ض��اءة �أبرز
امل �ع��امل ب��ال�ل��ون الأخ���ض��ر العاملية
هي ظاهرة دولية حتدث كل �سنة
يف ع�ي��د ال�ق��دي����س ب��ات��ري��ك حيث
تتم �إ� �ض��اءة �أك�ث�ر امل�ب��اين واملعامل
وال �ع �ج��ائ��ب ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ��ش�ه��رة يف
ال �ع ��امل م �ث��ل دار �أوب� � ��را �سيدين
و�شالالت نياجرا وبرج بيزا املائل
باللون الأخ�ضر.
العرو�ض الثقافية
� �س �ي �ت �ع��اون اجل� �ن ��اح الأي ��رل� �ن ��دي
م��ع ال �ق��اع��ة ال��وط�ن�ي��ة للحفالت
امل��و� �س �ي �ق �ي��ة ل �ت �ق��دمي جمموعة
م��ن ال �ع��رو���ض ال�ث�ق��اف�ي��ة يف عيد
ال�ق��دي����س ب��ات��ري��ك .وي�شمل ذلك
حفلة مو�سيقية برعاية العازف

الأيرلندي ال�شهري عامل ًيا ،مارتن
ه� ��اي� ��ز ت �ع �ك �� ��س ع� �م ��ق وح� �ي ��وي ��ة
امل��و��س�ي�ق��ى الأي��رل �ن��دي��ة احلديثة
مب�شاركة بع�ض �أف�ضل املو�سيقيني
الإي��رل �ن��دي�ين .و�سيغتنم اجلناح
الأي ��رل � �ن ��دي ال �ف��ر� �ص��ة لتقدمي
ع � ��ر� � ��ض م ��و�� �س� �ي� �ق ��ي يف �ساحة
ال� ��و� � �ص� ��ل ،مب� ��ا يف ذل� � ��ك عر�ض
�سمعي ب���ص��ري غ��ام��ر خم�ص�ص.
و�سيتم ت�سجيل ه��ذا احلفل وبثه
مبا�شرة عرب موقع ireland.
 ieوعرب ح�سابات وكالة ال�سياحة
الأيرلندية للم�شاهدين يف جميع
�أنحاء العامل.
ك � ��ذل � ��ك � � �س � �ي � �ق � �دّم ال� � �ع � ��ازف � ��ون
الأيرلنديون ،الركيزة املو�سيقية
وال�ث�ق��اف�ي��ة ل�ل�ج�ن��اح الإيرلندي،
ً
عر�ضا مو�سيق ًيا ط��وال ال�ي��وم يف
ف �ن��اء اجل� �ن ��اح ،ح �ي��ث �سيعزفون
املو�سيقى الأي��رل�ن��دي��ة والأغ ��اين
ال �� �ش �ه�ي�رة م ��ن �أل � �ب� ��وم الأغ� � ��اين
الأي � ��رل� � �ن � ��دي .وق � ��د مت اختيار
ال �ع��ازف�ي�ن م��ن ب�ي�ن �أمل� ��ع املواهب
امل��و��س�ي�ق�ي��ة الأي��رل �ن��دي��ة لإحاطة
اجلماهري باملو�سيقى الأيرلندية
وتاريخها و�آالتها وق�ص�صها.
�أل� �ب ��وم الأغ� � ��اين الأي ��رل� �ن ��دي هو
م� ��� �ش ��روع خ ��ا� ��ص مت ت�صميمه

ملعر�ض �إك�سبو دبي وهو يركز على
ا��س�ت�ع��را���ض الأغ ��اين الأيرلندية
ال �� �ش �ه�يرة ب��ال �ت �ع��اون م��ع القاعة
ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ح�ف�لات املو�سيقية.
وي�ت��أل��ف الأل �ب��وم م��ن � 55أغنية
يف املجموع مت ّوجة ب�ألبوم م�سجل
و�إ� �ص��دار دويل ملجموعة خمتارة
من � 10أغ��انٍ من �ألبوم الأغاين
الأيرلندي احتفا ًال بعيد القدي�س
باتريك .2022
فعاليات الريا�ضة واللياقة
البدنية
�سوف يتعاون اجلناح الأيرلندي
م��ع وك��ال��ة ال��ري��ا��ض��ة الأيرلندية
ل�ت�ق��دمي ف�ع��ال�ي��ة ري��ا��ض�ي��ة خالل
اح�ت�ف��االت عيد القدي�س باتريك
يف معر�ض �إك�سبو ،وذل��ك لتعزيز
ال� �ل� �ي ��اق ��ة ال� �ب ��دن� �ي ��ة للمجتمع
الأي� ��رل � �ن� ��دي وجم �ت �م��ع �إك�سبو
الأو�سع مع الرتكيز على ال�صحة
والرفاهية .كما �سيتعاون املجتمع
ال��ري��ا� �ض��ي الأي ��رل � �ن ��دي املحلي
(مب��ا يف ذل��ك الرابطة الريا�ضية
وراب�ط��ة ك��رة ال�ق��دم) لتقدمي يوم
ع��ائ�ل��ي مم�ت��ع ب�ح���ض��ور الأبطال
الريا�ضيني الإيرلنديني ك�ضيوف
��ش��رف .و��س��وف ت�شمل الفعاليات

�أف��راد الأ�سرة من جميع الأعمار،
حيث �ستقدم النجمة الريا�ضية
الأي��رل�ن��دي��ة م��اي�ي��ف م ��ادن ح�ص ًة
جماني ًة للياقة البدنية يف الهواء
ال �ط �ل��ق .وب �ع ��د ال �ن �ج��اح الهائل
ال ��ذي ح� ّق�ق�ت��ه ف��رق��ة ريفردان�س
اال�ستعرا�ضية يف معر�ض �إك�سبو
دب� ��ي� � ،س �ت �� �ش��ارك �أي �� ً��ض��ا مدر�سة
ال��رق����ص الإي��رل �ن��دي��ة ال �ب ��ارزة يف
دبي يف الفعاليات لت�سليط ال�ضوء
على خمتلف �أ�شكال الريا�ضة على
�أن ُتقام ه��ذه الفعاليات يف �ساحة
�إك���س�ب��و ال��ري��ا��ض�ي��ة احل��دي�ث��ة ويف
في�ستيفال بارك.
فعاليات الأعمال
��س�ي���ش��ارك اجل �ن��اح الأي��رل �ن��دا مع
�شبكة الأع �م��ال الأي��رل�ن��دي��ة دبي
( )IBNال�� �س� �ت� ��� �ض ��اف ��ة حفل
الفطور ال�سنوي اخلا�ص احتفا ًال
بعيد القدي�س باتريك يف معر�ض
�إك �� �س �ب��و دب� � ��ي� � .ش �ب �ك��ة الأع � �م ��ال
الأي��رل�ن��دي��ة ه��ي منظمة جتارية
ف��اع�ل��ة وح�ي��وي��ة ت��دع��م ال�شركات
وامل �ه �ن �ي�ين الأي��رل �ن��دي�ي�ن الذين
ي �ق �ي �م��ون يف دب � ��ي� � .س �ت �ك��ون هذه
ً
ن�شاطا جتار ًيا
الفعالية الكبرية
رئي�س ًيا �ضمن برنامج احتفاالت

القدي�س باتريك يف �إك�سبو� .إىل
جانب اخلطاب الرئي�سي للوزير
دارا �أوب � ��راي � ��ن ،وزي � ��ر الإ�سكان
واحل �ك��وم �ي��ة امل �ح �ل �ي��ة وال �ت��راث،
��س�ي�ت��م ع �ق��د م�ن��اق���ش��ات جماعية
م��ع امل��دي��ري��ن ال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين ذوي
امل�س�ؤوليات الإقليمية والدولية،
و�سيتم تنظيم املقابالت مع ممثلي
الوكاالت والقطاعات الأيرلندية
و�إل � �ق� ��اء امل� �ق ��دم ��ات امل ��وج ��زة عن
ال�شركات الأيرلندية النا�شئة.
ع��رو���ض الأف��ل��ام وال��ر���س��وم
املتحركة
ح� �ق� �ق ��ت ال � ��ر�� � �س � ��وم امل� �ت� �ح ��رك ��ة
را يف
الأي ��رل� �ن ��دي ��ة جن � ً
�اح ��ا ك� �ب�ي� ً
جميع �أنحاء العامل ،حيث �أظهرت
�أف�ضل �إبداعات وابتكارات �أيرلندا.
ومبنا�سبة عيد القدي�س باتريك،
ي � �� � �ش ��ارك اجل � �ن � ��اح الأي� ��رل � �ن� ��دي
م��ع وك��ال��ة الأف �ل��ام الأيرلندية
ومهرجان "غالواي فيلم فليده"
لعر�ض جمموعة وا�سعة وخمتارة
م ��ن �أف� �ل ��ام ال ��ر�� �س ��وم املتحركة
الأي��رل �ن��دي��ة يف الإك���س�ب��و .كذلك
اب �ت �ك��رت ��ش��رك��ة ك��ارت��ون �صالون
تعديلاً
خا�صا على بع�ض �أفالمها
ً
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة امل ��ر�� �ش� �ح ��ة جل ��وائ ��ز

الأو�سكار (مبا يف ذلك وولف واكرز
و�سيكريت �أوف كيلز و�سونغ �أوف ذا
�سي) والتي �سيتم عر�ضها يف �ساحة
الو�صل الدائرية .بالتوازي� ،سيتم
تنظيم �سل�سلة من الفعاليات مع
�شخ�صيات ب��ارزة يف ع��امل الأفالم
والر�سوم املتحركة والت�سجيالت
الأيرلندية ،وذلك لت�سليط ال�ضوء
على جناحات �أيرلندا وعرو�ضها
ال �ف��ري��دة يف ه ��ذه امل� �ج ��االت ،مبا
يف ذل��ك ال�ع��رو���ض احلية ال�شيقة
التي تقدمها الفرقة الأيرلندية
ال �� �ش �ه�يرة ع��امل � ًي��ا ،ك �ي�ل�ا� .ستبد�أ
عرو�ض الأفالم املنا�سبة للعائالت
وع� � ��رو�� � ��ض الأف � � �ل � ��ام اخل ��ا�� �ص ��ة
ب��اح�ت�ف��االت ال�ق��دي����س ب��ات��ري��ك يف
 15مار�س .2022
الفعاليات املجتمعية
ت � �ق ��ع امل � �� � �ش� ��ارك� ��ة م � ��ع املجتمع
الأي��رل�ن��دي و�أ��ص��دق��اء �أيرلندا يف
�صميم اح�ت�ف��االت ع�ي��د القدي�س
باتريك يف �إك�سبو � .2020سيقود
م��وك��ب ع �ي��د ال �ق��دي ����س باتريك
اال�ستعرا�ضي يف �إك�سبو 2020
قوة الدفاع الأيرلندية مب�شاركة
اجل��ال �ي��ة الأي��رل �ن��دي��ة واملجتمع
الأو� �س��ع .وخ�لال الفعاليات التي
�سي�ست�ضيفها اجلناح الأيرلندي،
��س�ي�ت��م ت �ق��دمي �أف �� �ض��ل امل� ��أك ��والت
وامل�شروبات الأيرلندية بال�شراكة
مع وكالة بورد بيا.
اح��ت��ف��االت ال��ي��وم الوطني
الر�سمية
ي�ست�ضيف �إك���س�ب��و  2020دبي
ب��رن��ام��ج فعاليات العيد الوطني
الأي��رل �ن��دي ،مب��ا يف ذل��ك احلفل
الرئي�سي يف �ساحة الو�صل ،درة تاج
�إك�سبو  2020دبي ،بح�ضور وفد
�أيرلندي على ر�أ�سه داراج �أوبراين،
وزي��ر الإ�سكان واحلكومة املحلية
وال�ت�راث وممثلني ع��ن احلكومة
الإماراتية.

�سفري الإمارات غري املقيم يقدم �أوراق اعتماده �إىل رئي�س الأوروغواي ال�شرقية
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ويل ع�ه��د �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأعلى
•• �أبوظبي-وام:
للقوات امل�سلحة � ،إىل فخامته ومتنياتهم لبالده و�شعبه املزيد
قدم �سعادة �سعيد عبداهلل القمزي �سفري الدولة لدى جمهورية من التقدم واالزدهار .من جانبه حمل فخامة رئي�س جمهورية
الأرجنتني� ،أوراق اعتماده �إىل فخامة لوي�س ال كايي بو رئي�س الأوروغواي ال�شرقية �سعادة ال�سفري حتياته �إىل �صاحب ال�سمو
جمهورية الأوروغواي ال�شرقية� ،سفرياً غري مقيم فوق العادة ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"،
ومفو�ضاً لدولة الإم��ارات لدى اجلمهورية ،وذلك من خالل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
االت�صال املرئي.
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،و�صاحب
ونقل �سعادته حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ومتنياته لدولة الإمارات
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س حكومة و�شعبا باملزيد من التطور والنماء.
ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ومت �ن��ى ف�خ��ام�ت��ه ل���س�ع��ادة ال���س�ف�ير ال�ت��وف�ي��ق يف م �ه��ام عمله،

وتطوير العالقات الثنائية وتعزيزها يف خمتلف املجاالت التي
جتمع البلدين ،م�ؤكدا ا�ستعداد بالده لتقدمي كل دعم ممكن
لت�سهيل مهامه.
م��ن جانبه �أع ��رب ��س�ع��ادة ال�سفري ع��ن اع �ت��زازه بتمثيل دولة
الإم � ��ارات ل��دى ج�م�ه��وري��ة الأوروغ� � ��واي ال���ش��رق�ي��ة ،وحر�صه
على تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين وتفعيلها يف �شتى
املجاالت ،مبا ي�سهم يف دعم �أوا�صر ال�صداقة بني البلدين.
ومت خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ا��س�ت�ع��را���ض جم ��االت ال �ت �ع��اون ب�ي�ن دولة
الإمارات وجمهورية الأورغواي ال�شرقية ،وبحث �سبل تنميتها
وتطويرها ،مبا يحقق م�صالح وطموحات البلدين وال�شعبني
ال�صديقني.

لتعزيز م�شاركة ال�شباب يف منظومة االبتكار يف الدولة

مركز حممد بن را�شد لالبتكار احلكومي وامل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب يطلقان جمل�س ال�شباب لالبتكار احلكومي
•• دبي-الفجر:

�أط� �ل ��ق م ��رك ��ز حم �م��د ب ��ن را�شد
ل�ل�اب �ت �ك��ار احل� �ك ��وم ��ي بالتعاون
م��ع امل�ؤ�س�سة االحت��ادي��ة لل�شباب،
جمل�س ال�شباب لالبتكار احلكومي
الذي ي�شكل ركيزة جديدة ملنظومة
االبتكار يف دول��ة الإم ��ارات ،وذلك
يف �إط��ار م�ب��ادرة "الإمارات تبتكر
 "2022ال �ت��ي ت�ن�ظ��م يف كافة
مناطق الدولة طوال �شهر فرباير
احلايل.
وي���ش��رف م��رك��ز حم�م��د ب��ن را�شد
ل�لاب �ت �ك��ار احل �ك��وم��ي ع �ل��ى �إدارة
املجل�س ال��ذي �سيعمل على متكني
ال�شباب يف الدولة وتعزيز دورهم
وم�ساهمتهم يف منظومة االبتكار،
ودع� �م� �ه ��م يف ت �� �ص �م �ي��م و�إط �ل ��اق
امل���ش��اري��ع امل�ب�ت�ك��رة واق �ت�راح �أفكار
ج� ��دي� ��دة ل �ت �ن �ف �ي��ذه��ا يف اجلهات
احلكومية املحلية واالحتادية.
و�سيتاح لأع���ض��اء املجل�س فر�صة
االل� �ت� �ق ��اء ب� �ق� �ي ��ادات م ��ن حكومة
الإمارات وحكومات العامل ،والعمل
م� ��ع خ �ب ��راء يف جم � ��ال االب �ت �ك ��ار
احلكومي ملناق�شة احللول املبتكرة

والأف �ك��ار النوعية امل�ط��روح��ة من
قِبل ال�شباب .كما �سيقوم املجل�س
ب��ال�ع�م��ل م��ع جم��ال����س ال���ش�ب��اب يف
الدولة والتعاون معها يف جمموعة
م��ن اجل �ه��ود امل���ش�ترك��ة واملبادرات
الهادفة �إىل تر�سيخ ثقافة االبتكار
لدى ال�شباب الإماراتي.
وق ��ال ��ت م �ع��ايل ��ش�م��ا ب �ن��ت �سهيل
ف� ��ار�� ��س امل � ��زروع � ��ي وزي� � � ��رة دول� ��ة
ل �� �ش ��ؤون ال���ش�ب��اب رئ�ي���س��ة جمل�س
�إدارة امل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب:
"متثل فئة ال�شباب الإماراتي ر�أ�س
امل��ال الب�شري ال��ذي �سيعمل على
تطوير وقيادة خمتلف القطاعات
يف ال��دول��ة م�ستقب ً
ال ،ول ��ذا ،ف�إنه
م��ن ال���ض��روري تعزيز م�شاركتهم
يف عملية �صناعة القرار والإ�سهام
يف تطوير خمتلف ج��وان��ب العمل
على امل�ستويات احلكومية املحلية
واالحتادية .كلنا ثقة بدور املواهب
ال�شابة يف تعزيز منظومة االبتكار
يف ال � ��دول � ��ة  ،وت � � ��ويل احلكومة
ب �ت��وج �ي �ه��ات ال� �ق� �ي ��ادة الر�شيدة
الأول��وي��ة لإ� �ش��راك ال���ش�ب��اب حيث
تعتربها جزءاً �أ�سا�سياً من حتقيق
الأه� ��داف اال�سرتاتيجية للدولة

�شما املزروعي :ال�شباب الإماراتي هو ر�أ�س املال الب�شري الذي �سيعمل على تطوير وقيادة خمتلف القطاعات يف الدولة م�ستقب ًال
عبد اهلل لوتاه :حكومة الإمارات بقيادة حممد بن را�شد تر�سخ االبتكار منهج عمل م�ستداما دائم التطور يف كافة براجمها وخدماتها ومبادراتها
ً
ترجمة ملنهج حكومي متوا�صل لتعزيز ثقافة االبتكار
هدى الها�شمي� :إطالق جمل�س ال�شباب لالبتكار احلكومي

وال��رام �ي��ة �إىل م��وا� �ص �ل��ة م�سرية
الإجن � ��از وال �ت �ط��وي��ر و�� �ص ��و ًال �إىل
م �� �س �ت �ه��دف��ات م �ئ��وي��ة الإم� � � ��ارات
."2071
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال � �س �ع��ادة ع�ب��د اهلل
ن��ا� �ص��ر ل ��وت ��اه م��دي��ر ع� ��ام مكتب

رئ��ا� �س��ة جم �ل ����س ال � � ��وزراء ب � ��وزارة
�ش�ؤون جمل�س ال��وزراء� ،إن حكومة
دول� ��ة الإم� � � ��ارات ب �ق �ي��ادة �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را�شد
�آل م �ك �ت��وم ن��ائ��ب رئ �ي ����س الدولة
رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دبي

"رعاه اهلل" ،تتبنى تر�سيخ ثقافة
ومم��ار� �س��ات االب �ت �ك��ار يف خمتلف
امل� �ج ��االت وال �ق �ط��اع��ات احليوية،
ون���ش��ره على �أو� �س��ع ن�ط��اق لتعزيز
م �� �ش��ارك��ة خم �ت �ل��ف ف �ئ��ات و�أف � ��راد
املجتمع يف ابتكار حلول م�ستدامة

ت�سهم يف حت�سني م�ستوى الأداء
واخلدمات.
و�أ�ضاف �أن �إطالق جمل�س ال�شباب
ل�ل�اب �ت �ك ��ار احل� �ك ��وم ��ي ي �� �س �ه��م يف
مت�ك�ين و�إع� ��داد ج�ي��ل م��ن ال�شباب
املبدع واملبتكر القادر على مواكبة

املتغريات و�إيجاد حلول للتحديات
من خ�لال املقرتحات التطويرية
والأفكار الإبداعية والطموحة التي
ي���ش��ارك��ون ب�ه��ا ال�ستك�شاف فر�ص
ج ��دي ��دة ت���س�ه��م حت�ق�ي��ق تطلعات
حكومة دولة الإم��ارات امل�ستقبلية.
و�أك � ��دت � �س �ع��ادة ه ��دى الها�شمي،
م �� �س��اع��د وزي� � ��ر � � �ش � ��ؤون جمل�س
ال��وزراء ل�ش�ؤون اال�سرتاتيجية �أن
"�إطالق جمل�س ال�شباب لالبتكار
احل�ك��وم��ي ب��ال�ت�ع��اون م��ع امل�ؤ�س�سة
االحت��ادي��ة لل�شباب ت��رج�م� ًة ملنهج
ح�ك��وم��ي م�ت��وا��ص��ل لتعزيز ثقافة
االب� �ت� �ك ��ار و�إت � ��اح � ��ة ال� �ع ��دي ��د من
ال�ف��ر���ص وامل� �ب ��ادرات ال �ه��ادف��ة �إىل
متكني �شبابنا وتعزيز م�ساهمتهم
يف ت�ط��وي��ر خمتلف ال�ق�ط��اع��ات يف
الدولة ومن بينها العمل احلكومي،
وذلك ان�سجاماً مع حر�ص القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة ل �ل��دول��ة ع �ل��ى حتديد
وت �ف �ع �ي��ل ال� �ف ��ر� ��ص ال � ��واع � ��دة يف
خمتلف ال�ق�ط��اع��ات وال �ب �ن��اء على
ق�صة النجاح الإماراتية للخم�سني
عاماً املقبلة".
وقالت�" :سي�سهم املجل�س يف تبادل
الأف� �ك ��ار وحت��دي��د �أف �� �ض��ل ال�سبل

لتنفيذها �ضمن م�ؤ�س�سات القطاع
ال�ع��ام م��ن خ�لال �إط�ل�اق مبادرات
متعددة تهدف �إىل االرت�ق��اء بدور
ال �� �ش �ب��اب و�إب � � ��راز ��ص��وت�ه��م �ضمن
منظومة االبتكار".
وي�ضم جمل�س ال�شباب لالبتكار
احلكومي � 7أع�ضاء من مواطني
ال� ��دول� ��ة م ��ن ال �� �ش �ب��اب يف الفئة
ال �ع �م��ري��ة ب�ي�ن  24و 35عاماً،
اخ� �ت�ي�روا م��ن ب�ي�ن م��ا ي��زي��د على
 350م ��ر�� �ش� �ح� �اً مت تقييمهم
ب �ن��ا ًء ع�ل��ى خ�برات�ه��م وم�ؤهالتهم
و�إج ��اب ��ات� �ه ��م ل�ل�أ� �س �ئ �ل��ة املتعلقة
بال�شباب واالبتكار.
وي �� �ض��م امل �ج �ل ����س ال �ن �ق �ي��ب �سعد
املرزوقي من �سلك العمل ال�شرطي،
وه ��دى ال���ش�ي��خ م��ن ق �ط��اع تنمية
املجتمع ،وعلي النعيمي من قطاع
االت �� �ص ��االت وخ ��دم ��ات احلكومة
ال��رق �م �ي��ة ،وامل� �ل ��ازم �أول حممد
حممود زينل من قطاع ال�شرطة،
وف��اط �م��ة ال�ن�ع�ي�م��ي م��ن تخ�ص�ص
ال� �ب� �ح ��وث واالب� � �ت� � �ك � ��ار ،وحممد
املرزوقي من قطاع الإ�سكان ،وعمار
ال��رئ �ي �� �س��ي م ��ن ت�خ���ص����ص العمل
املجتمعي مع الطفولة املبكرة.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/قهوة ترند كافيه
رخ�صة رقم CN 3787475:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سامل احمد �سامل حممد املهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالعزيز �سامل علي �سامل ما�ضي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم خادم را�شد
رخ�صة رقم CN 1023362:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سلطان �سامل حممد بو مقرييعه املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خادم را�شد خادم را�شد املهريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم بحر العرب
رخ�صة رقم CN 1110291:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خلفان مطر �سعيد روي�شد النيادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف منى حممد را�شد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ما�سة
لتخلي�ص املعامالت
رخ�صة رقم CN 2963086:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االمان
لل�سفر والعطالت ذ.م.م فرع 5
رخ�صة رقم CN 2240606-5:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/ساند
ديون الدولية لتنظيف املباين
رخ�صة رقم CN 1286317:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دالمي
للمقاوالت وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 2963116:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة
املدينة لالدوات املنزلية  -ذ.م.م  -فرع
رخ�صة رقم CN 1104260-1:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة املهلب لزينة ال�سيارات  -ذ م م
رخ�صة رقم CN 1111070:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /مهلب �سليم زهدى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /مهلب �سليم زهدى من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ابراهيم احمد حممد ال�شيبه ال�شحى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  10*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة املهلب لزينة ال�سيارات  -ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز �آلي�س لتجميل
ال�سيدات رخ�صة رقم CN 2944554:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة حممد خليفه على �سعيد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة زياوهوجن هواجن %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نوف طارق ح�سن مبارك باظفارى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:البارج للمقاوالت العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�صفح م  0.39مبنى ال�سيدة �شيماء جمال راغب حجي
واخرين
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2733262 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/2/16:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2205006866:تاريخ التعديل2022/2/17:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الكروان
الذهبي للمقاوالت والنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 2074523:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/ستيزن لل�سفريات
رخ�صة رقم CN 2242784:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة فاطمه ابراهيم املا�س احمد البلو�شى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فاطمه ابراهيم املا�س احمد البلو�شى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ال�سيدة ممتاز بيجم عبدالرحمن عبدالغفور
تعديل مدير  /حذف ممتاز بيجم عبدالرحمن عبدالغفور
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الغني للأفراح ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2960260:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ناديه تاكمه من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ناديه تاكمه من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالرحمن �سامل را�شد �سامل املزروعى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /الغني للأفراح ذ.م.م

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ادارة �صاالت االفراح 8211005
تعديل ن�شاط  /حذف اخلدمات 70015
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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�إعــــــــــالن

AL MUHALAB CARS ACCESSORIES- LLC- CO

�إىل� /شركة املهلب لزينة ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL MUHALAB CARS ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ان�صاف لغ�سيل ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2640199:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اعجاز ح�سني اكرب ح�سني %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة عبدالكرمي �سعيد مقبل عبده احلاجب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد رحيم �شهباز خان
تعديل وكيل خدمات  /حذف عي�سى �سليمان عبداهلل �سامل املهرى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

LARIENE WEDDING HALL L.L.C

�إىل /الغني للأفراح � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

LARIENE WEDDING HALL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زعبيل موتورز
رخ�صة رقم CN 1347401:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد على ا�سعد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حمد �سامل خلفان النايلى ال�شام�سى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  6*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /زعبيل موتورز

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سي ثري انرجي للزيوت امل�ستعمله
رخ�صة رقم CN 3006997:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /سي ثري انرجي للزيوت امل�ستعمله
C3 ENERGY FOR USED OIL

�إىل� /سي ثري انرجي للزيوت امل�ستعملة وجتارة ال�سكراب
C THREE ENERGY FOR USED OIL AND SCRAP TRADING

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فوب�س للتجارة العامة � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 1173232:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � 150000إىل 10000
تعديل �إ�سم جتاري من /فوب�س للتجارة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
FOBS GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /باملوند جلوبال للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
BALMOND GLOBAL GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة خردة ال�سيارات و املعدات 4669108
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة خردة االملنيوم و النحا�س 4669105
تعديل ن�شاط  /حذف جمع ونقل زيوت التزلييق امل�ستعملة 3812001
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات حقول ومن�ش�أت النفط والغاز الربية والبحرية 0910018
تعديل ن�شاط  /حذف جتارة عامة 4690018
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زاي لإ�ست�شارات تطوير امل�شاريع
رخ�صة رقم CN 2959427:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد على عبا�س ال�سيد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد ح�سني مراد عبداهلل البلو�شى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /زاي لإ�ست�شارات تطوير امل�شاريع
ZAY PROJECT DEVELOPMENT CONSULTANCY

�إىل /زاي للتجارة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

ZABEEL MOTORS

�إىل /زعبيل موتورز � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة عامة 4690018
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ا�سترياد 4610008
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ت�صدير 4610009
تعديل ن�شاط  /حذف �إ�ست�شارات تطوير امل�شاريع 7020020
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

ZABEEL MOTORS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

ZAY GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تيك وان للهواتف املتحركة  -فرع
رخ�صة رقم CN 4193959:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /تيك وان للهواتف املتحركة  -فرع
TAKE ONE MOBILE PHONE - BRANCH

�إىل /روز للنظارات
ROSE OPTICALS

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع النظارات ال�شم�سية والعد�سات الال�صقة الغري طبية
 بالتجزئة 4773106( تعديل ن�شاط  /حذف بيع الهواتف املتحركة  -بالتجزئة 4741011
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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وزارة �ش�ؤون املجل�س الوطني تنظم دورة تدريبية حول بيئة وثقافة االبتكار يف �إك�سبو  2020دبي
جمل�س الأف�ك��ار الربيطانية وع�ضو منظمة االبتكار العاملية بح�ضور
•• دبي-وام:
�سعادة ط��ارق ه�لال لوتاه وكيل وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
نظمت وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحت��ادي دورة تدريبية االحت��ادي و�سعادة �سامي حممد بن عدي وكيل ال��وزارة امل�ساعد لقطاع
يف مقر �إك�سبو  2020دبي حتت عنوان "بيئة وثقافة االبتكار" �ضمن اخلدمات امل�ساندة يف وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي
�أجندة فعاليتها وم�شاركتها اخلا�صة يف �شهر الإمارات لالبتكار  2022وعدد من مدراء الإدارات وموظفي الوزارة بالإ�ضافة �إىل زوار �إك�سبو.
وذلك بهدف تعزيز مهارات موظفيها و�أفراد املجتمع وتنمية �إمكاناتهم وتناولت ال��دورة ع��دة حم��اور رئي�سة �أه�م�ه��ا� ..إي�ج��اد ال�شغف للتحفيز
يف الع�صف الذهني والإبداع والتناف�سية ومتكينهم من امتالك الأدوات واالب�ت�ك��ار وت�صميم ا�سرتاتيجية االب�ت�ك��ار اخل��ا��ص��ة بكل ف��رد وبرامج
التي تعزز قدراتهم على امل�ساهمة يف االرتقاء بجودة العمل احلكومي االبتكارات املفتوحة واملغلقة .كما ركزت الدورة على كيفية �إدارة خماطر
االبتكارات و�إي�صال االبتكارات �إىل القيادات العليا ف� ً
والأداء ونوعية اخلدمات املقدمة للمتعاملني.
ضال عن الآليات
قدم الدورة ح�سني الفردان رئي�س الأفكار العربية و�أفكار الإمارات وع�ضو ال�ت��ي يجب اتباعها لتعزيز �إمي ��ان الآخ��ري��ن ب��أف�ك��ار امل��وظ�ف�ين ومدى

ارت�ب��اط ه��دف االبتكار اخلا�ص ب��الأف��راد ب��أه��داف م�ؤ�س�ساتهم وكيفية كما حتر�ص على �إيجاد بيئة عمل حمفزة للموظفني مبا يحقق الأهداف
ت�صميم مناذج االبتكار مبا يتنا�سب والثقافة اخلا�صة وامل�ؤ�س�ساتية.
اال�سرتاتيجية للوزارة".
وق��ال ��س�ع��ادة ط��ارق ه�لال ل��وت��اه " ي��أت��ي تنظيم ال ��وزارة ل�ه��ذه الدورة وكانت ال��وزارة �أعلنت بداية �شهر فرباير احلايل عن �أجندتها اخلا�صة
التدريبية انطالقاً من حر�صها امل�ستمر على �إط�لاق املبادرات املبتكرة ب�شهر االبتكار والتي ت�ضم عدداً من الفعاليات والأن�شطة بحيث تت�ضمن
التي تتنا�سب وتوجهات قيادتنا الر�شيدة ور�ؤيتها ال�سديدة للخم�سني ن�شرات توعوية ب�شكل �أ�سبوعي وم�سابقات مبنية على �أ�س�س التحفيز
العام املقبلة وحتقيق الريادة يف �شتى املجاالت والتي حتفز على االبتكار وتعزيز روح الفريق الواحد لدى املوظفني والتفكري الإبداعي وتنظيم
والإبداع والو�صول �إىل املراكز الريادية يف �شتى املجاالت".
ع��دد م��ن ال��ور���ش وال� ��دورات التدريبية املتعلقة بخ�صائ�ص ومميزات
و�أ�ضاف " تعترب الوزارة االبتكار املحرك الرئي�س للعمل وحت�سني الأداء التطبيق الذكي و�أ�سا�سيات الذكاء اال�صطناعي مع "جيم�ستون".
وتطوير �آليات العمل من خالل اعتماد روح الإبداع واالبتكار يف �إطالق عالوة على مبادرة "فكر وابتكر" والتي تهدف �إىل تعزيز ثقافة االبتكار
مبادراتها املختلفة مبا يحقق التكاملية والتناف�سية وجعل االبتكار ثقافة والإبداع على امل�ستويني املهني وال�شخ�صي للموظف.

09
وزير الرتبية يزور جناح �إيرلندا يف �إك�سبو  2020دبي ميثاء ال�شام�سي تزور جناح �إندوني�سيا يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي-وام:

•• دبي-وام:

زار م �ع ��ايل ح �� �س�ين ب ��ن �إبراهيم
احل �م��ادي وزي��ر ال�ترب�ي��ة والتعليم
جناح �إيرلندا يف �إك�سبو دبي ،2020
يف �إطار جوالته املتوا�صلة لأجنحة
ومرافق هذا احلدث العاملي البارز،
الذي حتت�ضنه دولة الإمارات .و�أكد
م �ع��ايل احل �م ��ادي �أن �إك �� �س �ب��و دبي
 ،2020ا�ستطاع �أن يبهر العامل،
�إذ �شكل التميز والإب ��داع والإلهام
ن�ق�ط��ة ال�ت�ق��اء ج�م�ع��ت دول العامل
حتت �سقف واح��د يف �سبيل حتقيق
ت �ق��ارب ث �ق��ايف وت �ن �م��وي و�إن�ساين
ب�ين �شعوب ال �ع��امل ،ور��س��م مالمح
م�سارات العمل امل�ستقبلية ،ملا فيه
خري الب�شرية وتقدمها.
وق��ال�" :إننا �سعدنا ب��زي��ارة اجلناح
الإي ��رل� �ن ��دي ،ال� ��ذي ي �ق��ود الزائر
�إىل جت ��رب ��ة مم �ي ��زة وف� ��ري� ��دة� ،إذ
تت�صدر الثقافة وال ��ر�ؤى الأدبية،
اه �ت �م��ام��ا ك� �ب�ي�را ،وي �ت �ي��ح املجال
�أمامه للم�شاركة يف حلقات نقا�شية
و� �ص��ال��ون��ات ث �ق��اف �ي��ة ،ي�ت���س��ع فيها
الأفق لطرح الأفكار والآراء".

