
ماكرون: نرف�ض ب�شكل كامل فكرة الف�شل 

فرن�سا و�سركاوؤها يقررون االن�سحاب الع�سكري من مايل

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

   

اكت�سافات اأثرية جديدة يف اأبوظبي ُتثبت 
وجود مباٍن عمرها اأكرث من 8500 عام 

•• اأبوظبي-الفجر: 

عرث خرب�ء �لآثار من د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة- �أبوظبي على جمموعة 
ودولة  ل���إم��ارة  معروف  تاريخ  �أق��دم  ب�ساأن  �ملعتقد�ت  غ��رت  �أثرية  ُبنى 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملنطقة باأكملها. ويعود تاريخ هذه �ملكت�سفات 
�جلديدة �إىل �أكرث من 8500 عاماً مما ي�سكل دليً� على �أن هذه �ملنطقة 

�أقدم بنحو 500 عام عما كان ُيعتقد يف �ل�سابق. 
عام  �أبوظبي  مدينة  غ��رب  غاغا  جزيرة  يف  �لكت�سافات  تلك  على  وُع��رث 
ذلك �حلني يجري فريق �لد�ئرة حتلي�ت علمية للُبنى  ومنذ   ،2020
 14 �ل��ك��رب��ون  �خل���رب�ء حتليل  و�أج���رى  فيها.  وج���دت  �ل��ت��ي  و�ملكت�سفات 
8500 عام- متجاوزًة  �لُبنى ل يقل عن  �أن عمر  �أظهر  ل�سظايا �لفحم 
�كت�سافها يف دولة  ُبنى معروفة مت  �ل�سابق لأقدم  �لقيا�سي  �لرقم  بذلك 
�لإمار�ت؛ يف جزيرة مروح �ملجاورة على وجه �لتحديد.   )�لتفا�سيل �ص2(

�سرطة اأبوظبي: تفعيل ال�سبط االآيل لغري امللتزمني 
بخط ال�سري االإلزامي عند االإ�سارات ال�سوئية

•• اأبوظبي- وام: 

�ل�سر  ب��خ��ط  �لل���ت���ز�م  ���س��رورة  �إىل  �ل�سائقني  �أب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  دع���ت 
�أو  ب��اإ���س��ار�ت �سوئية  ك��ان��ت منظمة  ���س��و�ء  �ل��ت��ق��اط��ع��ات  ع��ن��د  �لإل���ز�م���ي 
غرها من �لتقاطعات �لتي تلزم �ل�سائقني عند عبورها �للتز�م بخط 
�ل�سبط �لآيل لل�سائقني غر  ب��د�أت بتفعيل  �أنها  �سر حمدد، مو�سحة 
�مللتزمني بخط �ل�سر �لإلز�مي يف �لتقاطعات . و�أك��دت مديرية �ملرور 
و�لدوريات بقطاع �لعمليات �ملركزية حر�سها على منع �لتجاوز�ت �لتي 

يقوم بها بع�ص �ل�سائقني يف �لتقاطعات.     )�لتفا�سيل �ص2(

الناتو: التعزيزات الرو�شية على حدود اأوكرانيا م�شتمرة و�شور االأقمار ال�شناعية ال تكذب

اأمريكا ت�سلمت رد رو�سيا .. »�سنتحرك ع�سكريا اإذا مل تلب مطالبنا االأمنية«

حركة  ت��درج  اأ�سرتاليا 
اإرهابية منظمة  حما�س 

•• كانبريا-وكاالت:

�خلمي�ص،  �أ�����س����ر�ل����ي����ا،  �أع���ل���ن���ت 
ت�����������س�����ن�����ي�����ف ح��������رك��������ة ح����م����ا�����ص 
�لع�سكري  �لفل�سطينية بجناحيها 
و�ل�����س��ي��ا���س��ي م��ن��ظ��م��ة �إره���اب���ي���ة، 
�أح��دث دول��ة غربية تقدم  لت�سبح 

على هذه �خلطوة.
�سابقا  �أدرج��ت  قد  كانبر�  وكانت 
ك��ت��ائ��ب �ل��ق�����س��ام �ل��ت��اب��ع��ة حلما�ص 
ع���ل���ى ق��ائ��م��ت��ه��ا ل������إره�����اب، لكن 
�لت�سنيف �جلديد ي�سمل �ملنظمة 

باأ�سرها.
�ل�����س��وؤون �لد�خلية  وق��ال��ت وزي���رة 
خ�ل  �أن��دروز  كارين  �لأ�سر�لية 
8 منظمات  �لإع�ن عن ت�سنيف 
�ملتطرفة  �آر�ء حما�ص و�جلماعات 
�ل��ع��ن��ي��ف��ة �لأخ��������رى �ل���ت���ي جرى 
�إدر�جها يف �لقائمة مقلقة للغاية، 
لعقائدها  �أ�سر�ليا  يف  مكان  ول 

�لبغي�سة.
على  ق��ي��ود�  �لت�سنيف  و���س��ي�����س��ع 
متويل حركة حما�ص و�أي نوع من 
�أنو�ع �لدعم لها، وبع�ص �لأن�سطة 
ت�سل  ق�����د  ب����احل����رك����ة  �مل���ت���ع���ل���ق���ة 

عقوبتها �إىل �ل�سجن 25 عاما.

ا�ستقالة  بقبول  اأم��ريي  مر�سوم 
وزيري الدفاع والداخلية بالكويت

•• الكويت-وام:

�لتو��سل  م���رك���ز  رئ���ي�������ص  �أع����ل����ن 
�لر�سمي  و�ل���ن���اط���ق  �حل���ك���وم���ي 
با�س����م �حلكوم����ة �لكويتي��ة طارق 
مر�س��وم  ���س��������������دور  ع���ن  �مل��������������زرم 
����س��ت��ق��ال��ة نائب  ب��ق��ب��ول  �أم������ري 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �ل��������وزر�ء ووزي����ر 
�ل����دف����اع �ل��ك��وي��ت��ي �ل�����س��ي��خ حمد 
جابر �لعلي �ل�سباح ونائب رئي�ص 
�لد�خلية  ووزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�ص 
�لأحمد  م��ن�����س��ور  �ح��م��د  �ل�����س��ي��خ 

�ل�سباح.
�لكويتية  �لأن���ب���اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
عن �ملركز �إنه �سدر �أي�سا مر�سوم 
�خلارجية  وزي���ر  بتكليف  �أم���ري 
ووزي�����ر �ل���دول���ة ل�����س��وؤون جمل�ص 
�أحمد  �ل��دك��ت��ور  �ل�����س��ي��خ  �ل������وزر�ء 
�ل�����س��ب��اح بحقيبة  �مل��ح��م��د  ن��ا���س��ر 
وتكليف  ب��ال��وك��ال��ة  �ل��دف��اع  وز�رة 
ن���ائ���ب رئ���ي�������ص جم��ل�����ص �ل�������وزر�ء 
�لكهرباء  ووزي�����ر  �ل��ن��ف��ط  ووزي�����ر 
�لدكتور  �ملتجددة  و�لطاقة  و�مل��اء 
ب��ح��ق��ي��ب��ة وز�رة  �ل���ف���ار����ص  حم��م��د 

�لد�خلية بالوكالة.

�ت��ه��ام��ات ب���اإط����ق �ل���ن���ر�ن عرب 
خط وقف �إط�ق �لنار.

�لرو�سي  �لع�سكري  �حل�سد  و�أث���ار 
�حتمال  م�����ن  غ���رب���ي���ة  خم�������اوف 
�ملنظم  �ل�ستفز�ز  بع�ص  ��ستخد�م 
يف �سرق �أوكر�نيا ذريعة ل�سن غزو 

�سامل.
�لأطل�سي  ���س��م��ال  ح��ل��ف  م��ق��ر  ويف 
�لدفاع  وزي����ر  ق����ال  ب��روك�����س��ل،  يف 
�أو����س���ن نر�هم  ل��وي��د  �لأم��ري��ك��ي 
�لطائر�ت  م��ن  ب��امل��زي��د  ي��دف��ع��ون 

�أك��رب عدد من  �أن مو�سكو ح�سدت 
�لأر��سي  حول  عقود  منذ  �لقو�ت 
�لأوكر�نية. و�أو�سح رد� على �سوؤ�ل 
�لأقمار  ���س��ور  �أن  �ل��دلئ��ل،  ح��ول 
قائ�: ل  دليل،  لأك��رب  �ل�سناعية 
ميكن دح�ص �حلقائق �لتي تثبتها 
عن  �ل�سطناعية  �لأق��م��ار  ���س��ور 
�لتعزيز�ت �لع�سكرية على �حلدود 

بني �لبلدين.
ويف تطور جديد تبادل �ملتمردون 
و�لقو�ت �لأوكر�نية �م�ص �خلمي�ص 

نر�هم  �لدعم.  وطائر�ت  �لقتالية 
�لبحر  يف  ����س��ت��ع��د�ده��م  ي��ك��ث��ف��ون 
�أننا  �لأ�����س����ود. �لأك�����رث م���ن ذل����ك 
�إمد�د�ت  بتخزين  يقومون  نر�هم 

�لدم.
�أ���س��اف �أو���س��ن ل��ق��د ك��ن��ت جنديا 
ح��ت��ى وق���ت ل��ي�����ص ب��ب��ع��ي��د. �أع���رف 
ل  �لأ�سياء  ه��ذه  �أن  مبا�سر  ب�سكل 
حتدث دون �أ�سباب.. ول �أحد يفعل 
�أمتعته  ذلك لو كان ي�ستعد حلزم 

و�لعودة.

روؤ�ساء فرن�سا وغانا و�ل�سنغال ورئي�ص �ملجل�ص �لأوروبي خ�ل موؤمتر �سحفي يف ق�سر �لإليزيه  )� ف ب( 

�مل�سلحة  �ل�����ق�����و�ت  ج����ان����ب  �إىل 
�لنيجرية يف �ملنطقة �حلدودية 

ملايل.
وقال ماكرون، يف موؤمتر �سحفي، 
تنفيذه  �سيتم  �لن�سحاب  هذ�  �إن 
ب��ط��ري��ق��ة م��ن��ظ��م��ة م���ع �ل���ق���و�ت 
وب��ع��ث��ة �لأمم  �مل���ال���ي���ة  �مل�����س��ل��ح��ة 
)مينو�سما(،  م���ايل  يف  �مل��ت��ح��دة 
م���وؤك���د� �أن����ه خ����ل ه���ذه �لفرة 
����س���ن���ب���ق���ي م���ه���م���ات���ن���ا �ل����د�ع����م����ة 
�أن  �إىل  و�أ����س���ار  �ل��ب��ع��ث��ة.  مل�سلحة 
غينيا  وخ��ل��ي��ج  �ل�����س��اح��ل  منطقة 
��سر�تيجية  يف  �أول��وي��ت��ان  ه��م��ا 
�لقاعدة  ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي  �ل���ت���و����س���ع 

ود�ع�ص �لإرهابيني.
�أن �لقاعدة ود�ع�ص �ختار�  وتابع 
ج��ع��ل �إف��ري��ق��ي��ا و�ل�����س��اح��ل على 
وب�سكل  و�لآن  �خل�سو�ص،  وج��ه 
يف  �أول��وي��ة  غينيا،  خليج  متز�يد 

��سر�تيجيتهما �لتو�سعية.
و�أك������د �ل��رئ��ي�����ص �ل��ف��رن�����س��ي �أن���ه 
ف�سل  فكرة  كامل  ب�سكل  يرف�ص 
فرن�سا يف مايل بعد قر�ر باري�ص 
�سحب قو�تها من �لب�د بعد ت�سع 

�سنو�ت من مكافحة �لإرهاب.