زارت معايل الدكتورة ميثاء بنت �سامل ال�شام�سي وزي��رة دول��ة  ،جناح
�إندوني�سيا مبنطقة الفر�ص يف �إك�سبو  2020دبي والذي يحمل �شعار
"موطن للتنوع وملحة عن الغد" ،وي�سلط ال�ضوء على جهود �إندوني�سيا
من اج��ل م�ستقبل �أف�ضل عرب ابتكارات جتمع بني التقنيات احلديثة
واملعرفة املحلية.
واطلعت معايل ال�شام�سي على الأق�سام املختلفة يف اجلناح والتي تنق�سم
�إىل ث�لاث مناطق رئي�سية ،كل منها ي�سلط ال�ضوء على حقبة زمنية
خمتلفة ،حيث ي�ستعر�ض الق�سم الأول حقبة طريق التوابل واحلرير
التاريخي والتي مت ا�ستعرا�ضه مبجموعة من ال�صناديق البلورية التي
يحوي كلمنها على نوع من �أنواع التوابل الإندوني�سية.
�أم��ا احلقبة الثانية فتمثل احلا�ضر وال ��ذي ي�سلط ال�ضوء على �أهم
الرثوات الزراعية والتجارية وال�صناعية وال�سياحية يف �إندوني�سيا� ،أما
الق�سم الثالث ف�سلط ال�ضوء على ر�ؤية �إندوني�سيا للم�ستقبل بحلول عام
 2045والذي حتتفل فيه مبرور  100عام على ا�ستقاللها.
وا�ستمعت معاليها �إىل �شرح عن الرتاث احل�ضاري والثقايف لإندوني�سيا
مثل حرفة الن�سيج املتوارثه عرب الأجيال� ،إىل جانب املنتجات املحلية
والرتاثية التي ت�شتهر بها �إندوني�سيا.
وتقدمت معايل الدكتورة ميثاء ال�شام�سي بال�شكر لفريق العمل على
اجلناح وعربت عن �سرورها مل�شاركة �إندوني�سيا يف �إك�سبو  2020دبي،
متمنية لل�شعب الإندوني�سي كل التقدم واالزدهار.

و�أ� �ض ��اف وزي ��ر ال�ترب �ي��ة والتعليم
�أن اجل�ن��اح يتمتع بجمالية املكان،
وروعة الت�صميم وجاذبيته ،ويركز
على �أهمية التوا�صل العاملي ،عرب
الإبداع ليكون مدخال لتكري�س هذا
ال�ه��دف الإن���س��اين ال�ب�ح��ت ،م�شريا
�إىل �أن �صناعة االبتكار تتج�سد يف
اجل �ن��اح م��ن خ�ل�ال تقاليد عريقة
ومتجذرة مت ت�سخريها لال�ستفادة

م� ��ن م � � ��وارد ال �ط �ب �ي �ع��ة ،ع �ل ��ى يد
مبدعني ومبتكرين ر�سخوا لهذه
ال�ت�ق��ال�ي��د ب ��إب ��داع ��ات م��ن احلرف
اليدوية والإبداعات الفنية تعزيزا
جلودة حياة الب�شر.
و�أو� �ض��ح �أن��ه يف اجل�ن��اح الإيرلندي
ثمة ارتباط بني ال�صناعة اجلمالية
والقيمة االجتماعية ،وهو ما يربز
الدور الإن�ساين امل�ؤثر يف ميدان الفن

والعلوم والتكنولوجيا ،م�شريا �إىل
�أن الزائر يخو�ض جتربة تعليمية
وترفيهية وفر�صة م�شاهدة �أعمال
امل�صممني واملبتكرين واملخرتعني
الأي��رل �ن��دي�ين امل��وه��وب�ي�ن ،بجانب
ور� � ��ش ال �ع �م��ل ل� �ل ��زوار م ��ن جميع
الأع� �م ��ار ،وال �ت �ع��رف ع�ل��ى ال�ت�راث
وال �ث �ق��اف��ة الأي��رل �ن��دي��ة ،وح�ضور
جمموعة من الفعاليات ال�شيقة.

جناح فنزويال يعر�ض منحوتات فنية و�أعمال مدجمة يف متحف م�صغر ب�أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � -أ�سامة عبد املق�صود:

يف م�ساحة م�ستوحاة من �أعمال الفنان الفنزويلي العظيم كارلو�س كروزدييز،
�أ�ستاذ الفن احلركي ورائده� ،صمم جناح فنزويال يف منطقة اليوبيل ب�أك�سبو
 ،2020حتت �شعار ربط االهتمامات بني اجلمهور وامل�شروعات ،التى تربط
التوا�صل مع م�ستقبل فنزويال ،وج��اء الت�صميم اخلارجي لهيكل اجلناح
على �شكل �أعمدة ملونة من كافة الزوايا ،التى ت�ستح�ضر الروح التعاونية
اخلالدة للمجتمع ،وذلك بهدف جت�سيد علم فنزويال والهوية الوطنية من
خالل �ألوان قو�س قزح املنت�شرة يف �أرجاء املكان ،الذي يعرب عن بلد الثمان
مقاطعات وعر�ض تاريخها و�إرثها اجلغرايف والثقايف املبهر.
وت�ب��د�أ رحلة ال��زائ��ر داخ��ل جناح فنزويال ب�أك�سبو  2020بلوحة ترحيب
كبرية ،بالإ�ضافة �إىل �أهم ال�شخ�صيات البارزة يف الدولة من خالل �شا�شات
عر�ض ،واجلناح من الداخل عبارة عن دائرة ت�ضم جدرناها �شا�شات عمالقة

ت�ستعر�ض ح�ضارة فنزويال وعاداتها وتقاليدها ،وهذه ال�شا�شات املنت�شرة
يف �أرج��اء اجلناح ب�أحجام عمودية متنوعة ومتفاوتة يف الطول ،تبدو من
ت�صميمها ب�أنها لوحات فنية جدارية متحركة ،ومن بينها �شا�شة عمودية
مثبتة على واجهة اجلناح ،وتقدم م�شاهد عن احلياة الربية وحدائق و�شواطئ
فنزويال وابراز موقعها اجلغرايف وطبيعتها اخلالبة ،كما تدعو الزائر �إىل
�إلتقاط �صور ذاتية تزينها خلفية الغابات اال�ستوائية و�شالالت �آجنل املهيبة
والأكرث �شهرة يف البالد ،حيث يعترب �أحد �أعلى �شالالت العامل.
ويكت�شف الزائر �أثناء التجول � ،أن �سقف اجلناح املركزي يطل على ال�سماء
من نافذة مفتوحة معروفة با�سم "املنور" بالإ�ضافة �إىل تديل منها جمموعة
من الأعمدة وك�أنها �شعاع ال�شم�س ،كما ي�ضم جناح فنزويال يف �أك�سبو متحفاً
كال�سيكياً مبهراً يتميز بالتقنية العالية واملتطورة ،حيث �صمم على �شكل
ن�صف دائ��رة وبها �أح��وا���ض متوالية ويعر�ض م��ن خاللها م��وارد فنزويال
الطبيعية وم�شاريعها واه�ت�م��ام��ات الفنزويليني ل�صنع م�ستقبل البالد،

فمن املحا�صيل التى منحتها الطبيعة لفنزويال زراع��ة الفاكهة اللذيذة،
وم��ن �أ�شهرها امل��اجن��و وال�ف��راول��ة والأن��ان��ا���س والبابايا واجل��واف��ة ،وكذلك
ل��زراع��ة �أ�صناف متنوعة من اخل���ض��راوات ،كما يعر�ض يف املتحف امل�صغر
منحوتات فنية مادية ،بينما تقدم �أخرى �أعماال فنية مدجمة مع �شا�شات
�صغرية ،و ُت�صنف فنزويال �ضمن �أف�ضل  15دول ًة يف العامل يف موارد املياه
العذبة املتجددة ،وتعترب من �أك�بر م�صدري النفط يف العامل ،كما متتلك
فنزويال م��وارد غنية من الذهب والف�ضة والأمل��ا���س ،وامل�ع��ادن ال�ن��ادرة مثل
معدن الكولتان ،ومعدن الكوبالت الذي يُ�ستخدم يف �إعداد ال�سبائك املقاومة
للت�آكل ،وت�شتهر �أي�ضا ب�سمك الهامور واخلرم ،وهي �أكرث دول ال�صيد تنوعًا
يف �أمريكا اجلنوبية.
كما ي�ستعر�ض جناح فنزويال الفنون ال�شعبية املذهلة التي ت�شتهر بها،
وتراثها الغني ال��ذي يج�سد ثقافاتها الأ�صيلة ،ف�ضال عن عر�ض التنوع
ال�غ��زي��ر للنباتات واحل �ي��وان��ات ال�ت��ي ت�ستوطن النظم البيئية املتميزة يف

مب�شاركة �أدباء و�شعراء ومواهب طالبية:

جامعة الإمارات تنظم ملتقى املواهب الأدبية دعم ًا للحركة الأدبية
•• العني-الفجر:

نظم ق�سم احلياة اجلامعية بجامعة
الإم��ارات العربية املتحدة "ملتقى
املواهب الأدبية" افرتا�ضيا وعلى
مدى يومني من  16-15فرباير
اجل � ��اري ،ومب �� �ش��ارك��ة وا� �س �ع��ة من
جم�م��وع��ة م��ن الأدب� ��اء وال�شعراء
والأ��س��ات��ذة والطلبة م��ن �أ�صحاب
امل��واه��ب الأدب �ي��ة .وي�ه��دف امللتقى
�إىل ت�سليط ال�ضوء على املواهب
الأدبية ومتكينها من �أجل االرتقاء
ب ��احل ��رك ��ة الأدب � � �ي� � ��ة يف جامعة
الإمارات ،و�ألقى الكلمة االفتتاحية
للملتقى الباحث والكاتب الدكتور
حممد حمدان بن جر�ش  -الداعم
ل �ل �م��واه��ب الأدب � �ي� ��ة ،ح �ي��ث ق ��ال:
"�إن تكاملية عمل امل�ؤ�س�سات يف
دع��م امل��واه��ب وتطويرها لتتحول
م ��ن جم� ��رد م ��واه ��ب ف ��ردي ��ة �إىل
ر�صيد وطني كبري يخدم عملية
ال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة ال �ت��ي ت�سعى
�إليها املجتمعات ،بل وتتناف�س من
�أج��ل متكني ك��ل مقومات عنا�صر

ال �ت �ن �م �ي��ة ،وم �ن �ه��ا اال� �س �ت �ث �م��ار يف
املواهب منذ املراحل املبكرة".
و�أ�� �ض ��اف ب ��ن ج ��ر� ��ش" :قد باتت
ع�م�ل�ي��ة رع��اي��ة امل��واه��ب ج ��زء من
ا�سرتاتيجيات التخطيط يف الدول
امل �ت �ق��دم��ة ،وه� ��ي ت���ش�ه��د ازدي � � ��اداً
ملحوظاً يف ك��اف��ة امل �ج��االت ،مثل
الآداب وال�ف�ن��ون بكافة �أ�شكالها،
وال��ري��ا��ض��ة ،وال�ع�ل��وم التطبيقية،
والبحوث ،فقد عرفت هذه الدول
�أن ب �ن ��اء امل �� �س �ت �ق �ب��ل ي �ن �ط �ل��ق من

حا�ضره ،وكلما كان االهتمام مبكراً
ب��امل��واه��ب ك�ل�م��ا ك��ان��ت امل ��ردودي ��ة
�أك�بر ،وه��و ما يجعلها ق��ادرة على
تلبية متطلبات النمو والتناف�س
مع الدول الأخرى".
وق ��ال ��ت الأ�� �س� �ت ��اذة م� ��وزة الكتبي
–رئي�س ق�سم احلياة اجلامعية:
"نتطلع من خالل هذه الفعاليات
�إىل ��ص�ن��اع��ة �أج �ي��ال ج��دي��دة من
املوهوبني يف املجال الأدبي ،كما �أن
ه��ذا امللتقى هو فر�صة لالحتفاء

بطلبتنا املوهبني يف ه��ذا املجال،
وت�سليط ال�ضوء على انتاجاتهم
الأدبية ،و�أي�ضا ي�سعى هذا امللتقى
�إىل دع��وة كافة املجتمع اجلامعي
�إىل ال� �ق ��راءة مب�خ�ت�ل��ف �أ�شكالها
و�ألوانها".
ف �ي �م��ا ع �ب��رت الأ�� � �س� � �ت � ��اذة م ��رمي
اجلراحي عن هذا امللتقى ":نتطلع
�إىل املزيد من امللتقيات الثقافية
والأدب �ي��ة وال �ت��ي دائ �م��ا م��ا حتظى
بجمهور وا�سع و�شغوف لاللتقاء

بقامات ثقافية و�أدبية ،واال�ستفادة
من التجارب الكتابية والتحديات
التي م��رت من خاللها ،ونحر�ص
يف ه��ذا امللتقى الأدب� ��ي �إىل �إب ��راز
م��واه��ب ط�ل�ب��ة ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات
ودعم اجلامعة لهم".
و�شارك يف اجلل�سة الأوىل "جولة
يف ح ��دائ ��ق الإب � � � ��داع ال�شبابي"
وال�ت��ي �أدارت �ه��ا الكاتبة والقا�صة
ف��اط�م��ة امل ��زروع ��ي جم�م��وع��ة من
ال �ط �ل �ب��ة ال �ف��ائ��زي��ن يف م�سابقة

الق�صة الق�صرية :الطالب �أحمد
النعيمي ،ورمي عبدالفتاح ،و�أمنية
القحطاين  ،وعلياء احلمودي .ويف
اجلل�سة الثانية من اليوم الأول مت
�إل�ق��اء ال�ضوء على "دور القراءة
والنقد يف �صناعة الأدي��ب و�صقل
موهبته " والتي �أدارتها الطالبة
ح� � ��ور ال� �ي� �م ��اح ��ي رئ� �ي� �� ��س ن � ��ادي
ال� �ق ��راءة ،و� �ش��ارك ف�ي�ه��ا الدكتور
يو�سف حطيني والأ�ستاذة �صاحلة
غاب�ش واخلريجة مرمي حمود .
�أم ��ا يف ال �ي��وم ال �ث��اين م��ن امللتقى
فكان هناك جل�سة بعنوان "�أ�صوات
�شعرية �شابة " ا�ست�ضافت ال�شاعر
ح �� �س��ن ال �ن �ج��ار ،وال �� �ش��اع��رة امل
ال���س�ه�لاوي� ،أم��ا اجلل�سة الثانية
فكانت بعنوان "الكتابة الإبداعية
يف و�سائل التوا�صل االجتماعي"
� �ش��ارك��ت ف �ي �ه��ا ال ��دك� �ت ��ورة مرمي
ب��ال �ع �ج �ي��د ال �ك �ت �ب��ي م ��ن جامعة
ال���ش��ارق��ة ،والإع�لام �ي��ة الأ�ستاذة
منى احلمودي ،وطالبة الدكتوراة
العنود البوعينني ،و�أدار اجلل�سة
الطالبة �أنوار حممد.

فنزويال ،وي�سلط اجلناح ال�ضوء على مواردها الطبيعية التي تزخر بها،
وال�سلع املتنوعة التي تنتجها ،بجانب ا�ستعرا�ضه ملجموعة متنوعة من
الفر�ص التجارية بالإ�ضافة �إىل عر�ض ال�ت�راث ال�شعبي للبالد وفنونه
احل��رف�ي��ة ،وامل�شغوالت املحلية التى يجيد �صناعتها امل��واط��ن الفنزويلي،
ف�ضال عن دعوة اجلناح زواره �إىل فر�صة تذوق الأ�صناف الفنزويلية الأ�صلية
والتقليدية ،بدءا من الأطباق ال�شهية ،وال�شوكوالتة وحتى امل�شروبات مثل
القهوة.
ويقدم جناح فنزويال يف �أك�سبو فر�ص للتجارة واال�ستثمار يف البالد ،فاهتمت
ب�سيا�سنها ب�سن قوانني من �ش�أنها جذب اال�ستثمار ورجال الأعمال وال�سياح
لزيارتها على �أر�ض الواقع ،واكت�شافها عن كثب ،خا�صة و�أنها اهتمت بالبنية
التحتية وجم��ال ال��ذك��اء اال�صطناعي واال��س�ت�ث�م��ار يف الإن���س��ان والطاقة
املتجددة وامل��وارد اال�سا�سية مبا ي�ضمن لها التقدم واالزده��ار يف امل�ستقبل
واالهتمام بالأجيال القادمة

�صحة دبي  ..انطالق امل�ؤمتر الدويل
ال�ساد�س للإ�صابات وك�سور العظام

•• دبي  -وام:

انطلقت يف دبي �أم�س فعاليات امل�ؤمتر الدويل ال�ساد�س للإ�صابات وك�سور
العظام الذي يعد من �أكرب امل�ؤمترات الطبية املتخ�ص�صة يف يف هذا املجال
باملنطقة وذل��ك مب�شاركة وح�ضور نحو  2500طبيب ومتخ�ص�ص من
خمتلف دول ال �ع��امل� .إف�ت�ت��ح امل ��ؤمت��ر  -ال��ذي ي�ستمر ث�لاث��ة �أي ��ام بفندق
لومريديان دبي� ..سعادة عو�ض �صغري الكتبي مدير عام هيئة ال�صحة بدبي
بح�ضور الدكتور فهد با�صليب املدير التنفيذي مل�ست�شفى را�شد والدكتور
يون�س كاظم املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة دب��ي للرعاية ال�صحية والدكتور
بالل اليافاوي رئي�س امل�ؤمتر .وقال الدكتور بالل اليافاوي يف كلمته خالل
الإفتتاح �إن جائحة كوفيد� 19 -أ�ضرت ب�شكل كبري بالتجمعات العلمية
ولكن ه��ذا التحدي مل يثنينا عن ا�ستكمال م�سريتنا و�أداء مهامنا جتاه
قطاع جراحة العظام والتي تعد من �أكرث التخ�ص�صات التي تتطلب التعليم
الطبي امل�ستمر .و�أ�شار �إىل ت�أثري اجلائحة وما فر�ضته من قيود على ال�سفر
و�إقامة امل�ؤمترات والور�ش التعليمية خالل ال�سنتني املا�ضيتني ما �أثر على
متابعة التعليم امل�ستمر لكثري من الأطباء حيث �إرت�أت �إدراة امل�ؤمتر �إقامة
 8ور�ش عمل تطبيقية وعلى مدى �أربعة �أيام الفتا �إىل �أن هذه الور�ش
هي الأك�بر على م�ستوى الدولة و�سيتم نقلها نقال حيا لإتاحة الفر�صة
�أمام اكرب عدد من الأطباء للإ�ستفادة منها والإطالع على �أحدث التقنيات
يف جراحة الإ�صابات والك�سور بهدف تطوير مهاراتهم اجلراحية منوها
ب�أن امل�شاركني يف امل�ؤمتر �سيح�صلون على � 21ساعة تدريب معتمدة من
قبل هيئة ال�صحة بدبي .و�أ�ضاف �أن امل�ؤمتر �سيناق�ش  115ورقة علمية
�سيقدمها  43طبيبا من �أمهر و�أ�شهر اجلراحني العامليني حول خمتلف
ال�ط��رق احلديثة يف التعامل م��ع ج��راح��ة العظام والك�سور ن���ش�يرا�إىل �أن
الدورات اخلم�س التي نظمت قبيل افتتاح امل�ؤمتر ا�ستقطبت  160خبريا
من خمتلف دول العامل.
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بعد حظر حما�س ..ماذا ينتظر «الإخوان» يف �أ�سرتاليا؟
•• �سيدين-وكاالت
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�أع �ل �ن��ت احل �ك��وم��ة الأ� �س�ت�رال �ي��ة �أم ����س اخل�م�ي����س ت���ص�ن�ي��ف ح��رك��ة حما�س
الفل�سطينية بجناحيها الع�سكري وال�سيا�سي “منظمة �إرهابية” ،لت�صبح
�أح ��دث دول��ة غربية ت�ق��دم على ه��ذه اخل�ط��وة .ويف ق ��راءة ت��داع�ي��ات القرار
�أك��د مراقبون �أن��ه ميثل �ضربة جديدة “موجعة” ،و�شلل للحركة ،بفر�ض
مزيد من التقييدات على ن�شاطها وم�صادر متويلها ،كما �ست�ؤدي لت�ضييق
اخل�ن��اق على ن�شاط تنظيم الإخ� ��وان يف �أ��س�ترال�ي��ا ،و�إف���ش��ال خمطط نقل
الن�شاط التنظيمي من بريطانيا �إىل هناك ،الذي كانت اجلماعة تعمل على
تنفيذه من �سنوات .ويرى رئي�س املركز الأوروبي لدرا�سات مكافحة الإرهاب
واال�ستخبارات جا�سم حممد �أن ال�ق��رار ال�صادر من احلكومة الأ�سرتالية
ميثل �أهمية خا�صة يف �إط��ار ا�سرتاتيجية املواجهة ال�شاملة مع التنظيمات

املتطرفة واملنظمات التابعة لها ،مع ثبوت تورطها بعمليات �إرهابية .وقال
�إن القرار �سيتبعه �إجراءات قانونية و�أمنية ،بفر�ض عقوبات وحظر جماعات
وحل منظمات وكيانات لها عالقات او روابط بحركة حما�س.
ويف ت�صريح ملوقع “�سكاي نيوز عربية” يقول حممد“ :القرارات اخلا�صة
بحظر حما�س يف ع��دد من ال��دول الأوروب �ي��ة اعتمدت على معلومات تفيد
بر�صد ن�شاط �إره��اب��ي خ�لال اخل�ط��اب��ات اخل��ا��ص��ة ب��احل��رك��ة وك��ذل��ك جمع
الأم��وال بنية حتويلها �إىل �أفراد وكيانات وجماعات خارجية تدعم الإرهاب
يف اخلارج ،منها تنظيم جبهة الن�صرة ،وتورط املنظمة يف ا�ستقطاب وجتنيد
الأطفال يف دول �أوروبية ،وتلقينهم الفكر املتطرف .وحول ت�أثري القرار على
ن�شاط تنظيم الإخوان ،يرى حممد �أنه �سيكون له تداعيات كبرية ،وحما�س
تعد جزءا من حركة الإخ��وان رغم �إعالنها فك االرتباط باجلماعة ،لكنها
تعمل يف الواقع كجزء من تنظيمها الدويل ،وبالتايل �سيفر�ض القرار قيودا

على كافة امل�ؤ�س�سات التابعة حلما�س وللإخوان داخل الأرا�ضي اال�سرتالية.
و�أ�شار اخلبري الأمني �إىل ا�ستمرار امل�ساعي من جانب دول االحتاد االوروبي
ب�إ�صدار قوانني جديدة وفر�ض رقابة م�شددة على �أن�شطة جماعات الإ�سالم
ال�سيا�سي ،كما تقوم بفر�ض عقوبات وحظر جماعات وحل منظمات وكيانات
لها عالقات او روابط بتنظيمات اال�سالم ال�سيا�سي على الأرا�ضي الأوروبية.
وت��وج��د جماعة الإخ� ��وان يف �أ��س�ترال�ي��ا م��ن خ�لال ع��دة م�ؤ�س�سات �أبرزها،
“جمل�س الأئمة الفيدرايل” ،ال��ذي مت �إن�شا�ؤه عام  ،2006وي�ضم 250
�إماما ويتوىل م�س�ألة الفتاوى .ويخ�ضع املجل�س لإدارة مفتيه العام �إبراهيم
�أبو حممد .وخالل عام  2021اتخذت دول �أوروبية خطوات تعترب الأوىل
من نوعها يف حظر جماعات تنتمي لتيار الإ�سالم ال�سيا�سي ،فعلى �سبيل املثال
تعد فيينا �أول عا�صمة �أوروبية حتظر تنظيم الإخوان ر�سميا.
وكانت كانبريا� ،أعلنت يف وقت �سابق ،و�ضع كتائب الق�سام التابعة حلما�س

على قائمتها للإرهاب ،لكن الت�صنيف اجلديد ي�شمل املنظمة ب�أ�سرها.
وقالت وزيرة ال�ش�ؤون الداخلية الأ�سرتالية كارين �أندروز خالل الإعالن عن
ت�صنيف  8منظمات “�آراء حما�س واجلماعات املتطرفة العنيفة الأخرى التي
جرى �إدراجها يف القائمة اليوم مقلقة للغاية ،وال مكان يف �أ�سرتاليا لعقائدها
البغي�ضة» .و�سي�ضع الت�صنيف قيودا على متويل حركة حما�س و�أي نوع من
�أن��واع الدعم لها ،وبع�ض الأن�شطة املتعلقة باحلركة قد ت�صل عقوبتها �إىل
ال�سجن  25عاما .و�أق ّر الربملان الأملاين يف  25يونيو  2021حظر �أعالم
و�شعارات حركة حما�س الفل�سطينية يف عموم البالد ،منعاً لت�شجيع اخلطاب
املتطرف والتحري�ض على العنف .حظرت وزارة الداخلية الأمل��ان�ي��ة يف 5
مايو  2021منظمة “�أن�صار الدولية” الإ�سالموية والعديد من املنظمات
التابعة لها؛ ب�سبب �أن ال�شبكة متول الإرهاب حول العامل بالتربعات ب�سبب
“ميوالتها ال�سلفية املتطرفة».

نا�شيونال �إنرت�ست :الغرب وقع يف ّ
فخ بوتني احلقيقي يف �أوكرانيا

•• وا�شنطن-وكاالت

كتبت ن��ائ��ب م��دي��ر م��رك��ز �أورا�سيا
باملجل�س الأطل�سي ميلندا هرينغ
يف جم�ل��ة “نا�شيونال �إنرت�ست”
الأم��ري �ك �ي��ة� ،أن ع �ل��ى احلكومات
الغربية �أن حت�سب بعناية الت�أثريات
اجلانبية للمعلومات التي تن�شرها
مع جتنب �إثارة الذعر.
وق��ال��ت �إن ال �غ��رب ي�ج�ه��ل اللعبة
احلقيقية يف �أوكرانيا ،و�أن ال�ضربة
ق��د ال ت��أت��ي بهجوم ع�سكري ،وقد
تتخذ �شك ً
ال �آخر.
ووردت ت�ق��اري��ر �إخ�ب��اري��ة الثالثاء
ت���ش�ير �إىل �أن � �ش��رك��ات الطريان
ت ��وق ��ف رح�ل�ات� �ه ��ا ال ��دول� �ي ��ة �إىل
�أوك��ران�ي��ا اعتباراً م��ن �أم�س الأول
الأرب � �ع � ��اء ،لأن وك � ��االت الت�أمني

ل��ن تفي ب��إل�ت��زام��ات�ه��ا يف الظروف
احل��ال �ي��ة ،م��ا ي�ع�ن��ي ح�ظ��ر طريان
بحكم الأمر الواقع فوق هذا البلد
ب�أكمله.
ولفتت الكاتبة �إىل �أن االقت�صاد
الأوك� � � � � � ��راين ي �ت �ع ��ر� ��ض ل�ضربة
ت�ل��و الأخ� � ��رى ،ي�ف��ر الأج ��ان ��ب �إىل
امل �ط ��ارات ،ب�ع��د ن�صيحة الواليات
امل � �ت � �ح ��دة وم � �� � �س � ��ؤول �ي�ن �آخ� ��ري� ��ن
للجميع باملغادرة .وتراجعت العملة
الأوكرانية �إىل م�ستويات قيا�سية.
ويف الت�سل�سل الزمني للأحداث،
ح�شدت رو�سيا ق��وات على احلدود،
وت �ق��دم��ت ب���س�ل���س�ل��ة م ��ن املطالب
ال�سيا�سية ،التي تت�ضمن اعرتافاً
بنفوذها يف �أوروب��ا ال�شرقية ،وحق
الفيتو �ضد ال�سيادة الأوكرانية.
ورف� ��� �ض ��ت ال � � ��دول ال �غ��رب �ي��ة هذا

االبتزاز ،ويف الوقت نف�سه� ،أطلقت
حت� ��ذي� ��رات �� �ص ��ارم ��ة ملواطنيها،
م�شرية �إىل معلومات ا�ستخباراتية
عن غز ٍو و�شيك ،رغم �إ�ضافة عبارة
�أن الرئي�س فالدميري بوتني “مل
يتخذ ق��راره النهائي بعد” ،لكن
ال �ن��ا���س مل ت���س�ت�م��ع �إىل اجلملة
الأخرية.
وزاد ال�ق�ل��ق يف �أوك��ران �ي��ا .وخوفاً
م��ن خ �� �س��ارة حم�ت�م�ل��ة يف الأرواح
بعد هجوم ع�سكري رو��س��ي وا�سع،
ذه� ��ب امل� ��� �س� ��ؤول ��ون الأم��ري �ك �ي��ون
خ�ط��وة �أخ� ��رى ،وب� ��د�أوا يتحدثون
� �ص��راح��ة ع��ن ن ��وع م��ن املعلومات
اال�ستخباراتية التي مل تعلن عن
هجمات مزيفة ،وارت �ك��اب جمازر،
واحتمال مقتل الآالف.
والح� �ظ ��ت � �ص �ح �ي �ف��ة “نيويورك

تاميز” الأم��ري �ك �ي��ة ب ��إع �ج��اب �أنه
“بعد ع�ق��ود م��ن احل��رب النف�سية
ال� �ت ��ي ك � ��ان ي �ب��رع ب �ه��ا فالدميري
ب��وت�ين ،ه��ا ه��ي ال ��والي ��ات املتحدة
حتاول �أن تهزمه بلعبته».
لكن مو�سكو ت�ستمع وتراقب �أي�ضاً.
وحتى لو كان امل�س�ؤولون الغربيون
ي �ح��اول��ون ت��ر� �ش �ي��د م ��ا يك�شفونه
بعناية حلماية امل�صادر والأ�ساليب،
ف�إن الكرملني يعرف �أن بع�ضاً على
الأقل مما ي�سربه عرب قنوات �سرية
ي�صل �إىل ال�صحفيني والر�أي العام
و�إىل الإيجازات ال�صحفية يف البيت
الأبي�ض ووزارة اخلارجية.

مطالب معلنة �سيا�سية
و�أ�ضاف الكاتب �أن مطالب رو�سيا
املعلنة� ،سيا�سية ،وحت��اول �أن ت�ضع

االق�ت���ص��اد الأوك � ��راين ع�ل��ى فوهة
ب��رك��ان ،و�أن ت�سلط م��ا يكفي من
ال�ضغط على الرئي�س الأوك ��راين
ف��ول��ودمي�ير زيلين�سكي لينهار �أو
ت�سقط حكومته.
�إن �أزمة الت�أمني ل�شركات الطريان،
التي مل يتوقعها �أح��د ،تك�شفت يف
غ�ضون �ساعات .وبينما الأع�صاب
م �� �ش��دودة ،وامل �� �س ��ؤول��ون الغربيون
امل�ع�ن�ي��ون ي� ��روون رواي � ��ات خميفة
ل��و��س��ائ��ل الإع�ل��ام ،م��ن امل�ت��وق��ع �أن
حتدث �أمور م�شابهة الحقاً.
احلمالت الدعائية
بعيداً عن الأوحال والدبابات ،حان
ال ��وق ��ت ل �ل �ح��دي��ث ع ��ن احلمالت
ال ��دع ��ائ �ي ��ة ،وال ��ذع ��ر وال�ضغط.
وعلى احلكومات الغربية �أن جتري

ح�سابات دقيقة لالنعكا�سات التي
ت�سفر عنها املعلومات التي تن�شرها
مع الرتكيز على �ضرورة منع ن�شر

ال ��ذع ��ر .وي �ج��ب ات �خ��اذ �إج� � ��راءات
حل �م��اي��ة االق �ت �� �ص��اد الأوك� � � ��راين،
والعمل مع �شبكات و�سائل التوا�صل

االج� �ت� �م ��اع ��ي ل �ت �ح �ت��وي عا�صفة
املعلومات امل�ضللة وامل�شوهة التي
تت�سرب ب�سهولة و�سط الأزمات.

هاري�س تلتقي الرئي�س الأوكراين ..وترا�ست تزور كييف ووار�سو ت�شاد تتهم زعيما متمردا بال�سعي للح�صول على دعم مرتزقة رو�س
•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أعلن م�س�ؤول كبري يف البيت الأبي�ض
�أن نائبة الرئي�س الأمريكي كاماال
هاري�س �ستلتقي الرئي�س الأوكراين
فولودميري زيلين�سكي على هام�ش
م�ؤمتر ميونيخ للأمن .
م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى� ،ستتوجه وزيرة
اخلارجية الربيطانية ليز ترا�ست يف
نهاية الأ�سبوع �إىل كييف ثم وار�سو
قبل قمة جمموعة ال�سبع يف �أملانيا
ال���س�ب��ت ل �ت ��ؤك��د م��ن ج��دي��د دعمها
لأوكرانيا يف مواجهة املخاوف من
غزو رو�سي.
وق� ��ال امل �� �س ��ؤول ال �ك �ب�ير يف البيت
الأب�ي����ض �أن اللقاء ب�ين اللقاء بني
ه��اري ����س وزي �ل �ي �ن �� �س �ك��ي “�سي�شكل
ف��ر��ص��ة حقيقية ل�ت��أك�ي��د التزامنا
�سيادة �أوكرانيا ووحدة �أرا�ضيها».