•• باري�س-وكاالت:

�أع����ل����ن����ت ف���رن�������س���ا و�����س����رك����اوؤه����ا 
�مل�����س��ارك��ون يف قتال  �لأوروب���ي���ون 
�خلمي�ص،  مب������ايل،  �مل���ت���ط���رف���ني 
�لن�سحاب  يف  �لبدء  ق��ررو�  �أنهم 
�لبلد  ذلك  من  �ملن�سق  �لع�سكري 

�لإفريقي.
�أن��ه��م �تفقو�  و�أ���س��اف��و�، يف ب��ي��ان، 
ع��ل��ى و���س��ع خ��ط��ط ب�����س��اأن كيفية 
�لبقاء يف �ملنطقة، خا�سة �لنيجر 
يونيو  بحلول  غينيا  خليج  ودول 

.2022
باري�ص  بني  �لع�قات  وت��ده��ورت 
�ملجل�ص  ت���ر�ج���ع  م��ن��ذ  وب���ام���اك���و 
لتنظيم  �ت���ف���اق  ع���ن  �ل��ع�����س��ك��ري 
و�قر�حه  �لنتخابات يف فرب�ير 
عام  ح��ت��ى  بال�سلطة  �لح��ت��ف��اظ 
2025. ون�سر �ملجل�ص �لع�سكري 
�أي�����س��ا م��ت��ع��اق��دي��ن خ��ا���س��ني من 
رو���س��ي��ا، �لأم����ر �ل���ذي ق��ال��ت عنه 
ب��ع�����ص �ل�������دول �لأوروب������ي������ة �إن����ه 

يتعار�ص مع مهمته.
ب�سبب مو�جهة  �لبيان:  وج��اء يف 
�ل��ع��دي��د م���ن �ل��ع��ق��ب��ات م���ن قبل 

يف  �لإره���اب  ملحاربة  فعال  ب�سكل 
م����ايل. و����س���در �ل��ب��ي��ان ع���ن دول 
�لفرن�سية  برخان  ق��وة  مع  تعمل 
تاكوبا،  ومهمة  �لإره��اب  ملكافحة 
دول�����ة   14 ن����ح����و  ت�������س���م  �ل����ت����ي 
�أوروبية. وك�سف �لبيان �أن �لدول 
قررت �لبدء يف �لن�سحاب �ملن�سق 

�لن��ت��ق��ال��ي��ة يف مايل،  �ل�����س��ل��ط��ات 
فاإن كند� و�لدول �لأوروبية �لتي 
عملية  مع  جنب  �إىل  جنبا  تعمل 
برخان ومع مهمة تاكوبا ترى �أن 
و�لت�سغيلية  �ل�سيا�سية  �لظروف 
مو�تية  ت���ع���د  مل  و�ل���ق���ان���ون���ي���ة 
�لع�سكرية  م�����س��ارك��ت��ه��ا  مل��و����س��ل��ة 

�ملخ�س�سة  �لع�سكرية  مل��و�رده��م 
لهذه �لعمليات من �أر��سي مايل.
�سرح  �لن�سحاب،  �إع����ن  وعقب 
�إميانويل  �ل��ف��رن�����س��ي  �ل��رئ��ي�����ص 
�أوروبيني  ع�سكريني  �أن  ماكرون 
�ل����ق����و�ت  ي���������س����ارك����ون يف جت���م���ع 
�خلا�سة تاكوبا �سيعاد متو�سعهم 

•• الفجر-بوابة الذكاء االقت�صادي 

-ترجمة خرية ال�صيباين

�لدفاع يف كوريا  تطورت �سناعة 
ب�����س��رع��ة �ىل درج����ة  �جل���ن���وب���ي���ة 
م�سدر  �أكرب  تا�سع  �أ�سبحت  �أنها 
ل�أ�سلحة يف �لعامل خ�ل �لفرة 
هذ�  وي�ستند   .2020-2016
�ل�سبعينات  منذ  �ملت�سارع  �لنمو 
�لتبعية  �����س���ر�ت���ي���ج���ي���ة  �إىل 
لل�سركاء  �ملتعّمدة  �لتكنولوجية 
�لأم���ري���ك���ي���ني ث���م �لأوروب�����ي�����ني، 
�لقت�سادية  �ل��ف��ر���ص  ل��ت��ع��زي��ز 

وربحية �لأن�سطة �لدفاعية.
للقاعدة  �ل���������س����ري����ع  �ل����ت����ط����ور 
و�لتكنولوجية  �ل�������س���ن���اع���ي���ة 
�لدفاعية يف كوريا �جلنوبية منذ 

�ل�سبعينات
ن�ساط  للب�د  يكن  مل  �أن���ه  رغ��م 
�ق����ت���������س����ادي دف�����اع�����ي ق���ب���ل ع���ام 
عن�سر�ن  ح��ّف��ز  ف��ق��د   ،1970
�إر�ساء  ع��ل��ى  �ل��ع��ام��ة  �ل�����س��ل��ط��ات 

للخروج من االأزمة االأوكرانية:

ميكن اأن يعر�س بايدن اتفاقية �سرية على بوتني!
•• الفجر -فريد كابالن -ترجمة خرية ال�صيباين

مع ��ستمر�ر وجود قو�ت رو�سية على �حلدود �لأوكر�نية، تظل خماطر 
بوتني عن  وف���دمي��ر  ب��اي��دن  �لرئي�سان ج��و  ك��ب��رة. يتحدث  �حل��رب 
و�سيلة  �أن مينح بوتني  �ساأنه  دبلوما�سي، من  �إىل حل  �لتو�سل  �إمكانية 

حلفظ ماء �لوجه للخروج من �لأزمة �لتي خلقها.
�ل�سوؤ�ل هو ما �إذ� كانا ي�ستطيعان ويريد�ن �بتكار �تفاق مقبول للطرفني، 
هناك  �ل�سر�ع.  هذ�  ور�ء  �ملت�ساربة  �مل�سالح  ت�سابك  كثافة  �إىل  بالنظر 
ي�ستلهم من جون  �أن  لبايدن  لنزع فتيلها دفعة و�ح��دة: ميكن  طريقة 

كينيدي ويعر�ص �سفقة �سرية على بوتني.         )�لتفا�سيل �ص15(

بد�ية  يف  �لأ�سلحة  �سناعة  �أ�س�ص 
�لتوتر�ت  ت�ساعد  �أوًل،  �لعقد. 
�سيما  �ل�����س��م��ال��ي��ة، ل  ك��وري��ا  م��ع 
ب��ع��د ت�����س��ل��ل �ل���ع���دي���د م���ن ق���و�ت 
ت�ستهدف  �ل��ت��ي  �ل��ك��وم��ان��دو���ص 
�ملوؤ�س�سات �جلنوبية. ثانًيا، تدفع 
و��سنطن  فيتنام  ح���رب  ���س��دم��ة 

�إىل مر�جعة دورها يف حال ن�سوب 
�سر�ع، لتنتقل من حليف موجود 
“�خلط  �إىل �سريك  �لأر���ص  على 
�ملحلية  �ل��ق��در�ت  ودع��م  �لثاين”، 
�ن��ت�����س��ار ع�����س��ك��ري و��سع  ل��ت��ف��ادي 

�لنطاق.
)�لتفا�سيل �ص13(

مواقــيت ال�صالة
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�أمني عام �لناتو خ�ل موؤمتر �سحفي يف �ليوم �لثاين من �جتماع وزر�ء دفاع �حللف يف بروك�سل   )� ف ب( 

�سناعة وطنية تزود �لقو�ت �مل�سلحة  �لكورية �جلنوبية

وليام برنز قد يكون رجل �ملهمة

�شناعة الدفاع يف كوريا اجلنوبية:

اختيار الّتبعّية التكنولوجية ل�سمان الربحية االقت�سادية!

حلل اأزمة النفط.. دعوة رئا�سية للحوار بني بغداد واأربيل

ا�شتفادت منها 40 األف اأ�شرة يف اأرمينيا وقريغ�شتان
الهالل االأحمر يوا�سل تقدمي امل�ساعدات 
ال�ستوية للمتاأثرين يف العديد من الدول

•• اأبوظبي-وام:

للمتاأثرين من  �ل�ستوية  �مل�ساعد�ت  �لإمار�تي، تقدمي  �لأحمر  �له�ل  و��سلت هيئة 
تد�عيات �لربد و�سوء �لأحو�ل �ملناخية يف �لعديد من �لدول، وقامت خ�ل �ليومني 
�ملا�سيني بتوزيع �مل�ساعد�ت �ل�ستوية �لتي ت�سمنت و�سائل �لتدفئة و�لأغطية و�مل�ب�ص 
�ل�ستوية و�ملو�د �لغذ�ئية وم�ستلزمات �لأطفال، على حو�يل 40 �ألف �أ�سرة يف كل من 
�أرمينيا وقرغ�ستان، عرب وفود �لهيئة �ملوجودة حاليا هناك وبالتعاون مع مكاتبها 
و�سفار�ت �لدولة يف �خلارج. و�أكد �سعادة �لدكتور حممد عتيق �لف�حي �لأمني �لعام 
�لتي  �ل�ستاء  حملة  برنامج  �سمن  تاأتي  �مل�ساعد�ت  ه��ذه  �أن  �لأح��م��ر،  �له�ل  لهيئة 
تنفذها �لهيئة يف �إطار توجيهات �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان، ممثل �حلاكم 
للمتاأثرين من موجات  �لإم��ار�ت��ي،  �لأحمر  �له�ل  هيئة  رئي�ص  �لظفرة  يف منطقة 

�لربد و�لأحو�ل �ملناخية يف 26 دولة حول �لعامل.             )�لتفا�سيل �ص2(

�ص 03

�ص 10

�ص 18

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

اأخبار الإمارات

نا�سيونال اإنرت�ست: الغرب وقع
 يف فّخ بوتني احلقيقي يف اأوكرانيا

عربي ودويل

مهرجان التحدي للجوجيت�سو ينطلق 
اليوم يف اأبوظبي مب�ساركة قيا�سية

الفجر الريا�سي

ب������������اأدو�ت �حل��������رب �لإل����ك����رون����ي����ة 
�لأ�سلحة  �أن��ظ��م��ة  ����س��ت��خ��د�م  وح��ت��ى 

�لف�سائية.
ج��اء ه��ذ� يف وق��ت نقلت فيه وكالة 
�ل�سفارة  ع���ن  �ل��رو���س��ي��ة  �لإع��������م 
�م�ص  قولها  مو�سكو  يف  �لأمريكية 
�ل�سفر  ن��ائ��ب  ط����ردت  رو���س��ي��ا  �إن 
و�إن  ب���ارت���ل ج����ورم����ان  �لأم���ري���ك���ي 
و��سنطن �سرد على هذه �خلطوة.

قدمته  �ل���ذي  �ل�����س��ب��ب  يت�سح  ومل 
مو�سكو لتربير قر�ر �لطرد.

�لرو�ص  ب��ني  �ل��ت��وت��ر  ت�ساعد  وم���ع 
�إقليم  يف  ���س��ي��م��ا  ل  و�لأوك���ر�ن���ي���ني 
دون��ب��ا���ص )���س��رق �أوك���ر�ن���ي���ا( خ�ل 
�ل�����س��اع��ات �مل��ا���س��ي��ة، �أع������رب �أم���ني 
ع���ام ح��ل��ف ���س��م��ال �لأط��ل�����س��ي ين�ص 
�سحفي  موؤمتر  خ�ل  �ستولتنربغ، 
عقد  حيث  بروك�سيل  من  �خلمي�ص 
�لناتو لليوم  ل��وزر�ء دفاع دول  لقاء 
قلقه من  �لتو�يل، عن  على  �لثاين 
حم���اول���ة رو���س��ي��ا ت��ق��دمي �دع�����اء�ت 

وذر�ئع ل�سن هجوم على �وكر�نيا.
كما �عترب �أن عنا�سر �ل�ستخبار�ت 
�ل�سرق  يف  ي��ن�����س��ط��ون  �ل���رو����س���ي���ة 
�لأوك���ر�ين، يف حماولة للبحث عن 

ذريعة للغزو.
�لرو�سية  �لع�سكرية  �حل�سود  وع��ن 
على �حلدود، �سدد �ستولتنربغ على 

•• عوا�صم-وكاالت:

بايدن  �لرئي�ص �لأمركي جو  حذر 
�لبيت  م���غ���ادرت���ه  ق���ب���ل  �خل��م��ي�����ص 
ق�����س��رة لولية  ل���زي���ارة  �لأب���ي�������ص 
�أوهايو، من �أن خطر �جتياح رو�سي 
لأوك���ر�ن���ي���ا ع���ال ج����د�. وق����ال �أم���ام 
رو�سيا  ه��ج��وم��ا  �إن  �ل�����س��ح��اف��ي��ني 

ميكن �أن يقع يف �لأيام �ملقبلة.
وق���������ال م�����������س�����وؤول ك����ب����ر ب���������وز�رة 
�لوليات  �إن  �لأمريكية  �خلارجية 
رو���س��ي��ا على  رد  ت�����س��ل��م��ت  �مل��ت��ح��دة 
بعد  �لأم��ن��ي��ة  و��سنطن  م��ق��رح��ات 
لدى  �لأم��ري��ك��ي  لل�سفر  ت�سليمها 

مو�سكو جون �سوليفان.
�ستن�سر  مو�سكو  �إن  لف���روف  وق��ال 
�ل��ر���س��ال��ة ب��ع��د ���س��اع��ات ق���ئ��ل من 
ت�سليمها للوليات �ملتحدة. وتطالب 
بان�سمام  �ل�����س��م��اح  ب���ع���دم  رو����س���ي���ا 

�أوكر�نيا �إىل حلف �لأطل�سي.
وت���وع���دت رو���س��ي��ا ب��ال��ت��ح��رك، ولو 
و��سنطن  رف�ست  حال  يف  ع�سكريا، 

مطالبها �لأمنية �لرئي�سية.
وك��ت��ب��ت �خل���ارج���ي���ة �ل���رو����س���ي���ة: يف 
غ����ي����اب ������س����ت����ع����د�د ل������دى �جل���ان���ب 
�سمانات  على  للتفاهم  �لم��رك��ي 
�ستكون  لأم��ن��ن��ا...  ر��سخة  قانونية 
�لتحرك،  �ىل  م�����س��ط��رة  رو����س���ي���ا 

وخ�سو�سا عرب تنفيذ �جر�ء�ت ذ�ت 
طابع ع�سكري وتقني.