و�أ�� � �ض � ��اف �أن ب ��رن ��ام ��ج ال� �ل� �ق ��اءات
الدبلوما�سية لنائبة الرئي�س التي
�ستلقي كلمة يف ال �ي��وم ال �ث��اين من
امل�ؤمتر ال�سبت“ ،مكثف جدا».
و��س�ت�ج�ت�م��ع ه��اري ����س اجل �م �ع��ة مع
الأمني العام حللف �شمال الأطل�سي
(ناتو) ين�س �ستولتنربغ وقادة دول

البلطيق ،ثم تلتقي ال�سبت بالإ�ضافة
�إىل الرئي�س الأوكراين ،مع امل�ست�شار
الأملاين �أوالف �شولت�س.
�أما ترا�ست ف�ستلتقي يف كييف ووار�سو
نظرييها الأوكراين دميرتو كوليبا
والبولندي زبينيو راو لت�ؤكد لهما
“دعما موحدا لل�سيادة الأوكرانية”

بيانات� :شحنة مكثفات �إيرانية و�صلت �إىل فنزويال
•• كراكا�س-رويرتز

�أف��ادت بيانات لتتبع حركة ال�سفن ووثيقة من �شركة
ب ��أن �شحنة حجمها  2.1مليون برميل م��ن املكثفات
الإيرانية و�صلت �إىل املياه الفنزويلية هذا الأ�سبوع� ،إذ
تنقل �إم��دادات �إىل �شركة النفط الوطنية الفنزويلية
ال�ت��ي تديرها ال��دول��ة لال�ستخدام يف تخفيف نفطها
الثقيل ج��دا للت�صدير .كانت فنزويال و�إي ��ران اللتان
تفر�ض عليهما ال��والي��ات املتحدة عقوبات ق��د �أبرمتا
العام املا�ضي عقدا ملبادلة املكثفات الإيرانية ،وهي درجة
خفيفة ج��دا م��ن ال�ن�ف��ط ،ب��اخل��ام الفنزويلي الثقيل.
و�أثبتت املبادلة �أهميتها يف الإبقاء على �إنتاج ال�شركة
الفنزويلية وزيادة �صادراتها.
و�أ�شارت خدمة تتبع حركة ال�سفن تانكرتراكرز.كوم �إىل
�أن ناقلة اخلام العمالقة دان التي ترفع العلم الإيراين
وت�شغلها �شركة الناقالت الوطنية االيرانية اململوكة
ل�ل��دول��ة دخ�ل��ت مر�سى ميناء خو�سيه الفنزويلي يوم

الثالثاء .و�أظهرت بيانات رفينيتيف �أيكون لتتبع حركة
ال�سفن �أن �أجهزة الإر�سال واال�ستقبال بالناقلة دان ال
ت��زال متوقفة منذ �أوائ ��ل يناير ك��ان��ون ال�ث��اين عندما
عربت خليج عمان حاملة �شحنة نفط.
ومل ت��رد ال���ش��رك��ة ال�ف�ن��زوي�ل�ي��ة وال ال���ش��رك��ة الوطنية
الإيرانية للنفط ،وهي ال�شركة الأم ل�شركة الناقالت،
حتى الآن على طلبات للتعقيب .الناقلة هي ثاين �سفينة
�إيرانية تفرغ �شحنة هذا العام يف فنزويال بعد و�صول
ناقلة النفط العمالقة �ستارال يف يناير كانون الثاين،
والتي متلكها وت�شغلها �أي�ضا �شركة الناقالت الإيرانية.
ويف العام املا�ضي ،بادلت ال�شركتان احلكوميتان حوايل
 4.82مليون برميل من املكثفات مقابل  5.55مليون
برميل من اخل��ام الثقيل ،وهو ما نقلت �سفن �إيرانية
معظمه .وي�شري برنامج لل�شركة الفنزويلية اطلعت
عليه روي�ترز �إىل �أن��ه من املقرر �أن تبد�أ دان التفريغ
يف  22ف�براي��ر �شباط بعد انتهاء تفريغ �ستارال من
مكثفات مبرف�أ خو�سيه.

لبنان� :إحالة �سوري �إىل الق�ضاء
بتهمة االن�ضمام لداع�ش

•• بريوت-وكاالت

�أح��ال��ت مديرية امل�خ��اب��رات يف اجلي�ش اللبناين� ،سورياً �إىل الق�ضاء املخت�ص
النتمائه �إىل تنظيمات �إره��اب�ي��ة وان�ضمامه �إىل تنظيم داع����ش وم�شاركته يف
معركة عر�سال عام  .2014وقالت قيادة اجلي�ش اللبناين يف بيان �صحفي �إن
“ال�سوري �أحمد فايز جبلي متت �إحالته للق�ضاء املخت�ص النتمائه �إىل تنظيمات
�إره��اب�ي��ة والقتال �إىل جانبها يف الأرا� �ض��ي ال�سورية ،حيث التحق مبجموعة
ال�سوري �أحمد زكريا �سيف الدين امللقب بـ”ال�سل�س” �ضمن كتائب الفاروق ،ثم
مبجموعة ال�سوري موفق اجلربان امللقب بـ “�أبو ال�سو�س» .وح�سب البيان ،دخل
جبلي “مع �أفراد جمموعته يف وقت الحق �إىل جرود بلدة عر�سال حيث ان�ضموا
�إىل تنظيم داع�ش وتابعوا دورات ع�سكرية».

�إ�سرائيل تن�صب كامريات
مراقبة يف ال�شيخ جراح بالقد�س

•• القد�س-وكاالت

ن�صبت بلدية ال�ق��د���س  5ك��ام�يرات م��راق�ب��ة م�ت�ط��ورة �أخ ��رى يف ح��ي ال�شيخ
جراح ،بعد املواجهات التي �شهدها احلي �أخرياً .و�أ�شارت بلدية القد�س �إىل �أن
الكامريات تهدف �إىل ر�صد ومراقبة ومنع التجاوزات ،واحلفاظ على النظام
والأمن ،يف احلي .وذكرت هيئة البث الإ�سرائيلي �أن هذه الكامريات تن�ضم اىل
�أخرى ن�صبتها ال�شرطة يف املنطقة ،بعد �صدامات هذا الأ�سبوع يف احلي ال�شيخ
جراح بني عرب ويهود� ،إثر افتتاح النائب اليميني املتطرف ايتامار بن غفري
“مكتبه الربملاين” يف احلي ،ما ت�سبب يف مواجهات عنيفة مع قوات الأمن.

وت �ك��رار ال�ت�ح��ذي��ر ال�بري�ط��اين �إىل
م��و��س�ك��و م��ن “عواقب اقت�صادية
خطرية” ل�غ��زو رو��س��ي لأوكرانيا،
ح�سب بيان �صدر عن مكتب وزيرة
اخل��ارج �ي��ة ال�بري �ط��ان �ي��ة يف لندن
�أم�س اخلمي�س.
وت�ق��ول ترا�ست يف خطاب يفرت�ض

�أن تلقيه يف ك�ي�ي��ف “�أحث رو�سيا
ع�ل��ى ��س�ل��وك ط��ري��ق الدبلوما�سية
ون� �ح ��ن م �� �س �ت �ع ��دون للنقا�ش”.
وت�ضيف “لكننا وا�ضحون جدا � -إذا
ق��رروا موا�صلة ال�سري على طريق
ال �ع ��دوان ،ف�ستكون ه�ن��اك عواقب
وخ �ي �م��ة وم�ك�ل�ف��ة جت �ع��ل رو� �س �ي��ا يف
“و�ضع “دولة” مارقة».
و�ستتوجه ترا�ست �إىل م�ؤمتر الأمن
يف ميونيخ حيث من املقرر �أن يعقد
وزراء خارجية دول جمموعة ال�سبع
اجتماعا ال�سبت.
وت��واج��ه �أوروب � ��ا �أزم ��ة دبلوما�سية
و�أمنية خطرية ب�سبب ح�شد رو�سيا
ق��وات على ح��دود �أوك��ران�ي��ا .و�شكك
ال �غ��رب �ي��ون يف � �ص �ح��ة الإع �ل�ان� ��ات
الأخرية عن ان�سحاب وحدات رو�سية
م �� �ش�يري��ن �إىل �أن م��و� �س �ك��و تبقي
قواتها على احلدود الأوكرانية.

•• جنامينا�-أ ف ب

اتهم املجل�س الع�سكري احلاكم يف ت�شاد زعيما متمردا
بال�سعي للح�صول على م�ساعدة مرتزقة رو�س لعرقلة
عملية امل�صاحلة واال�ستيالء على ال�سلطة .وقال املجل�س
الع�سكري �إن تيمان �إردمي��ي ال��ذي ير�أ�س “احتاد قوى
املقاومة” ،طلب م�ساعدة �شركة “فاغرن” الع�سكرية
الرو�سية خا�صة.
و�أ� �ش��ار �إىل حم��ادث��ة هاتفية مت ت�سريبها على و�سائل
التوا�صل االجتماعي اعترب �أنها تدين �إردميي.
وق ��ال امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م احل�ك��وم��ة ال�ت��ي عينها املجل�س
الع�سكري عبد الرحمن كالم اهلل “ن�ؤكد �أن هذا �صوت
تيمان �إردميي».
وقتل الرئي�س الت�شادي �إدري�س ديبي �إيتنو يف ني�سان-
�أبريل املا�ضي يف �شمال الدولة امل�ضطربة ،و�سرعان ما
توىل ابنه حممد �إدري�س ديبي �إتنو ( 37عاما) رئا�سة
جمل�س ع�سكري يقود البالد مذاك.
وبعد �إقالة احلكومة وحل الربملان و�إلغاء الد�ستور ،وعد
ب�إجراء انتخابات “حرة و�شفافة” خالل � 18شهرا.
لكن املجل�س الع�سكري �أعلن ال�شهر املا�ضي �أن املنتدى

ال��وط �ن��ي ال ��ذي ي�ف�تر���ض �أن ي �ح��دد م�ستقبل البالد
�سي�ؤجل لنحو ثالثة �أ�شهر .وك��ان تيمان �إردمي��ي �أحد
�أ�شد �أعداء الرئي�س الراحل �إدري�س ديبي �إيتنو.
و�أ�ضاف املتحدث با�سم احلكومة �أنه يُ�سمع يف الت�سجيل
الهاتفي �إردميي املقيم يف قطر يتحدث �إىل “م�ست�شار
رئي�س جمهورية �إفريقيا الو�سطى فو�ستني �أر�شاجن
تواديرا».
وقد �صارت جمهورية �إفريقيا الو�سطى منطقة رئي�سية
لن�شاط �شركة “فاغرن” التي يُزعم �أن �صاحبها رجل
الأع�م��ال يفغيني بريغوزين ،حليف الرئي�س الرو�سي
ف�لادمي�ير ب��وت�ين .وت��اب��ع ك�ل�ام اهلل �أن �إردمي� ��ي طلب
يف املكاملة الهاتفية م��ن “الرو�س” ال�ق��دوم اىل ت�شاد
وم�ساعدته “لطرد حممد (ديبي) وفرن�سا».
وتتدخل فرن�سا ع�سكريا يف منطقة ال�ساحل منذ عام
 .2013ات�صلت وكالة فران�س بر�س هاتفيا ب�إردميي
ال��ذي رف�ض التعليق على املزاعم قائال انه يريد �أوال
“ا�ست�شارة” �أع�ضاء “احتاد قوى املقاومة».
ويف بانغي عا�صمة �إفريقيا الو�سطى ،قالت احلكومة �إن
“م�ست�شار” الرئي�س تواديرا املذكور يف املكاملة �أقيل من
من�صبه قبل عام.

فرن�سا� :أمام �إيران ب�ضعة �أيام لإبرام اتفاق نووي
•• جنيف�-أ ف ب

ح��ذرت فرن�سا م��ن �أن �أم��ام �إي ��ران ب�ضعة �أي��ام متبقية فقط
للتو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أن برناجمها النووي يف فيينا ،بينما
تعهد كبري مفاو�ضي طهران ب��أن �إب��رام اتفاق بات �أق��رب من
�أي وقت م�ضى.
وق ��ال وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ال�ف��رن���س��ي ج ��ان�-إي ��ف ل��ودري��ان �أمام
جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي �إن الأمر “لي�س م�س�ألة �أ�سابيع ،بل
�أيام” ،م�ضيفا �أن العامل �سيواجه “�أزمة” انت�شار نووي حادّة
يف حال عدم التو�صل اىل اتفاق.
و�أ��ض��اف ل��ودري��ان �أ ّن��ه “ك ّلما تقدّمنا �أك�ثر ،ك ّلما زادت �إيران
م��ن �سرعة �إج��راءات�ه��ا ال�ن��ووي��ة ،وك ّلما ق� ّل اهتمام الأطراف
ب��االن���ض�م��ام �إىل خ�ط��ة ال�ع�م��ل ال���ش��ام�ل��ة امل���ش�ترك��ة “اتفاق
 ،”2015من هنا فنحن بلغنا اليوم نقطة التح ّول».
من جهته �أكد كبري املفاو�ضني الإيرانيني م�ساء الأربعاء عرب
تويرت �أن الدول التي تتفاو�ض يف فيينا ب�ش�أن الربنامج النووي
الإيراين باتت قريبة من التو�صل �إىل اتفاق.

وقال علي باقري “بعد �أ�سابيع من املفاو�ضات املكثفة ،اقرتبنا
من التو�صل �إىل اتفاق �أكرث من �أي وقت م�ضى ،ولكن ما مل
يتم االت�ف��اق على كل �شيء ،لن يتم االت�ف��اق على �أي �شيء”،
معتربا �أن الأمر يعود الآن �إىل “�شركاء املفاو�ضات” التخاذ
“قرارات جدية».
ويف وقت �سابق �أعلنت ايران �أنها تريد “اعالنا �سيا�سيا” من
الكونغر�س الأمريكي تتعهد فيه الواليات املتحدة العودة اىل
االتفاق النووي وتطبيقه.
وق��ال وزي��ر اخلارجية الإي ��راين ح�سني �أم�ير عبداللهيان يف
مقابلة مع �صحيفة “فاينن�شال تاميز” االربعاء ن�شرت على
موقع وزارة اخل��ارج�ي��ة االل �ك�تروين “ال ميكن ل�ل��ر�أي العام
يف �إي ��ران قبول ت�صريح رئي�س دول��ة ك�ضمانة ،ال �سيما من
رئي�س الواليات املتحدة التي ان�سحبت من االتفاق النووي”
عام  .2018وك�شف وزي��ر اخلارجية االي��راين انه طلب من
املفاو�ضني االيرانيني �أن يقرتحوا على الأطراف الغربية “�أن
تعمد برملاناتها �أو ر�ؤ�سا�ؤها على االقل مبا ي�شمل الكونغر�س
الأم�يرك��ي �إىل �إع�ل�ان ال�ت��زام�ه��ا ح�ي��ال االت �ف��اق وال �ع��ودة اىل

تطبيقه ،على �شكل �إعالن �سيا�سي» .وترمي املحادثات اجلارية
للتو�صل �إىل اتفاق يعيد ك ً
ال من وا�شنطن وطهران
يف فيينا
ّ
لاللتزام مبفاعيل خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة ،االتفاق
ال��ذي �أبرمته ال��دول الكربى مع اجلمهورية الإ�سالمية يف
فيينا يف  2015ل�ضمان �سلمية الربنامج النووي الإيراين
مقابل رفع العقوبات عن طهران.
وك��ان الرئي�س االمريكي ال�سابق دونالد ترامب قد ان�سحب
من االت�ف��اق ع��ام  2018و�أع��اد فر�ض عقوبات م�شددة على
�إي��ران �أ�ضرت باقت�صادها .ورداً على ذل��ك كثفت اجلمهورية
الإ��س�لام�ي��ة م��ن �أن�شطتها ال �ن��ووي��ة منتهكة � �ش��روط اتفاق
.2015
وقال لودريان “نحن بحاجة (الآن) �إىل قرارات �سيا�سية من
جانب الإيرانيني».
و�أ��ض��اف “�أمامهم خيار وا�ضح ج��داً� :إم��ا �أن يت�س ّببوا ب�أزمة
ح��ادّة يف الأي��ام املقبلة ،ميكننا اال�ستغناء عنها� ،أو �أن يقبلوا
ب��االت�ف��اق ال��ذي ي�ح�ترم م�صالح جميع الأط� ��راف ،وبخا�صة
م�صالح �إيران».

اخلزانة الأمريكية :العقوبات على مو�سكو لها «تداعيات عاملية»
•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أق ��رت وزي ��رة اخل��زان��ة الأمريكية
ج��ان�ي��ت ي�ل�ين ب � ��أن ف��ر���ض الغرب
ل�ع�ق��وب��ات من�سقة ��ض��د رو��س�ي��ا يف
ح��ال غ��زوه��ا �أوك��ران�ي��ا �سيكون له
حتما “تداعيات عاملية».
وقالت يلني يف مقابلة مع فران�س
بر�س �أنه يف حال فر�ض العقوبات
“نريد بالطبع �أن تتكبد رو�سيا
الكلفة االكرب” ،م�ضيفة “لكننا
ن�لاح��ظ ان��ه �ستكون ه�ن��اك بع�ض
ال �ت��داع �ي��ات ال �ع��امل �ي��ة ج� ��راء هذه
العقوبات».
وم ��ع ح���ش��د رو� �س �ي��ا ل�ق��وات�ه��ا على
احل � ��دود م ��ع �أوك ��ران� �ي ��ا ،يوا�صل
ال��رئ �ي ����س الأم �ي�رك ��ي ج ��و بايدن
العمل م��ع حلفاء ب�لاده للتو�صل
�إىل حل دبلوما�سي ل�ل�أزم��ة ،لكنه
وا�صل حتذير مو�سكو من عواقب
وخيمة لأي هجوم ع�سكري تقوم
به �ضد جارتها �أوكرانيا.
و�أك � ��دت ي�ل�ين �أن ال��رئ�ي����س “كان
وا��ض�ح��ا ب��أن�ن��ا نعتزم ف��ر���ض كلفة
ك � �ب �ي�رة ع� �ل ��ى رو�� �س� �ي ��ا �إذا غ ��زت

�أوكرانيا».
ول �ف �ت��ت اىل �أن وزارة اخل ��زان ��ة
حت �� �ض��ر ب��ال �ت �ن �� �س �ي��ق م� ��ع حلفاء
�أوروبيني جمموعة من العقوبات
املالية ميكن �أن ت�ستهدف “�أفرادا

�أو �شركات” رو��س�ي��ة و”بالت�أكيد
مي �ك��ن �أن ت���ش�م��ل � �ض��واب��ط على
ال�صادرات».
وو� �ص �ف��ت ي �ل�ين ه ��ذه الإج� � ��راءات
ب��أن�ه��ا “حزمة ك�ب�يرة للغاية من

ال �ع �ق��وب��ات � �س �ي �ك��ون ل �ه��ا عواقب
وخيمة على االقت�صاد الرو�سي».
لكنها �أقرت بوجود خماوف ب�ش�أن
“الت�أثريات املحتملة على �أ�سواق
ال�ط��اق��ة ،بالنظر �إىل �أه�م�ي��ة دور

رو�سيا كم�صدّر للنفط للأ�سواق
العاملية والغاز الطبيعي لأوروبا».
وقالت �إن الإدارة الأمريكية “تعمل
مع حلفائنا الأوروبيني يف حماولة
حلمايتهم ق��در الإم �ك��ان م��ن �أي
ت� ��أث�ي�رات مفرطة” ،م��ن خالل
��ض�م��ان “ا�ستمرار ت��دف��ق النفط
والغاز الطبيعي �إىل �أوروبا».
وق��ال م�س�ؤولو االحت��اد الأوروب ��ي
�أم�س الأول الأرب�ع��اء �إنهم متكنوا
م��ن ت ��أم�ين م���ص��ادر ب��دي�ل��ة للغاز
ومي �ك��ن �أن ي�ت�ح�م�ل��وا �أي �ضغط
ي �ت �ع �ل��ق ب ��الإم� �ـ� �ـ� �ـ ��دادات م ��ن قبل
رو�سيا.
وو� �س��ط اح �ت �م��االت ن �� �ش��وب حرب
وت �ه��دي��دات ب��ام�ك��ان وق ��ف رو�سيا
لإم��دادات الطاقة ،ارتفعت �أ�سعار
ال�ن�ف��ط ب���ش�ك��ل ح ��اد يف الأ�سابيع
الأخ� �ي��رة ل�ي���ص��ل ��س�ع��ر الربميل
�إىل  96دوالرا الأرب�ع��اء ،يف �أعلى
م�ستوى له منذ .2014
�أم��ا �أ�سعار ال�غ��از الطبيعي فكانت
�أكرث تقلبا ،لكنها ارتفعت �أي�ضا يف
الأ�سبوع املا�ضي بعد انخفا�ض يف
وقت �سابق هذا ال�شهر.

�أوكرانيا تنفي ق�صف
مواقع االنف�صاليني

•• كييف-رويرتز

نفت ال�ق��وات احلكومية الأوكرانية
�أم�س اخلمي�س االتهامات با�ستهداف
م��واق��ع انف�صالية يف ��ش��رق البالد.
وقال ال�ضابط امل�س�ؤول عن التوا�صل
م��ع و��س��ائ��ل الإع �ل��ام ل��روي�ت�رز عرب
ال �ه��ات��ف “على ال��رغ��م م��ن حقيقة
�أن م��واق�ع�ن��ا ت�ع��ر��ض��ت لإط�ل��اق نار
ب��أ��س�ل�ح��ة حم �ظ��ورة ،م�ن�ه��ا مدفعية
ع�ي��ار  122ملليمرتا ،ف ��إن القوات
الأوك��ران �ي��ة مل تفتح ال�ن��ار ردا على
ذل � � � ��ك» .وق� ��ال� ��ت وك� ��ال� ��ة الإع� �ل ��ام
الرو�سية �إن متمردين مدعومني من
رو�سيا يف �شرق �أوكرانيا اتهموا قوات
حكومة كييف اخلمي�س با�ستخدام
قذائف مورتر ملهاجمة مناطق حتت
�سيطرتهم ،وهو ما ينتهك اتفاقيات
ت �ه��دف �إىل �إن �ه��اء ال �� �ص��راع .حت�شد
رو�سيا �أك�ث�ر م��ن � 100أل��ف جندي
ب��ال�ق��رب م��ن احل ��دود م��ع �أوكرانيا،
وت �ط��ال��ب ح �ل��ف � �ش �م��ال الأطل�سي
بعدم قبول كييف ع�ضوا ب��ه .ويهدد
ال�غ��رب مو�سكو بعقوبات ج��دي��دة �إذا
هاجمت �أوكرانيا ،فيما تنفي رو�سيا
التخطيط لأي هجوم.
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قمة «لتغيري و�ضع ال�شراكة» بني �أوروبا و�إفريقيا
•• بروك�سل�-أ ف ب

ت�سعى �أوروب ��ا و�إف��ري�ق�ي��ا �إىل الت�صدي لثالثة حت��دي��ات ك�برى ه��ي الأمن
وال�صحة واال��س�ت�ق��رار م��ن �أج��ل “تغيري و�ضع” ال�ع�لاق��ات بينهما خالل
القمة ال�ساد�سة لالحتاد الأوروب��ي واالحتاد الأفريقي التي تعقد اخلمي�س
واجلمعة يف بروك�سل.
وفر�ض التوتر مع رو�سيا ب�ش�أن �أوكرانيا نف�سه على القمة التي �ستفتتح
عند ال�ساعة  13,00بتوقيت غرينت�ش ،عرب اجتماع ي�ستغرق �ساعة للدول
ال 27الأع�ضاء يف االحتاد االوروب��ي حول “التطورات الأخرية” قبل بدء
اللقاء مع القادة الأفارقة.
و�سيلتقي �أربعون من قادة الدول الـ 55الأع�ضاء يف االحتاد الإفريقي مع
نظرائهم يف االحتاد الأوروبي لتحديد هذه ال�شراكة اجلديدة.

على وقع ت�صاعد اخلالف ال�سيا�سي

•• طرابل�س�-أ ف ب

ي�ح�ي��ي ال�ل�ي�ب�ي��ون ال��ذك��رى احلادية
ع�شرة النطالق الثورة التي �أطاحت
ب�ن�ظ��ام ال�ع�ق�ي��د م�ع�م��ر ال �ق��ذايف عام
 ،2011يف وق��ت مي� ّر االنتقال �إىل
الدميوقراطية مبنزلق جديد يثري
خم��اوف من جت �دّد العنف على وقع
ت�صاعد اخلالف ال�سيا�سي.
وحت� � � ّل ال ��ذك ��رى ال �� �س �ن��وي��ة للثورة
يف وق ��ت ت �ق��و���ض االن �ق �� �س��ام��ات بني
امل ��ؤ� �س �� �س��ات امل �ت �ن��اف �� �س��ة يف ال�شرق
وال �غ ��رب ،ال �ب�لاد ال �ت��ي جت��د نف�سها
منذ العا�شر من �شباط-فرباير مع
رئي�سي وزراء متناف�سني يف طرابل�س،
ب �ع��دم��ا ت �خ � ّل �ف��ت ع ��ن اال�ستحقاق
االن�ت�خ��اب��ي ال��ذي ك��ان حم��ددا نهاية
العام املا�ضي وكان يفرت�ض �أن ي�ضع
ليبيا على �سكة جت��دي��د م�ؤ�س�ساتها
الدميوقراطية ب��االق�تراع وا�ستعادة
حياة �سيا�سية طبيعية .وعينّ جمل�س
النواب الذي يتخذ من ال�شرق مق ّرا
وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال���س��اب��ق وال�سيا�سي
ال�ن��اف��ذ ف�ت�ح��ي ب��ا��ش��اغ��ا ( 60عاما)
رئ�ي���س��ا ل�ل�ح�ك��وم��ة ل�ي�ح��ل حم��ل عبد
احل�م�ي��د ال��دب�ي�ب��ة ،ل�ك��ن ه��ذا الأخري
ي ��ؤك��د ع ��دم ا� �س �ت �ع��داده للتخلي عن
ال���س�ل�ط��ة �إال ل���س�ل�ط��ة م�ن�ت�خ�ب��ة ،ما
ي�شكل و�ضعاً �سيا�سياً معقدا ،ويثري
خم ��اوف م��ن جت��دد ال���ص��راع امل�سلح.
مبنا�سبة ذك��رى الثورة التي ب��د�أت يف
خ�ضم ما ي�سمى بـ”الربيع العربي”،
ُز ّينت ال�شوارع الرئي�سية يف طرابل�س باللون الأحمر
والأ�سود والأخ�ضر ،وهي �أل��وان ال�شعار الوطني الذي
مت اعتماده بعد �سقوط النظام اجلماهريي ال�سابق.
و�ستقام اجلمعة ،ب�سبب �سوء الأح��وال اجلوية املتوقع
اخلمي�س ،حفالت مو�سيقية مع �أغ��ان ثورية و�ألعاب
نارية يف �ساحة ال�شهداء يف طرابل�س حيث كان “قائد
الثورة” القذايف يحب �إلقاء خطاباته ،قبل �أن ت�سقطه
انتفا�ضة �شعبية كانت انطلقت يف � 17شباط-فرباير
 .2011وال ت�ساعد االنق�سامات العميقة والتدخالت

وق��ال رئي�س املجل�س الأوروب� ��ي البلجيكي ��ش��ارل مي�شال ورئي�س االحتاد
الأفريقي ال�سنغايل ماكي �سال يف مقال م�شرتك �إن “ال�شراكة تفرت�ض
ال�ت�ب��ادل والتقا�سم» .وذك��ر منظمو القمة �أن املناق�شات �ستجرى يف �سبع
طاوالت م�ستديرة “لتجنب �سل�سلة اخلطب خالل جل�سة كاملة طويلة بال
نتائج” ،مو�ضحني �أنهم يتوقعون “مناق�شات تت�سم باحليوية».
وجعل ماكرون من هذه القمة حدثا كبريا للرئا�سة الفرن�سية ملجل�س االحتاد
الأوروبي .وقالت م�صادر يف باري�س “نريد قمة تغري الو�ضع».
لكن وزير خارجية االحتاد الأوروبي جوزيب بوريل �أكد �أن �أوروبا لن تكون
قادرة على م�ساعدة �إفريقيا بينما ي�سود عدم اال�ستقرار وانعدام الأمن .وقال
�إن االنقالبات الع�سكرية والنزاعات والإره��اب واالجتار بالب�شر والقر�صنة
جتتاح القارة وت�ؤثر على �أوروبا.
وعلق االحتاد الأفريقي ع�ضوية مايل وبوركينا فا�سو وغينيا وجنوب ال�سودان

بعد انقالبات .ولن ي�شارك القادة اجلدد لهذه البلدان يف قمة بروك�سل التي
�ستنتهي ظهر اجلمعة ببيان م�شرتك حول العالقة اجلديدة.
يُتوقع �صدور �إعالن من الإليزيه عن ان�سحاب القوات الفرن�سية “برخان”
العملية املناه�ضة للجهاديني يف منطقة ال�ساحل ،والتجمع الأوروبي للقوات
اخلا�صة تاكوبا الذي �أطلقته باري�س يف  ،2020من مايل .وجتري درا�سة
�إعادة انت�شار يف دولة �أفريقية �أخرى.
ور�أى بوريل �أن زعزعة اال�ستقرار يف ال�ق��ارة الأفريقية تغذيها “اجلهات
الفاعلة اجلديدة” ال�صينية والرو�سية “التي تختلف �أ�ساليبها و�أجنداتها
اختالفا كبريا عن �أ�ساليبنا».
وقال م�س�ؤول �أوروبي �إن حتركات مرتزقة جمموعة فاغرن الرو�سية اخلا�صة
يف العديد من البلدان الأفريقية بقيادة رجال مقربني من الكرملني ،وهو ما
تنفيه مو�سكو“ ،هي مثال على جهود زعزعة اال�ستقرار التي تبذلها رو�سيا

يف مناطق مهمة بالن�سبة لالحتاد الأوروب ��ي» .وت�شهد ه��ذه القارة الغنية
باملواد اخلام �صراعا على النفوذ بني القوى العظمى وعلى ر�أ�سها ال�صني.
وقالت م�صادر يف بروك�سل �إن “�إفريقيا حمط طموحات وميكن �أن تختار
�شركاءها” ،مو�ضحة �أن االحت��اد الأوروب ��ي يريد �أن تكون ال�شراكة التي
يقرتحها “مبتكرة” و “حترتم” الدول الأفريقية.
و�أ�ضافت “من غري ال��وارد ت�أجيل م�سائل اح�ترام �سيادة القانون وحقوق
الإن�سان لأنهما �أ�سا�س عالقاتنا مع �إفريقيا».
ومكافحة وباء كوفيد 13-هي �أولوية �أخرى .وقال �إدوين �إيكوريا امل�س�ؤول
يف املنظمة غ�ير احلكومية “وان” �إن “هذه القمة ت�شكل فر�صة فريدة
الت�خ��اذ خ�ط��وات ملمو�سة جت�ع��ل �إف��ري�ق�ي��ا �أق ��رب �إىل االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي يف
مكافحة كوفيد .»19-ومل يتلق �سوى  11باملئة من �سكان القارة لقاحا
كامال �ضد كورونا.

انتقالية ،مهمتها توحيد امل�ؤ�س�سات
وقيادة البالد �إىل انتخابات رئا�سية
وت���ش��ري�ع�ي��ة ح ��دد م��وع��ده��ا يف 24
ك ��ان ��ون الأول/دي� ��� �س� �م�ب�ر الفائت.
ل�ك��ن اخل�ل�اف ��ات ال�ع�م�ي�ق��ة �أدت �إىل
ت ��أج �ي��ل ه ��ذه االن �ت �خ��اب��ات �إىل �أجل
غري م�سمى .وك��ان املجتمع الدويل
يعلق �آم ��اال ك�ب�يرة على االنتخابات
لت�ساهم يف ا�ستقرار بلد حت ّول ب�سبب
ال�ف��و��ض��ى ،اىل م��رك��ز ل�ل�ه�ج��رة غري
القانونية �إىل �أوروب��ا ،وب ��ؤرة تن�شط
فيها ج�م��اع��ات متطرفة خ�صو�صا
يف ج �ن ��وب ل �ي �ب �ي��ا .وي � ��رى الباحث
املتخ�ص�ص يف ال�ش�أن الليبي جالل
حر�شاوي ،رغم ذلك� ،أن هناك “عددا
م��ن املو�ضوعات التي تقدمت فيها
ليبيا” ،م�شريا اىل �أنها “مل ت�شهد
�أي معارك كبرية بالأ�سلحة النارية
م �ن ��ذ ح ��زي ��ران/ي ��ون� �ي ��و .2020
العديد من الأع��داء اللدودين حتى
قبل عامني م�ضيا ب��ات��وا يتحدثون
مع بع�ضهم البع�ض ،بل ويتحالفون
يف ب �ع ����ض احل � � ��االت  ،ه � ��ذه بداية
امل�صاحلة» .يف كانون الأول/دي�سمرب
امل��ا� �ض��ي� ،أظ �ه��ر ب��ا��ش��اغ��ا ال ��ذي كان
مر�شحا رئا�سيا يف حينه ،تقارباً مع
ال�سلطة املناف�سة التي كانت تتخذ
من ال�شرق مقرا ،عندما �سافر �إىل
بنغازي والتقى اللواء حفرت .وكان
ب��ا� �ش��اغ��ا ب��ا� �ش��اغ��ا ة� �ص��ف ق �ب��ل ذلك
ح �ف�تر بـ”الدكتاتور” املتعط�ش
لل�سلطة .ومل ي�ع��د ال �ي��وم ال�صراع
بني ال�شرق وال�غ��رب ،بل بني الالعبني الرئي�سيني يف
املنطقتني .فقد ب��ات فتحي با�شاغا يحظى بدعم من
رئا�سة جمل�س النواب (�شرق) ،واملجل�س الأعلى للدولة
(الغرفة الثانية يف الربملان) يف طرابل�س (غرب) ،ومن
حفرت� .أم��ام فتحي با�شاغا حتى � 24شباط-فرباير
لت�شكيل حكومته وتقدميها �إىل ال�برمل��ان .وحتى ذاك
ال�ت��اري��خ ويف ح��ال جن��اح��ه يف نيل ثقة ال�ن��واب لإجازة
حكومته ،تبقى معرفة ما �إذا كان الدبيبة �سيوافق على
التنازه عن ال�سلطة.