و�سددت مو�سكو يف هذ� �ل�سياق على 
�ن�سحاب كل قو�ت �لوليات �ملتحدة 
�أوروبا  �ملنت�سرة يف و�سط  و��سلحتها 
و���س��رق��ه��ا، يف ج��ن��وب ���س��رق �أوروب�����ا 
�ي�سا  وت���وق���ع���ت  �ل��ب��ل��ط��ي��ق،  ودول 
�قر�حات من �لغربيني تهدف �ىل 
�لتخلي عن �أي تو�سيع مقبل حللف 

�سمال �لطل�سي.
هذه  يف  �خلمي�ص  مو�سكو  وك����ررت 
�أي  تنفيذ  ت��ع��ت��زم  ل  �أن��ه��ا  �ل��وث��ي��ق��ة 

�جتياح لأوكر�نيا.
ن�سخة  ل�أنباء  تا�ص  وكالة  ون�سرت 
على  �ل��ك��ت��اب��ي��ة  رو����س���ي���ا  ردود  م���ن 
�ملقرحات �لأمريكية ب�ساأن �لأمن. 
�إن  رده���ا  ���س��ي��اق  يف  مو�سكو  وق��ال��ت 
�خل���ط���وط �حل���م���ر�ء ل��رو���س��ي��ا يتم 
جت��اه��ل��ه��ا و�إن���ه���ا ق��ل��ق��ة م���ن تنامي 
�ل���ن�������س���اط �ل���ع�������س���ك���ري ل���ل���ولي���ات 
�مل��ت��ح��دة وح��ل��ف �لأط��ل�����س��ي بالقرب 

من رو�سيا.
�ل����رد  �إن  �ل�����دف�����اع  وز�رة  وت����ق����ول 
�ل��ع�����س��ك��ري �ل��ت��ق��ن��ي، �ل����ذي حتدث 
يف  م��رة  لأول  ب��وت��ني  �لرئي�ص  عنه 
دي�سمرب، ميكن �أن ي�سمل جمموعة 
م��ن �لإج�������ر�ء�ت مب��ا يف ذل���ك ن�سر 
و�ل�ستعانة  و�ل���ق���و�ت  �ل�����س��و�ري��خ 
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اأملانيا تعتزم اإلغاء غالبية قيود 
كورونا اعتبارا من 20 مار�س

•• برلني - وام:

�أولف  �لأمل�����اين  �مل�����س��ت�����س��ار  �أع���ل���ن 
�سولت�ص �تفاق �حلكومة �لحتادية 
�إلغاء  ع��ل��ى  �ل���ولي���ات  وح��ك��وم��ات 
�عتبار�  ك����ورون����ا  ق���ي���ود  غ��ال��ب��ي��ة 
م��ن 20 م��ار���ص �مل��ق��ب��ل غ��ر �أنه 
تد�بر  بع�ص  على  �لإب��ق��اء  �سيتم 
�لكمامة  �رت������د�ء  م��ث��ل  �حل��م��اي��ة 

و�للتز�م بالتباعد �ملكاين.
�أنه  �لأملانية  �لأنباء  وذكرت وكالة 
�لتي عقدتها  �مل�ساور�ت  �أعقاب  يف 
وحكومات  �لحت���ادي���ة  �حل��ك��وم��ة 
�مل�سي  ك��ي��ف��ي��ة  ل��ب��ح��ث  �ل����ولي����ات 
كورونا،  وب���اء  م��و�ج��ه��ة  ق��دم��ا يف 
ننظر  �أن  �سولت�ص:ن�ستطيع  ق��ال 
من  �أك������رب  ب���ت���ف���اوؤل  �لأم��������ام  �إىل 

�لأ�سابيع �ملا�سية.
خا�ص  ي��وم  باأنه  �سولت�ص  وو�سف 
متاما يف �جلائحة، م�سر� �إىل �أن 
�أوميكرون  موجة  جت��اوزت  �أملانيا 
ب�������س���ورة �أف�������س���ل م���ق���ارن���ة ب���دول 
�أنه مت �لو�سول  جماورة، م�سيفا 
�لوقت  يف  �ل���������ذروة  ن��ق��ط��ة  �إىل 

�لر�هن وفقا للوكالة.

ب •• غداد-وكاالت:

بعد �حلكم �ل�سادر عن �أعلى حماكم �لعر�ق قبل يومني 
�لرئي�ص  دعا  �لنفط،  قانون  د�ستورية  بعدم  و�لقا�سي 
وعاجل  ج��اد  ح��و�ر  �إط����ق  �إىل  �سالح  برهم  �لعر�قي 
بني �حلكومة �لحتادية وحكومة �إقليم كرد�ستان حول 

م�سروع قانون �لنفط و�لغاز
كما �سدد يف بيان �خلمي�ص على �سرورة �حلو�ر لإيجاد 
�آليات و�قعية �سامنة ملا �أر�دت �ملحكمة �لحتادية �لأخذ 
لإقليم  �ل��د���س��ت��وري��ة  �ل�ستحقاقات  ي�سمن  ومب��ا  ب��ه، 
ك��رد���س��ت��ان و���س��ائ��ر �ل��ع��ر�ق��ي��ني ع��رب ت�سخر �ل����و�رد�ت 

خلدمة �ملو�طنني بعيد� عن �لف�ساد و�سوء �لإد�رة.
�أفادت  �أي�ساً، بح�سب ما  �لنو�ب  �إىل ذلك، دعا جمل�ص 

�لعمل  �إىل  )و�ع(  �لر�سمية  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة 
�لفوري ملناق�سة �مل�سروع �ملوؤجل، عرب �إغناء ن�سو�سه �أو 
تقدمي م�سروع جديد من �ل�سلطة �لتنفيذية، و�إقر�ره 

من دون تهاون.
�لد�ستور  ن�سو�ص  تعديل  �إىل  �ل��دع��وة  ج��دد  ك��ذل��ك، 
�أو  للتطبيق  قابليتها  ع��دم  �أثبت  �ل��و�ق��ع  �إن  ق��ال  �لتي 
�ملحكمة  �أن  يذكر  م�ستحكمة.  �أزم��ات  عن  م�سوؤوليتها 
�ملا�سي  �لث�ثاء  ي��وم  �أ���س��درت  كانت  �لعليا  �لحت��ادي��ة 
مّت  �ل��ذي  �لنفط  قانون  د�ستورية  بعدم  يق�سي  حكما 
�لقطاع  ه��ذ�  لتنظيم   2007 ع��ام  كرد�ستان  يف  تبنيه 
�لب�د،  يف  ق�سائية  �سلطة  �أعلى  �ألزمت  كما  �حليوي. 
حكومة �لإقليم بت�سليم كامل �إنتاج �لنفط �إىل �حلكومة 

�لحتادية �ملتمثلة بوز�رة �لنفط �لحتادية.

االأمم املتحدة تاأمل و�سول مبعوثها اإىل �سنعاء دون عوائق
•• اليمن-وكاالت:

�أعربت �لأمم �ملتحدة عن تطلعها �إىل متكني مبعوثها 
�خلا�ص �إىل �ليمن هان�ص غروندبرغ من �لو�سول دون 
عو�ئق �إىل �لعا�سمة �ليمنية �سنعاء �خلا�سعة ل�سيطرة 
ميلي�سيا �حلوثي، وذلك عقب �إع�ن �لو�سيط �لدويل 
�أن���ه ���س��ي��ب��د�أ �لأ���س��ب��وع �مل��ق��ب��ل م�����س��اور�ت م��ع �لأط����ر�ف 

�ليمنية حول خطته للحل �ل�سامل يف �لب�د.
جاء ذلك على ل�سان وكيل �لأمني �لعام ل�أمم �ملتحدة 
ديكارلو،  روزم���اري  �ل�س�م  وبناء  �ل�سيا�سية  لل�سوؤون 
�لربملان  رئي�ص  نيويورك  يف  �لأرب��ع��اء،  لقائها،  خ���ل 

�ليمني �سلطان �لربكاين.

�أولوية  �ل��ي��م��ن مي��ّث��ل  �أن  �مل�����س��وؤول��ة �لأمم���ي���ة،  و�أك����دت 
رئي�سية ل�أمم �ملتحدة و�أن �لأمني �لعام �سخ�سّياً يويل 
بتحقيق  �أهمية خا�سة بالأزمة �ليمنية وملتزٌم متاماً 
ت�سوية �سيا�سية يف �لب�د، وفق ما نقلته وكالة �لأنباء 

�ليمنية �لر�سمية )�سباأ(.
و�أعربت ديكارلو عن �أملها باأن ل يعاق �ملبعوث �لأممي 
م��ن �ل��و���س��ول �إىل ���س��ن��ع��اء و�ل��ل��ق��اء ب��ك��اف��ة �لأط����ر�ف 
ولفتت  �ل�����س��ام��ل.  للحل  روؤي��ت��ه  ت��ق��دمي  م��ن  ومتكينه 
�أن هناك لقاء�ت مع �لكثر من �لأط��ر�ف للدفع  �إىل 
�لعام  �لأم���ني  م��ع  �ستعمل  و�أن��ه��ا  �ل�سيا�سية  بالعملية 
ل�أمم �ملتحدة مع خمتلف �لأطر�ف �خلارجية لإنهاء 

معاناة �ليمنيني.
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اأخبـار الإمـارات

�سيف بن زايد مينح فريق �سرطة دبي للدراجات الهوائية ميدالية خدمة املجتمع 

اكت�سافات اأثرية جديدة يف اأبوظبي ُتثبت وجود مباٍن عمرها اأكرث من 8500 عام 
• جمموعة من املباين االأثرية مت اكت�شافها قبالة �شواحل العا�شمة االإماراتية على يد خرباء دائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي ُتعيد تاريخ املنطقة لفرتة اأقدم بنحو 500 عام 

اأن جزر اأبوظبي كانت نقطة حمورية لالبتكار واال�شتيطان الب�شري خالل الع�شر احلجري احلديث اجلديدة  االأدلة  • ت�شري 

•• اأبوظبي- وام: 

دع���ت ���س��رط��ة �أب��وظ��ب��ي �ل�����س��ائ��ق��ني �إىل ����س���رورة �لل���ت���ز�م ب��خ��ط �ل�سر 
�لإل���ز�م���ي ع��ن��د �ل��ت��ق��اط��ع��ات ���س��و�ء ك��ان��ت منظمة ب��اإ���س��ار�ت ���س��وئ��ي��ة �أو 
�للتز�م بخط  عبورها  عند  �ل�سائقني  تلزم  �لتي  �لتقاطعات  غرها من 
لل�سائقني غر  �لآيل  �ل�سبط  بتفعيل  ب��د�أت  �أنها  �سر حم��دد، مو�سحة 
�ملرور  و�أك��دت مديرية   . �لتقاطعات  �لإلز�مي يف  �ل�سر  �مللتزمني بخط 
�لتي  �لتجاوز�ت  �ملركزية حر�سها على منع  �لعمليات  و�لدوريات بقطاع 
رقم  �لبند  تطبيق  خ���ل  من  �لتقاطعات  يف  �ل�سائقني  بع�ص  بها  يقوم 
م��ن جدول  �لإل��ز�م��ي  �ل�سر  بخط  �خلفيفة  �ملركبة  �ل��ت��ز�م  ع��دم   86

�لغر�مات �مللحق بالقر�ر �لوز�ري رقم 178 ل�سنة 2017 م ب�ساأن قو�عد 
و�إجر�ء�ت �ل�سبط �ملروري، و عقوبة هذه �ملخالفة �لغر�مة �ملالية 400 
درهم. و�أو�سحت �أن خط �ل�سر يكون �إلز�ميا وفقا لقو�عد �ل�سر و�ملرور 
�إىل  م�سار  من  �خل��روج  و  �لتجاوز  عمليات  متنع  حيث  �لتقاطعات،  عند 
�لتقاطع  �ل�سائق على مدخل  �لتقاطع، و حتدد خيار�ت  �آخ��ر يف منطقة 
�أن ي�سلكه عند �خلروج من �لتقاطع ، فيجب  �إلز�مية �مل�سار �لذي يجب 
على �ل�سائق �لر�غب يف �لنعطاف جهة �لي�سار �أو �لدور�ن �لكامل للخلف 
�للتز�م بامل�سار�ت �ملحددة لذلك �أق�سى �لي�سار وت�سر �لإح�سائيات �إىل �أن 
ن�سبة كبرة من حالت جتاوز �لإ�سارة �ل�سوئية �حلمر�ء �مل�سببة للحو�دث 

تكون نتيجة عدم �لتز�م �ل�سائق �ملت�سبب بخط �ل�سر �لإلز�مي.