الليبيون يحيون الذكرى الـ 11للثورة على القذايف

اخلارجية وانعدام الأمن ليبيا على اخلروج من �أزمتها
ال �ت��ي ت�ت�رك ت��داع �ي��ات �سلبية ع�ل��ى ��س�ك��ان�ه��ا ال�سبعة
م�لاي�ين ،وذل ��ك ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن اح�ت�ي��اط�ي��ات النفط
الوفرية يف البالد التي يفرت�ض �أن ت�ضمن للليبيني
م�ستوى معي�شيا م��ري� ً�ح��ا ،ل�ك��ن ذل��ك ال ي�ب��دو ممكن
التحقيق يف الأج��ل القريب .على ال�صعيد ال�سيا�سي،
عرفت ليبيا منذ �سقوط القذايف ما ال يقل عن ت�سع
حكومات ،وخا�ضت حربني �أهليتني ومل تنجح يف تنظيم
انتخابات رئا�سية .ويف دليل على التوترات املت�صاعدة
بعد التعيني املثري للجدل لرئي�س ال ��وزراء اجلديد،

اجتمعت املجموعات امل�سلحة يف م�صراتة يف طرابل�س
يف نهاية ه��ذا الأ��س�ب��وع ،للتعبري ع��ن دعمها للدبيبة،
واالنخراط يف ا�ستعرا�ض قوة يف قلب العا�صمة.
وم��ع ذل ��ك ،ك��ان الأم ��ل يف ال�ت�ه��دئ��ة حقيق ًيا ج� �دًا .يف
نهاية ال�ع��ام  ،2020مت التوقيع على ات�ف��اق لوقف
�إط�لاق النار تاله �إط�لاق عملية �سالم �أنتجت �سلطة
تنفيذية موحد ًة للم�ؤ�س�سات يف عموم البالد� ،سرعان
ما ات�ضح الحقاً �أنها “غري كافية” لتحقيق الوحدة
املن�شودة ،يف ظل �صراع حمموم على ال�سلطة .و�ضمن
هذا الإط��ارُ ،عينّ الدبيبة قبل �سنة على ر�أ���س حكومة

ترقب وحذر يف ليبيا�« ..إ�شارة دولية» تعزز فر�ص حكومة با�ش�أغا

•• طرابل�س-وكاالت

�أع�ل�ن��ت م�ست�شارة الأم �ي�ن العام
للأمم املتحدة �ستيفاين ويليامز
�أن رئي�س جمل�س النواب الليبي
ع �ق �ي �ل��ة �� �ص ��ال ��ح �أط� �ل� �ع� �ه ��ا على
تفا�صيل الآلية التي �سيقوم بها
امل �ج �ل ����س مل �ن��ح ال �ث �ق��ة للحكومة
اجل��دي��دة ،فيما يبدو �إ� �ش��ارة مِ ن
امل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة ل �ل��ذه��اب �إىل
رئي�سا
االع�تراف بفتحي با�ش�أغا ً

ل�ل�ح�ك��وم��ة .ك�م��ا �أط�ل�ع�ه��ا �صالح
جمل�سي النواب
على خطة عمل
َ
والأع�ل��ى للدولة ،وف� ًق��ا للتعديل
الد�ستوري رقم  ،12مبا يف ذلك
�إن�شاء جلنة خرباء م�شرتكة من
 24ع�ض ًوا ملراجعة مُ �س ّودة د�ستور
 .2017ويف �سل�سلة تغريدات
لها على م��وق��ع “تويرت” �أم�س
الأول الأرب �ع��اء �أك ��دت امل�ست�شارة
الدولية �ضرورة �ضمان م�شاركة
املر�أة وال�شباب واملك ّونات الثقافية
يف ع�ضوية اللجنة ،م�شرية �إىل
اخلا�صة
�أنها ناق�شت ال�ضمانات
ّ
بانتهاء اللجنة م��ن التعديالت
على م�س ّودة الد�ستور والتو�صل
ل�صيغة توافقية يف �أق�صر �إطار
زم�ن��ي لإج ��راء ان�ت�خ��اب��ات حترتم
�إرادة  2.8ماليني مواطن ليبي
�سجلوا للت�صويت.
ّ
من جانبه� ،أكد �صالح لها �أنّ حل

الأزم � ��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة ي�ج��ب �أن يكون
“ليبي-ليبي” دون تدخالت
�أج �ن �ب �ي��ة و�أنّ جم �ل ����س ال� �ن ��واب
ق��ادر على العمل على امل�صاحلة
الوطنية ال�شاملة بالتعاون مع
املجل�س الرئا�سي وكل الأطراف،
وف��ق م��ا ذك ��ره امل�ك�ت��ب الإعالمي
ملجل�س النواب.
و� �ش��دد ع�ل��ى �أن ال �ف�ترة احلالية
ت�ق�ت���ض��ي وج � ��ود ح �ك��وم��ة تعمل
لكل الليبيني لتوفري اخلدمات
جلميع امل��واط�ن�ين يف ليبيا ،دون
�إق �� �ص��اء �أو ت�ه�م�ي����ش ل �ف �ئ � ٍة دون
�أخرى �أو مدينة دون الأخرى.
الت�صدي للمعرقلني
وح �� �س��ب اخل �ب�ي�ر الأم� �ن ��ي عقيد
م�ت�ق��اع��د � �ص�لاح ال��دي��ن النوال،
ف�إن هذه التطورات ت�أتي يف �إطار
التمهيد ل�لاع�تراف باحلكومة

اجلديدة برئا�سة با�ش�أغا ،كما �أن
الأي��ام القادمة �ستحمل تطورات
يف ه� ��ذا االجت � ��اه ع �ل��ى ال�صعيد
الدويل.
وب نَّ�َّي� ال�ن��وال ملوقع “�سكاي نيوز
عربية” �أن ه ��ذه الت�صريحات
�ست�ؤدّي �إىل هدوء بع�ض التيارات
امل �� �س � ّل �ح��ة ال �ت ��ي ح ��اول ��ت الأي � ��ام
امل��ا��ض�ي��ة �أن ُت���س� ّ�ج��ل اعرتا�ضها
على ت�شكيل احلكومة اجلديدة،
مدفوعة برغبات ق�ي��ادات التيار
املت�شدّد املتم ّثل يف بع�ض �أع�ضاء
جم �ل ����س ال� ��دول� ��ة و�شخ�صيات
موجودة خارج ليبيا.
وي � ّت �ف��ق امل �ح �ل��ل ال���س�ي��ا��س��ي عبد
ال �ك ��رمي اجل ��دي ��دي ،ق ��ائ� اًًل� �إ ّن ��ه
وف��ق ه��ذه ال �ت �ط��ورات ف ��إن بوادر
االع � �ت� ��راف ال� � � ��دويل �أ�صبحت
م�ل�م��و��س��ة � �س ��واء يف ت�صريحات
ال�سفري الأم�يرك��ي �أو اخلارجية

ال ��رو� �س �ي ��ة وك ��ذل ��ك اخلارجية
الإيطالية ،والتي متحورت حول
احرتام �إرادة الليبيني وتوافقهم
على �إن�ه��اء الأزم ��ة وال��ذه��اب �إىل
االنتخابات.
وحذر اجلديدي من �أنه يف حالة
ع� ��دم ت �� �ص��دي امل �ج �ت �م��ع ال� ��دويل
ل �ل �م �ع��رق �ل�ين ،خ �� �ص��و� ً��ص��ا بع�ض
ق � �ي� ��ادات ال �ت �ي��ار امل �ت �� �ش��دد ،ف � ��إنّ
احل �ك��وم��ة اجل ��دي ��دة ق��د تواجه
�صعوبات عدة.
و�أو�ضح لـ”�سكاي نيوز عربية” �أنه
�أم��ام احلكومة �أن متار�س عملها
من خ��ارج طرابل�س ،وبالتحديد
من مدينة �سرت لإجن��از مهامها
خا�ص ًة توحيد اجلي�ش
الكبريةّ ،
الليبي لإيجاد قو ٍة واحد ٍة حتتكر
ال �� �س�لاح وت��دع��م ه ��ذه احلكومة
وتو ّفر الأمن لالنتخابات.
وت���س�ع��ى ال �ت �ي��ارات امل�ت���ش��ددة �إىل

ا�ستغالل ما ي�شهده ال�شارع الليبي
مِ ن انق�سا ٍم حول احلكومة ،فبعد
�أن ك��ان ي�شمل مع�سكرين فقط،
وه �م��ا ال �� �ش��رق واجل �ن��وب (برقة
وف � ��زان) ال �ل��ذان ُي� ��ؤ ّي ��دان تغيري
ح �ك��وم��ة ع �ب��د احل �م �ي��د الدبيبة
امل�ن�ت�ه�ي��ة والي �ت �ه��ا�� ،ض��د مع�سكر
ال �غ��رب (ط��راب�ل����س وم�صراتة)،
�أ�صبح الآن جزء كبري من مع�سكر
ال � �غ� ��رب ي� � ��ؤ ّي � ��د ن �ف ����س التوجه
الإقلي َمي ملع�سكر (برقة وفزان).

يف ظل الأزمة ..كيف هي �أو�ضاع اجلاليات العربية يف �أوكرانيا؟
•• كييف-وكاالت

يعي�ش يف �أوكرانيا ع�شرات �آالف املواطنني واملقيمني من
خمتلف الدول العربية ك�سوريا وم�صر واملغرب والعراق
وغريها ،وهم كغريهم من �سكان البالد ينتابهم القلق
والتوج�س من م��آالت الأزم��ة الأوكرانية احلالية ،ومن
احتمال �شن رو�سيا هجوما ع�سكريا عليها.
ول �ل��وق��وف ع �ل��ى ط�ب�ي�ع��ة امل��وق��ف م��ن داخ� ��ل العا�صمة
الأوك��ران �ي��ة ،كييف ،و�أو� �ض��اع اجل��ال�ي��ات العربية هناك،
ي�ق��ول ��س��امل ح�ن��ون ،اخل�ب�ير يف ال���ش��ؤون الأوك��ران �ي��ة يف
ح��وار م��ع “�سكاي ن�ي��وز عربية”“ :الو�ضع حتى الآن
م�ستقر ن�سبيا ،وال يوجد �أي خروج يذكر من قبل �أبناء
اجلاليات العربية املقيمني يف �أوكرانيا ،التي ت�ضم �أكرث
م��ن � 30أل ��ف م��واط��ن ع��رب��ي ،م��وزع�ي�ن ع�ل��ى خمتلف
الدول العربية ،ويقيم منهم يف العا�صمة كييف قرابة 5
�آالف ،وتت�صدر هذه اجلاليات من حيث العدد ،ال�سورية
والعراقية وامل�صرية والفل�سطينية ،وهناك تكامل وتعاون
بني العديد من هذه اجلاليات العربية ،حيث يتم تنظيم
ع��دة ن���ش��اط��ات وف�ع��ال�ي��ات م�شرتكة دوري ��ة ومو�سمية،
ت�ؤطرها جلنة التن�سيق بني ه��ذه اجلاليات ،وه��ي �أكرب
جتمع للعرب يف �أوكرانيا».
اجل��ال�ي��ات العربية هنا فتية ج��دا ،ح�سب ح�ن��ون الذي
ي�ضيف“ :معظم �أبنائها هم ممن كانوا طالب اجلامعات
الأوكرانية عندما كانت البالد جمهورية �ضمن االحتاد
ال�سوفييتي ال�سابق ،وبقوا فيها مع وفود بع�ض الالجئني
وبع�ض رجال الأعمال العرب فيما بعد يف الت�سعينيات وما
بعدها ،مع مالحظة �أن �أوكرانيا ال ت�شكل مق�صدا كبريا
ع��ادة لالجئني ن�ظ��را لأو��ض��اع�ه��ا االقت�صادية املت�أخرة

قيا�سا باقت�صاديات دول �أوروباالغربية مثال».
ومي�ضي الباحث املخت�ص يف احلديث عن �أو�ضاع اجلاليات
ال�ع��رب�ي��ة يف �أوك��ران �ي��ا ،ب��ال�ق��ول“ :ثمة ق�سم ك�ب�ير من
العائالت العربية هنا هي خمتلطة مبعنى �أن الأب عربي
والأم �أوكرانية ،وغالبية هذه الزيجات تتم بني طالب
عرب وزميالتهم الأوكرانيات ،ولهذا ثمة ق�سم كبري من
العرب حا�صلون على اجلن�سية الأوكرانية ،والبقية طبعا

يعي�شون ويعملون هنا وفق �إقامات دائمة».
معظم ال�ع��رب هنا وال �سيما امل�ت�خ��رج��ون يف �أوكرانيا،
وفق حنون“ :يعملون يف قطاعات مهنية علمية مهمة،
كمجاالت الطب والهند�سة وغ�يره��ا م��ن التخ�ص�صات
املرموقة ،ومت يف هذا امل�ضمار تكرمي العديد من الأطباء
العرب الذين و�صلوا ملراكز متقدمة ،على م�ستوى رئا�سة
اجلمهورية الأوكرانية حتى ،ومنهم من �أ�صبحوا ر�ؤ�ساء

�أق�سام يف امل�ست�شفيات الأوكرانية ،ف�ضال عن وجود كوادر
وكفاءات �أكادميية عربية تدر�س باجلامعات هنا».
م��ن جانبه ،ي�ق��ول وائ��ل ال�ع�لام��ي ،م��دي��ر م��رك��ز الرائد
الإع�ل�ام��ي يف ال�ع��ا��ص�م��ة الأوك��ران �ي��ة ك�ي�ي��ف ،يف حديث
مع “�سكاي نيوز عربية”“ :اجلالية العربية جزء من
املجتمع الأوك��راين و�إن كنا �أقلية عدديا لكن ما يجري
لل�شعب الأوكراين يجري علينا ،وانعكا�سات الأزمة تطال
اجلميع هنا ،لكن االنعكا�س على اجلاليات العربية كان
�أكرب من انعكا�سها على الأوكرانيني ،ب�سبب �أن الإعالم
هنا مل ي�ستنفر ومل يقم بتغطية الأزمة».
«فالقنوات الأوكرانية كانت تبث براجمها كاملعتاد ويف
مواعيدها املحددة دون وجود تغطيات خا�صة ومبا�شرة”،
كما ي�شرح ال�ع�لام��ي ،م�ضيفا“ :مبعنى مل يكن هناك
حت�شيد �إعالمي هنا ،بل على العك�س الإعالم كان يظهر
الأمور كما لو �أن الأزمة هي رو�سية غربية ولي�ست رو�سية
�أوكرانية» .وتابع“ :احلياة طبيعية جدا هنا ،وال توجد
حتى م�ؤ�شرات لبوادر حرب ،وال هلع �أو خوف بني النا�س
بتاتا» .و�أو�ضح املتحدث �أن العديد من الطالب العرب
توا�صلوا معه “لطلب الن�صيحة وامل�شورة ..هل يغادرون
�أوك��ران�ي��ا �أم ي�ب�ق��ون؟ فقلت لهم �أن الأم ��ر ال ي�ستدعي
اخل��روج من البالد و�أن ما ي��دور حلد الآن جمرد حرب
كالمية و�إع�لام�ي��ة وال م��ؤ��ش��رات على حتولها لفعلية،
فاحل�شود الع�سكرية الرو�سية على احل��دود الأوكرانية
لي�ست كافية للجزم بوقوع الغزو الرو�سي� .أم��ا العرب
املتجن�سون وغالبيتهم مقيمون عائليا ،مم��ن لديهم
�أم�لاك �ه��م و�أع �م��ال �ه��م ،ف�ه��م ك�ج��زء م��ن امل�ج�ت�م��ع لي�ست
لديهم �أي نية ملغادرة �أوكرانيا� ،أما املقيمون العرب ب�شكل
م�ؤقت كرجال الأعمال فقد غادر الكثريون منهم».
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عوا�صم
طرابل�س
�أعلن وزير العمل الفل�سطيني ن�صري �أبو جي�ش� ،أن ليبيا وافقت على
ا�ستقدام � 10آالف عامل ،مدة عامني.
ونقل موقع “بوابة �إفريقيا الإخبارية” عن �أب��و جي�ش يف ت�صريح
�صحفي� ،أن”مدة العمل يف ليبيا �ستمتد عامني يف القطاع احلكومي
واخل��ا���ص .و�سي�سمح للعامل الفل�سطيني ب��إح���ض��ار عائلته معه
وبتحويل �أمواله وخم�ص�صاته �إىل خارج ليبيا».
و�أردف �أن “فل�سطني وقعت مع ليبيا  5اتفاقات� ،أهمها ال�ستقدام
العمالة .و�أخرى يف االقت�صاد ،واال�ستثمار».
و�أ��ش��ار جي�ش �إىل “ت�شكيل جلنة م��ن وزارت ��ي العمل الفل�سطينية
والليبية لو�ضع املعايري والآليات والتفا�صيل الختيار ه�ؤالء العمال
والكفاءات� ،ستجتمع الأ�سبوع املقبل».

بريوت
ك�شفت م���ص��ادر م��وث��وق��ة �أن ال �ت �ط��ورات الأخ �ي�رة �أق�ل�ق��ت البعثات
الدبلوما�سية يف بريوت ،التي عربت عن ذلك لبع�ض كبار امل�س�ؤولني
يف لبنان .وقالت امل�صادر ،يف ت�صريحات ل�صحيفة “اجلمهورية”
اللبنانية �أم�س اخلمي�س� ،إنّ ”احلركة الدبلوما�سية يف اجتاه بع�ض
امل�س�ؤولني ،حملت ن�صيحة ُو�صفت ب�شديدة اللهجة ،باحلفاظ على
اال�ستقرار الداخلي ،حمذرة من الإق��دام على �أي خطوات قد ت�ؤثر
عليه وتزيد ه�شا�شته» .ووفق امل�صادر “حملت احلركة الدبلوما�سية
ت��ذك�يراً �صارماً باخلط االحمر ال��دويل املر�سوم ح��ول اال�ستحقاق
االنتخابي ،الذي ي�ؤكد �إجراء االنتخابات يف موعدها بحرية ونزاهة،
ويحذر من عواقب وخيمة بعد تعطيلها خا�ص ًة على الفريق ّ
املعطل».
وتقول ال�صحيفة �إن “رغم الت�أكيد الر�سمي �أن االنتخابات النيابية
�ستجري يف موعدها املحدّد� ،إال �أن ذلك مل يبدد الت�شكيك الدويل
والقلق على اال�ستحقاق االنتخابي».
لندن
��ش��دد رئي�س ال ��وزراء ال�بري�ط��اين بوري�س جون�سون خ�لال ات�صال
هاتفي مع الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش على
وج ��ود “�أدلة قليلة” ع�ل��ى ان���س�ح��اب ق ��وات رو� �س �ي��ة م��ن احل ��دود
الأوكرانية ،وفق ما �أورد بيان ملكتبه .وق��ال متحدث با�سم داونينغ
�سرتيت يف البيان �إن جون�سون وغوتريي�ش خل�صا �إىل �أن �أي غزو
رو�سي لأوكرانيا �ستكون له عواقب “كارثية” ،وق ّررا موا�صلة العمل
معاً لإي�ج��اد “ح ّل دبلوما�سي عاجل” و”جت ّنب ت�صعيد ع�سكري
كارثي و�أزمة �إن�سانية».

كابول
�أكد م�س�ؤوالن حمليان من حركة طالبان �أم�س الأول الأربعاء �أنه
مت رجم رجل وامر�أة باحلجارة حتى املوت يف والية بدخ�شان �شمال
�شرقي �أفغان�ستان .وقال م�س�ؤول حلركة طالبان يف الوالية �إنه مت
رجمهما يف حمكمة �شرعية على خلفية �إقامتهما “عالقات غري
م�شروعة» .ووفقاً لل�شريعة ،ال يحل للرجال والن�ساء امل�سلمني �إقامة
عالقة جن�سية خ��ارج �إط��ار ال ��زواج .كما تن�ص ال�شريعة على رجم
الرجل املتزوج �إذا �أق��ام عالقة جن�سية مع ام��ر�أة متزوجة يف حالة
وجود �أربعة �شهود .و�أفاد امل�س�ؤول املحلي ب�أنهما“ :اعرتفا ب�إقامتهما
عالقات غري م�شروعة مرتني �أو ثالث مرات».
وقال معز الدين �أحمدي ،م�س�ؤول وزارة الإعالم والثقافة يف الوالية
�إنه مت فتح حتقيق يف امل�س�ألة وتعهد ب�إجراء �صارم �ضد منفذي الرجم.
وتكافح طالبان للح�صول على اع�تراف عاملي بها بعدما �سيطرت
على ال�سلطة يف �أغ�سط�س �-آب ،يف حماولة للح�صول على م�ساعدات
و�أر�صدة يف اخلارج .وعلى الرغم من الت�أكيدات ب�أنهم �سيحرتمون
حقوق الإن�سان ،وقع العديد من �صغار ال�ضباط عقوبات �شنيعة يف
الأ�شهر القليلة املا�ضية.

�إ�سبانيا حتت �صدمة �أ�سو�أ
م�أ�ساة �صيد يف  40عام ًا

•• مدريد�-أ ف ب

�أعلنت كندا �إنهاء عملية البحث عن ناجني من حادث غرق �سفينة �صيد
�إ�سبانية قبالة ال�سواحل ال�شرقية للبالد ،حيث مت انت�شال ثالثة �أ�شخا�ص
�أحياء فقط من طاقم ال�سفينة املكون من � 24شخ�صا.
وو��ص��ف وزي��ر ال��زراع��ة وال�صيد الإ��س�ب��اين لوي�س بالنا�س احل��ادث��ة ب�أنها
“�أكرب م�أ�ساة ت�صيب قطاع ال�صيد يف ال�سنوات الـ 38املا�ضية” ،يف �إ�شارة
�إىل غرق مركب ال�صيد �إي�سالمار 3-قبالة جزر الكناري يف متوز-يوليو
 1984الذي �أودى بحياة � 26شخ�صاً.
وكان رجال الإنقاذ يبحثون عن  12ناجيا حمتمال بعد �أن ت�أكد م�صرع
ت�سعة �أ�شخا�ص وانت�شال ثالثة �آخرين من املحيط الأطل�سي و�سط �أحوال
جوية �سيئة.
و�صرح بريان �أوينز من مركز تن�سيق الإنقاذ امل�شرتك يف هاليفاك�س بكندا
لوكالة فران�س بر�س �أنه “مت تعليق البحث عن ال�صيادين الـ 12املفقودين
الذين كانوا على منت ال�سفينة ف ّيا دي بيتانك�سو».
وقال �إنه مت �إنهاء املهمة بعد بحث “منهك” ا�ستمر �أكرث من � 36ساعة
وغطى  900ميال بحريا ( 3,080كيلومرتا مربعا بحريا).
وق��ال �أل�برت��و نونيز فيخو ،كبري م�س�ؤويل منطقة غالي�سيا مقر �سفينة
ال�صيد “مرة �أخ��رى تلقّى �أه��ايل البحر �ضربة قا�صمة” ،معلناً احلداد
ثالثة �أيام تكرمياً لل�ضحايا.
و�أ�ضاف “غالي�سيا �أ�سرة كبرية وعندما تتعر�ض �أي �أ�سرة حلدث م�أ�سوي،
ف�إنها تتحد يف احلزن طلبا للعزاء».
ويف م��دري��د وق��ف ال �ن��واب دق�ي�ق��ة �صمت يف ال�برمل��ان م��ن �أج ��ل ال�ضحايا
واملفقودين عقب غرق �سفينة ال�صيد على بُعد  250ميل بحري (463
كلم) �شرق نيوفاوندالند ،يف كارثة مل ينج منها �سوى ثالثة �أ�شخا�ص فقط.
وكان الطاقم م�ؤ ّلفاً من � 24شخ�صاً ،هم � 16إ�سبانيا وخم�سة بريوفيني
وثالثة غانيني .وقال بالنا�س “هذه املهنة لي�ست �صعبة جدا فح�سب ،بل
�أي�ضا بغاية اخلطورة».
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة 4/يو وورلد للهواتف
رخ�صة رقم CN 3889946:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات  /حذف �سلطان حممد نور نظري
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من 4 /يو وورلد للهواتف

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الب�ستان الأخ�ضر للزهور
رخ�صة رقم CN 2680380:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سامر حنا ا�سعد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نيفني احمد �سمري احمد اجلابرى
تعديل ر�أ�س املال  /من � 100000إىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /الب�ستان الأخ�ضر للزهور
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�إىل /الب�ستان الأخ�ضر للزهور � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايروديني ميدل �إي�ست ليميتد
رخ�صة رقم CN 3918352:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فالكون �آي درونز خلدمات التخطيط والت�صوير
اجلوي املحدودة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سانديب لل�صيانة العامه ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1175088:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد منري الزمان حممد روحال امني من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد منري الزمان حممد روحال امني من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد ابراهيم حممد الغوا�ص الزعابى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /سانديب لل�صيانة العامه ذ.م.م

تعديل �إ�سم جتاري من /ايروديني ميدل �إي�ست ليميتد

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع �شرائح الهواتف االلكرتونية -بالتجزئة 4741012
تعديل ن�شاط  /حذف �إ�صالح الهواتف املتحركة 9512002
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

SANDWIP GENERAL MAINTENANCE L.L.C

AERODYNE MIDDLE EAST LTD

�إىل� /سانديب لل�صيانة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /فالكون �آي درونز خلدمات التخطيط والت�صوير اجلوي املحدودة

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

SANDWIP GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

FALCON EYE DRONES PLANNING AERIAL PHOTOGRAPHY SERVICES LTD

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

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

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الرفاعي للهواتف
املتحركة رخ�صة رقم CN 3933982:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد علي حممد علي النفيلى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي �صالح حمد ال�شدادى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�صاحب لالملنيوم والبطاريات

4YOU WORLD MOBILE PHONE

�إىل 4 /يو وورلد للهواتف � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

ALBUSTAN ALAKHDAR FLOWERS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

& FALCON EYE DRONES PLANNING AERIAL PHOTOGRAPHY SERVICES LTD

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �أيروديني ميدل �إي�ست ليميتد
AERODYNE MIDDLE EAST LTD

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اربيان انرتنا�شيونال فا�شن
رخ�صة رقم CN 2160784:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ار�سالن غالم مرت�ضى كليم طاهر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد �صالح بتال بوعالمه القبي�سى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /اربيان انرتنا�شيونال فا�شن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شامي للمواد الغذانية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3767862:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فريوز احمد حممد عبدول خالق %17
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شريف انور �سومون حممد عبيد الرحمن �شريف %16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ابراهيم ح�سن احمد حممد احل�ضرمى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد ريا�ض اال�سالم حممد لطف الرحمن %16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف اوبو دا�س هارى كر�سنو
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف راناجيت ديبناث كاال �شاند ديبناث
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد عبداهلل جمعه �صلهوم القبي�سى
تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شامي للمواد الغذانية ذ.م.م

ARABIAN INTERNATIONAL FASHION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /ال�شامي �سوبرماركت ذ.م.م

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

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

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جممع �إ�ستهالكي (�سوبرماركت) 4711002
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كري�ستال ما�سرتز ملنتجات الكري�ستال
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2732234:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /احمد على بدرى ح�سني من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /احمد على بدرى ح�سني من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد ح�سن عبداهلل خلف احلمادى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كري�ستال ما�سرتز ملنتجات الكري�ستال ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اللم�سة الناعمة للديكور ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1053791:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حمى الدين �صبحى النجار من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حمى الدين �صبحى النجار من � % 12إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل عبدالقادر احمد اجلفرى الها�شمى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /اللم�سة الناعمة للديكور ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مرياج خلدمات الطائرات
رخ�صة رقم CN 1074054:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة اعجاز ح�سني نظام الدين
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جمموعة الكرامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:النور كال�سك ديزاين للمقاوالت وال�صيانة العامة � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 4182172 :

CRYSTAL MASTERS FOR CRYSTAL PRODUCTS L.L.C

AL LAMSA AL NAEMA DECOR L.L.C

امل�ستعملة رخ�صة رقم CN 1059317:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات  /حذف نا�صر حممد عبداحلى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ال�صاحب لالملنيوم والبطاريات امل�ستعملة
AL SAHIB USED ALUMINIUM & BATTERIES

�إىل /ال�صاحب لالملنيوم والبطاريات امل�ستعملة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
AL SAHIB USED .ALUMINIUM & BATTERIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

ARABIAN INTERNATIONAL FASHION

�إىل /اربيان انرتنا�شيونال فا�شن � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

ALKARAMA GROUP - Sole Proprietorship L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فار�س حميد تري�س �سعيد املزروعى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  0.20*0.50اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مرياج خلدمات الطائرات
MIRAGE AIR CRAFT SERVICES

�إىل  /كري�ستال ما�سرتز ملنتجات الكري�ستال � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /اللم�سة الناعمة للديكور � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

CRYSTAL MASTERS FOR CRYSTAL PRODUCTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

AL LAMSA AL NAEMA DECOR SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /مرياج خلدمات الطائرات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  18فرباير  2022العدد 13472

فقدان �شهادات �أ�سهم
العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

ُفقدت �شهادات �أ�سهم �صادرة من ال�شركة العاملية القاب�ضة لزراعة الأ�سماك
(�أ�سماك)  ASMAKباال�سماء التالية:
ASMAK 1725311

- 1بخيته �سهيل حممد را�شد ال�شام�سي -رقم ال�شهادة:
- 2حمد �سهيل حممد را�شد ال�شام�سي -رقم ال�شهادةASMAK 1725312 :
- 3حممد �سهيل حممد را�شد ال�شام�سي -رقم ال�شهادةASMAK 1725313 :
- 4عائ�شه �سهيل حممد را�شد ال�شام�سي -رقم ال�شهادةASMAK 1725314 :
- 5ال �ع �ن��ود ��س�ه�ي��ل حم �م��د را� �ش��د ال���ش��ام���س��ي -رق ��م ال �� �ش �ه��ادةASMAK :

MIRAGE AIR CRAFT SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

1725315
ASMAK 1725316

- 6موزه �سهيل حممد را�شد ال�شام�سي -رقم ال�شهادة:
- 7لطيفه �سهيل حممد را�شد ال�شام�سي -رقم ال�شهادة:
- 8مرمي �سهيل حممد را�شد ال�شام�سي -رقم ال�شهادةASMAK 1725318 :
- 9مهره �سهيل حممد را�شد ال�شام�سي -رقم ال�شهادةASMAK 1725319 :
- 10كلثم حمد حمود
-رقم ال�شهادةASMAK 1725309 :

ASMAK 1725317

الرجاء ممن يجدها ت�سليمها لل�شركة املذكورة اعاله او االت�صال على تلفون
رقم  0504491020م�شكورا.

فقدان �شهادات �أ�سهم
العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

ُفقدت �شهادات �أ�سهم �صادرة من ال�شركة العاملية القاب�ضة لزراعة الأ�سماك (�أ�سماك)
 ASMAKباال�سماء التالية:
1حممد �سيف �سعيد بوع�صيبة العلي -رقم ال�شهادةASMAK 171659 :- 2رفيعة علي احمد العلي -رقم ال�شهادةASMAK 171660 :
- 3احمد حممد �سيف بوع�صيبة العلي -رقم ال�شهادةASMAK 171661 :
- 4حمدان حممد �سيف بوع�صيبة العلي -رقم ال�شهادةASMAK 171662 :
- 5خليفة حممد �سيف بوع�صيبة العلي -رقم ال�شهادةASMAK 171663 :
- 6نا�صر حممد �سيف بوع�صيبة العلي -رقم ال�شهادةASMAK 171664 :
�- 7شم�سة عبدالرحمن علي الرميثي -رقم ال�شهادةASMAK 171665 :
- 8حممد نا�صر حممد �سيف بوع�صيبة -رقم ال�شهادة :العلي ASMAK 171666
- 9فاطمة نا�صر حممد �سيف بوع�صيبة العلي -رقم ال�شهادةASMAK 171667 :
�- 10سيف حممد �سيف بوع�صيبة العلي -رقم ال�شهادةASMAK 171668 :
- 11خال�صة �سعيد حميد -رقم ال�شهادةASMAK 171669 :
�- 12سعيد �سيف حممد �سيف بوع�صيبة العلي -رقم ال�شهادةASMAK 171670 :
�- 13سارة �سيف حممد �سيف بوع�صيبة العلي -رقم ال�شهادةASMAK 171671 :
- 14مرمي �سيف حممد �سيف بوع�صيبة العلي -رقم ال�شهادةASAMK 171672 :
الرجاء ممن يجدها ت�سليمها لل�شركة املذكورة اعاله او االت�صال على تلفون
رقم  0506411992م�شكورا.

AL SHYAM SUPERMARKET L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الدره للمراجعه والتدقيق (�سليمان احمد �سامل)  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/2/15:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2250004505:
تاريخ التعديل2022/2/17:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

فقدان �شهادة �أ�سهم

ف �ق��د ال �� �س �ي��د /ح �م��د ��س�ه�ي��ل حم �م��د را� �ش��د ال�شام�سي
�شهادة �أ�سهم �صادرة من �شركة الواحة كابيتال بالرقم:
OILC1160183
الرجاء ممن يجدها ت�سليمها لل�شركة املذكورة اعاله او
االت�صال على تلفون رقم  0504491020م�شكورا.

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

AL SHYAM FOODSTUFF L.L.C

فقدان �شهادة �أ�سهم

فقد ال�سيد /حمد �سهيل حممد را�شد ال�شام�سي �شهادة
�أ�سهم �صادرة من �شركة ابوظبي لبناء ال�سفن بالرقم:
ADSB133377
الرجاء ممن يجدها ت�سليمها لل�شركة املذكورة اعاله او
االت�صال على تلفون رقم  0504491020م�شكورا.

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

�إلغاء اعالن �سابق

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1014602:باال�سم التجاري�:شركة اخل�شب
املحفور ذ.م.م  -بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة
الو�ضع كما كان عليه �سابقا
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية V :
بتاريخ2021/10/28 :
املودعة بالرقم362984 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :ديفا انرتنا�شونال �إنك.
وعنوانة  222 :مكلنتري درايف ،كيت�شرن� ،أونتاريو ان2ار 1اي ،8كندا
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35 :
خدمات البيع بالتجزئة ومتاجر التجزئة على الإنرتنت التي ت�ضم ك�ؤو�س احلي�ض ،غ�سول يدين مطهر،
�صابون يد رغ��وي مطهِّر ،معقم البخار والأ�شعة ف��وق البنف�سجية ،غ�سوالت ومزلقات �أنثوية ،منتجات
العافية املهبلية وحتديدًا عالج ال�سيطرة على العدوى الفطرية ،هالم موازنة درج��ة احلمو�ضة ،منظف
املهبل،حملول تنظيف �شخ�صي وحتديدًا ،حملول تطهري لك�أ�س احلي�ض ،مناديل ومنظف ك�أ�س احلي�ض؛
فوط �صحية قابلة لإعادة اال�ستخدام؛ �شاي طبي ملعاجلة الأمل  ،لطيف وم�ضاد لاللتهابات ،ك�ؤو�س �شاكر
مكمالت غذائية �صحية ،ك�أ�س �سيليكون معقَّم للتنظيف� ،سراويل داخلية للدورة ال�شهرية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن حرف  Vمكون من ورقتا �شجر بداخل دائره غري مغلقه كما يف �شكل
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن
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�صناعة الدفاع يف كوريا اجلنوبية:

اختيار ال ّتبع ّية التكنولوجية ل�ضمان الربحية االقت�صادية!...

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

ت��ط��ورت �صناعة ال��دف��اع يف ك��وري��ا اجلنوبية
ب�سرعة اىل درجة �أنها �أ�صبحت تا�سع �أكرب م�صدر
للأ�سلحة يف العامل خالل الفرتة .2020-2016

وي�ستند هذا النمو املت�سارع منذ ال�سبعينيات �إىل
املتعمدة
ا�سرتاتيجية التبعية التكنولوجية
ّ
لل�شركاء الأمريكيني ثم الأوروبيني ،لتعزيز الفر�ص
االقت�صادية وربحية الأن�شطة الدفاعية.
التطور ال�سريع للقاعدة ال�صناعية والتكنولوجية
الدفاعية يف كوريا اجلنوبية منذ ال�سبعينيات

رغم �أنه مل يكن للبالد ن�شاط اقت�صادي دفاعي
قبل ع��ام  ،1970فقد حفّز عن�صران ال�سلطات
العامة على �إر���س��اء �أ�س�س �صناعة الأ�سلحة يف
بداية العقد.
�أو ً
ال ،ت�صاعد التوترات مع كوريا ال�شمالية ،ال
�سيما بعد ت�سلل العديد من ق��وات الكوماندو�س

التي ت�ستهدف امل�ؤ�س�سات اجلنوبية .ثان ًيا ،تدفع
�صدمة حرب فيتنام وا�شنطن �إىل مراجعة دورها
يف حال ن�شوب �صراع ،لتنتقل من حليف موجود
على الأر���ض �إىل �شريك “اخلط الثاين” ،ودعم
القدرات املحلية لتفادي انت�شار ع�سكري وا�سع
النطاق.
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حتليل
ت�أ�س�ست �صناعة ال��دف��اع يف كوريا
اجل �ن��وب �ي��ة ر� �س �م � ًي��ا ع � ��ام 1971
على ي��د الرئي�س ب��ارك ت�شونغ هي
ب�إن�شاء وكالتني“ :وكالة امل�شرتيات
الدفاعية” ال �ت��ي ت�ت�م�ث��ل مهمتها
يف ق �ي��ادة وت��وج�ي��ه ت�ط��وي��ر �صناعة
ال��دف��اع ،و”وكالة تطوير الدفاع”
وهي امل�س�ؤولة عن البحوث الأ�سا�سية
يف هذا املجال .يف نف�س الوقت ،ف�إن
التكتالت ال�صناعية اخلا�صة امل�سماة
ت���ش��اي�ب��ول (��س��ام���س��ون��غ وهونداي
وداي ��و و��ص�ن��اع��ات الف�ضاء الكورية
ه��ي بع�ض الأم�ث�ل��ة) ،وال�ت��ي ت�شكلت
م��ن خ�لال تركيز معظم الفاعلني
املهيمنني ع�ل��ى االق�ت���ص��اد الكوري
اجلنوبي ،هي امل�س�ؤولة عن الأبحاث
الت�شغيلية وتطوير �أنظمة و�إنتاج
الأ��س�ل�ح��ة ل�صالح ال��دول��ة .وتدعم
ه� ��ذه امل �ن �ظ �م��ة � �س �ي��ا� �س��ة حكومية،
ف��ر� �ض��ت يف ال �� �س �ب �ع �ي �ن��ات ح�ص�صً ا
لال�ستثمار والإنتاج على املجموعات
ال�صناعية (يجب تخ�صي�ص ما ي�صل
�إىل  70باملائة من الطاقة الإنتاجية
للأن�شطة الدفاعية) ،مقابل �شروط
�ضريبية مواتية لهذه الأن�شطة.
ت�ستغل حكومة ك��وري��ا اجلنوبية
ال �� �س �ي��اق امل �ن��ا� �س��ب ل �ف��ك االرت �ب ��اط
الأمريكي لتطوير �أداتها ال�صناعية
الدفاعية ،باالعتماد على عمليات
نقل التكنولوجيا والإنتاج املرخ�ص
ل�ل�أن�ظ�م��ة الأم��ري �ك �ي��ة .الأوىل هي
ط��ائ��رات الهليكوبرت هيوز MD-
 500وال�ط��ائ��رات املقاتالت ف5-
تايجر ،التي تنتجها �شركة �صناعات
ال �ف �� �ض��اء ال� �ك ��وري ��ة م �ن��ذ 1976
و 1982ع �ل ��ى ال� � �ت � ��وايل .ومنذ
الثمانينات ،مت �إنتاج غالبية �أنظمة
الأ�سلحة الأجنبية ال�ت��ي ت�شرتيها
�� �س� �ي ��ول حم� �ل� � ًي ��ا ب �ف �� �ض��ل �سيا�سة
الأط� ��راف ال�صناعية املقابلة التي
تف�ضل الإن �ت��اج يف ال �ب�لاد مبوجب
ترخي�ص .ويرتكز تطوير ال�صناعة
ال��دف��اع�ي��ة ع�ل��ى �سيا�سة التعوي�ض
ال�صناعي الهائل ،مبا ي�صل �إىل 50
باملائة من قيمة عقود الأ�سلحة� .إىل
جانب املعايري التكنولوجية واملالية،
يتم تقييم العقود على �أ�سا�س قدرتها
على دع��م تنمية االقت�صاد الكوري
اجلنوبي .وعلى �سبيل املثال ،اتخذت
��س�ي��ول ق� ��رارًا يف ب��داي��ة الت�سعينات
ب�ط�ل��ب � �ش ��راء ط ��ائ ��رة م�ق��ات�ل��ة من
ط��راز اف 16-على ح�ساب طائرة
ماكدونيل دوغال�س اف ،18-والتي
كانت تف�ضلها ال�سلطات الع�سكرية،
وذل ��ك ب�ف���ض��ل ع��ر���ض �أك�ث�ر �سخاء
يف التعوي�ض ال�صناعي من جرنال
ديناميك�س.
و��س�م�ح��ت ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة الإنتاج
مب��وج��ب الرتخي�ص وال���ش��راك��ة مع
ال�شركات الأجنبية ،كوريا اجلنوبية
م ��ن احل �� �ص��ول ب �� �س��رع��ة ع �ل��ى �أداة
�صناعية فعالة .لقد و�صلت القاعدة
ال�صناعية والتكنولوجية الدفاعية
الكورية اجلنوبية الآن �إىل م�ستوى
بالغ الأهمية من الن�ضج .و�أطلقت
“وكالة امل�شرتيات الدفاعية” (التي
�أ�صبحت �إدارة برنامج اال�ستحواذ
الدفاعي ع��ام  )2006العديد من
م �ب ��ادرات ال�ت�ن�م�ي��ة امل�ح�ل�ي��ة ،بهدف
متكني �صناعة الدفاع .ورغم �أن هذه
الأنظمة يتم �إنتاجها وت�سويقها من
قبل �شركات كورية جنوبية� ،إال �أنها
تظل مع ذل��ك معتمدة على �شركاء

ت�صاعد التوتر مع كوريا ال�شمالية دفع اىل هذا اخليار

ت�أ�س�ست �صناعة الدفاع على يد الرئي�س بارك ت�شونغ هي

مكنت ا�سرتاتيجية الإنتاج مبوجب الرتخي�ص وال�شراكة مع ال�شركات الأجنبية من احل�صول ب�سرعة على �أداة �صناعية فعالة
�أج��ان��ب يف بع�ض التقنيات التي مل
ي�ت��م �إت�ق��ان�ه��ا .وميكننا اال�ست�شهاد
مب �ث��ال ال��دب��اب��ة ال�ق�ت��ال�ي��ة كيه،2-
التي تنتجها �شركة هونداي ولكنها
ت�ت���ض�م��ن ن ��اق ��ل ح ��رك ��ة م ��ن �أ�صل
�أملاين.
االرتهان التكنولوجي نتاج
حتكيم براغماتي
�إن اختيار التبع ّية التكنولوجية
جت� ��اه ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة وبع�ض
ال �� �ش��رك��اء الأوروب � � �ي �ي ��ن ،م ��ع انها
حت � ��د م � ��ن اال� � �س � �ت � �ق �ل�ال ال� ��ذات� ��ي
اال� �س�ترات �ي �ج��ي ل�ل�ب�ل��د ،ه��و نتيجة
ح�ساب براغماتي .فرغم اقت�صادها
امل��زده��ر ،ال تتمتع ك��وري��ا اجلنوبية
ب ��ال �ق ��درات اال� �س �ت �ث �م��اري��ة الهائلة
الالزمة لتطوير نظام بيئي دفاعي
ك��ام��ل يف غ�ضون ب�ضعة ع�ق��ود كما
متكنت ال�صني من القيام به.
ومثل بلدان �أوروب��ا الغربية ،التي
�سعت منذ الثمانينات ب�سبب نق�ص
امل��وارد املالية �إىل جتميع براجمها
التنموية من �أجل تقا�سم التكاليف،
اع�ت�م��دت ��ص�ن��اع��ة ال��دف��اع يف كوريا
اجلنوبية منذ ن�ش�أتها على التوازن
ب�ي�ن الأم � ��وال امل���س�ت�ث�م��رة والأرب � ��اح
امل�ستلمة.
ويتم تعزيز هذا االلتزام بالنتيجة
من خالل تقا�سم املهام بني الوكاالت
العامة والفاعلني اخل��وا���ص ،حيث
را من
تتحمل ال���ش��رك��ات ج ��ز ًء ك �ب�ي ً
اال� �س �ت �ث �م��ارات ال �ل�ازم ��ة لتطوير
املنتجات الدفاعية .ويو�ضح املثال
الأخ�ي�ر ل�برن��ام��ج امل�ق��ات�ل��ة الكورية
ال �ت �ج��ري �ب �ي��ة مت ��ا ًم ��ا ه� ��ذا ال � �ت � ��آزر،
حيث �أن الدولة الكورية توفر 60
باملائة فقط م��ن متويل الربنامج،
و�صناعات الف�ضاء الكورية م�س�ؤولة
ع � ��ن  20ب� ��امل� ��ائ� ��ة م � ��ن الأم � � � ��وال
امل�ستثمرة.

توجيه القاعدة ال�صناعية
والتكنولوجية الدفاعية
للت�صدير ل�ضمان ربحيتها
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل دوره� � ��ا ك �م��زوّد
ل�ل�ق��وات امل�سلحة ال��وط�ن�ي��ة ،تهدف
�صناعة ال��دف��اع يف ك��وري��ا اجلنوبية
م �ن��ذ ال� �ب ��داي ��ة �إىل ج � ��ذب زبائن
للت�صدير ل�ضمان ع��وائ��د منتظمة
وب� ��ال � �ت� ��ايل ا� � �س � �ت � �م� ��رار ال� �ن� �م ��و يف
ه ��ذا ال �ق �ط��اع .وي �ت��م ال �ت �ع �ب�ير عن
ه� ��ذه اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة بطريقتني
خمتلفتني� :أو ًال ،يحاول الفاعلون
ال �� �ص �ن��اع �ي��ون يف ك ��وري ��ا اجلنوبية
و��ض��ع �أنف�سهم ك�م��زودي��ن ل�شركات

ال�ط�يران والت�سليح الأمريكية� .إن
تكاليف الإنتاج املنخف�ضة التي �سمح
بها التطور ال�سريع لل�صناعة منذ
ال�سبعينات واملرتبطة بنمو قطاعات
الكيماويات وبناء ال�سفن وال�صناعات
الثقيلة خ�لال ه��ذه ال�ف�ترة ،تعطي
� �س �ي��ول ح �ج��جً ��ا ت�ن��اف���س�ي��ة لتقدمي
خ��دم��ات ��ش��رك��ات�ه��ا ك�م�ق��اول�ين من
ال �ب��اط��ن يف وا� �ش �ن �ط��ن .وال ت�ت�ردد
حكومتها يف رب��ط ع�ق��ود الأ�سلحة
ب��ال�ب�ح��ث ع��ن ف��ر���ص اق�ت���ص��ادي��ة يف
القطاعات امل��دن�ي��ة ،كما يت�ضح من
عر�ض ماكدونيل دوغال�س لإدخال
ال �� �ش��رك��ات ال �ك ��وري ��ة اجل �ن��وب �ي��ة يف

�سل�سلة �إن �ت��اج ط��ائ��رات�ه��ا ،وال�ت��ي مت
دجمها كتعوي�ض �صناعي يف مقرتح
بيع طائرات اف 18-خالل برنامج
املقاتالت الكورية.
ثان ًيا ،لقد حتقق البحث عن �أرباح
الت�صدير منذ �أوائ ��ل العقد الأول
من القرن احل��ادي والع�شرين ،مع
ان�ت���ش��ار مبيعات الأن�ظ�م��ة الكورية
اجل�ن��وب�ي��ة دول � ًي ��ا ،مب��ا يف ذل ��ك �إىل
ال� ��دول الأع �� �ض��اء يف ال �ن��ات��و والتي
لديها قاعدة �صناعية وتكنولوجية
دف��اع �ي��ة وط �ن �ي��ة � �ص �ل �ب��ة .وت�شمل
الأم �ث �ل��ة ب �ي��ع �� 4س�ف��ن �إم� � ��داد �إىل
امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ،مت ت�سليمها بني

 2017و 2019ب��وا� �س �ط��ة داي��و
لبناء ال�سفن والهند�سة البحرية،
و� �ش��راء كيه 9-ث��ان��در ه��اوت��زر من
قبل ال�نروي��ج وفنلندا و�إ�ستونيا يف
 2017و� ،2018أو ت��وق�ي��ع عقد
مع �إندوني�سيا من �أج��ل تزويدها بـ
 6غوا�صات من نوع ت�شانغ بوغو عام
.2011
هذه القدرة التناف�سية هي نتيجة
ا�سرتاتيجية عمل فعالة ،والتي تقوم
على عن�صرين :الأول هو ا�ستخدام
معيار الناتو لدمج الأ�سواق املغلقة
مع الأنظمة غري الغربية ،على غرار
بريطانيا .والثاين هو جهد للتم ّيز

التطور ال�سريع ل�صناعة دفاع قوية ،ال يحول دون طرح م�س�ألة ا�ستدامتها

ال�سالح الكوري اجلنوبي ي�صدر

عن العرو�ض املناف�سة ،والذهاب �إىل
�أب�ع��د م��ن ذل��ك لت�صميم �إ�صدارات
ج��دي��دة “خم�صو�صة” للأنظمة
احل��ال�ي��ة لتلبية �أف���ض��ل موا�صفات
احلرفاء.
حدود التبعية التكنولوجية
ورغم هذا املوقع الناجح يف �أ�سواق
ال �ت �� �ص��دي��ر ،ف� � ��إن و� �ض ��ع االرت� �ه ��ان
ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ل�ل���ش��رك��اء الغربيني،
بقيادة الواليات املتحدة ،ميثل قيودًا
عديدة على �صناعة الدفاع يف كوريا
اجلنوبية.
يف ال � �ب ��داي ��ة ،واج � �ه ��ت �صناعة
ال ��دف ��اع يف ك ��وري ��ا اجل �ن��وب �ي��ة عدة
ع� �ق� �ب ��ات م� ��ن ح� �ي ��ث االن � ��دم � ��اج يف
ال�سوق والتنمية ،منذ الثمانينات.
�إن الرقابة التي متار�سها وا�شنطن
ع �ل��ى ت���ص��دي��ر امل �ع ��دات ال �ت��ي ت�ضم
م�ك��ون��ات �أم��ري�ك�ي��ة ،مب��وج��ب لوائح
ال�ت�ج��ارة ال��دول�ي��ة يف الأ��س�ل�ح��ة ،قد
حدت من �آف��اق الت�صدير يف �سيول.
�إن منع بيع طائرة تدريب T-50
�إىل �أوزبك�ستان عام  ،2011والذي
مت تربيره مب�شاركة �شركة لوكهيد
م ��ارت ��ن يف ت �� �ص �م �ي �م �ه��ا ،ه ��و مثال
ملمو�س .ومتثل مراقبة ال�صادرات
� ً
أي�ضا عن�ص ًرا يعيق تطوير �أنظمة
م �ع �ي �ن��ة ،ح �ي��ث ي �ج��د ال �ف��اع �ل��ون يف
القاعدة ال�صناعية والتكنولوجية
الدفاعية الكورية �أنف�سهم عالقني
بني ال�ضرورة التكنولوجية للعمل
م��ع ال���ش��رك��ات الأج�ن�ب�ي��ة ،والرقابة
التي متار�سها �سلطاتهم على �آفاقها
التجارية .ودفعت هذه القيود �سيول
�إىل ال�ب�ح��ث ع��ن ��ش��رك��اء �أوروبيني
جدد ،مثل �إيربا�ص و�إم بي دي �إيه.
ث ��ان� � ًي ��ا ،م �ن ��ع م ��وق ��ع االرت � �ه� ��ان
التكنولوجي كوريا اجلنوبية حتى
الآن م ��ن ت �ط��وي��ر ب �ع ����ض املعرفة
الهامة ،نظ ًرا لأن ال�شراء من الرف

�أ�صبحت كوريا اجلنوبية تا�سع �أكرب م�صدر رغم موقعها الناجح يف �أ�سواق الت�صدير ،ف�إن
انت�شار مبيعات الأنظمة الكورية اجلنوبية
دول ًيا ،مبا يف ذلك �إىل الدول الأع�ضاء يف الناتو للأ�سلحة يف العامل خالل الفرتة  2020-2016و�ضع التبعية التكنولوجية ،ي�شكل ً
قيودا عديدة

�صناعة الأ�سلحة يف كوريا اجلنوبية تنمو ب�سرعة

�صناعة وطنية تزود القوات امل�سلحة الكورية اجلنوبية

م��ن ال���ش��رك��اء الأج��ان��ب ك��ان دائ ًما
ح ً
ال فوريًا �أك�ثر من عملية البحث
والتطوير الطويلة .وت�برز امل�شكلة
عندما ال يرغب ال�شركاء املعنيون
يف توفري هذه التقنيات للم�صنعني
الكوريني اجلنوبيني ،لأ�سباب تتعلق
ب��امل�ن��اف���س��ة االق�ت���ص��ادي��ة �أو حماية
ال� �ت ��راث ال �ع �ل �م��ي والتكنولوجي
ل�ب�ل��ده��م .وم ��ن الأم �ث �ل��ة امللمو�سة
ع�ل��ى ه ��ذا احل ��د ،ه��و تقليل طموح
برنامج املقاتلة الكورية التجريبية
ب���س�ب��ب رف ����ض الإدارة الأمريكية
تقدمي تقنيات معينة وزيادة تكاليف
البحث والتطوير .وبد ًال من اجليل
اخل��ام ����س م��ن ال �ط��ائ��رات املقاتلة
م �ت �ع��ددة امل �ه ��ام امل �ك��اف �ئ��ة للطائرة
الأمريكية اف� ،35-ستنتج �صناعات
الف�ضاء الكورية طائرة من اجليل
 4.5ب�ح�ل��ول ع ��ام � ،2025أي ما
يعادل طائرة رافال الفرن�سية ،التي
مت تطويرها قبل  30عامًا.
لذلك ميكننا �أن نفهم �أنه لئن مت
�ضمان ا�ستقاللية �صناعة الدفاع
يف ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة ع�ل��ى امل�ستوى
االق� �ت� ��� �ص ��ادي م� ��ن خ �ل��ال منافذ
ت�صدير م�ه�م��ة ،ف��ان��ه ي�ت��م تعليقها
ع�ل��ى امل���س�ت��وى التكنولوجي ب� ��إرادة
� �ش��رك��ائ �ه��ا ال ��دول� �ي�ي�ن وع �ل ��ى وجه
اخل���ص��و���ص وا��ش�ن�ط��ن ،ال�ت��ي تنظر
ب�شكل متزايد اىل ك��وري��ا اجلنوبية
ع�ل��ى �أن �ه��ا م�ن��اف����س يف ه��ذا القطاع
املربح للغاية للعديد من ال�شركات
الأمريكية.
ورغ � � ��م �أن ه � ��ذا ال � �ن � �م ��وذج من
التبعية التكنولوجية قد م ّكن من
ت�ط��ور ��س��ري��ع ل�صناعة دف ��اع قوية،
�إال �أن م���س��أل��ة ا��س�ت��دام�ت�ه��ا ُتطرح
ال�ي��وم .ان �صناعة ال��دف��اع يف كوريا
اجل �ن��وب �ي��ة ت��و� �ش��ك ع �ل��ى الو�صول
�إىل ال �ن �ق �ط��ة احل ��رج ��ة ح �ي��ث يتم
�إن �ت��اج �ه��ا ع �ل��ى ح �� �س��اب �شركائها،
الأم ��ر ال��ذي يخاطر بالت�شكيك يف
منوذجها التنموي .وهناك م�ساران
م �ف �ت��وح��ان �أم � ��ام � �س �ي��ول :احلفاظ
على ا�سرتاتيجية التبعية هذه على
ح���س��اب ا��س�ت�ق�لال�ه��ا اال�سرتاتيجي
وال� �ت� �ج ��اري رغ� ��م �أن طموحاتها
ال �ت �� �ص��دي��ري��ة ع��ال �ي��ة� ،أو التح ّرر
م ��ن ن�ي�ر االرت � �ه� ��ان التكنولوجي
م��ن خ�ل�ال ا��س�ت�ث�م��ارات ��ض�خ�م��ة يف
البحث والتطوير �ضرورية من �أجل
“كوريّة” �صناعتها و�أنظمتها.
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للخروج من الأزمة الأوكرانية:

ميكن �أن يعر�ض بايدن اتفاقية �سرية على بوتني!...
•• الفجر -فريد كابالن
ترجمة خرية ال�شيباين
م��ع ا�ستمرار وج��ود ق��وات رو�سية على احل��دود
الأوكرانية ،تظل خماطر احل��رب كبرية .يتحدث
الرئي�سان جو بايدن وفالدميري بوتني عن �إمكانية

التو�صل �إىل حل دبلوما�سي ،من �ش�أنه �أن مينح بوتني
و�سيلة حلفظ ماء الوجه للخروج من الأزم��ة التي
خلقها.
ال�س�ؤال هو ما �إذا كانا ي�ستطيعان ويريدان ابتكار
اتفاق مقبول للطرفني ،بالنظر �إىل كثافة ت�شابك
امل�صالح املت�ضاربة وراء هذا ال�صراع .هناك طريقة

لنـــزع فتيلهـــا دفعـــة واح���دة :ميكن لبايدن �أن
ي�ستلهم من جون كينيدي ويعر�ض �صفقة �سرية على
بوتني.
بعد حمادثة هاتفية ا�ستمرت �ساعة بني بوتني
وبايدن يوم ال�سبت  12فرباير� ،أظهر بيان البيت
الأبي�ض �أنه يبدو ال �شيء قد تغري؛ وجاء يف البيان

�أن بايدن حذر مرة �أخرى من �أن الواليات املتحدة
�ستجعل رو�سيا “تدفع الثمن ب�سرعة وبق�سوة” �إذا
غزت �أوكرانيا.
ومع ذلك ،يف م�ؤمتر �صحفي يف مو�سكو يف وقت الحق
من نف�س اليوم ،ك�شف م�ست�شار بوتني يوري �أو�شاكوف،
�أن املحادثة قد ذهبت �إىل �أبعد من ذلك بكثري.

15
19
19
و�أ� � �ش� ��ار �إىل ال� �ت ��اري ��خ الطويل
للتعاون ب�ين البلدين ،كما قال،
بايدن ،و�سلط ال�ضوء على العديد
من الق�ضايا التي ال تزال بحاجة
�إىل التعاون ب�ش�أنها ،وعر�ض عددًا
من الت�سويات الدبلوما�سية حلل
الأزمة (هنا ،مل يخ�ض �أو�شاكوف
يف التفا�صيل) .وق��ال بوتني �إنه
�سيفكر يف الأم� ��ر ،بينما ا�شتكى
م��ن �أن ال �غ��رب ي�ت�ج��اه��ل مطلبه
الرئي�سي� :أال تن�ضم �أوكرانيا �إىل
الناتو �أبدًا( .مرة �أخرى بعد ذلك
بقليل� ،أكد م�ؤمتر �صحفي عقده
“م�س�ؤول كبري يف الإدارة” رواية
�أو�شاكوف).
اتخذ بايدن وبوتني والرئي�س
الأوكراين فولودميري زيلين�سكي،
م ��واق ��ف م �ت �� �ش��ددة ب� ��� �ش� ��أن هذا
املو�ضوع :يقول بايدن �إن �سيا�سة
الباب املفتوح التي يتبعها الناتو
ال مي �ك��ن رف �� �ض �ه��ا ب �� �ش �ك��ل دائ ��م
لأوك��ران�ي��ا؛ وي�ق��ول بوتني ال من
امل �م �ك��ن ذل � ��ك� .أم � ��ا زيلين�سكي،
ف � �ي� ��وا� � �ص� ��ل ط � �ل� ��ب االن� ��� �ض� �م ��ام
�إىل احل �ل��ف ال �ع �� �س �ك��ري بقيادة
الأم��ري�ك�ي�ين .ان �أي ت��راج��ع عن
ه��ذه امل��واق��ف �س ُينظر �إل �ي��ه على
�أنه �ضعف� :ستتع ّر�ض م�صداقية
ال� � ��والي� � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ل�ضربة؛
و�سيخ�سر بوتني ما يراه فر�صته
الأخ � �ي ��رة لإع� � � ��ادة جم � ��ال نفوذ
رو� �س �ي��ا �إىل ح ��دوده ��ا الغربية؛
و�سيتعر�ض زيلين�سكي للم�ضايقة
م��ن ق�ب��ل ال�ق��وم�ي�ين املناه�ضني
لرو�سيا الذين يعتربون �أي حل
و�سط خيانة.
ه ��ل ه �ن��اك ط��ري �ق��ة للخروج
م��ن ه��ذا م��ع حفظ م��اء الوجه؟
درا� �س��ة احل��ال��ة الكال�سيكية هنا
هي �أزم��ة ال�صواريخ الكوبية عام
 ،1962رغم �أنه حتى اليوم ،بعد
خم�سة و�ستني عا ًما من وقوعها
(وخ �م �� �س��ة وث�ل�اث ��ون ع��ا ًم��ا بعد
رف ��ع ال���س��ري��ة ع��ن ج�م�ي��ع وثائق
و��س�ج�لات البيت االب�ي����ض) ،قلة
من امل��ؤرخ�ين ،وال �صحفي واحد
تقري ًبا ،فهموا ب�شكل كامل كيف
مت نزع فتيل تلك الأزمة.
�شرط واحد فقط :ال�سرية
يف خطوة يائ�سة� ،أر�سل ال�سكرتري
الأول للحزب ال�شيوعي لالحتاد
ال���س��وف�ي��ات��ي نيكيتا خروت�شوف
� �س��را � �ص��واري��خ ب ��ر�ؤو� ��س نووية
�إىل ك��وب��ا .قبل ذل��ك ب�ع��ام� ،أعلن
م�س�ؤولون �أمريكيون �أن “فجوة
ال�صواريخ”� ،أي تقييم وكالتهم
اال�ستخبارية للتفوق ال�سوفياتي
ال�ساحق املفرت�ض يف ال�صواريخ
البالي�ستية العابرة للقارات ،هي
�أ�سطورة.
لقد ك�شفت �أق �م��ار اال�ستطالع
اجل��دي��دة �أن��ه مل يكن لل�سوفيات
�سوى �أربعة من هذه ال�صواريخ؛
ف ��ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة جتاوزتهم
بكثري .لقد ر ّوج خروت�شوف لهذه
ال��رواي��ة بالتباهي ب ��أن م�صانعه
�صنعت �صواريخ “مثل النقانق”.
الآن �أدرك �أننا عرفنا �أن الو�ضع
لي�س كذلك .كان يخ�شى �أن تكون
ال��والي��ات املتحدة ت�ستعد لهجوم
ن��ووي �ضد االحت��اد ال�سوفياتي.
علما �أن��ه ال ميلك و�سائل للرد.
ول �ل �ت �ع��وي ����ض� ،أر� � �س� ��ل �صواريخ
متو�سطة املدى �إىل كوبا.
غري ان الرحلة مل تكن �سرية
مبا فيه الكفاية .يف � 14أكتوبر،
�شاهدت طائرة جت�س�س �أمريكية
من ط��راز � U-2أول �شحنة من
ال �� �ص��واري��خ ي �ت��م ت��رك�ي�ب�ه��ا على
اجل� ��زي� ��رة .ب �ع��د ي ��وم�ي�ن ،التقى
ال��رئ �ي ����س ج� ��ون ك �ي �ن �ي��دي بكبار
م �� �س �ت �� �ش��اري��ه يف غ ��رف ��ة جمل�س
ال ��وزراء بالبيت الأب�ي����ض .وعلى
مدار الثالثة ع�شر يو ًما التالية،
ال�ت�ق��وا ي��وم� ًي��ا ملناق�شة القرارات
ال� �ت ��ي ي �ت �ع�ين ات� �خ ��اذه ��ا (�سجل
ك� �ي� �ن� �ي ��دي ه � � ��ذه االج� �ت� �م ��اع ��ات
دون ع �ل��م م �� �س �ت �� �ش��اري��ه .وه ��ذه
ال �ت �� �س �ج �ي�ل�ات م �ت��اح��ة الآن يف
م�ك�ت�ب��ة ج ��ون ك �ن �ي��دي ،ومت ن�شر
الن�صو�ص).

كينيدي بالنفي).
هل �سيكون من املمكن احلفاظ
ع �ل ��ى � �س ��ري ��ة ه � ��ذا االل� � �ت � ��زام يف
ع ��امل ال �ي��وم امل �ح��ا� �ص��ر بو�سائل
الإع�لام وال�شبكات االجتماعية؟
ع� ��ام  ،1962ال �ت �ق��ى كينيدي
وم���س�ت���ش��اروه طيلة ث�لاث��ة ع�شر
ي��و ًم��ا يف غ��رف��ة جم�ل����س ال� ��وزراء
دون ان ي �ت �� �س � ّرب �أي ذك ��ر لهذه
االجتماعات �إىل ال�صحافة .وهذا
امر ي�ستحيل تخ ّيله اليوم .لكن
ماذا عن �صفقة �سرية مع بوتني،
ال��رج��ل ال ��ذي ال مت�ث��ل الأ�سرار
عنده م�شكلة؟
ه� ��ذه ط��ري �ق��ة ل �ل �ق �ي��ام بذلك
-رمبا.

وليام برينز قد يكون رجل املهمة

هل يلب�س بوتني جلد خروت�شيف؟

باملوافقة على �صفقة خروت�شوف ،رمبا يكون جون كينيدي قد منع مبفرده احلرب العاملية الثالثة
اال�ســـتلهام مـن
ج��ون كينيدي
يف �أزم�����ـ�����ة
ال�����ص��واري��خ
ال����ك����وب����ي����ة
عــــــام 1962
يف وق ��ت م ��ا ،يف � 18أكتوبر،
ت �� �س��اءل ك �ي �ن �ي��دي ع �م��ا ي � ��دور يف
ر�أ� ��س خ��روت���ش��وف ح� ًق��ا .الب��د �أن
ال��زع�ي��م ال�سوفياتي يعلم �أن��ه ال
ي���س�ت�ط�ي��ع االن �ت �� �ص��ار .رمب ��ا كان
فقط بحاجة �إىل طريقة لإخراج
�صواريخه مع حفظ ماء الوجه.
اق�ت�رح كينيدي �أن��ه رمب��ا ميكننا
�إخبار خروت�شوف�“ ،إذا ب��د�أت يف
�إخراجهم ،ف�سنقوم ب�إخراج تلك
املوجودة لدينا يف تركيا”.
وك ��ان ��ت ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة قد
ن�شرت حينها �صواريخ متو�سطة
امل� � ��دى ب � ��ر�ؤو� � ��س ن� ��ووي� ��ة هناك
ميكن �أن ت�ضرب جنوب االحتاد
ال �� �س��وف �ي��ات��ي .مل ي� ��ول �أي من
م�ست�شاري كينيدي �أدنى قدر من
االهتمام ملالحظاته.
بعد ت�سعة �أيام ،وبعد العديد من
ال�ل�ح�ظ��ات امل�ت��وت��رة ل�ل�غ��اي��ة ،قدّم
خروت�شوف نف�س العر�ض عالنية
� �س �ي �خ��رج � �ص��واري �خ��ه م��ن كوبا�إذا �أزل�ن��ا �صواريخنا م��ن تركيا.
�أحب كينيدي الفكرة على الفور.
و�أو� � �ض ��ح “يف ن �ظ��ر �أي رج ��ل يف
الأمم املتحدة ،و�أي رجل عقالين،
�سيبدو هذا ترتيبا عادال».

لكن جميع م�ست�شاريه -لي�س
ف�ق��ط اجل �ن�راالت ول�ك��ن ال ��وزراء
� ً
أي�ضا -عار�ضوا هذه الفكرة التي
اعتربوها خطرية.
“ا�ستم ّر يف ال�ضغط!” حثه
روب� ��رت م�ك�ن�م��ارا وزي ��ر الدفاع.
وح ��ذر م�ست�شار الأم ��ن القومي
م � ��اك ج � � ��ورج ب � ��ون � ��دي ،ب�صوت
يرتع�ش من الغ�ضب�“ :إذا بدا �أننا
نبادل الدفاع عن تركيا بالتهديد
يف كوبا ،ف�سن�شهد تراجعاً جذرياً”
يف ال�سلطة.
وت ��وق ��ع �آخ� � � ��رون �أن الأت � � ��راك
�� �س� � ُي ��ذل ��ون ،و�أن م�صداقيتنا
�ستدمر ،و�أن ذل��ك �سيكون نهاية
ال �ن��ات��و .ك��ل ه ��ذا ب�ي�ن�م��ا مل تكن
ال���ص��واري��خ يف تركيا ذات اهمية
كان هناك خم�سة ع�شر �صاروخً ا–وكان �سيتم ا�ستبدالها قري ًبا
ب �غ ��وا� �ص ��ات حم �م �ل��ة ب�صواريخ
بوالري�س� ،أكرث موثوقية.
را� ،أم��ر الرئي�س كينيدي
�أخ �ي� ً

�شقيقه ،روب ��رت ك�ي�ن�ي��دي ،وزير
ال� �ع ��دل (ال � � ��ذي ع ��ار� ��ض � ً
أي�ضا
ات� �ف ��اق� �ي ��ة ت � �ب� ��ادل ال� ��� �ص ��واري ��خ)
بالذهاب �إىل ال�سفري ال�سوفياتي
�أن��ات��ويل دوب��ري�ن�ين و�إخ �ب��اره �أننا
قبلنا ه��ذا احل��ل ال��و��س��ط ،ولكن
ب�شرط وحيد �أن يظل �سراً .و�إذا
ك���ش��ف ال �� �س��وف �ي��ات ع ��ن قبولهم
لهذه االتفاقية ،ف�سيتم �إلغا�ؤها
على الفور.
عهد كينيدي ب�شروطه ل�ستة
فقط من م�ست�شاريه (كان يخ�شى
ب�شدة العواقب ال�سيا�سية للتو�صل
�إىل حل و�سط مع الكرملني).
وباجتاه االخرين وبقية العامل،
طور ق�صة مفادها �أنه رف�ض تبادل
ال�صواريخ ،ولكنه وافق بد ًال من
ذلك على اقرتاح من خروت�شوف
ق��دم��ه يف ال �ي��وم ال �� �س��اب��ق :وافق
الأخري على �سحب �صواريخه �إذا
وعد كينيدي بعدم غزو اجلزيرة
ال�شيوعية كوبا �أبدًا.