�سرطة اأبوظبي : تفعيل ال�سبط االآيل لغري امللتزمني
 بخط ال�سري االإلزامي عند االإ�سارات ال�سوئية

•• اأبوظبي-الفجر: 

ُبنى  �أبوظبي على جمموعة  و�ل�سياحة-  �لثقافة  د�ئ��رة  �لآث��ار من  خ��رب�ء  عرث 
�أق���دم ت��اري��خ م��ع��روف ل���إم��ارة ودول���ة �لإم���ار�ت  �أث��ري��ة غ��رت �ملعتقد�ت ب�ساأن 
�إىل  �جلديدة  �ملكت�سفات  هذه  تاريخ  ويعود  باأكملها.  و�ملنطقة  �ملتحدة  �لعربية 
�أكرث من 8500 عاماً مما ي�سكل دليً� على �أن هذه �ملنطقة �أقدم بنحو 500 

عام عما كان ُيعتقد يف �ل�سابق. 
وُعرث على تلك �لكت�سافات يف جزيرة غاغا غرب مدينة �أبوظبي عام 2020، 
ومنذ ذلك �حلني يجري فريق �لد�ئرة حتلي�ت علمية للُبنى و�ملكت�سفات �لتي 
وجدت فيها. و�أجرى �خلرب�ء حتليل �لكربون 14 ل�سظايا �لفحم �أظهر �أن عمر 
�ل�سابق لأقدم  �لقيا�سي  �لرقم  8500 عام- متجاوزًة بذلك  �لُبنى ل يقل عن 
ُبنى معروفة مت �كت�سافها يف دولة �لإمار�ت؛ يف جزيرة مروح �ملجاورة على وجه 
�لنا�ص  �لبحرية حفز  �لتجارة  �أن طول طرق  �سابقاً  ُيعتقد  �لتحديد.  لقد كان 
�حلديث،  �حل��ج��ري  �لع�سر  خ���ل  ت��ط��ورت  و�ل��ت��ي  �ملنطقة  يف  �ل�ستيطان  على 
�أن م�ستوطنات �لع�سر �حلجري �حلديث كانت  لكن �لكت�سافات �لأخرة تثبت 

موجودة قبل بدء �حلركة �لتجارية، �أي �أن �لظروف �لقت�سادية و�لبيئية �ملحلية 
�سجعت وجود �أول م�ستوطنة ب�سرية يف �ملنطقة فيما ُيعرف �ليوم بدولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة. و�جلزر �لتي ُظن �سابقاً �أنها �أر�ص قاحلة ل ت�سلح للعي�ص، كانت 
"�ساحً� خ�سباً". وهو دليل يغر �ل�سورة �ملر�سومة عن جزر �أبوظبي يف �لتاريخ 

�لثقايف للمنطقة عموماً.
�أبوظبي:  وقال معايل حممد خليفة �ملبارك، رئي�ص د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة - 
�لبحث �لأثري يف كونه ي�سع توثيقاً دقيقاً للتاريخ، فهو ي�ساعدنا  �أهمية  "تكمن 
على فهم �أ�س�فنا وتاريخ ��ستقر�رهم وبناء منازلهم قبل 8500 عاماً. وتعك�ص 
بها  حتلى  �لتي  و�مل��رون��ة  �لبتكار  خ�سال  غاغا  جزيرة  يف  �جل��دي��دة  �ملكت�سفات 
وُت�سيء  �لتاريخ،  �أهمية  تربز  �أنها  كما  �ل�سنني.  �آلف  منذ  �ملنطقة  هذه  �سكان 
�لإمار�تي و�لبحر. يف حني ما ز�لت  �ل�سعب  �ملتينة بني  �لثقافية  �لرو�بط  على 

حتت�سن �أبوظبي كنوز�ً كثرة لكت�سافها". 
دولة  يف  �مل��ع��روف��ة  �لُبنى  �أق���دم  على  �لعثور  مت  غ��اغ��ا،  ج��زي��رة  �كت�سافات  وق��ب��ل 
�لإمار�ت يف جزيرة مروح قبالة �ساحل �أبوظبي �أي�ساً. وت�سر �ملكت�سفات �جلديدة 
حمورية  نقطة  كانت  �أبوظبي  ج��زر  �أن  م���روح،  مكت�سفات  جانب  �إىل  غ��اغ��ا،  يف 

ل�بتكار و�ل�ستيطان �لب�سري خ�ل �لع�سر �حلجري �حلديث- �لع�سر �لذي 
�سهد تغير�ت جوهرية يف معظم �أنحاء �لعامل. 

�جلدير بالذكر �أن �لُبنى �ملُكت�سفة هي عبارة عن غرف د�ئرية ب�سيطة بجدر�ن 
م�سنوعة من �حلجر وبارتفاع و�حد ي�سل �إىل �ملر تقريباً. كانت هذه �لغرف 
ب�سكٍل د�ئم على مد�ر  ��ستوطن يف �جلزيرة  �لأرج��ح منازل ملجتمع �سغر  على 
روؤو�ص  �لغرف، مبا يف ذلك  د�خل  �لأثرية  �لقطع  �لعثور على مئات  �لعام. ومت 
�كت�سافات  توؤكد  ��ستخد�مها لل�سيد. كما  �ل�سنع رمبا مت  �سهام حجرية دقيقة 
�عتماد هذ� �ملجتمع على مو�رد �لبحر �لغنية. ولي�ص معلوماً حتى �لآن كم ��ستمر 
وجود �مل�ستوطنة، لكنها بقيت جزء�ً هاماً من �مل�سهد �لثقايف حتى بعد هجرها. 
وقد ُعرث على �سخ�ص مدفون يف �أنقا�ص �لُبنى منذ ما يقارب 5 �آلف عام، وهي 

من �ملد�فن �لقليلة �لتي تعود لهذه �لفرة �ملعروفة من تاريخ جزر �أبوظبي. 
�لأثري  �لبحث  برنامج  �إط��ار  يف  غاغا  جزيرة  يف  �جلديدة  �لكت�سافات  وتندرج 
�لإم��ارة، و�لذي  �أبوظبي على م�ستوى   - �لثقافة و�ل�سياحة  �لذي جتريه د�ئرة 
وتر�ثها  �لعريق  �أب��وظ��ب��ي  لتاريخ  و�ل��روي��ج  وحماية  �سون  يف  مهمتها  يدعم 
و�لتاريخية  �لثقافية  �ملعامل  �أكرث  من  �لإم��ارة عدد�ً  �لفريد. وحتت�سن  �لثقايف 

قيمًة وتفرد�ً يف �ملنطقة و�لعامل. ومن �لكت�سافات �لأخرى يف �لعا�سمة، بقايا 
�ملدرجة  �لثقافية  �ملو�قع  �إىل  بالإ�سافة  يا�ص؛  بني  �سر  جزيرة  يف  ق��دمي  دي��ر 
على قائمة منظمة �ليون�سكو يف �لعني، و�لتي ت�سم �سل�سلة من �لو�حات و�ملعامل 
�لتاريخية و�ملو�قع �لأثرية و�ملناطق �لطبيعية، وهي مدرجة يف قائمة �ليون�سكو 
�أبوظبي  �ملُكت�سفة يف  للر�ث �لعاملي منذ �لعام 2011.  وت�سمل �لكنوز �لأثرية 
ن��وع قدمي  فيلة من  لقطيع  �أق��د�م  )�آث��ار  �مليو�سيني  �لع�سر  م�سار�ت من  �أي�ساً 
منقر�ص( يعود تاريخها �إىل 6-8 م�يني �سنة؛ ونفق فلج عمره 3000 �سنة يف 
�لعني )ي�سر هذ� �لكت�ساف �إىل �أقدم ��ستخد�م و��سع �لنطاق ومعروف لتقنية 
�لري هذه يف �لعامل(؛ و�أدو�ت حجرية يعود تاريخها �إىل �أكرث من 300 �ألف عام 
و�لتي مت �لعثور عليها خ�ل در��سات ��ستق�سائية حول جبل حفيت )ُتظهر هذه 
�لأدو�ت �أن �لإمار�ت كانت م�سار�ً مهماً لنت�سار �لب�سر يف جميع �أ�سقاع �لأر�ص(؛ 
بالإ�سافة �إىل ح�سٍن من �لع�سر �حلديدي ما ز�ل ماثً� حتى �ليوم منذ 3000 
عام، ومت �كت�سافه �أثناء عمليات �لتنقيب يف موقع هيلي 14 �لأثري يف �لعني. 
�جلاهلي  �لع�سر  �أو�خ��ر  �إىل  تعود  �لتي  �ملقابر  من  �سل�سلة  على  �لعثور  مت  كما 

تتوزع على مناطق متفرقة يف �لعني. 

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

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة "حفظه 
كو�سوفو  جمهورية  رئي�سة  عثماين  فيو�سا  فخامة  �إىل  تهنئة  �هلل" برقية 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث  كما  بلدها.  �ل�ستق�ل  ي��وم  مبنا�سبة  وذل��ك 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم 
دبي "رعاه �هلل" و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل 
�آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  وبعث  عثماين.  فيو�سا  فخامة 
تهنئة  برقيتي  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب  مكتوم 

مماثلتني �إىل معايل �لبني كورتي رئي�ص وزر�ء جمهورية كو�سوفو.

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

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة “حفظه 
�إىل فخامة غيتانا�ص ناو�سيد� رئي�ص جمهورية ليتو�نيا  �هلل” برقية تهنئة 
وذلك مبنا�سبة يوم ذكرى ��ستق�ل ب�ده. كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم 
دبي “رعاه �هلل” و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�إىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  وبعث  ناو�سيد�.  غيتانا�ص  فخامة 
تهنئة  برقيتي  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �آل مكتوم و�ساحب 

مماثلتني �إىل معايل �إنغريد� �سيمونيتي رئي�سة وزر�ء جمهورية ليتو�نيا.

•• دبي -وام: 

منح �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد نائب رئي�ص جمل�ص �ل��وزر�ء وزير 
لفريق  �ملجتمع  خدمة  ميد�لية  دب��ي   2020 �إك�سبو  يف  �أم�����ص  �لد�خلية 
م�ستوى  على  �لأول  �ملركز  حتقيقه  بعد  �لهو�ئية  للدر�جات  دب��ي  �سرطة 
�لفرق و�لفردي.كان �لفريق حقق عدًد� من �ملر�كز �ملتقدمة لفئتي �لرجال 
و�ل�سيد�ت يف �سباق عام �خلم�سني �لثاين للهو�ة �لإمار�تيني -رجال، و�سباق 
من  �ل�ساد�سة  �لن�سخة  مناف�سات  �سمن  -�سيد�ت،  للنخبة  �خلم�سني  ع��ام 

بطولة �ل�سلم للدر�جات �لهو�ئية.
�ملري قائد عام �سرطة دبي، وعدد  �لفريق عبد�هلل  �لتكرمي معايل  ح�سر 
�لريا�سية  �ل��ف��رق  م�����س��وؤويل  �إىل  بالإ�سافة  �لد�خلية،  وز�رة  �سباط  م��ن 

ب�سرطة دبي.
قبل  من  �ملبذولة  و�جلهود  �لرفيع  للم�ستوى  تقدير�ً  �لتكرمي  هذ�  وياأتي 
باملر�كز  �لفائزين  دب��ي  ب�سرطة  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  فريق  �أع�ساء  جميع 

�ملتقدمة، وت�سجعيهم على مو��سلة �لتميز و�لريادة.

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  حتت رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
�ل����دورة �خلام�سة  ف��ع��ال��ي��ات  ..ت��ن��ط��ل��ق  �مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
و�لتدريب  �مل��ح��اك��اة  "يومك�ص" ومعر�ص  �مل��اأه��ول��ة  غ��ر  �لأن��ظ��م��ة  معر�ص  م��ن 
"�سيمتك�ص"، �للذ�ن يقامان يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ص "�أدنيك" خ�ل 

�لفرة من 21 - 23 فرب�ير �حلايل مب�ساركة دولية وحملية و��سعة.
وي�ساحب �ملعر�سان موؤمتر �لأنظمة غر �ملاأهولة �لذي �سيقام بن�سخته �خلام�سة 

يف مركز �أدنوك ل�أعمال بح�سور �سخ�سي و�فر��سي يف 20 فرب�ير 2022.
"�أدنيك"، بالتعاون مع وز�رة �لدفاع  وياأتي �حلدث �لذي يتم تنظيمه من قبل 
و�لعاملية  و�لإقليمية  �ملحلية  �ملوؤ�س�سات  �لعديد من  ��ستثنائية مب�ساركة  بن�سخة 
�سناعات  يف  و�لتقنيات  �لب��ت��ك��ار�ت  �أح���دث  على  �ل�سوء  لت�سليط  �ملتخ�س�سة، 
�لذكاء  �إىل تقنيات  ب��الإ���س��اف��ة  و�ل��ت��دري��ب،  و�مل��ح��اك��اة  �مل��اأه��ول��ة  �لأن��ظ��م��ة غ��ر 
حكومية  وف����ود�ً  يت�سمن  ع��امل��ي  ج��م��ه��ور  بح�سور  و�ل���روب���وت���ات،  �ل���س��ط��ن��اع��ي 
وجمموعة من �لوكالت و�جلهات و�لهيئات �ملدنية �ملتخ�س�سة يف هذه �لقطاعات 

�حليوية.
و�لزو�ر  �لعار�سة  و��سعة من �جلهات  �ملعر�سان م�ساركة  ي�سهد  �أن  �ملتوقع  ومن 
�لفعاليات  من  مميزة  ملجموعة  ��ست�سافتهما  جانب  �إىل  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  ن�سخة  يف 
من  �ملقبلة  �لن�سخة  فعاليات  وتت�سمن  هام�سهما.  على  تقام  �لتي  �ملتخ�س�سة 
�لعرو�ص  وتعد  �سويحان،  ت���ل  منطقة  يف  تقام  �لتي  �حلية  �لعرو�ص  �حل��دث 
�حلية �لتي تقام على هام�ص �حلدث من�سة نوعية ل�ستعر��ص �لأنظمة �جلوية 
و�لروبوتات  �ل�سطناعي  �لذكاء  تقنيات  من  وغرها  �ملاأهولة  غر  و�لأر�سية 
"يومك�ص"  من�سة  �لعام  هذ�  ن�سخة  �ست�ست�سيف  وكذلك  �ملعر�ص.  يف  �مل�ساركة 
�ملعر�سني،  ت��اري��خ  يف  �لأوىل  للمرة  �إط���ق��ه��ا  �سيتم  �ل��ت��ي  �لنا�سئة،  لل�سركات 
�لزّو�ر  �أخذ  �إىل  يهدف  م�سار�ً  يت�سمن  �حلديثة" �لذي  �لتكنولوجيا  و"م�سار 
�لتي يقدمها  �لتقنيات �جلديدة و�ملتقدمة  �أح��دث  �ل�سوء على  يف رحلة ت�سلط 
�ملعر�سان، وحمادثات "يومك�ص"، و�ملوؤمتر �مل�ساحب للمعر�سني و�لذي يقام يف 

مركز �أدنوك ل�أعمال بح�سور �سخ�سي و�فر��سي يف 20 فرب�ير �جلاري.
�للجنة  رئي�ص  �جلابري  غافان  �سعيد  مبارك  دكتور  �لركن  �للو�ء  �سعادة  وق��ال 
هذ�  " �إن  "يومك�ص" و"�سيمتك�ص" 2022..  وموؤمتر  ملعر�سي  �ملنظمة  �لعليا 
�لتدريب  ونظم  �مل��اأه��ول��ة  غ��ر  �لأن��ظ��م��ة  يف  �ملتخ�س�ص  �ل�سر�تيجي  �حل��دث 
و�ملحاكاة يعترب �لوحيد من نوعه على م�ستوى �ملنطقة ملا يلعبه من دور حموري 
يف دعم جهود دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة نحو تر�سيخ ريادتها �لعاملية عرب 
توظيف �لبتكار�ت �لتي ت�سهم يف تعزيز �لقت�ساد و�ل�ستقر�ر و�لمن �لوطني 
�لتحديات  ظ��ل  يف  �حل���دث  ه��ذ�  �نعقاد  " ي��اأت��ي  �سعادته  و�أ���س��اف  و�لإقليمي". 
متتلكها  �لتي  �ل��ق��در�ت  على  �ل�سوء  لي�سلط  ن�سهدها  �لتي  �لعاملية  و�ل��ظ��روف 

�لأهمية لقطاع  �لقدر من  ��سر�تيجي على هذ�  بتنظيم حدث  �لإم��ار�ت  دولة 
�لتكنولوجيا �ملتقدمة و�ل�سناعات �لدفاعية".

وقال " كما يوفر �ملعر�ص من�سة للتجارب �لريادية �لتي تعزز من جهود �لدولة 
ل�ط�ع على �أحدث �لبتكار�ت يف جمال �لأنظمة غر �ملاأهولة ويدعم مهمتها 
�لدولة على جمابهة  وتعّزز قدرة  و�لتي متّكن  �لوطنية  �لقدر�ت  جتاه تطوير 
�لتحديات مبختلف �أنو�عها وهو ما ي�سعنا يف م�ساف �لدول �لر�ئدة �لتي تلعب 
دور�ً حمورّياً على �مل�ستوى �لإقليمي و�لدويل، ونتطلع �إىل جناح هذه �لن�سخة 

�ل�ستثنائية و�لبناء على ما حتقق يف �لدور�ت �ل�سابقة من جناح".
�ملنظمة  للمعار�ص  �لوطنية  �أبوظبي  �سركة  جهود  نثمن   " �جل��اب��ري  و�أ���س��اف 
حر�سو�  �لذين  و�ل�سركاء  �لوطنية  �ملوؤ�س�سات  ملختلف  �لفاعل  و�ل��دور  للحدث 
على تقدمي حدث عاملي ��سر�تيجي ونوعي نحو حتقيق روؤية قيادتنا �لر�سيدة 
�ملتمثلة يف مبادئ �خلم�سني، بالركيز على بناء �لقت�ساد �لأف�سل و�لن�سط يف 

�لعامل، وتر�سيخ �ل�سمعة �لعاملية لدولة �لإمار�ت".
�لتنفيذي  و�لرئي�ص  �ملنتدب  �لع�سو  �ل��ظ��اه��ري،  مطر  حميد  ق��ال  جانبه،  م��ن 
�لتابعة  �ل�سركات  وجمموعة  "�أدنيك"  للمعار�ص  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ل�سركة 
لها.. " تعد �لدورة �حلالية للمعر�سني ��ستثنائية بكافة �ملقايي�ص، وهي يف منو 
م�ستمر منذ �نط�قتها �لأوىل يف عام 2015، حيث �رتفعت �مل�ساحة �ملخ�س�سة 
للعرو�ص بن�سبة %25 مقارنة مع �لدورة �ل�سابقة يف عام 2020، كما ي�سارك 
للمرة  ت�سارك  منها  دول   7 دول��ة،   26 من  عار�سة  �سركة   134 �ملعر�سني  يف 

�لأوىل بالإ�سافة �إىل 150 وفد ر�سمي من جميع �أنحاء �لعامل".
�أن ن�سبة م�ساركة �ل�سركات �لوطنية يف �لدورة �حلالية �لتي  و�أو�سح �لظاهري 
بلغت 29 % من جممل �ل�سركات �لعار�سة، كما بلغت ن�سبة �ل�سركات �لعار�سة 
�لتي ت�سارك للمرة �لأوىل %36 من جممل �لعار�سني، يف حني ت�ساعف عدد 
�لأنظمة �مل�ساركة يف فعاليات �لعرو�ص �حلية �مل�ساحبة للمعر�سني، و�لتي تعد 
�لوحيدة من نوعها يف �لعامل و�ستقام يف 22 فرب�ير يف منطقة ت�ل �سويحان.

�لر�مية لدعم  �أدنيك  ��سر�تيجية  �لفعاليات وفق  " ياأتي تنظيم هذه  و�أ�ساف 
�لقطاعات �حليوية و�لو�عدة وتعزيز تناف�سية �ل�سركات �لوطنية على �ل�سعيدين 
�ملحلي و�لدويل، بالإ�سافة �إىل نقل وتوطني �ملعرفة �ملتقدمة يف �لدولة، �لأمر 
�لذي يعك�ص مكانة معر�سي يومك�ص و�سيمتك�ص مبثابتهما من�سة عاملية ر�ئدة 
�لقطاعات �حليوية من  �ملتخ�س�سة يف هذه  �لعاملية  �ل�سركات  ت�ستقطب كربى 
�لوطنية  �أبوظبي  �سركة  ق���در�ت  على  �ل�سوء  وي�سلط  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  خمتلف 
�لعاملية �لكربى، ويوؤكد على دورها �ملحوري يف  �لفعاليات  للمعار�ص يف تنظيم 

تر�سيخ مكانة �أبوظبي مبثابتها عا�سمة لقطاع �سياحة �لأعمال يف �ملنطقة".
وت�سهد �لدورة �حلالية للمعر�سني م�ساركة 7 دول جديدة، ت�سارك للمرة �لأوىل، 
و�لتي ت�سمل مملكة �لبحرين، و�إ�سر�ئيل، و�سربيا، و�لنم�سا، وبلغاريا، ومالطا، 
�لإ�سر�ئيلي  �جلناح  هما  جديدين  دوليني  جناحني  م�ساركة  جانب  �إىل  وتركيا 

و�جلناح �لأوكر�ين.
�لوحيدة من  تعد  �ملعر�سني،  هام�ص  على  تقام  �لتي  �حلية  �لعرو�ص  �أن  يذكر، 
�لعام بحلة  تاأتي هذ�  15 عر�ساً حياً، و�لتي  �أكرث من  �لعامل وت�سم  نوعها يف 
جديدة تت�سمن �سل�سلة من �ل�سيناريوهات �ملن�سقة �لتي ت�سمل �لأنظمة �جلوية 
و�لربية غر ماأهولة، وتقنيات �لذكاء �ل�سطناعي و�لروبوتات للمرة �لأوىل يف 