زيلين�سكي وجت ّرع الدواء املر
يف ال �ي��وم ال �ت ��ايل ،الأح� ��د 29
�أكتوبر� ،أعلن خروت�شوف �سحب
ال�صواريخ ،و�أكد الن�سخة املح ّرفة
لالتفاق.
هل ميكن الدفاع عن
مثل هذا ال�سر اليوم؟
املثري للده�شة �أن هذا الرتتيب
ظل �سراً لفرتة طويلة جدًا .وكان
ال بد من انتظار عام  ،1982يف
الذكرى الع�شرين للأزمة ،عندما
ك��ان وج��ود الأ��ش��رط��ة على و�شك
الظهور ،ك�شف ماكنمارا وبندي
وم �� �س �ت �� �ش��ارون �آخ � � ��رون الق�صة
احل�ق�ي�ق�ي��ة �-أو ج ��زء م�ن�ه��ا (مل
يعرتفوا ب�أنهم ع��ار��ض��وا جمي ًعا
هذه االتفاقية ال�سرية).
�إذا مل ي�ت��م ال�ت��و��ص��ل �إىل هذا
االت � �ف� ��اق ،ل �ك��ان ي �ج��ب �أن تبد�أ
ال�ضربات اجلوية الأمريكية بعد
يومني ،ي��وم االثنني � 30أكتوبر
 500-غ � ��ارة ق �� �ص��ف تقليدية

ي��وم� ًي��ا طيلة خم�سة �أي ��ام ،يليها
غزو بري للجزيرة.
وك � ��ان � ��ت ب� �ع� �� ��ض ال � �� � �ص� ��واري� ��خ
ال �� �س��وف �ي��ات �ي��ة جم� �ه ��زة بالفعل
بر�ؤو�س حربية نووية؛ وكان من
املمكن �إطالقها انتقاما.
ورغم �أنه مل يكن معرو ًفا يف ذلك
الوقت ،فقد ن�شر ال�سوفيات �س ًرا
� 40أل��ف جندي يف كوبا ملواجهة
غ ��زو �أم��ري �ك��ي حم �ت �م��ل .بعبارة
�أخ� � ��رى ،ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى �صفقة
خ��روت �� �ش��وف ،رمب� ��ا ي �ك��ون جون
كينيدي قد منع مبفرده احلرب
العاملية الثالثة.
م � ��ا ع�ل��اق� ��ة ه � � ��ذا ب � ��الأزم � ��ة
الأوك��ران �ي��ة ل�ع��ام 2022؟ لقد
ع ��ر� ��ض ب ��وت�ي�ن ح �ل� ً�ا -خم��رج��ا
وه��و �إبقاء �أوكرانيا خ��ارج حلفال�ن��ات��و -وال ��ذي و�صفه اجلميع،
مب ��ن ف �ي �ه��م ب� ��اي� ��دن ،ب� ��أن ��ه غري
م� �ق� �ب ��ول ،م� ��ع االع � �ت � ��راف ب � ��أن
�أوكرانيا لن ُي�سمح لها باالن�ضمام

�إىل الناتو قبل زمن طويل �إن مل
يكن مطلقا.
�أب�سطها هو قبول بايدن اقرتاح
ب ��وت�ي�ن -وح� �ظ ��ر دخ � ��ول الناتو
ع�ل��ى �أوك��ران �ي��ا �إىل الأب � ��د .لكن
ه��ذا احل��ل يطرح ث�لاث م�شاكل.
بداية ،وعد من امل�ستحيل الوفاء
به؛ حتى لو �أراد بايدن ذلك ،فال
توجد طريقة ال�ستبعاد ان�ضمام
�أوكرانيا �إىل الأبد .ثان ًيا� ،ستكون
نهاية النفوذ الأمريكي يف العامل،
و�سي�سعى جميع احللفاء الآخرين
قري ًبا �إىل حامية ج��دي��دة .حتى
ج��ون كينيدي ع��ام  1962كان
يعلم �أنه ال ي�ستطيع قبول اقرتاح
خروت�شوف عالنية .وك��ان عليه
�أن يبقي الأم ��ر � �س��راً (ح�ت��ى �أنه
كذب على �سلفه ،دوايت �أيزنهاور.
عندما �أبلغ اجل�نرال ال�سابق ذي
اخل �م ����س جن ��وم ب � ��أن الأزم � ��ة قد
انتهت� ،س�أله �أيزنهاور عما �إذا كان
ق��د �أب ��رم �صفقة ��س��ري��ة .ف�أجاب

هل من املمكن احلفاظ على �سرية هذا االلتزام يف عامل اليوم الذي حتا�صره و�سائل الإعالم وال�شبكات االجتماعية؟

كيندي وخروت�شيف نزعا الفتيل �سريا

هل يقبل بايدن باتفاق �سري؟

بع�ض االحتماالت
ميكن �أن ير�سل بايدن مبعوثاً
�سر ًيا �إىل بوتني .قد يكون مدير
وك��ال��ة امل�خ��اب��رات امل��رك��زي��ة وليام
برينز اختيا ًرا جيدًا؛ لقد �سبق ان
قام برحالت �سرية �إىل مو�سكو.
مي� �ك ��ن �أن ي ��ذه ��ب ب �ي�رن ��ز �إىل
ه�ن��اك وي �ق��دم م��ا ي�ل��ي� :أوكرانيا
لن تن�ضم �إىل الناتو طاملا بايدن
يف ال �� �س �ل �ط��ة .م ��ن وج� �ه ��ة نظر
ع�م�ل�ي��ة ،ه��ذا ه��و احل��د الأق�صى
ال��ذي ميكن �أن يعد به الرئي�س.
وم��ع ذل��ك ،ق��د ي�ضيف� ،إذا �أعلن
بوتني تعهده علنًا ،ف��إن ال�صفقة
��س�ت�ن�ت�ه��ي -ول �ي �ك��ن م �ت ��أك �دًا من
ان�ضمام �أوكرانيا �إىل الناتو بداية
من الأ�سبوع املقبل.
ق��د ي�ضيف ب�يرن��ز �أي �� ً��ض��ا� ،إذا
�سحبت رو�سيا قواتها من �أوكرانيا
و�أعادتها �إىل قواعدها الأ�صلية،
ف ��إن بايدن �سيفعل كل ما قدمه
يف امل �ح��ادث��ات ال���س��اب�ق��ة ،ويتخذ
خطوات خمتلفة ال�ستعادة الثقة
بني البلدين وحتقيق اال�ستقرار
يف العالقات بينهما.
بع�ض االحتماالت :العودة �إىل
معاهدة الأج ��واء املفتوحة التي
تهدف �إىل ال�سيطرة على الأ�سلحة
ال� �ت ��ي ان �� �س �ح��ب م �ن �ه��ا الرئي�س
ترامب .فلرياقب املفت�شون جميع
ال�ت��دري�ب��ات الع�سكرية وعمليات
ن�شر ال�صواريخ يف املنطقة.
وت �ن �ظ �ي��م م� ��ؤمت ��ر ح� ��ول الأم� ��ن
الأوروب � � ��ي ،ل�ي���ش�م��ل االعتبارات
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��امل �� �ص��ال��ح وال�شواغل
ال��رو��س�ي��ة .وم�ف��او��ض��ات مفتوحة
ل�ت�ب��دي��د ال�غ�م��و���ض يف اتفاقيات
مين�سك ،م�ع��اه��دة وق��ف �إطالق
ال �ن��ار ه ��ذه ال �ت��ي وق�ع�ت�ه��ا رو�سيا
و�أوك ��ران� �ي ��ا ع ��ام  2015ولكن
االخ �ت�لاف��ات يف التف�سري حالت
دون تنفيذها.
وقد حتدث م�س�ؤولون �أمريكيون
ورو�س كبار عن ا�ستئناف اتفاقات
مين�سك ك�ط��ري�ق��ة ل�ل�خ��روج من
الأزم��ة .وق��د ح��ان الوقت لو�ضع
هذا االقرتاح يف االختبار.
ريا� ،سيتعني على زيلين�سكي
�أخ ً
امل��واف�ق��ة على ال�ت��وق��ف ع��ن طلب
االن �� �ض �م��ام �إىل ال �ن��ات��و ،مقابل
� �ض �م��ان��ات �أم� �ن� �ي ��ة وم�ساعدات
اقت�صادية وا��س�ع��ة ال�ن�ط��اق .هذا
�أي�ضا يجب �أن يبقى طي الكتمان،
مل �ن��ع الإط ��اح ��ة ب��ه م��ن ال�سلطة
م��ن قبل القوميني الأوكرانيني
املتطرفني.
ك��ل ه��ذا �سي�سمح ل�ب��وت�ين �أن
ي�صرخ ل�ل�ع��امل“ :لقد �أخربتكم
�أن � �ن� ��ي ك� �ن ��ت �أج � � � ��ري ت ��دري� �ب ��ات
ع�سكرية فقط”.
و�سيكون را�ضيا عن �أخذ خماوفه
الأم �ن �ي��ة يف االع �ت �ب��ار ،وق ��د يتم
الإ�شادة به كرجل �سالم.
هل هذه االحتماالت ممكنة؟ ال
اع��رف .يعتمد الكثري على نوايا
بوتني.
�إذا ك ��ان ك��ل م��ا ي��ري��ده ه��و حل
ق�ضية �أوكرانيا بالقوة يف الأيام �أو
الأ�سابيع القليلة املقبلة ،فيمكن
لبايدن �أن يربم جميع ال�صفقات
التي ي��ري��ده��ا ،فلن ينجح �شيء.
و�إذا كان يبحث عن خمرج يحفظ
م ��اء وج �ه��ه ،ف �ق��د ت �ك��ون �صفقة
�سرية كهذه هي ال�سبيل الوحيد
للخروج من الأزمة.
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اجلمعة  18فرباير  2022العدد 13472

اجلمعة  18فرباير  2022العدد 13472

اجلمعة  18فرباير  2022العدد 13472

اجلمعة  18فرباير  2022العدد 13472

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

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

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

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

اجلمعة  18فرباير  2022العدد 13472

اجلمعة  18فرباير  2022العدد 13472

اجلمعة  18فرباير  2022العدد 13472

اجلمعة  18فرباير  2022العدد 13472

17
االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70535

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�ستئنافية
مكتب ادارة الدعوى

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70197

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0004500جتاري (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0004950جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :حممد ابو القا�سم ابو اخلري  -جمهول حمل الإقامة  :عجمان -
ال�صناعية  -دوار الكي  -هاتف  0545137101رقم مكاين 4668207455
(باللغتني العربية والإجنليزية)
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/2/24أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى  - 2دائرة اليوم
الواحد) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/8م.

�إىل املدعي عليه  :ات�ش اى جى لل�صناعات املعدنية (ذ م م) وميثلها مديرها هاين جمال
�أبوالغيط �سيد �أحمد .جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان عجمان ال�صناعية � 1شربة رقم
 13,14هاتف رقم � 067486157ص ب  5705رقم مكاين 4712908815
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/3/3أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
 ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه .حرر بتاريخ  2022/2/16م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
�إميان �أحمد العو�ضي

مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70349

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0050495
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول � :سليمان علي �سليمان خلفان النقبي  ،اجلن�سية الإمارات
�إىل الطرف الثاين  :علي احمد �سعيد را�شد اليماحي  ،اجلن�سية الإمارات
باال�سم التجاري (اللم�سة ال�شفافة لتنظيف وتلميع ال�سيارات) ن�شاط الرخ�صة (تنظيف
وتلميع ال�سيارات) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف ال�شارقة  -رخ�صة مهنية
رقم  788672ال�صادر بتاريخ  2021/6/23يف دائرة التنمية الإقت�صادية ال�شارقة.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0050319
تنازل /بيع

70535

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد :جا�سم حممد عبدالرحمن احلمر ال علي  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يرغب يف البيع والتنازل عن ن�سبة  %50من كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد :يو�سف حممد عبدى
 اجلن�سية ايران  ،كما يرغب ال�سيد جا�سم حممد عبدالرحمن احلمر ال علي  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدةيف البيع والتنازل عن ن�سبة  %48من كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد :را�شد حممد عبدي اجلن�سية
ايران  ،كما يرغب ال�سيد جا�سم حممد عبدالرحمن احلمر ال علي  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة يف البيع
والتنازل عن ن�سبة  %2من كامل ح�صته البالغة  %10وذلك اىل ال�سيدة /حوريه ح�سن �صالح احمد ال علي ،
اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة يف الرخ�صة (رواق االوركيد للتجارة) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )775598ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية  ،تعديالت اخرى  :تغيري اال�سم التجاري من
(رواق االوركيد للتجارة) اىل (رواق االوركيد للتجارة ذ م م)  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخرين .وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا
االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي
اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70392

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  AJCFICIPOR2021 / 0004866جتاري (جزئي)

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70197

 2021/452تنفيذ جتاري

اعالن املنفذ �ضده /عدنان يو�سف عبدالكرمي الب�ستاين
االمارات را�س اخليمة الظيت 0503776377 -

بناء على طلب املحكوم له/بنك ابوظبي التجاري � ،ضد املحكوم عليه/عدنان يو�سف عبداهلل
عبدالكرمي الب�ستاين وعلى الأمر ال�صادر من قا�ضي التنفيذ يف ملف التنفيذ رقم  452ل�سنة
 2021تنفيذ جتاري ف�إننا نخطركم ب�أداء الدين امل�ستحق عليكم ومقداره ()4471696.38
درهم فقط -خالل خم�سة ع�شر يوم من تاريخ الإخطار واال �سوف يتم بيع العقار العائد ملكيته
للمحكوم عليه باملزاد العلني.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/25135

70197

املنذر  :ال�سيد � /سيف بن حممد بن عبداهلل ال�شام�سي � ،إماراتي اجلن�سية ،
مي �ث �ل��ه ب ��ال ��وك ��ال ��ة  /ه ��ا�� �ش ��م اب ��وال� �ق ��ا�� �س ��م ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ع� �ب ��دال� �غ� �ف ��ار  ،ب ��رق ��م امل� �ح ��رر
( )2018/1/252009العنوان  :دبي  -الرب�شاء  - 1برج ي�س بزن�س مكتب رقم - 110
خلف اللولو هايرب ماركت ومقابل اكادميية دبي االمريكية .هاتف 044478808 :
املنذر �إليهما  /1 :جنمة الب�ستان للتجارة (�ش.ذ.م.م)  /2اقبال ح�سني علي اكرب  -العنوان :
دبي  .ام الرمول  ،م�ستودع رقم  A4بجانب �شركة امناء اخلليج  -هاتف 0569471280 :
يخطر املنذر املنذر �إليهما ب�ضرورة دف��ع كامل مت�أخرات االيجار يف م��دة اق�صاها �شهر من
تاريخ الن�شر ،و�إال �سي�ضطر املنذر لإتخاذ الإجراءات القانونية الالزمـة �ضـد املنذر �إليهمـا مـع
�إلزامهمـا بجميع امل�صروفات والر�ســــــــــوم الق�ضـــــــــائية وفوائـد التـ�أخري واتعاب املحاماة وبدل
العطل وال�ضرر.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0050375
تنازل /بيع

عن طريق الن�شر
حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية
دائرة التنفيـذ

�إعـالن
حيث �أن ال�سيد  :حممد رفيق كاالمبابيكال  -هندي اجلن�سية  -ميلك الرخ�صة التجارية
(كافترييا الكوب الذهبي) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم
( )735211حيث ان ال�سيد/حممد رفيق كاالمبابيكال هندي اجلن�سية يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((كافترييا الكوب الذهبي)) البالغة
(� )%100إىل ال�سيد /كيالم باديكال حمى الدين  -هندي اجلن�سية  -تنازل �صاحب الرخ�صة
لآخر ،و عمال بن�ص املادة ( )14فقره  5من القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �ش�أن
الكاتب العدل ،فقد اقت�ضى ن�شر هذا الإعالن للعلم و انه �سوف يتم الت�صديق على الأجراء
امل�شار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه �أي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع
ال�سبل القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل

70197

اعالن بالن�شر
للم�ست�أنف �ضده للح�ضور �أمام مكتب �إدارة الدعوى
يف �صحيفتني �إحداهما ناطقة باللغة الإجنليزية
يف الإ�ستئناف رقم  2022/88مدين

بناء علي طلب امل�ست�أنف  :علي مو�سى و�أوالده للمقاوالت
امل�ست�أنف �ضده  :حممد را�شد فواز العا�شق
انت مكلف باحل�ضور امام مكتب �إدارة الدعوى رقم ( )337مبحكمة
ا�ستئناف ال�شارقة �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وت�ق��دمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك يف يوم اخلمي�س
امل��واف��ق  2022/2/24يف ال��دع��وى امل��ذك��ور رقمها �أع�ل�اه  -بو�صفك
م�ست�أنف �ضده.
مكتب ادارة الدعوى

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70535

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/23965

رقم املحرر 2021/1/249678
املنذر  :بر�ستيج للخدمات العامة �ش.ذ.م.م
املنذر �إليها  :جي ايه ال لل�شحن و التخزين ذ.م.م (فرع)
املو�ضوع � :إنذار بالتكليف بالوفاء
�أوال ً :املنذرة هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تبا�شر ن�شاطها يف جمال اعمال الطالء والدهانات للمباين و خدمات التنظيف الداخلية
للمباين و خدمات ادارة من�شئات اعمال البال�سرت و اعمال النجارة و تركيب االر�ضيات اخل�شبية و اعمال تبليط االر�ضيات و اجلدران،
وتتخذ من �إمارة دبي مقرا ملزاولة ن�شاطها التجاري بالرخ�صة التجارية رقم (� )106853صادرة عن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي.
ثانياً  :املنذر �إليها هي فرع من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تبا�شر ن�شاطها يف جمال خدمات حتميل و تفريغ الب�ضائع و خدمات حزم
الب�ضائع و تتخذ من املنطقة احلرة جلبل علي مقرا ملزاولة ن�شاطها التجاري مبوجب رخ�صة رقم ( .)158060ثالثاً  :تر�صد بذمة
املنذر اليها ل�صالح املنذرة مبلغا وقدره  32,189.00اثنان ثالثون والف و مائة وت�سعة وثمانون درهما) .رابعاً :حيث انه و لتاريخه
مل تبادر املنذر اليها ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمتها ل�صالح املنذرة والبالغ قدره  32,189,00اثنان و ثالثون الف ومائة وت�سعة وثمانون
درهما) .عليه  ،ف�إن املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليها بالوفاء باملبلغ املرت�صد بذمتها والبالغ قيمته ( 32,189.00اثنان و
ثالثون الف و مائة و ت�سعة و ثمانون درهما) خالل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمهم لهذا الإنذار حتت طائلة �إتخاذ الإجراءات القانونية
للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم وامل�صاريف.

الكاتب العدل

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0050403
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد � :شانافا�س ابراهيم كوجنو ,اجلن�سية  :الهند ,يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد  :حممد ماتوكاراتي
باليكاندي  ,اجلن�سية  :الهند  ,يف الرخ�صة امل�سماه ((ا�ضواء القمر لتجارة الهواتف املتحركة))
والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم( )736808ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية  ،تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر،،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -مانوج جون جون ماثيو
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICIVS2021 /0004447مدين

�إىل املحكوم عليه  :مانوج جون جون ماثيو
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ا�شرف ابراهيم كوتى  -اجلن�سية هندي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 111206
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املدعي عليه � :صيدلية فري�ست كري ل�صاحبها  /حممد ندمي �أخرت حممد عبداهلل
جمهول حمل الإقامة  :عجمان النعيمية ( )2حمل رقم � 4ص ب  20223عجمان هاتف رقم
 0504538325الربيد الإلكرتوين firstcare@hotmail.com
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/2/23أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه .حرر بتاريخ  2022/2/16م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حمكمة التنفيذ املدنية

الهالل كابيتال
اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

�ضد  /املتنازع �ضده  :فريد نورى اف�شار
املقامة من � /شهرام �شريزاد احمدنزاد ابنكار
مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم مبركز الت�سوية الودية للمنازعات
حتت الدعوى رقم  2022/32تعيني خربة  ،وحيث انه مت ندبنا خبريا
ح�سابيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون االثبات ل�سنة
 1992م بخ�صو�ص اعمال اخلربة امام املحاكم ،ندعوكم حل�ضور اجتماع
اخلربة عن بعد عن طريق تطبيق  ZOOMوذلك يوم الثالثاء املوافق
 2022/2/22يف متام ال�ساعة  12.00ظهرا  ،ويرجى منكم اح�ضار كافة
امل�ستندات امل�ؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع.
اخلبري احل�سابي وامل�صريف
حممد �سعيد ال�شريف

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
يف الق�ضية رقم  2022/55جتاري م�صارف جزئي

املرفوعة من  :بنك �أبوظبي التجاري
بوكالة  :اميان الرفاعي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�ضد املدعي عليه  :طارق عارف ذبيان
باال�شارة اىل كتاب حمكمة دبي امل��ؤرخ يف  2022/2/7واملت�ضمن تكليفي خبريا
يف الق�ضية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�ضية
امل��ذك��ورة ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  2022/2/24ال�ساعة � 11.00صباحا .على
ان يلتزم املدعي عليه بالإت�صال بهاتف مكتب اخلبري العالمه باجراءات والآلية
املتبعة لعقد االجتماع املراد عقده بالتاريخ والتوقيت املبني �أعاله  ...علما �أن بيانات
التوا�صل مع مكتب اخلبري هي  :هاتف رقم 04/2999000
بريد �إلكرتوين experts@alhilalcapital.ae :
اخلبري /احمد ماجد لوتاه -رقم قيد ()111

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/23960

70392

رقم املحرر 2022/1/249694
املنذر  :الدانوب ملواد البناء  -ذ.م.م  ،املنذر �إليهم  -1 :ليفربول للتجارة العامة  -م�ؤ�س�سة فردية ملالكها مانع علي حممد �صادق
البلو�شي  -2 ،مانع علي حممد �صادق البلو�شي  -اماراتي اجلن�سية ب�صفته مالك امل�ؤ�س�سة
املو�ضوع � :إنذار بالتكليف بالوفاء
�أوال  :املنذرة �شركة ذات م�سئولية حمدودة تبا�شر ن�شاطها يف جمال بيع االدوات ال�صحية و متديداتها و بيع منتجات احلديد و بيع
حديد الت�سليح و بيع البالط و بيع االخ�شاب و جتارة اال�سمنت و اجلب�س واال�سترياد و الت�صدير وخدمات حقول و من�ش�أت النفط
و الغاز الربية و البحرية مبوجب رخ�صة جتارية رقم  CN- 101588ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية ب�أبوظبي .ثانياً
 :املنذر �إليها هي م�ؤ�س�سة فردية تبا�شر ن�شاطها يف جم��ال التجارة العامة و اال�سترياد و الت�صدير مبوجب رخ�صة جتارية رقم
 CN-1411247ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية ب�أبوظبي .ثالثا  :تر�صد بذمة املنذر اليهم ل�صالح املنذرة مبلغا وقدره
( 49,826,15ت�سعة و اربعون الف و ثمامنائة و�ستة و ع�شرون درهما وخم�سة ع�شر فل�سا) .رابعاً .:حيث انه و لتاريخه مل يبادر
املنذر اليهم ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمتهم ل�صالح املنذرة ( 49,826,15ت�سعة واربعون الف و ثمامنائة و �ستة و ع�شرون درهما
وخم�سة ع�شر فل�سا) .ف�إن املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليهم بالوفاء باملبلغ املرت�صد بذمتهم و البالغ قيمته 49,826,15
(ت�سعة واربعون الف و ثمامنائة و �ستة و ع�شرون درهما و خم�سة ع�شر فل�سا) خالل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمهم لهذا الإنذار حتت
طائلة �إتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف.

الكاتب العدل

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0050332
تنازل /بيع � -إعالن بالن�شر

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

املنفذ �ضده  /مركز ال�شارقة لال�ستثمار ذ.م.م
العنوان :ال�شارقة  -النهدة  -خلف �شارع االحتاد  -مكتب رقم  111طابق رقم  - 1هاتف رقم 0507274076
ل�صالح طالب التنفيذ  /ال�شيخ خالد في�صل خالد �سلطان القا�سمي
تعلن حمكمة ال�شارقة االب�ت��دائ�ي��ة االحت��ادي��ة للجميع ب��أن��ه �سينعقد م��زاد علني وذل��ك على م��وق��ع االم ��ارات ل�ل�م��زادات http://www.
 emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهراً يوم اخلمي�س املوافق  ,24/02/2022وذلك لبيع العقارات العائدة ملكيتها
للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقارات على النحو التايل:
قطعة رقم  1/22ملك مبنطقة عرقوب ال�صناعية ب�إمارة ال�شارقة ،ب�سعر التقييم  690,000درهم (�ستمائة وت�سعون �ألف درهم) ،وهو عبارة
عن (ار�ض ف�ضاء).
قطعة رقم  38/1ملك مبنطقة عرقوب ال�صناعية ب�إمارة ال�شارقة ،ب�سعر التقييم  1,095,000 :درهم (مليون وخم�سة وت�سعون �ألف درهم)،
وهو عبارة عن (ار�ض ف�ضاء).
قطعة رقم  52/1ملك مبنطقة عرقوب ال�صناعية ب�إمارة ال�شارقة ،ب�سعر التقييم  1,050,000 :درهم (مليون وخم�سون �ألف درهم) ،وهو
عبارة عن (ار�ض ف�ضاء).
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين للإمارات للمزادات www.
 emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع
املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70535

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد� /شادي حممد ر�ضوان زيزان� ,سوري اجلن�سية يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %50وذلك اىل ال�سيد /كرمي على ابراهيم جاد املوىل -
اجلن�سية م�صري  ،و ال�سيد/م�صطفى وليد الها�شمي� ,سوري اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن
كامل ح�صته البالغه  ,50%وذلك اىل ال�سيد  /دا�سون كافيندا دون فيجيويكراما جوناوار دانا
 اجلن�سية �سريالنكا ,يف الرخ�صة امل�سماه (ركن ال�صنوبر كافيه) والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقةمبوجب رخ�صة رقم ( )779525ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت
�أخرى  :تغيري وكيل اخلدمات ,خروج �شركاء ودخول �آخرين  ،تنازل �صاحب الرخ�صه الآخر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0050370
تنازل /بيع

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70197

يف الدعوى رقم  AJCAPSHPAF2022 /0000028الأحوال ال�شخ�صية
بالن�شر وعلى لوحة �إعالنات املحكمة

امل�ست�أنف �ضده  :مرييال كنخ  -عنوانه  :الإمارات �إمارة عجمان منطقة الرميلة � 2شارع رقم
 28فيال رقم  6خلف م�ساكن كورني�ش عجمان رقم مكاين 4223410602
ليكن معلوما لديك �أن امل�ست�أنف  :احمد يو�سف حممد علي كنخ
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بتاريخ  ، 20.../..../...يف الدعوى الإبتدائية رقم /0000028
 AJCAPSHPAF2022املحكمة الإ�ستئناف ال�شرعية  -الأحوال ال�شخ�صية
فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�ضاء  ......يوم .......
املوافق  2022/2/28ال�ساعة � 9.00صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم
ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�ضائية
عمر را�شد املهريي

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ر�ضا غلوم �سعيد غلوم
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2022 /0000392جتاري (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :ر�ضا غلوم �سعيد غلوم  -العنوان � :إمارة ال�شارقة القاد�سية بيت غلوم �سعيد رقم 10
بالقرب من بقالة �شعب هاتف املنزل 065223464
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك �أبوظبي التجاري (بنك الإحتاد الوطني ال�سابق)
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 630146.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات
التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

70197

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIINJ2022 /0000964م�ستعجل

�إىل  :امیریجری ماجنمنت (م.م.ح)
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -املنطقة احلرة بال�شارقة مكتب كيو اية 26-8-1
نعلمكم ب�أن املدعي (ة)  /جيم الك�ساندر اندر�سون
العنوان  /حمل الإقامة  :دبي  -ديرة � -سيتى افنيو  -الطابق ال�سابع 703
رقم الهاتف  - 971566380465 :قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بــ :
ثانيا  :الق�ضاء بندب خربة حما�سبية تكون مهمتها االطالع على م�ستندات النزاع املاثل واالنتقال ملقر املدعى عليها االوىل
ملراجعة ملفات املدعى عليها االوىل االلكرتونية وانظمتها املحا�سبية وعلى النظام االلكرتوين الذي قام بت�أ�سي�سه املدعي لدى
مقر املدعى عليها االوىل  ،واالطالع على التحويالت املالية التي قام بها املدعى عليه الثاين مل�صلحة املدعي والتي متثل جزء
من املبالغ امل�ستحقة للمدعي بذمة املدعى عليهما  ،كذلك اال�ستماع اىل املخت�صني والفنيني من جانب املدعي والذي ي�شرفون
على النظام االلكرتوين حمل النزاع  ،وبالنتيجة ح�صر جميع املبالغ املالية التي قام بتحقيقها املدعى عليهما وح�ساب الن�سبة
املتفق عليها بني الطرفني و�صوال اىل تقدير املبالغ امل�ستحقة بذمة املدعى عليهما .ويحتفظ املدعي بحقه يف تعديل طلباته
اخلتامية على ال�ضوء النتيجة التي �ستخل�ص �إليها اخلربة املنتدبة .ثالثا  :الزام املدعى عليهما بالر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة دائرة الأم��ور امل�ستعجلة الثانية حمكمة ال�شارقه الإحتادية �صباح يوم الثالثاء ،
املوافق  2022/03/01ال�ساعة  08:30لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل
معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

70021

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب ��أن ال�سيد /يا�سني مياه توكو  -بنغالدي�شي اجلن�سية ميلك
م�ؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات امل�سماه (كافترييا اركاين) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة جتارية رقم ( ، )215658ويرغـب ال�سيد/يا�سني مياه توكو مياه -
بنغالدي�شي اجلن�سية  -يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل
ال�سيد  /حممد كبري تيتو ميـاه  -بنغالدي�شي اجلن�سية .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة
( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70197

وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم  127ل�سنة 2017
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)

االمارات العربية املتحدة

70197

70197

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0005015جتاري (جزئي)

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70535

70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة �إ�صدار القرار بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار املرهون بدبي قطعة االر�ض رقم ( )251منطقة
برج خليفة  ،دبي  -متهيدا لبيعها باملزاد العلني وفقا للإجراءات املعمول بها لدى دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي نظري املديونية املرت�صدة يف ذمة املنفذ �ضده
البالغ قدرها  1.290.772.333.72درهم
طالب التنفيذ :بنك الإمارات دبي الوطني � -ش م ع  -و�آخرون  -عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي  -هاتف رقم /
 - 04/3874225موبايل رقم Emai/maliklaw@Emirates.net.ae 055/7016552
وميثله  :نوف يو�سف ح�سن علي ها�شم احلمادي
املطلوب �إعالنه  :ال�شيخ  /خالد بن زايد بن �صقر ال نهيان
عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -يعلن بوا�سطة الوكيل القانوين اال�ستاذة  /هند بابكر النور  -جمموعة بن زايد  -بوليفارد ال�شيخ حممد بن را�شد  -منطقة داون
تاون دبي  -برج خليفة  -مبنى بوليفارد بالزا  -تاور khaled@binzayed.ae - 0506347021 - 2
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده  :جمموعة بن زايد (�شركة م�ساهمة عامة) و�شركة بن زايد للمقاوالت
املنفذ �ضده � :شركة بن زايد لال�ستثمار  -املنفذ �ضده  :الأول القاب�ضة
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/2/23ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى
اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع
ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر
الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض ف�ضاء  -املنطقة  :اخلليج
التجاري  -رقم االر�ض  - 106رقم البلدية  - 346- 687 :امل�ساحة  3812.92 :مرت مربع  -التقييم  90292157 :درهم.
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70392

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  34/2019/250بيع عقار مرهون

االمارات العربية املتحدة

قا�ضي التنفيذ

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70533

حماكم دبي االبتدائية

يف الدعوى  2022/32تعيني خربة

�إخطار ب�أداء الدين
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حماكم دبي

اعــــالن بالن�شـــر

�إىل املدعى عليه  :الن�سمة ال�ستقدام االيدي العاملة
نحطيكم علما ب�أنه بتاريخ 2020/8/11م قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعــــــــوى
املذكورة بالرقم �أعاله املدعي � :سامل را�شد �سامل را�شد ال�شام�سي
بالتايل  :قررت املحكمة  -:ب�إلزام املدعى عليه �أن يرد للمدعي مبلغ  10125درهم
والفائدة بواقع  %5من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  15/12/2021وحتى ال�سداد
التام و�ألزمت املدعي عليه الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة,
ورف�ضت ما عدا ذلك من الطلبات .حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من
اليوم التايل ال�ستالمك هـذا التبليت .حرر بتاريخ 2022/02/11
حرر بوا�سطة املوظف
املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
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العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70392

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFIPOR2022 /0000579جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :االتقان الهند�سي ملقاوالت البناء ذ.م.م  -وميثلها مديرها  /عالء �سليمان على التاجوري (اجلن�سية ليبيا)
جمهول حمل الإقامة � :إمارة ال�شارقة  ،املجاز � ،شارع كورني�ش البحرية  ،مكتب رقم  ، 805ملك ال�شيخ عبداهلل بن حممد
القا�سمي هاتف متحرك � 0522540948 :ص.ب83788 -:
�أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/03/03أم��ام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة االبتدائية
املدنيه  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )6شخ�صيا ً �أو بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
�أعاله  -بو�صفك مدعى عليه.
املطالبة
 )1الت�صريح بقيد الدعوى  ،وحتديد �أقرب موعد جل�سة لنظرها  ،و�إعالن املدعى عليها بالئحة الدعوى
� )2ضم ملف النزاع رقم  2021/4208نزاع جتاری ایل ملف الدعوى املاثلة.
 )3الزام املدعى عليها ب�سداد مبلغ وقدره ( )425.000.00درهم (اربعمائة وخم�سة وع�شرون الف درهم)  ،مع �إلزامه
ب�أن ت�ؤدى للمدعية االرباح املتفق عليها بواقع  %50من امل�شروع املذكور اعاله مع الزامها ب�أداء فائدة قانونية بواقع 12%
�سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى تاريخ ال�سداد التام لكامل مبلغ املديونية.
� )4إلزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
مكتب اخلدمات الق�ضائية
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الفجر الريا�ضي
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حممد بن �سلطان بن خليفة ي�شيد ب�أجندة البطوالت البحرية وجهود فرق العمل
•• �أبوظبي -وام:

18

�أكد ال�شيخ حممد بن �سلطان بن خليفة �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة نادي �أبوظبي
للريا�ضات البحرية �أن مو�سم  2022للريا�ضة البحرية �سجل بداية قوية من
خالل ال�سباقات والبطوالت املختلفة التي �أخ��ذت حيزا على الأجندة التنظيمية
لكافة ال�سباقات الرتاثية واحلديثة ،م�شيدا مبا تقوم به فرق العمل املختلفة يف
النادي عرب اجلهود التنظيمية لل�سباقات البحرية.
وق��ال ال�شيخ حممد بن �سلطان بن خليفة �إن "البطوالت م�ستمرة وتعمل ب�آلية
متناغمة عرب الأجندة التي مت و�ضعها لتنظيم الفعاليات ب�شكل �شبه �أ�سبوعي يف
العا�صمة �أبوظبي و�شهدنا الأ�سابيع املا�ضية �إقامة اجلولتني الأوىل والثانية من

�سباقات املحامل ال�شراعية فئة  60قدما ،وتنطلق الأ�سبوع املقبل بطولة الإمارات
للفورموال  4و�سباق املحامل ال�شراعية  22قدما ،بالإ�ضافة ال�ستمرار البطوالت
والأجندة اخلا�صة بالريا�ضة البحرية طوال الأ�شهر املقبلة".
وتنطلق يوم الأح��د املقبل مناف�سات وحت��دي اجلولة االوىل من بطولة الإمارات
ل��زوارق الفورموال  ،4وه��ي البطولة امل��درج��ة �ضمن �أج�ن��دة الريا�ضات احلديثة
يف جدول بطوالت النادي ،والتي حتمل �إقباال وح�ضورا لدى حمبي وع�شاق هذه
الريا�ضة.
وكان نادي �أبوظبي للريا�ضات البحرية قد �أعلن عن فتح باب الت�سجيل فيها منذ
�أي��ام ،لإتاحة الفر�صة للم�شاركني للت�سجيل يف ال�سباق ،ومن املقرر �أن يغلق باب
الت�سجيل قبل البطولة بيوم ،وتعد �سباقات الفورموال  4من املناف�سات الريا�ضية

احلديثة .وتنطلق امل�سابقة يوم الأحد منذ ال�صباح الباكر مع الت�سجيل الر�سمي يف
البطولة للفرق امل�شاركة والفح�ص الفني للزوارق ،ويف متام الثامنة �صباحا يبدا
االجتماع اخلا�ص باملت�سابقني وحتديد �أبرز القوانني واللوائح وتو�ضيح �أهم البنود
يف ال�سباقات ،ثم انطالقة التجارب احلرة الحقا يف متام العا�شرة �صباحا ،وبعدها
فرتة �سباق الزمن الأف�ضل وحتديد املراكز ،ثم انطالقة ال�سباقني الرئي�سي الأول
والثاين من الثالثة ظهرا وحتى الرابعة والن�صف ع�صرا ليليها تتويج الفائزين
والأبطال.
ومت حتديد م�سار ال�سباق كي يكون على امتداد كورني�ش �أبوظبي ويف منطقة كا�سر
الأمواج بالتحديد ،بالإ�ضافة �إىل التوا�صل مع كافة اجلهات من �أجل �إقامة ال�سباق
وتفا�صيله املختلفة يف هذا اليوم.