تاريخ �لعرو�ص �حلية �خلا�سة مبعر�سي يومك�ص و�سيمتك�ص.
�أنظمة   " �سعار  حتت  للمعر�سني  �مل�ساحب  �مل��وؤمت��ر  يقام  مت�سل  �سعيد  وعلى 
ذ�تية ب� حدود: طفرة هائلة و�آفاق و�عدة"، و�سي�سهد م�ساركات دولية و��سعة، 
�إذ تت�سمن قائمة �ملتحدثني 22 م�ساركاً، ومن �ملتوقع �أن ي�سهد �ملوؤمتر ح�سور 
توقعات  جانب  �إىل  �سخ�سي،  ب�سكل  ل�أعمال  �أدن���وك  مركز  يف  م�سارك   500
1500 �سخ�ص للموؤمتر �فر��سياً، �لأمر �لذي ي�سلط  �إىل  بح�سور ما ي�سل 
�لإم��ار�ت كوجهة عاملية متميزة  �ملوؤمتر يف تعزيز مكانة دولة  �ل�سوء على دور 
�ملحاكاة  ون��ظ��م  �مل��اأه��ول��ة  غ��ر  ب��الأن��ظ��م��ة  �ملتخ�س�سة  �مل���وؤمت���ر�ت  ل�ست�سافة 
�ملنتدب  �لتنفيذي و�لع�سو  �لرئي�ص  �مل�،  و�لتدريب". من جانبه، قال من�سور 
معر�سي  بدعم  نخفر   " للحدث..  �ل�سر�تيجي  �ل�سريك  "�إيدج"،  ملجموعة 
للمعار�ص،  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف  ي��ق��ام��ان  �ل��ل��ذ�ن  و�سيمتك�ص  يومك�ص 
غر  �لأنظمة  قطاعات  يف  م�ستمر�ً  من��و�ً  ت�سهد  �لتي  �سر�كاتنا  نو��سل  حيث 
�مل�ستقبلية جماًل مهًما  �لتقنيات  �أ�سبحت  �ملاأهولة و�لذكاء �ل�سطناعي، حيث 
ل��ستثمار يف ع�سر �لقت�ساد �لرقمي، وهو �لأمر �لذي من �ساأنه �إحد�ث فرًقا 
�إذ يوفر معر�سا يومك�ص  يف م�سرة �لتقدم و�لزده��ار �مل�ستقبلية لدول �لعامل، 
و�سيمتك�ص �ملن�سة �لأمثل لذلك".وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن �سركة �أبوظبي �لوطنية 
بدعم   2022 و"�سيمتك�ص"  "يومك�ص"  معر�سي  تنظم  "�أدنيك"  للمعار�ص 
�لوطن"  و"درع  للمعر�سني،  �ل�سر�تيجي  �ل�سريك  "�إيدج"،  جمموعة  م��ن 
�ل�سريك �لإع�مي للفعاليتني، وبتنظيم من �سركة كابيتال للفعاليات، �لتابعة 
�إىل  �ملتحدة،  �لدفاع يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية  "�أدنيك" وبالتعاون مع وز�رة  ل� 
للموؤمتر  �لرئي�سي  �ل�����س��ري��ك  "تو�زن"،  �لق��ت�����س��ادي  �ل���ت���و�زن  جمل�ص  ج��ان��ب 
و�س�مة  �سحة  "�أدنيك"  ت�سع  مت�سل  �سعيد  وع��ل��ى  للمعر�سني.  �مل�ساحب 
�مل�ساركني و�لزو�ر على ر�أ�ص �أولوياتها، �إذ تو��سل فرق "�أدنيك" �لعمل عن قرب 
مع �لهيئات �ل�سحية و�لرقابية يف �لدولة تطبيق جمموعة و��سعة من �لتد�بر 

و�لإجر�ء�ت �لحر�زية خ�ل �ملعر�سني و�ملوؤمتر و�مل�ساحب لهما.
�لقر�ر  و���س��ن��اع  �خل����رب�ء  نخبة  ����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة جت��م��ع  �مل��ع��ر���س��ان من�سة  وي��ع��د 
و�ل�سركاء  �لدولية  �ل�سركات  كربى  جانب  �إىل  و�لأكادمييني،  �مل�سوؤولني  وكبار 
�آخر  و��ستعر��ص  لبحث  و�خلا�ص،  �لعام  �لقطاعني  من  و�لعامليني  �لإقليميني 
ما تو�سلت �إليه �لتقنيات �لعاملية و�حللول �ملتطورة ملجابهة �لتحديات �لأمنية 
بالإ�سافة �إىل �أحدث �لبتكار�ت �خلا�سة بقطاعات �لأعمال �لتي ت�سهد تغير�ت 

وتطور�ت مت�سارعة على �ل�سعيدين �لإقليمي و�لعاملي.

املوؤمتر امل�شاحب للمعر�شني ي�شتقطب 2,000 م�شاركة بح�شور �شخ�شي وافرتا�شي

برعاية حممد بن زايد.. معر�سا يومك�س و�سيمتك�س 2022 ينطلقان 21 فرباير مب�ساركة دولية وحملية وا�سعة
ا�شتفادت منها 40 األف اأ�شرة يف اأرمينيا وقريغ�شتان

الهالل االأحمر يوا�سل تقدمي امل�ساعدات 
ال�ستوية للمتاأثرين يف العديد من الدول

•• اأبوظبي-وام:

و����س��ل��ت ه��ي��ئ��ة �ل��ه���ل �لأح���م���ر �لإم����ار�ت����ي، ت��ق��دمي �مل�����س��اع��د�ت �ل�ستوية 
للمتاأثرين من تد�عيات �لربد و�سوء �لأحو�ل �ملناخية يف �لعديد من �لدول، 
ت�سمنت  �لتي  �ل�ستوية  �مل�ساعد�ت  بتوزيع  �ملا�سيني  �ليومني  خ�ل  وقامت 
وم�ستلزمات  �لغذ�ئية  و�مل��و�د  �ل�ستوية  و�مل�ب�ص  و�لأغطية  �لتدفئة  و�سائل 
�أرمينيا وقرغ�ستان، عرب  �أ�سرة يف كل من  �ألف   40 �لأطفال، على حو�يل 
�لدولة  و�سفار�ت  وبالتعاون مع مكاتبها  �ملوجودة حاليا هناك  �لهيئة  وفود 

يف �خلارج.
�له�ل  لهيئة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لف�حي  عتيق  حممد  �لدكتور  �سعادة  و�أك���د 
تنفذها  �لتي  �ل�ستاء  برنامج حملة  تاأتي �سمن  �مل�ساعد�ت  �أن هذه  �لأحمر، 
ممثل  نهيان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو  توجيهات  �إط���ار  يف  �لهيئة 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�ص هيئة �له�ل �لأحمر �لإمار�تي، للمتاأثرين 

من موجات �لربد و�لأحو�ل �ملناخية يف 26 دولة حول �لعامل.
" كثفت هيئة �ل��ه���ل �لأح��م��ر ج��ه��وده��ا �لإغ��اث��ي��ة خ���ل �لفرة  و�أ���س��اف 
�ملتاأثرين من  �لر�سيدة يف تخفيف معاناة  �لقيادة  �ملا�سية لتحقيق تطلعات 
�أو�ساعهم  وحت�سني  �ل�ستوية  �حتياجاتهم  وتلبية  �ل�سيئة  �ملناخية  �لأح��و�ل 
�لإن�سانية، وتو�جدت �لهيئة يف �لدول �ملعنية باملبادرة عرب وفودها �مليد�نية 
�لتي ��ستطاعت �لو�سول ل�جئني و�لنازحني يف خمتلف �ملناطق �مل�ستهدفة 
على  �ساحة  ك��ل  �حتياجات  وت��وف��ر  و�مل�ساندة  �ل��دع��م  �سبل  جميع  وق��دم��ت 

حدة".
وقال �لف�حي �إن �ل�ستجابة �لإن�سانية للهيئة جتاه تد�عيات �سوء �لأحو�ل 
جهود  ب��د�أت  حيث  و�سريعة،  قوية  كانت  و�لنازحني  �ل�جئني  على  �جلوية 
�لإغاثة �لطارئة و�لعاجلة مع تفاقم تد�عيات �لربد و�ل�ستاء ما كان له �أكرب 
جهود  تن�سيق  مت  �أن��ه  �إىل  م�سر�  �ملتاأثرين..  على  حدته  تخفيف  يف  �لأث��ر 
�لإغاثة �مليد�نية مع �ل�سركاء يف تلك �ل�ساحات ب�سورة مكنت �لهيئة من �أد�ء 
دورها و�لو�سول �إىل �ملتاأثرين يف مناطقهم وتوفر م�ستلزماتهم �ل�سرورية، 
موؤكد� �أن جهود �لهيئة �لإغاثية �ستتو��سل حتى نهاية ف�سل �ل�ستاء ح�سب 

�خلطة �لتي مت و�سعها يف هذ� �ل�سدد.

االأعمال اخلريية العاملية تعلن 
جناح حملة )�سقيع ال�ستاء 2( 

•• عجمان -وام:

�ختتمت هيئة �لأعمال �خلرية �لعاملية حملتها �ل�ستوية "�سقيع �ل�ستاء 
2" حمققة كافة �أهد�فها حيث بلغ عطاء �ملح�سنني للم�ساريع �خلرية 
و�لإن�سانية 19 مليون درهم. و�أعرب �لأمني �لعام للهيئة �سعادة �لدكتور 
�لإمار�ت  �أر���ص  على  للمح�سنني  �ل�سكر  عن  �خلاجة  عبد�لوهاب  خالد 
على مد يد �لعون للفقر�ء و�ملحتاجني �لذين يعانون من وي�ت �لربد 

�لقار�ص يف ف�سل �ل�ستاء .
من  �لعاملية  �خلرية  �لأعمال  هيئة  �أن  �خلاجة  خالد  �لدكتور  و�أو�سح 
�ل�جئني  خميمات  ل�سيما  �ملخيمات  �إىل  ت�سل  �ل��ت��ي  �لهيئات  �أو�ئ���ل 
�أن �لهيئة �أطلقت حملة عاجلة  �ل�سوريني يف لبنان و�لأردن م�سر� �إىل 
و�لطرود  �لتدفئة  وو���س��ائ��ل  �خليم  توفر  بهدف  �ل�����س��ام،  ب���د  لإغ��اث��ة 

�لغذ�ئية.
�أثر�ً كبر�ً يف حياة �مل�ستفيدين  و�أكد �أن حملة "�سقيع �ل�ستاء 2" تركت 
د�خل �لدولة وخارجها، وحملت �لدفء و�لأمان لهم من خ�ل ع�سر�ت 
فحم  من  �لتدفئة  وق��ود  كتوفر  �ملهمة،  �لإن�سانية  و�مل��ب��ادر�ت  �مل�ساريع 
وحطب، وتوفر �ملد�فئ، و�لبطانيات، وك�سوة �ل�ستاء، ف�سً� عن كفالة 

�لأ�سر، وبناء و�سيانة �ملنازل، وفر�سها وتاأثيثها، وغرها.
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•• اأبوظبي- وام:

تو��سل جائزة �ل�سيخ ز�يد ل�أخوة �لإن�سانية تعزيز مكانتها �لعاملية كاأحد 
م�ساهمات  قدمو�  �لذين  �لبارزين  �لأف��ر�د  بتكرمي  �ملعنية  �جلو�ئز  �أهم 
جميع  يف  �ل�سلمي  �لتعاي�ص  وتعزيز  بالإن�سانية  �لنهو�ص  يف  عادية  غر 

�أنحاء �لعامل.
وت�ستعد �جلائزة لتكرمي �لفائزين بن�سختها للعام 2022، وذلك خ�ل 
حفل خا�ص ت�ست�سيفه �لعا�سمة �أبوظبي، حيث �سيح�سل �لفائزون على 
مبلغ مليون دولر �أمريكي كجائزة �إجمالية لدعم جهودهم يف �لنهو�ص 

بق�سية �لأخوة �لإن�سانية.
وتعد جائزة ز�يد ل�أخوة �لإن�سانية، �لتي �نبثقت من وحي وثيقة �لأخوة 

تقدم  �لتي  و�لكيانات  بالأفر�د  م�ستقلة حتتفي  عاملية  �لإن�سانية، جائزة 
�إ�سهامات جليلة يف جمال �لتقدم �لإن�ساين و�لتعاي�ص �ل�سلمي، ومتنحها 

�للجنة �لعليا ل�أخوة �لإن�سانية �سنويا.
وُتكرم �جلائزة �لأفر�د �لبارزين �لذين قدمو� م�ساهمات غر عادية يف 
�لعامل،  �أنحاء  جميع  يف  �ل�سلمي  �لتعاي�ص  وتعزيز  بالإن�سانية  �لنهو�ص 
ومُت��ن��ح �جل��ائ��زة ل���أ���س��خ��ا���ص م��ن جميع �خل��ل��ف��ي��ات وخم��ت��ل��ف مناحي 
�حلياة حول �لعامل ومتّكنهم من حتقيق م�ستقبل �أكرث �س�ًما وت�ساحًما 

وتناغًما.
وتتبع �جلائزة معاير و��سحة يتوىل متابعتها وتنفيذها جلنة حتكيم 
م�ستقلة ت�سم �سخ�سيات عامة م�سهورة وخرب�ء بارزين من جميع �أنحاء 
�لعامل معروفني مب�ساهماتهم يف �ل�س�م، �إ�سافة �إىل روؤ�ساء دول �سابقني 

وحائزين على جائزة نوبل.
ويتم تر�سيح �ملر�سحني للجائزة من قبل �لقادة و�مل�سوؤولني �حلكوميني 
�ل�س�م  بناء  تعزيز  يف  �لنا�سطة  �لبارزة  و�ل�سخ�سيات  �لربملان  و�أع�ساء 

و�حلو�ر بني �لثقافات.
وكانت �جلائزة كرمت قد��سة �لبابا فرن�سي�ص، بابا �لكني�سة �لكاثوليكية، 
�ل�سريف  �لأزه���ر  �سيخ  �لطيب  �أح��م��د  �لدكتور  �لأك���رب  �لإم���ام  وف�سيلة 
ب�سكل �سريف، فيما حاز �لأمني �لعام ل�أمم �ملتحدة �أنطونيو غوتري�ص 
و�لنا�سطة �لفرن�سية �ملغربية لطيفة بن زياتن على �جلائزة يف ن�سختها 
�ل�سابقة وذلك تقدير�ً لعملهما يف مكافحة �لنق�سام و�لتع�سب وتعزيز 

�ل�سلم و�ل�س�م.
�حتفاء   2019 عام  �لإن�سانية يف فرب�ير  ل�أخوة  ز�يد  و�أطلقت جائزة 

�أحمد  باللقاء �لتاريخي �لذي جمع بني ف�سيلة �لإم��ام �لأك��رب �لدكتور 
�لكني�سة  بابا  فرن�سي�ص،  �لبابا  وقد��سة  �ل�سريف  �لأزه���ر  �سيخ  �لطيب 
�لكاثوليكية، يف �لعا�سمة �أبوظبي، حيث وّقع �لرمز�ن �لعظيمان وثيقة 

�لأخوة �لإن�سانية.
و�ُسميت �جلائزة با�سم �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان "طيب 
�هلل ثر�ه"، موؤ�س�ص دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، تكرمياً له وجت�سيد�ً 
لقيم �لتو��سع و�لإن�سانية �لتي ُعرف بها عرب تاريخه و�أر�سى قو�عدها 

يف �سعبه.
�إد�رة �جلائزة، باعتبارها جلنة  وتتوىل �للجنة �لعليا ل�أخوة �لإن�سانية 
دولية م�ستقلة تاأ�س�ست لتعزيز قيم �لأخوة �لإن�سانية يف �ملجتمعات حول 

�لعامل وحتقيق تطلعات وثيقة �لأخوة �لإن�سانية.

جائزة ال�سيخ زايد لالأخوة االإن�سانية ت�ستعد الإطالق ن�سختها لعام 2022

•• دبي -وام:

متحف  ب����ج����و�ر  مي����ر  مل����ن  مي���ك���ن  ل 
�لتلة  �أن ي�حظ  �إل  �مل�ستقبل يف دبي 
�خل�سر�ء �لفريدة �لتي ي�ستقر فوقها 
مببناه �ملميز �لذي مت ت�سييده من دون 
�لكثرون  �سيكت�سفه  ما  لكن،  �أعمدة، 
�فتتاحه  بعد  للمتحف  زيارتهم  عند 
�ملرتقب هو �أن �لتلة عبارة عن حديقة 
حتت�سن ع�سر�ت �لأنو�ع من �لأ�سجار 
�ملحلي  �لتنوع  تعك�ص  �لتي  و�لنباتات 
�إىل  وت�ستند  �لبيئية،  طبيعته  وث��ر�ء 
على  ب��الع��ت��م��اد  �ل���س��ت��د�م��ة  مفاهيم 
روؤية  لتعك�ص  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا 
جديدة وفريدة حول �رتباط �لإن�سان 
ب��امل��ك��ان، ي��ت��وح��د ع��ربه��ا م��ا���س��ي دبي 

وحا�سرها وم�ستقبلها.
وت��ت��األ��ف �حل��دي��ق��ة م��ن ح���و�يل 100 
ن���وع وف�����س��ي��ل��ة م��ن �ل��ن��ب��ات��ات، ت�سمل 
مزودة  و�ملت�سلقة،  �لهو�ئية  �لنباتات 
�أج��ل �سمان  بنظام ري ذكي و�آيل من 
ب��ي��ئ��ة �أك�����رث �����س���ت���د�م���ة، ح��ي��ث ميكن 
�لتعرف على جمموعة  �ملتحف  ل��زو�ر 

مثل:  �ملحلية  و�لأ�سجار  �لنباتات  من 
�لغاف و�ل�سدر و�لنخل و�لأكا�سيا �لتي 
�لبيئية  �ل��ظ��روف  م��ع  �سريعاً  تتاأقلم 
�ملحلية، مع فائدتها يف ��ستد�مة �أنو�ع 
�لنحل �ملحلي، �أما �أع�ساب �أر�سية �لتل 
�ملحافظة  ت�ساعد يف  ب��ذور�ً  تنتج  فهي 

على حياة �لطيور �ملحلية.
بعناية  �حل��دي��ق��ة  م�����س��م��م��و  و�خ���ت���ار 
�أنو�ع �لنباتات �ملحلية �لقوية  ق�سوى 
�ملناخ.  م���ع  �ل��ت��اأق��ل��م  ع��ل��ى  و�ل����ق����ادرة 
وب����ذل����ك، مت���ت زر�ع������ة ك��م��ي��ة كبرة 
�لتي  �لأور�ق  ك��ث��ي��ف��ة  �ل��ن��ب��ات��ات  م���ن 
�ملناطق  يف  طبيعي  ب�سكل  ع���ادًة  تنمو 
�لأو�سط،  �ل�����س��رق  ملنطقة  �ل�ساحلية 

�ل�سريع  بنموها  مت��ت��از  ن��ب��ات��ات  وه���ي 
�لأج��و�ء �حلارة،  وقدرتها على حتمل 
ول تتطلب �سوى حدٍّ �أدنى من �لري، 
ما يجعلها مثالية لزر�عتها على �لتل 

�لأخ�سر �مل�ستد�م.
تتخذ  �لأخ����������رى،  �ل���ع���ن���ا����س���ر  وم���ث���ل 
جانباً  �مل��ت��ح��ف  يف  �لطبيعية  �مل��ن��اظ��ر 
فريد�ً يتخطى �لت�سميم و�ملناخ، فقد 
وتقنيات  �ل��ن��ب��ات��ات  �أن�����و�ع  �خ��ت��ي��ار  مت 
�لعتبار  يف  �لأخ���ذ  م��ع  بعناية،  �ل���ري 
ي�����س��ك��ل منحدر�ً  �ل����ذي  �ل��ت��ل  ط��ب��ي��ع��ة 
فريد�ً، ونظر�ً �إىل �أن متحف �مل�ستقبل 
ك��ب��ر، فلم  ت��ل  ع��ل��ى  ق��د مت ت�سميمه 
تقنيات  �إىل  �للجوء  �لإم��ك��ان  يف  يكن 

ت��ن�����س��ي��ق �حل���د�ئ���ق �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف ما 
�لغر�ص،  وع��م��ل��ي��ات  ب��ال��رب��ة  ي��ت��ع��ل��ق 
ت�سمى  ت���ق���ن���ي���ة  ������س����ت����خ����د�م  مت  ب�����ل 
�خللية  نظام  مع  �لأخ�سر"  "�جلد�ر 
للمنحدر�ت و�أنظمة �لري �ملتخ�س�سة 

�لتي ت�ستخدم �ملياه �ملعاد تدويرها.
ومع �رتفاع درجات �حل��ر�رة يف �سيف 
دب���ي، وق��ل��ة م��ع��دل �لأم���ط���ار يف �لعام 
�أح���د �لعتبار�ت  �ل���ري  ك��ان  �ل��و�ح��د، 
�حل�سبان،  يف  �أخ���ذت  �ل��ت��ي  �لرئي�سية 
ف��امل��ت��ح��ف ي�����س��ت��خ��دم ت��ق��ن��ي��ات �ل����ري 
�لذكي عرب نظام �سبكي حتت �ل�سطح 
ي��ق��وم ب��ت��و���س��ي��ل �مل���ي���اه م��ب��ا���س��رة �إىل 
�ل��ن��ب��ات��ات و�لأ���س��ج��ار �ملحيطة  ج���ذور 

بطريقة فعالة، بينما ي�سمح �لنحد�ر 
للتل بالتدفق �ل�سريع للمياه، ما يلغي 
�ملياه،  ���س��خ  ع���رب  �ل����ري  �إىل  �حل���اج���ة 
�أنظمة  من  �لكثر  ��ستخد�م  يتم  كما 
لتقليل  �ملياه  تدوير  و�إع��ادة  �لتجميع 

�إهد�ر �ملياه بن�سبة تقارب �ل�25٪.
ن���ب���ات���ات ت�����روي ����س���رة �حل�������س���ارة يف 
�مل�ستقبل،  مبتحف  �ملحيطة  �حلديقة 

يعانق �لتاريخ �حلا�سر و�مل�ستقبل.
لروي نباتات و�أ�سجار �لغاف و�ل�سدر 
���س��رة ح�سارة  و�لأك��ا���س��ي��ا،  و�ل��ن��خ��ل 
ب��ل��د ع���ري���ق، مل ي��ب��خ��ل ف��ي��ه �لأج�����د�د 
�لعناية  و�لآب���اء و�لأح��ف��اد عن تقدمي 

و�لهتمام بالب�سر و�ل�سجر و�حلجر.

�لأ�سيلة  �لأ�سجار  �لغاف: من  �سجرة 
�سحر�ء  يف  ب���ك���رثة  ت���ت���و�ج���د  �ل���ت���ي 
وتاريخ  ب�����ر�ث  وت��رت��ب��ط  �لإم��������ار�ت 
�ملنطقة لفو�ئدها يف حياة �لأجد�د يف 
�ملا�سي كما متثل قيمة ثقافية كبرة 
�لإمار�ت  بهوية  لقر�نها  �لدولة  يف 
وت����ر�ث����ه����ا. ومت����ت����از ����س���ج���رة �ل���غ���اف 
وجفافها  �ل�سحر�ء  حل��ر�رة  بتحملها 
و���س��ح �أم���ط���اره���ا، ف��ه��ي ���س��ج��رة قوية 
حتت  م��ر�ً  متتد ج��ذوره��ا حتى 50 
28 مر�ً،  �لأر���ص وطولها ي�سل �إىل 
�سجرة  �خ��ت��ي��ار  مت   2019 ع���ام  ويف 
للت�سامح  و�سعار�ً  رم��ز�ً  لتكون  �لغاف 
يف عام �لت�سامح بدولة �لإمار�ت، وكان 

�آل  �سلطان  ز�يد بن  �ل�سيخ  له  �ملغفور 
نهيان "طيب �هلل ثر�ه" يويل �هتماما 
وخا�سة  �ل�����س��ح��ر�وي��ة  بالبيئة  ب��ال��غ��اً 
���س��ج��رة �ل��غ��اف ح��ي��ث �أ����س���در ق����ر�ر�ت 
و�ملحافظة  قطعها  ب��ع��دم  وت��ع��ل��ي��م��ات 

عليها.
�سجرة �ل�سدر: تنت�سر يف كل �لإمار�ت. 
�مللوحة،  ما  ح��دٍّ  �إىل  �ل�سدر  ويتحّمل 
�لرعي  وي��ت��ح��ّم��ل  وي���ق���اوم �جل���ف���اف، 
�جلائر. وهو �سجر طويل، ذو �أ�سو�ك، 
تقريباً،  م���ر�ً   12 �إىل  ط��ول��ه  ي�سل 
�خل�سرة،  د�ئ���م���ة  ���س��ج��رة  و�ل�������س���درة 

وجذورها عميقة، قوّية ومت�سابكة.
�ل���ن���خ���ي���ل: ي���رب���ط ب����ني ت����اري����خ دول����ة 

�لإم��ار�ت و�أهلها وبني �سجرة �لنخيل 
ع�قة حياة ووج��ود، ويوؤكد �حلا�سر 
قوة هذه �لع�قة، وهو ما يوؤكده مدى 
�لإمار�تيون،  يوليه  �ل���ذي  �له��ت��م��ام 
�ملباركة،  �ل�سجرة  لهذه  و�سعباً،  قيادة 
وهو �هتمام ب��د�أه �ملغفور له ب��اإذن �هلل 
نهيان،  �آل  ���س��ل��ط��ان  ب��ن  ز�ي����د  �ل�����س��ي��خ 
�لنخلة  جعل  عندما  ث��ر�ه،  �هلل  طيب 
و�لبيئي،  �ل���زر�ع���ي  مل�����س��روع��ه  �أ���س��ا���س��اً 
منذ �أن بد�أ �إر�ساء �لدعائم �حل�سارية 

للدولة.
فوق  �لأكا�سيا  �سجرة  تنمو  �لأكا�سيا: 
�لكثبان �لرملية و�لأ�سطح �ل�سخرية 
ويف قيعان �لأودية �لطينية، وتتحا�سى 
�ل�سيول  م��ي��اه  تغمرها  �ل��ت��ي  �مل��ن��اط��ق 
ظروف  يف  �لعي�ص  وميكنها  �ملو�سمية، 
مناخية قا�سية عند �نخفا�ص من�سوب 
�لأم���ط���ار مب��ق��د�ر ���س��ن��وي ي��ت��دن��ى �إىل 
هطول  وت���ت���ح���م���ل  م���ل���ي���م���ر�ً،   40
�لأمطار مبعدل قد ي�سل �إىل 1200 
�جلفاف  تتحمل  �أن��ه��ا  ك��م��ا  م��ل��ي��م��ر، 
مل���دة ع���ام ك��ام��ل، ومت��ت��د ع��روق��ه��ا �إىل 