مهرجان التحدي للجوجيت�سو ينطلق اليوم يف �أبوظبي مب�شاركة قيا�سية
•• �أبوظبي-الفجر

ينطلق ال�ي��وم اجلمعة م�ه��رج��ان ال�ت�ح��دي للجوجيت�سو ال��ذي تتخلله
بطولة التحدي املخ�ص�صة لفئات الرباعم والأ�شبال ( 15 – 4عاما)،
حيث ت�ستمر فعالياته حتى بعد ظهر غد ال�سبت ،امل��واف��ق  19فرباير
 2022يف جوجيت�سو �أرينا بالعا�صمة �أبوظبي مب�شاركة قيا�سية من
الالعبني والالعبات.
ويقول �سعادة يو�سف عبداهلل البطران ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد الإمارات
للجوجيت�سو �أن مهرجان وبطولة التحدي للجوجيت�سو يعك�سان ر�ؤية
االحت��اد التي تويل �شريحة الأطفال �أهمية ا�ستثنائية باعتبارها �أ�سا�سا
را�سخا ل�ضمان جناح اخلطط واال�سرتاتيجيات الرامية �إىل �إعداد جيل
ق��وي وتناف�سي من الأب�ط��ال القادرين على ت�شريف الوطن وم�ضاغفة

• يو�سف البطران :حجم الإقبال يعك�س مدى تنامي �شعبية اللعبة يف الدولة
• �ضيوف املهرجان على موعد مع �أف�ضل الفعاليات والأن�شطة الرتفيهية
�إجنازاته يف �ساحات اجلوجيت�سو العاملية.
و�أو��ض��ح �سعادة البطران �أهمية ممار�سة ريا�ضة اجلوجيت�سو من عمر
الطفولة كونها من الريا�ضات التي ت�ؤثر ب�شكل كبري على �شخ�صيات
ممار�سيها و�أ�سلوب حياتهم ،خ�صو�صا �أنها تك�سبهم قيم نبيلة ال ح�صر لها
مثل االن�ضباط وال�شجاعة والثقة بالنف�س ف�ضال عن االرتقاء ب�أخالقهم
وتعاملهم مع الآخرين.
من جانبهم عبرّ عدد كبري من الأهايل و�أولياء �أمور الالعبني امل�شاركني

دوري �أدنوك �..سباق لالقرتاب من �صدارة
العني و�آخر للهروب من منطقة اخلطر
ل ��دوري ادن ��وك �أق��ل اث ��ارة م��ن مناف�سات ال�ي��وم الأول
•• �أبوظبي -وام:
حيث تقام  4مباريات �ستكون انطالقتها بلقاء �شباب
تنطلق اليوم مناف�سات اجلولة الـ 16من دوري �أدنوك الأهلي 27نقطة يف املركز الـ 4مع العروبة  9نقاط يف
ل�ل�م�ح�ترف�ين ح �ي��ث ت �ق��ام ع �ل��ى م� ��دار ي��وم��ي اجلمعة املركز الـ 13ال�ساعة  17:30على ا�ستاد را�شد بدبي،
وال�سبت ،وتقام يف اليوم الأول " اجلمعة"  3مباريات وي�أمل �شباب الأهلي يف وقف نزيف النقاط بعد تعادله
ويف اليوم الثاين " ال�سبت"  4مباريات.
يف اجلولة املا�ضية �أمام عجمان ،و�ضمان البقاء يف املربع
وتدخل فرق امل�سابقة اجلولة بطموح و�آم��ال خمتلفة ،الذهبي ،خا�صة و�أن اجلزيرة �صاحب املركز اخلام�س
ما بني احلفاظ على ال�صدارة واللحاق باملربع الذهبي 26 ،نقطة وامل��ؤج��ل له لقاء من اجلولة الـ� 15أمام
وما بني حماوالت االبتعاد عن منطقة اخلطر ،والبقاء احت��اد كلباء �سيدخل مباراته مع الن�صر  19نقطة يف
يف املنطقة الآمنة.
املركز التا�سع ،والتي تقام ال�ساعة  20:00على ا�ستاد
و�ضمن م�ب��اري��ات ال�ي��وم الأول " اجلمعة" ي�ست�ضيف �آل مكتوم بروح معنوية كبرية بعد الفوز على الظفرة
ال��وح��دة و�صيف امل�سابقة بر�صيد  30نقطة وبفارق  1/4خالل اللقاء امل�ؤجل من اجلولة  14يوم الثالثاء
 6نقاط عن العني املت�صدر ،نظريه خورفكان على املا�ضي.
ا�ستاد �آل نهيان ال�ساعة  ،17:30باحثا عن االقرتاب ويطمح اجلزيرة يف اللحاق ب�سباق ال�صدارة من �أجل
من العني وموا�صلة م�شواره باملناف�سة على اللقب ،يف جت ��اوز �شباب الأه �ل��ي ومناف�سة ال���ش��ارق��ة على املركز
حني ي�أمل خورفكان �صاحب املركز الـ 11بر�صيد  15الثالث ب�شكل م�ؤقت.
نقطة ،والعائد من خ�سارة �أمام الو�صل باجلولة املا�ضية يف ح�ين ي��دخ��ل الن�صر م �ب��ارات��ه �أم ��ام اجل��زي��رة بروح
يف تعديل و�ضعيته مبكرا واخلروج من منطقة اخلطر .معنوية جديدة مع املدرب �سامل ربيع الذي مت تعيينه
ويف اللقاء الثاين ال��ذي يقام على ا�ستاد ه��زاع بن زايد ب�ع��د رح �ي��ل الأرج�ن�ت�ي�ن��ي رام ��ون دي ��از ،ح�ي��ث ي ��أم��ل يف
ال���س��اع��ة  17:30ي ��أم��ل ال�ع�ين يف م��وا��ص�ل��ة �صدارته حتقيق فوز غائب عن الفريق منذ فرتة طويلة ،بعدما
للم�سابقة حينما يلتقي بني يا�س �صاحب املركز الـ 8تعادل اجلولة املا�ضية �أمام العروبة.
بر�صيد  19نقطة ،والعائد من خ�سارتني متتاليتني �أما العروبة ف�ستكون مهمته �صعبة �أمام �شباب الأهلي
�أمام الوحدة يف ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ،ويف من �أجل حت�سني و�ضعيته وا�ضافة نقاط جديدة رمبا
اجلولة املا�ضية من م�سابقة الدوري �أمام الوحدة �أي�ضا ،تكون �ضمانا له يف وقت الحق من �أجل البقاء يف دوري
لتكون التوقعات بقمة كبرية بني الفريقني من �أجل املحرتفني.
حتقيق كل فريق لطموحه ولكن ب�شكل خمتلف.
ويلتقي الظفرة  10نقاط يف املركز الـ 12مع الإمارات
�أم ��ا ال�ل�ق��اء ال�ث��ال��ث ل�ل�ي��وم الأول فيجمع ال��و��ص��ل مع  5نقاط يف املركز الـ 14والأخ�ير يوم ال�سبت �أي�ضا
ال�شارقة على ا�ستاد زعبيل ال�ساعة . ،20:00
ال�ساعة  17:30على ا�ستاد حمدان بن زايد ،يف مباراة
ويطمح ال�شارقة �صاحب الـ 29نقطة و املركز الـ 3حتى يبحث فيها ك��ل ط��رف اب�ع��اد نف�سه ع��ن دائ��رة اخلطر،
الآن وبفارق  7نقاط عن العني املت�صدر ونقطة واحدة حيث خ�سر �أ��ص�ح��اب الأر� ��ض م�ب��ارات�ه��م امل��ؤج�ل��ة �أمام
عن الوحدة الو�صيف ،يف ا�ستكمال ت�ألقه بالدوري مع اجلزيرة من اجلولة  ،14ومباراة اجلولة املا�ضية 15
م��درب��ه ال��روم��اين �أوالري ��و ك��وزم�ين م��ن �أج��ل احلفاظ �أم��ام ال�شارقة �أي�ضا ،فيما ي�أمل الإم��ارات ب�إ�ضافة �أي
على مركزه �أو اللحاق بالوحدة واالق�تراب من العني ر�صيد نقاط ليدعم ال��روح املعنوية لالعبيه من �أجل
املت�صدر.
العودة �إىل االنت�صارات.
ويدخل الو�صل اللقاء �أي�ضا بهدف الفوز ولكن بطموح و�سيكون ختام اجلولة بلقاء عجمان  19نقطة يف املركز
خمتلف م��ن �أج��ل تعديل و�ضعيته يف ج��دول امل�سابقة الـ ،7واحت��اد كلباء 18نقطة يف امل��رك��ز الـ 10والذي
حيث يتواجد باملركز الـ 6بر�صيد  21نقطة ،وي�أمل ي�ق��ام ال���س��اع��ة  20:30ع�ل��ى ا��س�ت��اد را� �ش��د ب��ن �سعيد،
يف ا�ستثمار الفوز الذي حققه على خورفكان يف اجلولة حيث يطمح عجمان يف االقرتاب من املنطقة الدافئة،
املا�ضية من امل�سابقة.
وكذلك احتاد كلباء من �أجل ت�أمني البقاء يف امل�سابقة
16
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ع��ن �سعادتهم بتخ�صي�ص االحت��اد ب��رام��ج وب�ط��والت ت�ستهدف الرباعم
والأط �ف��ال انطالقا م��ن �إمي��ان��ه ب ��أن ه��ذه ال�شريحة متثل حم��ورا مهما
لتطوير ال��ري��ا��ض��ة ،وامل �خ��زون اال��س�ترات�ي�ج��ي ل�ل�م��واه��ب ال�ت��ي �ستمثل
املنتخبات الوطنية يف امل�ستقبل.
وت�ست�ضيف البطولة مئات الأطفال من عمر � 4إىل  15عاما ،وجرى
تخ�صي�ص ال �ي��وم الأول م��ن امل�ن��اف���س��ات ل�ل�أط�ف��ال م��ن حملة الأحزمة
الأبي�ض والرمادي والأ�صفر.

م��ن ن��اح�ي��ة �أخ ��رى ��س�ي��وف��ر امل �ه��رج��ان ب��اق��ة م��ن الأن���ش�ط��ة والفعاليات
الرتفيهية للأ�سر الذين �سيح�ضرون للبطولة ،مبا فيها �ألعاب و�أن�شطة
ترفيهية للعائالت ،ومنطقة خم�ص�صة لعربات الطعام ملجموعة من �أبرز
عالمات ال�ضيافة.
وتتنوع الأن�شطة الرتفيهية امل�صاحبة ملهرجان التحدي للجوجيت�سو
بني �أن�شطة الر�سم على الوجه ،والتلوين ،والفنون ،والنحت ،بينما توفر
منطقة الأل�ع��اب �أن�شطة القفز على القالع املطاطية (الرتامبولني)،
و�سباق ال�سيارات ،والقطار وغريه .و�أكدت اللجنة املنظمة �أنه يتعني على
جميع امل�شاركني والراغبني يف احل�ضور من اجلمهور �إبراز نتيجة اختبار
�سلبية لفح�ص  PCRال تتجاوز مدتها � 48ساعة ل�ضمان الدخول �إىل
مكان احلدث يف جوجيت�سو �أرينا� ،إىل جانب احل�صول على جواز املرور
الأخ�ضر من خالل تطبيق احل�صن.

«الأبي�ض الأوملبي» يف املجموعة الرابعة لك�أ�س �آ�سيا حتت 23

دين�س �سيلفا :جمموعة متوازنة وقوية

•• �أبوظبي-الفجر

و�ضعت قرعة ك�أ�س �آ�سيا حتت  23عاماً  2022يف �أوزبك�ستان،
منتخبنا الوطني الأومل�ب��ي� ،ضمن املجموعة الرابعة� ،إىل جانب
منتخبات ال�سعودية واليابان وطاجيك�ستان ،وذلك خالل مرا�سم
القرعة ،التي �سحبت �أم�س يف �أوزبك�ستان ،والتي حتت�ضن البطولة
خ�لال ال�ف�ترة م��ن � 1إىل  19يونيو امل�ق�ب��ل ،مبدينتي ط�شقند
وقر�شي.
و�أ�سفرت القرعة ،التي �شملت  16منتخباً ت�شارك يف النهائيات،
ع��ن ت��واج��د منتخبات �أوزب�ك���س�ت��ان "امل�ست�ضيف"� ،إي ��ران ،قطر،
وتركمان�ستان يف املجموعة الأوىل ،و�ضمت املجموعة الثانية
�أ�سرتاليا ،الأردن ،ال�ع��راق ،وال�ك��وي��ت ،واملجموعة الثالثة كوريا

اجل � � �ن� � ��وب � � �ي� � ��ة،
تايالند ،فيتنام ،وماليزيا .وج��رى ت�صنيف املنتخبات امل�شاركة
بح�سب نتائجها يف الن�سخة املا�ضية عام  2020يف تايالند ،والتي
توجت بلقبها كوريا اجلنوبية.
وج��اء ت��أه��ل "الأبي�ض الأوملبي" للنهائيات امل��رت�ق�ب��ة ،بت�صدره
ترتيب املجموعة اخلام�سة يف الت�صفيات ،التي ا�ست�ضافتها مدينة
الفجرية يف �أكتوبر من العام املا�ضي  ،2021بر�صيد  6نقاط
من ثالث مباريات ،مقابل  4نقاط لكل من قرغيز�ستان والهند،
و 3ل�ع�م��ان ،ليح�صل منتخبنا على بطاقة ال�ت��أه��ل املبا�شر عن
املجموعة.
من جانبه ،و�صف الإ�سباين دين�س �سيلفا ،مدرب منتخبنا الوطني
الأوملبي ،جمموعة "الأبي�ض" يف نهائيات ك�أ�س �آ�سيا حتت  23عاماً

 ،2022التي �ضمت منتخبات ال�سعودية واليابان وطاجيك�ستان،
باملتوازنة والقوية ،نظراً للقيمة الفنية للمنتخبات امل�شاركة.
وقال �سيلفا ،الذي قاد "الأبي�ض الأوملبي" للت�أهل للنهائيات ،بعد
ت�صدره ترتيب املجموعة اخلام�سة ،يف الت�صفيات التي ا�ست�ضافتها
مدينة الفجرية يف �أكتوبر من العام املا�ضي" :ال توجد جمموعة
�سهلة يف النهائيات ،وكل املنتخبات الـ  16ت�أهلت بجدارة ومتلك
مقومات املناف�سة".
و�أ�ضاف" :نعي قوة املناف�سني ،مثل املنتخبني ال�سعودي والياباين،
وال نن�سى ال�ط�م��وح��ات ال�ك�ب�يرة �أي���ض�اً ملنتخب طاجيك�ستان يف
ظهوره الر�سمي الأول يف النهائيات" ،الفتاً �إىل ا�ستمرار برنامج
�إع��داد املنتخب الأوملبي بال�شكل املطلوب ،ا�ستعداداً للنهائيات يف
يونيو املقبل.

مان�ش�سرت �سيتي ي�شجع فتيات �أبوظبي على ممار�سة كرة القدم
 ،2018وبادرت �أكرث من  5000فتاة �إىل م�شاركة ت�سجيالت لهن خالل الدورات ال�سابقة.
•• �أبوظبي  -وام:
وتهدف مبادرة " "Same Goalsالتي �أطلقها النادي حول العامل� ،إىل ت�شجيع الفتيات من
ينظم نادي مان�ش�سرت �سيتي فعالية كروية يف �إطار مبادرته الرائدة  SameGoals#الهادفة خمتلف الأعمار على ممار�سة هذه الريا�ضة املمتعة والتفاعل مع النادي ،عن طريق ت�سجيل فيديو
لت�شجيع الفتيات على ممار�سة ريا�ضة كرة القدم .
ق�صري لهن وهن ي�سجلن هد ًفا �أو يت�صدين ملحاول ت�سجيل هدف ،وم�شاركته على و�سائل التوا�صل
تقام الفعالية يومي  19و 20فرباير يف يا�س مول يف �أبوظبي ،حيث ميكن لهاويات ريا�ضة كرة االجتماعي ،ليح�صلن على كرة قدم حمدودة الإ�صدار حتمل عالمة  .PUMAوميكن لع�شاق
القدم ت�صوير فيديو لأنف�سهن وهن ي�سجلن هد ًفا �أو يت�صدين ملحاولة ت�سجيل هدف على ملعب كرة القدم التوجه �إىل موقع تنظيم الفعالية يف تاون �سكوير يف يا�س مول خالل �ساعات العمل،
خ�صي�صا لهذا الغر�ض.
كرة قدم م�صغر م�صمم
ً
حيث ميكن لهن ت�سجيل الهدف وعي�ش �أحالمهم الكروية بح�ضور "مون بيم" ،التميمة الر�سمية
اً
لاً
ريا وتفاع وا�س ًعا منذ �إطالقها لأول م��رة يف عام لنادي مان�ش�سرت �سيتي والتي تتواجد لت�شجيع امل�شاركني من ال�ساعة � 4إىل  8م�ساءً.
وكانت امل�ب��ادرة العاملية قد حققت �إق�ب��ال كب ً
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الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي يطلق ملتقى البولينج املوحد يف �أبوظبي ودبي وال�شارقة
املهريي مدير عام املكتب الإعالمي حلكومة �أبوظبي ،و�سعادة عارف حمد
العواين �أمني عام جمل�س �أبوظبي الريا�ضي ،و�سعادة مطر النعيمي مدير
عام مركز �أبوظبي لل�صحة العامة ،و�سعادة الدكتور حمد عبداهلل حممد
املحيا�س الرئي�س التنفيذي لل�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي "�ضمان"،
و��س�ع��ادة �أح�م��د ال�ه��اج��ري الرئي�س التنفيذي للإ�سعاف ال��وط�ن��ي ،و�سعادة
عبداهلل احلميدان �أمني عام م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم ،و�سعادة
حممد خليفة القبي�سي رئي�س احت��اد الإم ��ارات للبولينغ ،و�سعادة �سلطان
الكعبي الرئي�س التنفيذي ل�شركة الفر�سان القاب�ضة ،ومب�شاركة ممثلي
كل من دائرة املالية يف �أبوظبي ،وهيئة امل�ساهمات املجتمعية – معاً ،ومكتب
ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية بديوان ويل عهد �أبوظبي ،و�شركة الدار العقارية،
والقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي ،بالإ�ضافة �إىل م�ؤ�س�سة الأوملبياد اخلا�ص

•• �أبوظبي-وام:

انطلقت �أوىل حم�ط��ات ملتقى البولينج امل��وح��د ال��ذي ينظمه الأوملبياد
اخلا�ص الإم��ارات��ي بالتعاون مع احت��اد الإم��ارات للبولينج ،مب�شاركة نخبة
من الر�ؤ�ساء واملدراء التنفيذين يف �أبوظبي ،لتمكني �أ�صحاب الهمم من ذوي
الإعاقة الفكرية والنمائية ودجمهم يف املجتمعات املحلية من خالل الربامج
والأن�شطة الريا�ضية املختلفة.
وج��اءت االنطالقة يف ملتقى مركز خليفة ال��دويل للبولينج مبدينة زايد
الريا�ضية ب�أبوظبي ،بال�شراكة مع جمل�س �أبوظبي الريا�ض ،ومب�شاركة
الع �ب��ي الأومل �ب �ي��اد اخل��ا���ص الإم ��ارات ��ي م��ع ك��ل م��ن م �ع��ايل ال��دك �ت��ور مغري
خمي�س اخلييلي رئي�س دائ��رة تنمية املجتمع �أبوظبي ،و�سعادة م��رمي عيد

الإماراتي.
ويعترب البولينج �إحدى �أكرث ريا�ضات الأوملبياد اخلا�ص منوًا وانت�شارًا ،حيث
يتم �إدخال بع�ض التعديالت على هذه الريا�ضة لتتنا�سب مع الالعبني من
�أ�صحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية� ،إال �أن معظم ه�ؤالء
الالعبني يت�سابقون يف �إطار نف�س القوانني والظروف التي حتكم الالعبني
املحرتفني .و�سوف يت�ضمن ملتقى البولينج املوحد تنظيم مباريات يف كل
من دبي وال�شارقة ،ي�شارك يف كل منها حوايل  34العبًا مع املدراء التنفيذين
يف كل �إم��ارة .وقال �سعادة طالل الها�شمي املدير الوطني مل�ؤ�س�سة الأوملبياد
اخلا�ص الإماراتي " ي�سعدنا اليوم انطالق �أوىل حمطات ملتقى البولينج
املوحد الثالثة من �أبوظبي ،وذلك بعد النجاح الكبري مللتقيات كرة ال�سلة
والفلوربول والري�شة الطائرة املوحدة ،حيث ي�أتي امللتقى �ضمن الفعليات

املوحدة التي ينظمها الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي لتدعيم مفهوم الريا�ضات
املوحدة التي من �ش�أنها �أن حتقق الدمج الريا�ضي لأ�صحاب الهمم من ذوي
الإعاقة الذهنية والنمائية يف املجتمع .نحن ن�ؤمن ب�أن الريا�ضة توفر �أف�ضل
ال�ط��رق لتنمية م�ه��ارات �أ�صحاب الهمم ،وانخراطهم يف حميطهم ي�سهم
ب�شكل مبا�شر يف حتقيق الدمج الذي نن�شده".
و�أ�ضاف " ت�شرفنا ب�أن يلعب العبو الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي مع �أ�صحاب
املعايل وال�سعادة الر�ؤ�ساء قيادات عدد من امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة من
�شركائنا الداعمني ب�شكل م�ستمر للأوملبياد اخلا�ص الإماراتي ،وهذا ي�ؤكد
على متا�سك املجتمع الإماراتي ومتكني الأ�شخا�ص فيه من جميع القدرات
وامل �ه��ارات ،ونطمح �أن ت�شهد املحطات التالية م��ن امللتقى يف ك��ل م��ن دبي
وال�شارقة نف�س الزخم الكبري".

قمتان مغاربيتان �ساخنتان ب�أبطال �أفريقيا
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الأهلي يد�شن حملة الدفاع عن اللقب من اخلرطوم
ي��د��ش��ن الأه �ل��ي امل���ص��ري حملة ال��دف��اع ع��ن لقبه ب�ط� ً
لا مل�سابقة دوري
�أب �ط��ال �إفريقيا ل�ك��رة ال �ق��دم ،م��ن اجل��ول��ة الثانية ل�ل��دور ثمن النهائي
(دور املجموعات) عندما يواجه م�ضيفه الهالل ال�سوداين اجلمعة ،يف
حني تربز مواجهتان مغاربيتان ت�ست�ضيفهما اجلزائر ،االوىل "ث�أرية"
بني �شباب بلوزداد و�ضيفه الرتجي التون�سي ،والثانية بني وفاق �سطيف
والرجاء املغربي.
وغاب "نادي القرن" عن اجلولة الأوىل حيث كان مقررا �أن يواجه القطب
ال�سوداين الثاين املريخ ،ب�سبب م�شاركته يف م�سابقة ك�أ�س العامل للأندية
�إذ ّ
حل ثالثاً بفوزه على الهالل ال�سعودي برباعية نظيفة.
ويحل الأهلي حامل الرقم القيا�سي يف عدد االلقاب يف البطولة ()10
�ضيفاً ثقي ً
ال على ملعب "اجلوهرة الزرقاء" يف اخلرطوم ،حيث ي�سعى
النطالقة مثالية ،برغم غياب عدد من العبيه وال �سيما حار�س مرماه
حممد ال���ش�ن��اوي و�أك ��رم توفيق وامل�ه��اج��م اجل�ن��وب �أف��ري�ق��ي بري�سي تاو
للإ�صابة ،وامين �أ�شرف املوقوف.
يف املقابل �سيدعم املدافع حممد عبد املنعم ت�شكيلة املدرب اجلنوب �إفريقي
بيت�سو مو�سيماين بعدما مت قطع �إعارته لنادي فيوت�شر.
وتزخر الت�شكيلة بالعديد من النجوم يف مقدمهم حممد جمدي "�أف�شة"
وعمرو ال�سولية واملهاجم الدويل حممد �شريف.
وا��ش��رف مو�سيماين على ت��درب الفريق الأح�م��ر يف  72م�ب��اراة ف��از 55
م��رة مقابل  20ت�ع��ادال ،و 7ه��زائ��م ،وو��ص��ف ت��دري��ب الفريق ب��أن��ه حتد
�صعب ،مو�ضحا يف حديث �إذاع��ي "�إذا مل تفز مع الأهلي بكل البطوالت
الدوري ودوري الأبطال وال�سوبر ،ومل تت�أهل لك�أ�س العامل للأندية ،ف�إنك
�سرتحل".
و�أ�ضاف "يف الأهلي التعادل مبثابة كارثة ،واخل�سارة مثل جنازة".
وكان الهالل خ�سر ب�صعوبة امام م�ضيفه ماميلودي �صنداونز �صفر -1يف
اجلولة االوىل ،ويتطلع للتعوي�ض لكنه يفتقد خدمات مهاجمه الدويل
حممد عبد الرحمن "غربال" ب�سبب الإيقاف.
لكن مدرب الهالل الربتغايل جواو موتا �أكد جاهزية "�سيد البلد" بقوله
"الأهلي فريق ممتاز نظرا لت�شكيله ،ال يوجد فريق متفوق فردياً فقط
والأهلي ميتلك الفرديات واجلماعية وهذا ما مييزه" ،م�ضيفا "فريقي
لي�س �سيئا نف�سيا ،نحن متحفزون ملواجهة الأهلي".

ويف املجموعة عينها يحل ال�سبت �صنداونز �ضيفاً ثقيال على املريخ الذي
اختار ملعب الأهلي يف القاهرة �أر�ضاً خلو�ض مواجهاته البيتية عو�ضاً عن
ملعبه يف اخلرطوم الذي هو قيد الت�أهيل.
ً
وي�سعى �صنداونز اىل حتقيق الفوز الثاين تواليا وقطع خطوة نحو ربع
النهائي ،برغم غياب جنمه الأوروغواياين غا�ستون �سريينو الذي �أ�صيب
بك�سر يف �أن�ف��ه يف م��واج�ه��ة ال�ه�لال وك��ذل��ك امل�ه��اج��م ال�سلوفاكي بافول
�سافرانكو.
يف املقابل ي�سعى الفريق ال�سوداين بقيادة املدرب االنكليزي يل كالرك اىل
حتقيق انطالقة جيدة باالعتماد على جمموعة جيدة من الالعبني يف
مقدمهم الدويل بخيت خمي�س.
ويحت�ضن ملعب " 5جويلية" -متوز بالعا�صمة اجلزائرية قمة مغاربية
ح ��ادة ب�ين وف ��اق �سطيف و�ضيفه ال��رج��اء ال�ب�ي���ض��اوي �ضمن املجموعة
الثانية.
وك��ان الفريقان ح�صدا النقاط الثالث يف اجلولة ال�سابقة حيث تفوق
�سطيف على م�ضيفه ح��وري��ا الغيني ،وال��رج��اء على �أم��ازول��و اجلنوب
�أفريقي بنتيجة واحدة �1-صفر.
و�ستكون املواجهة فر�صة للطرفني لف�ض ال�شراكة واقرتاب �أحدهما من
ربع النهائي.
ور�أى مدرب "الن�سر اال�سود" التون�سي نبيل الكوكي ان فوز فريقه يف
كوناكري منح الالعبني معنويات كبرية ،م�ضيفا "فريقي ي�سعى �إىل ت�أكيد
فوزه على حوريا باالنت�صار على الرجاء واالنفراد ب�صدارة املجموعة".
يف املقابل� ،سيكون مدرب "الن�سر االخ�ضر" البلجيكي مارك فيلموت�س يف
و�ضع حرج �إذ ال بديل له عن الفوز بعد مطالبات جماهري الرجاء ب�إقالته
وال �سيما بعد التعادل مع �أوملبيك خريبكة  2-2يف الدوري املحلي وابتعاده
عن غرميه املت�صدر الوداد بفارق  8نقاط.
وح�سب م�صادر �صحافية مغربية عديدة ف�إن اللقاء �ضد �سطيف �سيكون
الأخري ملدرب منتخب بلجيكا ال�سابق مع النادي املغربي.
وت�شكل مواجهة لوفاق الفر�صة الأخري لفيلموت�س الذي �سيفتقد الربعة
عنا�صر مهمة ب�سبب الإ�صابة هم الظهري عبد الإله مدكور والعبا الو�سط
الكونغويل الدميقراطي فابري�س نغوما وحممد املكعازي واملهاجم حميد
�أحداد .ويف دوربن يبحث كل من �أمازولو و�ضيفه حوريا عن النقاط الأوىل

يف امل�سابقة القارية.ويف املجموعة الرابعة ،ي�سعى الوداد املغربي اىل ت�أكيد
انطالقته القوية اثر الفوز على �ساغرادا ا�سبريان�سا الأنغويل بثالثية
نظيفة ،عندما يواجه مواطن الأخري م�ضيفه برتو �أتلتيكو يف لواندا.
وي ��أم��ل "وداد الأمة" يف حتقيق ف ��وزه ال �ث��اين ت��وال�ي�اً لتعزيز �صدارته
للمجموعة قبل �صدامه املرتقب مع الزمالك امل�صري يف اجلولة الثالثة.
وي �ع��ول م��درب��ه ول�ي��د ال��رك��راك��ي ع�ل��ى مهاجمه ال�ك��ون�غ��ويل غ��ي مبينزا
الذي قدم �أداء قوياً يف املباراة الأوىل اىل جانب �أمين احل�سوين ويحيى
جربان.
وتوعد مدرب برتو �أتلتيكو �ألك�سندر �سانتو�س الفريق املغربي ،وذلك بعد
تفريطه باملفاج�أة يف اجلولة االوىل عندما ع��اد بالتعادل من القاهرة
بعدما تقدم بثنائية ،قائ ً
ال "لن نفرط يف �أي نقطة مبلعبنا ،و�سنبذل
ق�صارى جهودنا لتحقيق االنت�صار".
ويحل الزمالك �ضيفاً على �ساغرادا املتوا�ضع على �أم��ل حتقيق نتيجة
�إيجابية بعد التعادل ال�صعب واملخيب يف اجلولة االوىل.
وميتلك املدرب الفرن�سي باتري�س كارتريون جمموعة قوية من الالعبني
وال �سيما الدوليني حممد �أب��و جيل وحممود حمدي "الون�ش" و�أحمد
�سيد "زيزو".
ي�سعى �شباب بلوزداد اىل الث�أر من �ضيفه الرتجي عندما يتواجهان االحد
على ملعب " 5جويلية" �أي�ضاً.
وكان فريق "باب �سويقة" �أطاح ببطل اجلزائر من الدور ربع النهائي يف
املو�سم املا�ضي.
ً
ً
ووج��ه ال�ترج��ي �إن ��ذارا ق��وي�ا ملناف�سيه بعدما اكت�سج جوانينغ غاالك�سي
برباعية نظيفة الأ�سبوع املا�ضي ،وين�شد قطع م�سافة كبرية نحو دور
الثمانية عرب حتقيق الفوز الثاين توالياً �ضد مناف�س �شر�س.
وي��درك مدربه را�ضي اجلعايدي ان اللقاء �ضد بلوزداد �سيكون اختبارا
حقيقيا ل�ق��درات ت�شكيلته يف امل�سابقة القارية ،وال �سيما بغياب املدافع
اجلزائري عبد القادر بدران.
وب��دوره ،يفتقد بلوزداد اىل عمار ب��وردمي ب�سبب الإ�صابة� ،إال �أن مدربه
الربازيلي ماركو�س باكيتا �أكد انه �سيعمل على التغلب على الرتجي بعد
التعادل مع م�ضيفه مواطن االخري النجم ال�ساحلي يف اجلولة االوىل يف
راد�س.

كونتي :توتنهام يركز على تطوير ال�شباب
قال مدرب توتنهام هوت�سبري �أنطونيو كونتي �إن "فريقه يركز على التعاقد
مع العبني �شبان ما زالوا بحاجة الكت�ساب اخلربة".
و�أ�ضاف امل��درب الإيطايل يف مقابلة مع �شبكة �سكاي �سبورت�س "�إذا �أردت
الن�ضج ب�شكل �أ�سرع و�أن تكون مناف�ساً ف�أنت بحاجة �إىل العبني �أ�صحاب
خربة وهو ما ي�سهم يف زيادة اخلربة داخل الفريق".
و�أ��ش��ار كونتي ،ال��ذي ق��اد �إن�تر ميالن للقب ال��دوري الإي�ط��ايل يف املو�سم
املا�ضي لي�ضع حداً لهيمنة يوفنتو�س على اللقب التي امتدت ت�سعة �أعوام،
�إىل �أن توتنهام خ��رج �أ�ضعف م��ن الناحية ال�ع��ددي��ة يف ف�ترة االنتقاالت
ال�شتوية.
وتابع "ما حدث يف يناير مل يكن �سه ً
ال .رحل �أربعة العبني مهمني لتوتنهام
وتعاقدنا مع العبني اثنني .لذا فمن الناحية العددية بد ًال من زيادة قوتنا
رمبا �أ�صبحنا �أ�ضعف على الورق".
وتخلى توتنهام عن تاجناي ندومبلي وبرايان جيل وجيوفاين لو �سيل�سو
على �سبيل الإعارة �إىل �أوملبيك ليون وبلن�سية وفياريال على الرتتيب فيما
انتقل ديلي �آيل �إىل �إيفرتون.
و�أو� �ض��ح ك��ون�ت��ي �إىل �أن ت�ع��اق��د ف��ري�ق��ه م��ع ال�ث�ن��ائ��ي دي ��ان كولو�سيف�سكي
ورودريغو بنتاكور من يوفنتو�س يتوافق مع ر�ؤية النادي.
وق��ال "بنتاكور وكولو�سيف�سكي ..العبان مثاليان مل�ستقبل توتنهام لأن
الفريق ي�سعى للتعاقد مع �شبان ميكنهم التطور ولي�س العبني جاهزين".
ويحل توتنهام ،ال��ذي يحتل امل��رك��ز الثامن بر�صيد  36نقطة م��ن 22
مباراة� ،ضيفاً على مان�ش�سرت �سيتي املت�صدر يوم ال�سبت املقبل.

فوز مريح لليفربول ..وبايرن يفلت من فخ من�سوي
ي�ع��ود ليفربول الإن�ك�ل�ي��زي �إىل ملعبه "�أنفيلد" ب�أف�ضلية ك�ب�يرة بعد كثرياً مهمة �إن�تر العائد اىل الأدوار الإق�صائية لأول مرة منذ مو�سم
�إ�سقاطه �إن�تر الإي�ط��ايل يف معقله �2-صفر ،فيما جن��ا ب��اي��رن ميونيخ .2012-2011
الأملاين من فخ من�سوي و�أدرك التعادل �أمام �سال�سبورغ  1-1يف الوقت وينتقل الفريقان اللذان يتواجهان للمرة الأوىل منذ مو�سم -2007
القاتل الأرب�ع��اء يف ذه��اب ثمن نهائي دوري
 2008حني خ��رج ليفربول منت�صراً يف ال��دور ذات��ه بنتيجة �3-صفر
�أبطال �أوروبا.
يف جمموع املباراتني� ،إىل ملعب "�أنفيلد" يف الثامن من ال�شهر املقبل
ع � �ل� ��ى "�سان �سريو"،
خلو�ض الف�صل الثاين من �صراعهما على بطاقة ربع النهائي.
وعلق امل��داف��ع الهولندي فريجيل ف��ان داي��ك على ف��وز فريقه ،قائ ً
ب � ��دا ال �ف �� �ص��ل الأول
ال
م� ��ن امل ��واج� �ه ��ة بني
ل�شبكة "بي تي �سبورت" الريا�ضية "�إنه مكان �صعب لت�أتي �إليه وهم
ً
ً
البطلني ال�سابقني
فريق جيد جدا من ال�صعب تفكيك �شيفرته .لقد ا�ستمتعت حقا باجلو
يف ط � ��ري� � �ق � ��ه اىل
واجلمهور".
التعادل ال�سلبي قبل
وتطرق الهولندي اىل الهدفني بالقول �إن "الركالت الثابتة لعبت دورها
�أن يخطف البديل
جمدداً وهذه نقطة قوة جيدة بالن�سبة لنا� .إنها نتيجة جيدة نعود بها
ال�ب�رازي� �ل ��ي روب ��رت ��و
اىل �أنفيلد� ...إنه فوز م�ستحق وجاء نتيجة عمل �شاق للغاية .اجلميع
فريمينو هدف التقدم
يتوقع ب ��أن ي�ك��ون حت��ت ال�ضغط� ،إن��ه دوري الأب �ط��ال .يجب �أن تكون
يف الدقيقة  ،75ثم �أتبعه
م�ستعداً للمعاناة والقيام بالعمل ال�شاق� .إن��ه �أداء جيد للغاية و�شباك
امل�صري حممد �صالح
نظيفة و�أيام �سعيدة".
ً
بالثاين يف الدقيقة
وخرج ليفربول ،الباحث عن اللقب ال�سابع ،منت�صرا من "�سان �سريو"
 ،83لتتعقد
للمباراة الثانية توالياً بعدما �سبق له الفوز على اجلار ميالن يف كانون
الأول-دي�سمرب املا�ضي ،حني اختتم دور املجموعات بالعالمة الكاملة يف
اجناز �أول من نوعه لفريق �إنكليزي.
ً
وبد�أ الفريقان اللقاء من دون حتفظ وكان �إنرت قريبا من الت�سجيل منذ
الدقيقة اخلام�سة بت�سديدة بعيدة من الأرجنتيني الوت��ارو مارتيني�س
م��رت ق��ري�ب��ة م��ن ال �ق��ائ��م ،ث��م رد ل�ي�ف��رب��ول ب�ت���س��دي��دة "على الطاير"
للإ�سباين تياغو �ألكانتارا �إثر ركلة ركنية علت العار�ضة بقليل ( ،)9وهو
نف�س م�صري حماولة ر�أ�سية لل�سنغايل �ساديو مانيه (.)14
وكان الرتكي هاكان ت�شالهان �أوغلو �صاحب �أخطر فر�صة يف بداية اللقاء
حني و�صلته الكرة على اجلهة الي�سرى ملنطقة جزاء ليفربول ،ف�أطلقها
ق��وي��ة م��ن زاوي��ة �صعبة لتجد يف طريقها العار�ضة ( ،)17ث��م انتقل
اخلطر اىل اجلهة املقابلة �إثر ركلة ركنية و�صلت عربها الكرة
اىل ال�سنغايل �ساديو مانيه ال��ذي لعبها �أكروباتية
خلفية لكنها هزت ال�شباك اجلانبية (.)24
وبد�أ �إنرت يعاين من ال�ضغط العايل الذي
طبقه ليفربول ،وب��دا دف��اع��ه م�ه��زوزاً يف
حم��اوالت��ه لإخ ��راج ال�ك��رة م��ن منطقته،
لكن يف املرات القليلة التي جنح فيها بتجاوز
منت�صف امللعب� ،شكل "نريات�سوري" خطراً �إال
�أنه عانى من بطء الوتارو ،ليبقى التعادل ال�سلبي �س ّيد
املوقف حتى نهاية ال�شوط الأول ،ثم بد�أ ليفربول الثاين
با�شراك فريمينو بد ًال من الربتغايل دييغو جوتا.
وكان �إنرت الأف�ضل يف بداية ال�شوط الثاين ما دفع املدرب
الأمل� ��اين ي��ورغ��ن ك �ل��وب اىل �إ� �ش ��راك ج� ��وردان هندر�سون
والغيني نابي كيتا والكولومبي لوي�س ديا�س (.)60
وا�ستوعب ليفربول ف��ورة م�ضيفه وع��اد لي�شكل خ�ط��ورة على

م��رم��اه ح�ت��ى جن��ح يف خ�ط��ف ه ��دف ال �ت �ق��دم م��ن ك ��رة ث��اب�ت��ة �إث ��ر ركلة
ركنية نفذها اال�سكتلندي �أن��دي روبرت�سون م��ن اجلهة اليمنى وطار
لها فريمينو ليحولها ب��ر�أ��س��ه على مي�ين احل��ار���س ال�سلوفيني �سمري
هاندانوفيت�ش (.)75
ووج��ه "احلمر" ال�ضربة القا�ضية لإن�تر بهدف ث��انٍ �سجله �صالح يف
الدقيقة � 83إث��ر ركلة ح��رة و�صلت عربها ال�ك��رة اىل البديل ديا�س،
فحولها بر�أ�سه لتجد امل�صري الذي �سددها يف ال�شباك ورفع ر�صيده اىل
� 8أهداف يف امل�سابقة هذا املو�سم.
ويف النم�سا� ،أنقذ الفرن�سي كينغ�سلي كومان فريقه بايرن من خ�سارة
مفاجئة �أمام م�ضيفه ريد بول �سال�سبورغ ،ب�إدراكه التعادل  1-1يف
الأنفا�س الأخرية.
وافتتح جونيور �أدامو الت�سجيل ل�سال�سبورغ ( ،)21فيما �أحرز
كومان هدف التعادل لبايرن (.)90
ودخ��ل ب��اي��رن ميونيخ ح��ام��ل لقب � ،2020إىل
مباراته �ضد �سال�سبورغ مر�شحاً لو�ضع
ق��دم يف رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي ،لكنه ا�صطدم
ب �ف��ري��ق م �ق��ات��ل ح �ت��ى الأن� �ف ��ا� ��س
الأخرية.
وب�ه��ذا ال�ت�ع��ادل ،وا��ص��ل بايرن
�سل�سلة م��ن  22م �ب��اراة من
دون ه��زمي��ة خ ��ارج �أر� �ض��ه يف
دوري الأب �ط��ال� ،إذ ت�ع��ود �آخر
خ�سارة له �إىل دور املجموعات �ضد
باري�س �سان جرمان الفرن�سي يف �أيلول�/سبتمرب ،2017
وهي �أطول �سل�سلة يف تاريخ البطولة التي �شهدت هذا املو�سم
ت�أهل �سال�سبورغ اىل الأدوار الإق�صائية للمرة الأوىل.
ورغ��م ت�شكيلة مدججة بالنجوم� ،أب��رزه��ا ه��داف��ه البولندي
روب� ��رت ل�ي�ف��ان��دوف���س�ك��ي ال ��ذي ��س�ج��ل ت���س�ع��ة �أه � ��داف يف �ست
مباريات يف دور املجموعات ،مل يكن الفريق البافاري قادراً
على فك �شيفرة م�ضيفه طوال املباراة.
ويف مباراة افتقد فيها فريق املدرب يوليان ناغل�سمان حلار�سه
الدويل مانويل نوير عقب خ�ضوعه جلراحة يف ركبته ،وحل
ب��د ًال منه �سفني �أول��ري��خ ،ك��ان �سال�سبورغ �سباقاً الفتتاح
الت�سجيل ،وحتديداً يف الدقيقة .21
فقد ا�ضطر مدرب �سال�سبورغ لإجراء تبديل ا�ضطراري
بعد �إ�صابة مهاجمه ال�سوي�سري ن��واه �أوك��اف��ور ،ليدفع
ب�أدامو بدال منه يف الدقيقة .12
وبعد ت�سع دقائق ،ومن هجمة مرتدة �سريعة ،و�صلت
الكرة �إىل �أدامو داخل منطقة اجلزاء ،لينجح الأخري
بركنها جميلة بيمناه �إىل ي�سار �أولريخ (.)21
و�إذ انتهى ال�شوط الأول بتقدم ال�ضيوف� ،أظهر
ب��اي��رن ا��س�ت�م��ات��ة يف �إدراك ال �ت �ع��ادل يف ال�شوط
ال �ث��اين .ف �ح��اول الع �ب��وه يف �أك�ث�ر م��ن منا�سبة

اخرتاق الدفاع والت�سديد من اخلارج لكن من دون نتيجة.
وكاد �سال�سبورغ �أن ينهي املباراة قبل ع�شر دقائق من نهايتها ،لكن �أولريخ
كان يف املر�صاد لأكرث من ت�سديدة.
وفيما ك��ان��ت امل �ب��اراة تتجه �إىل
خ� ��� �س ��ارة م ��دوي ��ة لبايرن،
�أر��س��ل الفرن�سي بنجامان
بافار عر�ضية نحو ر�أ�س
ت��وم��ا���س م ��ول ��ر ،لتمر
ال � �ك� ��رة وت� �ت� �ه� �ي� ��أ �أم � ��ام
ك ��وم ��ان ال � ��ذي و�ضعها
ب �ل �م �� �س��ة م �ب��ا� �ش��رة داخ ��ل
ال� ��� �ش� �ب ��اك ،حم� � ��رزا ه ��دف
ال �ت �ع��ادل يف ال��وق��ت القاتل
(.)90

رقائق ما�سك لأدمغة الب�شر� ..أول فاجعة خالل التجارب
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انتحار على طريقة روميو وجولييت

طرد رجل من طائرة ..وال�سبب بايدن

�أق��دم رج��ل بريطاين على قتل نف�سه بعد حل�ظ��ات من
علمه ب� ��أن حبيبته �شنقت نف�سها يف م��أ��س��اة تعيد �إىل
الأذهان ق�صة روميو وجولييت.
وعرثت ال�شرطة على �إيان فورينغهام " 58عاماً" يف بركة
من ال��دم م�صا ًبا بطعنات يف رقبته وج��ذع��ه ،وق��د �سمع
التحقيق كيف طعن نف�سه بعد �أن علم �أن حبيبته نيكوال
جوردان " 50عاماً" قد �أقدمت على االنتحار.
و�أ�صيب �إيان ب�صدمة �شديدة ،بعد �أن ن�شرت والدة نيكوال
النب�أ املدمر ب�أن نيكوال �شنقت نف�سها يف منزلها القريب
يف كومب بارك يف داونديري ،كورنوال.
وا�ستمع التحقيق يف ت��رورو ،ك��ورن��وال� ،إىل �شقيق �إيان
الأ�صغر ديفيد " 50عامًا" الذي و�صفه ب�أنه رجل ذكي
در� ��س الهند�سة امل�ع�م��اري��ة يف ج��ام�ع��ة دن ��دي لكنه ترك
الدرا�سة لأن��ه �شعر بالفزع من الرباغماتية الوح�شية.
وقال �إن �إيان ،الذي ولد يف �إيردري بالقرب من غال�سكو،
كان فنا ًنا ومو�سيق ًيا موهو ًبا وانتقل �إىل كورنوال  -وهو
املكان الذي �أحبه وجعل منزله  -وك�سب املال من خالل
الر�سم يف �سانت �آيفز.
وان�ت�ه��ي امل �ط��اف ب �ـ �إي ��ان يف داون ��دي ��ري يف ج�ن��وب �شرق
كورنوال يعي�ش يف �أك��واخ لذوي الدخل املنخف�ض ،وقال
ومرحا للغاية ولكنه م�ستقل
�شقيقه �إن �إيان كان "داف ًئا
ً
ب�شدة ،وقد جتنب الإنرتنت وو�سائل التوا�صل االجتماعي،
م�ستخدمًا �صندوق املكاملات لالت�صال بالعائلة و�صنع
بطاقات تهنئة م�صنوعة يدو ًيا للمنا�سبات اخلا�صة.

�أظهر مقطع فيديو حلظة طرد �أحد ركاب طائرة مدنية ،ب�سبب
قناع كان يرتديه ،مكتوب عليه ر�سالة مناه�ضة للرئي�س الأمريكي
جو بايدن.
ون�شر الفيديو ح�ساب  Libs of TikTokعلى "تويرت" ،الذي
ين�شط يف ن�شر فيديوهات من�صة "تيك توك".
ويظهر الفيديو راكب �إحدى الطائرة يتجادل مع م�ضيفة طريان،
بح�سب �شبكة "فوك�س نيوز" الأمريكية.
و�سمع يف الفيديو امل�ضيفة ،ال�ت��ي تعمل يف �شركة Allegiant
 Airlinesاملحلية الأمريكية ،وهي تقول "التعليق الذي كتبته
هنا" ،يف �إ� �ش��ارة �إىل ال �ك�لام امل�ك�ت��وب ع�ل��ى ق�ن��اع��ه ال�ط�ب��ي .وقال
التعليق املرفق بالفيديو �إن عبارة "هيا بنا براندون" ( Let's go
 )Brandonكانت مكتوبة على الكمامة.
وانت�شرت ه��ذه العبارة ب�شكل فريو�سي يف ال��والي��ات املتحدة� ،إثر
مقابلة مع �سائق ال�سباقات ال�شهري براندون ب��راون �إثر فوزه يف
�سباق بوالية �أالباما ،وخالل املقابلة �سمعت يف اخللفية هتافات هي
عبارة عن �شتائم �ضد الرئي�س الأمريكي.
و�إذا �سمعت �شخ�صا يف الواليات املتحدة يقول" :هيا بنا براندون"،
فهو ال يق�صد �شخ�صا ا�سمه براندون ،بل تعبري ملطف عن �شتيمة
بذيئة �ضد بايدن.
و�أكدت �شركة الطريان الأمريكية املحلية يف بيان �أر�سلته لـ"فوك�س
نيوز" �أنه مت �إخراج الراكب من الطائرة ،لأنها تتجاهل تعليمات
من م�ضيفة طريان.
وق��ال ال�ب�ي��ان" :الفيديو املعني ي�صور ج��زءا م��ن ح��ادث��ة تورط
فيها راكب مل ي�ستجب لطلبات متكررة من جانب �أف��راد الطاقم
لاللتزام ب�سيا�سة ارتداء الكمامة الفيدرالية".

فندق ي�ضيف � 10أجنحة تطفو على ركائز

مت بناء امتداد مده�ش لفندق يف �إيطاليا على ركائز يبلغ
ارتفاعها ثالثة �أمتار على طراز بيت ال�شجرة.
وحت �ت��وي الإ� �ض��اف��ة اجل��دي��دة ع�ل��ى � 10أج�ن�ح��ة جديدة
لفندق  Parc Hotel Florianيف قرية Siusi allo

تركت كندا ..وحتارب النفايات يف القاهرة
�سيدة م�صرية تبلغ من العمر ( 68عاما) ،وعا�شت يف كندا لأكرث
من  35عاما ،وو�صلت �إىل من�صب عميد كلية الهند�سة يف جامعتني
بكندا ،وع��ادت مل�صر منذ � 10سنوات و�أ�صبح �شغلها ال�شاغل الآن
حماربة القمامة يف �شوارع القاهرة.
وخالل البحث عن �أف�ضل الطرق ملحاربة القمامة واجهت تي�سري
�أبو الن�صر الكثري من ال�صعوبات والعراقيل وخا�ضت العديد من
املغامرات.
و�أبو الن�صر من مواليد عام  ،1954تخرجت ق�سم الكهرباء بكلية
الهند�سة جامعة القاهرة عام  1976ثم عملت كمعيدة يف نف�س
اجل��ام�ع��ة مل��دة ع��ام ،و��س��اف��رت بعدها �إىل ك�ن��دا ك��أ��س�ت��اذة جامعية
وترقت يف املنا�صب العلمية حتى و�صلت �إىل من�صب عميدة كلية
الهند�سة يف جامعتني هناك.
وقالت �أبو الن�صر ملوقع "�سكاي نيوز عربية"" :رجعت �إىل م�صر
�أواخر  2011وكان هديف البقاء فيها ملدة �سنة واحدة فقط ،لكنني
قررت اال�ستمرار يف م�صر ،وملا رجعت م�صر �سكنت يف �شقة كانت
وال��دت��ي ا�شرتتها يل منذ ف�ترة ك�ب�يرة على كورني�ش النيل يف
املعادي ،وكنت متوقعة �أن املعادي هتكون �أجمل املناطق وخ�صو�صا
حينما �أ�سكن �شقة على النيل".
وتابع" :لكن ملا رجعت تفاج�أت من حال النظافة يف م�صر ،كانت
هذه م�شكلة كبرية بالن�سبة يل� ،أن �أ�شاهد �أن النا�س يلقون القمامة
يف ال�شوارع وال توجد قواعد للتعامل مع هذا الأمر ،ف�أنا ع�شت 35
عاما يف كندا ومل يكن موجود هذا الكالم ،ومن ثم فعقلي مل يقدر
على ا�ستيعاب هذا الأمر".

Sciliar

عاملة ت�ضع اللم�سات الأخرية على متثال م�صنوع من الليمون والربتقال ُيدعى «زواج فيجارو» خالل مهرجان الليمون
الثامن والثمانني حول مو�ضوع «الأوبرا والرق�صات» يف مينتون  ،فرن�سا .رويرتز

اللقاح عرب اال�ستن�شاق �أكرث كفاءة من احلقن مو�ضة ال�سبعينيات تعود
يعتقد بع�ض اخلرباء ب�أن �أخذ اللقاح عرب اال�ستن�شاق ميكن �أن يكون �أكرث
بقوة هذا الربيع
كفاءة من التطعيم عرب احلقن ،ويقولون �إن اللقاحات امل�ستن�شقة توفر

وفاة مو�سيقار
هندي كبري
ت � ��ويف امل �ل �ح��ن وامل� �غ� �ن ��ي الهندي
ال���ش�ه�ير بابي اله�ي�ري ع��ن عمر
يناهز  69عاما ،بعد �صراع طويل
مع املر�ض.
ا� �ش �ت �ه��رت �أغ� � ��اين "الهريي" يف
الثمانينيات والت�سعينات ،وو�ضع
مل���س��ات��ه ال�ف�ن�ي��ة ع�ل��ى ال �ع��دي��د من
الأفالم ال�شهرية.
ا�شتهر اله�يري ب�ستايله املختلف
يف امل��و��س�ي�ق��ى وامل�لاب ����س ويرتدي
ال���س�لا��س��ل وال �ن �ظ��ارات الذهبية
التي حتمل عالمته التجارية.
و�أل ��ف ب��اب��ي اله�ي�ري ال�ع��دي��د من
املو�سيقى لأفالم بنغالية.
وان�ت���ش��ر خ�ب�ر وف��ات��ه ع�ل��ى الفور
وت ��دف� �ق ��ت ع � �ب� ��ارات ال �ن �ع��ي على
م ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي،
وو��ص�ف��ه رئ�ي����س ال � ��وزراء الهندي
ب�أن مو�سيقاه كانت �شاملة ومعربة
ع��ن امل�شاكل ب�شكل جميل و�أثرت
يف ج �ي��ل ك �ب�ير ارت� �ب ��ط ب�أعماله
و�سيفتقد مل�ساته على ال�سينما.

حماية �أك�ثر فعالية بجرعات �أق��ل .ق��ال الدكتور �أمي�ش �أداجل ��ا ،الباحث
البارز يف مركز جونز هوبكنز لل�صحة يف بالتيمور� ،إن ا�ستهداف اللقاحات
ملناطق ت�شريحية معينة من اجل�سم حيث تكون املناعة �أكرث �أهمية ،ميكن
�أن يوفر حماية �أكرث ا�ستدامة وات�ساعًا من اللقاحات القابلة للحقن عندما
يتعلق الأمر بفريو�سات اجلهاز التنف�سي" وقد �أجرى الباحثون يف جامعة
ماكما�سرت الكندية ،درا�سة معملية على لقاح يتم ا�ستن�شاقه عرب الفم،
و�أظهرت النتائج �إن الفئران التي تلقت هذا النوع من اللقاح كان لديها
ا�ستجابة مناعية قوية .وبعد ذلك قام الباحثون بنقل لقاحهم اجلديد �إىل
املرحلة الأوىل من التجارب ال�سريرية ،ملعرفة ما �إذا كان �سيكون فعا ًال بنف�س
الطريقة لدى الب�شر .يقدم الباحثون الكنديون لقاحهم عرب جهاز بخاخ
يحول ال�سائل �إىل رذاذ يتم ا�ستن�شاقه من خالل الفم �إىل عمق الرئتني.
من جهته قال الدكتور ماثيو ميلر الأ�ستاذ امل�شارك يف معهد مايكل جي
ديجروت لأبحاث الأمرا�ض املعدية يف جامعة ماكما�سرت الكندية" :ي�ؤدي
حتفيز املناعة يف الرئتني �إىل ا�ستجابة قوية تفوق ا�ستجابة اجل�سم للقاح
الذي يتلم حقنه بالطريقة التقليدية"

�صامي فاطر ..فيلم عن الرحلة مع ال�صديق العدو

"واحد من كل ثمانية �أ�شخا�ص ي�شاهدون هذا الفيلم ،معر�ض للإ�صابة
بال�سكري" ،بهذه الر�سالة التحذيرية تنتهي رحلتك مع "�صامي فاطر"،
ال��وث��ائ�ق��ي امل���ص��ري ال ��ذي يناق�ش م�ع��ان��اة م��ر��ض��ى ال���س�ك��ري ،وي��زي��د من
معلوماتك حول هذا املر�ض اخلطري بداي ًة من تاريخ ظهوره على الأر�ض
اً
و�صول �إىل �أعرا�ضه وكيفية التعامل معه.
وبد�أت رحلة �صناعة فيلم "�صامي فاطر" ،بعد قرابة �شهر فقط من وفاة
والد خمرجه ،حممود �أبو بكر ،بعد �صراع طويل ملدة  20عاما مع مر�ض
ال���س�ك��ري .ويف ن��وف�م�بر �� ،2021ص��در الفيلم ع�ل��ى من�صات التوا�صل
االجتماعي.
ويقول املخرج حممود �أب��و بكر" :ال�شهور الأخ�يرة التي �سبقت وف��اة �أبي
كانت مرعبة ،ومع رحيله ،ق��ررت حتويل طاقة الغ�ضب واحل��زن بداخلي
�إىل عمل فني وثائقي حول مر�ض ال�سكري ،حتى ال يعي�ش �أحد جتربتي
احلزينة مرة �أخرى ،وبد�أت رحلة �صناعة (�صامي فاطر)".
وي�ضيف �أبو بكر ملوقع "�سكاي نيوز عربية"�(" :صامي فاطر) يقدم ر�سالة
مبا�شرة للقارئ ،وهي :ميكن ملر�ض ال�سكري �أن يكون �صديق �أو عدو �شر�س،
والأمر يتعلق بقدرتك على التعامل معه".
هناك ثالثة �أبطال رئي�سيني للوثائقي امل�صري ،وهم :م�صابون بال�سكري،
و�أطباء خمت�صون ،و�شخ�صية كرتونية حتمل ا�سم "علي".

ق��ال��ت جم�ل��ة � Elleإن م��و��ض��ة ال���س�ب�ع�ي�ن�ي��ات تعود
بقوة هذا الربيع �إىل عامل املو�ضة الن�سائية لتمنح
امل��ر�أة �إطاللة مبهجة تعك�س التفا�ؤل والإقبال على
احلياة.
و�أو��ض�ح��ت املجلة �أن امل��و��ض��ة الن�سائية ت�ت��أل��ق هذا
املو�سم بالألوان الزاهية والنقو�ش اجلذابة امل�ستوحاة
من ت�صاميم ورق احلائط ،والتي ُت�ضفي على املظهر
طابعاً جريئاً يخطف الأنظار.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن��ه ميكن احل�صول على �إطاللة �أكرث
هدوءاً بتن�سيق القطع املزدانة ب�ألوان ونقو�ش زاهية
م��ع ق�ط��ع ب ��أل��وان حم��اي��دة م�ث��ل الأ� �س��ود والأبي�ض
والرمادي ودرجات البيج والبني.
كما ميكن احل�صول على �إطاللة �أكرث جر�أة وجاذبية
بتن�سيق القطع امل��زدان��ة ب ��أل��وان ونقو�ش زاه�ي��ة مع
بع�ضها البع�ض ،على �أن تكون �ضمن عائلة لونية
واحدة.

يف جبال الألب ،حيث ي�ضم كل جناح على حو�ض ا�ستحمام
�ساخن و�ساونا و�إطالالت رائعة جنوب تريول.
وي �ق��ع ال�ف�ن��دق يف ح��دي�ق��ة رائ �ع��ة ،ح�ي��ث ي�شجعك على
اال�سرتخاء بني الأ�شجار القدمية ،وبركة مثالية وحمام
�سباحة خارجي ،وكانت فكرة ا�ستخدام ركائز متينة من
�أجل ترك الأر�ضية دون امل�سا�س بها واحتالل �أقل م�ساحة
ممكنة.
لكن الفكرة مل تكن جم��رد �صف من الغرف من الباب
�إىل الباب ،بل كانت عبارة عن جمموعة منظمة من بيوت
ال�شجر احلميمة القائمة بذاتها واملرتفعة على دعامات
بارتفاع ثالثة �أم�ت��ار ،تاركة الأر���ض يف متناول اجلميع
حتتها.
ويت�ألف امللحق املكون من طابقني ،وال��ذي يُطلق عليه
ا�سم  Floris Green Suitesمن خم�سة �أجنحة يف كل
طابق ،كل منها مبني بزاوية �صغرية ،مما يخلق انطباعًا
ع��ن ه�ي�ك��ل ط�ب�ي�ع��ي م� ��زروع م��ع احل �ف��اظ ع�ل��ى املناظر
الطبيعية.
وت��ول��ت �شركة الت�صميم م�س�ؤولية جتهيز الديكورات
الداخلية للأجنحة ،حيث تنفتح منطقة املعي�شة املركزية
على �شرفة حممية تطل على املناظر اجلبلية الرائعة،
وهي ميزة تمُ نح � ً
أي�ضا لغرفة النوم الزجاجية.

مفاج�أة مدوية حول املومياء احلامل
ق�صة املومياء احلامل تثري عوا�صف
ال ت��زال ّ
اجل��دل ب�ين �أو��س��اط املهتمني بعلم امل�صريات
ح��ول ال �ع��امل� ،إذ ف� ّ�ج��ر م ��ؤخ��را الربوفي�سور
بكلية الآث� ��ار يف ج��ام�ع��ة وار� �س��و� ،أركاديو�س
�سولتي�سياك ،م�ف��اج��أة ج��دي��دة ح��ول فر�ضية
فريق م�شروع مومياوات وار�سو عن اكت�شاف
�أول مومياء حامل ،وا�صفا الأم��ر برمته ب�أنه
"حم�ض �أمنيات".
وق ��ال ال �ف��ري��ق ال �ب��ول �ن��دي يف ال��درا� �س��ة التي
ن�شرت مبجلة العلوم الأثرية يف �أبريل املا�ضي،
�إنّ امل�سح ال�ضوئي ك�شف �أنّ املومياء التي كان
يُعتقد �أنها لكاهن يف بادئ الأمر ،هي مومياء
�أنثى و�ضعت يف "التابوت اخلط�أ" ،وبداخلها
جنني عمره ما بني � 26إىل � 30أ�سبوعا ،و�أنّ
الأم توفيت لأ�سباب غري معلومة.
وقال �سولتي�سياك يف مقال جديد ن�شره املوقع
الر�سمي لكلية الآثار بجامعة وار�سو يف بولندا،

�إنه ال ميكن الدفاع عن و�صف اجل�سم املوجود
يف ح��و���ض م��وم�ي��اء املتحف ال��وط�ن��ي على �أنه
جنني ،مرجحا �أن يكون ما مت العثور عليه ال
يتعدى كونه �أكرث من حزمتني من احل�شوات
التي كان يُ�ستعان بها يف عمليات التحنيط.
وان�ت�ق��د ع ��امل الآث� ��ار ال �ب��ول �ن��دي ،رد الفريق
البولندي على الدكتورة �سحرة �سليم خبرية
�أ�شعة الآثار ،ع�ضو م�شروع املومياوات امل�صرية
التابع لوزارة ال�سياحة والآثار امل�صرية ،والتي
دح�ضت يف مقال علمي رواية املومياء احلامل،
ُن�شر �أي�ضا مبجلة العلوم الأث��ري��ة يف مطلع
يناير الفائت؛ م�ؤكدة �أن عدم وجود عظام يف
اجل�سم ي�ه��دم فر�ضية �أن ي�ك��ون ه��ذا اجل�سم
جنينا.
وقال �سولتي�سياك " :لقد كرر الباحثون احلجة
القائلة �إن �إذا كان اجل�سم املوجود داخل حو�ض
املر�أة ي�شبه اجلنني ،فال بد �أنه جنني".

بالن�شيت تدافع عن ال�سينما من
طغيان من�صات الفيديو
�أبدت املمثلة الأ�سرتالية كيت بالن�شيت قلقها من من�صات الفيديو وامل�سل�سالت
جراء جائحة كورونا التي عززت طغيان هذه املن�صات على ال�سينما.
اعتربت بالن�شيت خالل تواجدها يف مهرجان بلن�سية يف �إ�سبانيا خالل االحتفال
الـ 36لتوزيع جوائز غويا� ،إنه علينا �أن نحر�ص على اال�ستمرار يف تطوير م�شاريع
جيدة ،و�أال ن�صبح عبيداً للنمط املتمثل بامل�سل�سالت.
وتعمل املمثلة على فيلم مع املخرج اال�سباينبيدرو املودوفار حيث �ستكون بطلة
هذا الفيلم وهو االول لأملودوفار باللغة االنكليزية كما �ست�شارك يف �إنتاجه.
والعمل مقتب�س م��ن ك�ت��اب  A manual for cleaning womenللكاتبة
الأمريكية لو�سيا برلني.

مويل ماي هيغ تخطف
الأنظار ب�أناقتها
ظ �ه��رت جن �م��ة ت �ل �ف��زي��ون الواقع
الربيطانيةمويلمايهي غب�أناقتها
الكاملة خالل بروفة عر�ض �أزياء 
� ،PrettyLittleThingأب ��رزت
هيغ �ساقيها يف �شورت بني من جلد
الثعبان ،ارتدت فوقه قمي�صا �أزرق
م��ن احل��ري��ر وم�ع�ط�ف��ا م��ن اللون
الرمادي.
ن���س�ق��ت ه �ي��غ �إط�لال �ت �ه��ا مرتدية
حقيبة يد من جلد الثعبان وحذاء
�صيفي يتنا�سب مع الإطاللة.
تركت هيغ البالغة من العمر 22
عاماً �شعرها الأ�شقر من�سد ًال على
كتفيها ف�أذهلت احلا�ضرين الذين
�أداروا ر�ؤو��س�ه��م لال�ستمتاع بهذه
الإطاللة الأنيقة.
وكانت مويل ماي هيغ تعاقدت مع
ع�لام��ة PrettyLittleThing
لتعمل كمديرة الإبداع للعالمة.