يف �لربة �لرملية. قدماً   50

•• دبي-الفجر:

 م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك م�����س��ت�����س��ف��ى ب����ارك 
مري�ص  �أول  ع�����ج  يف  ي��ن��ج��ح  ف��ي��و 
م�������������س������اب مب��������ر���������ص �ل������زه������امي������ر 
ب����ال����ع�����ج �ل����ب����ي����ول����وج����ي �جل����دي����د 
 "Aducanumab"أدوكانوماب�
خارج �لوليات �ملتحدة، و�لذي يعترب 
ع�جاً مبتكر�ً للمر�ص. يوؤثر مر�ص 
�لزهامير على �لذ�كرة وي�سبب تغر�ت 
خا�سة  �لبالغني،  لدى  �ل�سخ�سية  يف 
و�ل�ستينيات  �خلم�سينيات  �أو�خ���ر  يف 
م��ن �ل��ع��م��ر، م��ع �رت��ف��اع ح���ّدة �ملر�ص 
بعد �سن �ل�سبعني. من بني �لأمر��ص 
ب����اخل����رف، مي���ث���ل مر�ص  �مل���رت���ب���ط���ة 

�حلالت  من   50%-40 �لزهامير 
يف جميع �أنحاء �لعامل. ويقدر معدل 
�ل�سرق  منطقة  يف  ح��ال��ًي��ا  �لن��ت�����س��ار 
�إف��ري��ق��ي��ا وحدها  و���س��م��ال  �لأو����س���ط 
�ل�سن  ك���ب���ار  % جل��م��ي��ع   6 ب��ن�����س��ب��ة 
60 عاًما.  �أعمارهم عن  �لذين تزيد 
تلعب �لعو�مل �لور�ثية دوًر� ، وكذلك 
�لتعليم  �أ���س��ل��وب �حل��ي��اة وم�����س��ت��وي��ات 
و�لتمارين �ملعرفية يف منت�سف �لعمر 

وما بعده.
يوؤدي هذ� �لبتكار �جلديد من �لع�ج 
تعديل  �إىل  �لآن  �أ�سبح متاًحا  و�لذي 
�لعملية  �إيقاف  �أو حتى  �ملر�ص  تطور 
�ل��ت��ن��ك�����س��ي��ة يف ح����ال ����س��ت��خ��د�م��ه يف 
�لظروف �ملنا�سبة ويف وقت مبكر من 

ا  فح�سً �ل��ع���ج  يتطلب  كما  �مل��ر���ص. 
ويعمل  �ل��ذ�ك��رة  تاأثر  �سبب  لتحديد 

ب�سكل خا�ص مع مر�سى �لزهامير. 

وب���ه���ذ� �ل�����س��اأن ق���ال �ل��دك��ت��ور ديرك 
ك���ري���ج���ر، ����س��ت�����س��اري �لأع�������س���اب يف 
فيو:  ب���ارك  م�ست�سفى  ميديكلينيك 
دو�ء  �أول  هو  �جلديد  �لع�ج  "هذ� 
لإ�س�ح  م�����س��م��ًم��ا  جت����ارًي����ا  م��ت��وف��ر 
�مل�سكلة �لكامنة يف مر�ص �لزهامير". 
دي���ف���ي���د ج���ي���ل���ي، مدير  ك���م���ا �����س����رح 
فيو:  ب���ارك  م�ست�سفى  ميديكلينيك 
ج�سدية  حت���دي���ات  �خل�����رف  “ميثل 
و�قت�سادية  و�ج��ت��م��اع��ي��ة  ون��ف�����س��ي��ة 
يعانون  مل���ن  ف��ق��ط  ل��ي�����ص  خم��ت��ل��ف��ة، 
�مل��ر���ص، ول��ك��ن ح��ت��ى لعائ�تهم  م��ن 
�لرعاية  وم���ق���دم���ي  و�أ����س���دق���ائ���ه���م 
باجلهود  للغاية  فخورون  نحن  لهم. 
�لدوؤوبة �لتي يبذلها �لدكتور كريجر 

بروتوكولت  �أح���دث  لقيادة  وفريقه 
�ل��ع���ج م��ع زي����ادة �ل��وع��ي يف �ل�سرق 
�أن  ب���ال���ذك���ر  و�جل�������در   ." �لأو������س�����ط 
برنامج �لفح�ص يتم تطويره يف دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مع عياد�ت 
�لذ�كرة �لتي توفر �خلربة يف فح�ص 
بهذ�  �ملر�سى  �مل�سورة وع�ج  وتقدمي 
�ل��ع���ج �جل���دي���د. ب��ال��ط��ب��ع، ل يخلو 
�لإ�سارة  ويجب  �ملخاطر  م��ن  �ل��ع���ج 
ميثل  ولكنه  بعناية،  ��ستخد�مه  �إىل 
لتقليل  �مل�ستمر  ميديكلينيك  �سعي 
�لآثار �ملنهكة ملر�ص �لزهامير وقيادة 
�لذين  �مل���ر����س���ى  ع������ج  يف  �جل����ه����ود 
ي�ستبه يف �إ�سابتهم مبر�ص �لزهامير 

يف �ملنطقة.

•• دبي_الفجر:

و�سوؤون  �لأوق�������اف  م��وؤ���س�����س��ة  �أع��ل��ن��ت 
�ل��ق�����س��ر ب��دب��ي، �لن��ت��ه��اء م��ن تنفيذ 
م�سروع وقف بن مدية يف منطقة هور 
مل�ساجد  ريعه  يخ�س�ص  بحيث  �لعنز، 

عيد بن مدية يف �إمارة دبي.
عبارة  �مل�سروع  �أن  �ملوؤ�س�سة  و�أو�سحت 
على  �أقيمت  �سكنية  في�ت  �أرب���ع  ع��ن 
6160 قدماً مربعة، تتكون  م�ساحة 
ك���ل ف��ي��� م���ن ط��اب��ق �أر����س���ي وطابق 
�لأربعة  �لفي�ت  م�ساحة  وتبلغ  �أول، 
تكاليف  تقدر  فيما  ق��دم،   10400
�لأر�ص  قيمة  م��ع  و�لت�سييد  �لإن�����س��اء 

بنحو خم�سة م�يني درهم.
وقال �سعادة علي �ملطوع �لأمني �لعام 
ر  �لق�سّ و����س���وؤون  �لأوق������اف  مل��وؤ���س�����س��ة 
�سمن  �مل�سروع  �إجن��ازه��ذ�  ياأتي  بدبي 

�ملوؤ�س�سة  �نتهت  خريا  م�سروعا   12
 ،2021 �ل��ع��ام  خ����ل  تنفيذها  م��ن 

�لأرب��ع��ة فور  وق��د مت تاأجر �لفي�ت 
و�أ�ساف  �مل�سروع.  تنفيذ  من  �لنتهاء 

�مل���ط���وع ن��ع��م��ل خ�����ل �ل���ع���ام �جل����اري 
�مل�سروعات  م���ن  �مل���زي���د  �إجن�����از  ع��ل��ى 

�لتي  �ل�ستثمارية  �ل�سكنية  �لوقفية 
�لتنموية يف  ت�سهم يف تعزيز �خلطط 
�سنوية  ع��و�ئ��د  تقدم  كما  دب��ي،  �إم���ارة 
قيمة  م�����ن   "7%  " ع�����ن  ت����ق����ل  ل 
يف  �ل��زي��ادة  �أن  �إىل  ول��ف��ت  �ل�ستثمار، 
ت�سهم  �لوقفية،  �ل�ستثمار�ت  عو�ئد 
يف زي��ادة عدد �مل�ستفيدين من �لفئات 
�ملجتمع،   يف  ومتكينهم  حاجة  �لأك��رث 
و�سوؤون  �لأوق�������اف  م��وؤ���س�����س��ة  وك���ان���ت 
�لفائت  �لعام  �أعلنت  �لق�سر بدبي قد 
�أنها با�سرت بتنفيذ م�سروعات وقفية 
درهم،  م��ل��ي��ون   148 بكلفة  ج��دي��دة 
ت��ت��ن��وع م��ا ب��ني جم��م��ع��ات ف��ل��ل ومبان 
�ل�سحة  م�������س���ارف  خل���دم���ة  وق���ف���ي���ة 
و�لأطفال  �لن�ساء  ورع��اي��ة  و�لتعليم 
من  ت�سييدها  �سيتم  �لأم�����ل،  و���س��ق��ي��ا 
و�لتعوي�سات  �ل����ت����ربع����ات  �أم���������و�ل 

وحمفظة �إعادة �لإعمار.

رحلة عرب ثالثة اأزمنة تعك�ض التنوع البيئي على اأر�ض االإمارات

من النباتات تزدهر يف حديقة )متحف امل�ستقبل( و�سط دبي بتقنية اجلدار االأخ�سر نوع   100

عالج مبتكر للزهامير يتم اإجراوؤه الأول مرة خارج الواليات املتحدة يف ميديكلينيك م�ست�سفى بارك فيو

يخ�ش�ض ريعه مل�شاجد عيد بن مدية بدبي

 »اأوقاف دبي« تنجز م�سروع وقف خريي ب� 5 مليون درهم 

ت�شتقبل زوار حديقة متحف امل�شتقبل  التي  االأنواع  اأبرز  بني  واالأكا�شيا  والنخل  وال�شدر  • الغاف 
اأنواع النحل املحلي واملحافظة على حياة الطيور ا�شتدامة  ل�شمان  بعناية  اختريت  • النباتات 

يقوم بتو�شيل املياه مبا�شرة اإىل جذور النباتات واالأ�شجار متطور  �شبكي  • نظام 
املياه واأنظمة ري ذكية من اأجل بيئة اأكرث ا�شتدامة تدوير  • اإعادة 

•• اأبوظبي –الفجر:

�لبلديات  ل��د�ئ��رة  �لتابعة  �أبوظبي  مدينة  بلدية  نفذت 
و�لنقل من خ�ل بلدية مركز �ملدينة �أعمال هدم و�إز�لة 
2021 ، وذلك مقارنة  18 مبنى مهجور�ً خ�ل �لعام 
كما   ، بعدد 8 مباٍن فقط مت هدمها خ�ل �لعام 2020 
 12 يف  �لعام  للمظهر  �مل�سوهات  �إز�ل���ة  �أع��م��ال  تنفيذ  مت 
8 مباٍن مت  �إىل  بالإ�سافة  �أبوظبي، هذ�  بجزيرة  موقعاً 
هدمها خ�ل عام 2021 بعد ر�سدها من �لبلدية وبعد 

�سدور قر�ر �لهدم ب�ساأنها.
�إط��ار �سعي بلدية مدينة  وت��اأت��ي ه��ذه �لإج����ر�ء�ت �سمن 
�أب���وظ���ب���ي ن��ح��و �حل���ف���اظ ع��ل��ى �مل��ظ��ه��ر �ل���ع���ام للمباين 
و�لتو��سل �مل�ستمر مع م�ك �ملباين �ملهجورة و�ملهملة يف 
�أبوظبي و�سو�حيها وحثهم على �أهمية �تخاذ �لإجر�ء�ت 
�لبلدية  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  �مل��ب��اين  ه��ذه  ب�ساأن  �لت�سحيحية 
ت�ساهم  كونها  �ملباين  �أو�ساع  لت�سوية  �ملخت�سة  و�جلهات 
خطرها  �إىل  بالإ�سافة  للمدينة  �لعام  �ملظهر  ت�سويه  يف 
وكونها  �ل�سكان  باإزعاج  و�لت�سبب  �لبيئة  بتلويث  �ملتمثل 
�لقاطنني  �س�مة  وت��ه��دد  �ل�سحية  ل���أخ��ط��ار  م�����س��در�ً 

بجو�رها.
بد�ية  م��رن  ب�سكل  �لعمليات  ه��ذه  مع  �لبلدية  وتتعامل 
من مرحلة ر�سد �ملبنى و �لت�سال و�لتو��سل مع م�ك 

�لهدم  ق��ر�ر�ت  ��ست�سد�ر  �إىل  و�سوًل  وتوعيتهم  �ملباين 
و�لإز�لة. 

و�أ���س��اف��ت �ل��ب��ل��دي��ة: مت��ي��زت �أع��م��ال �ل��ه��دم خ���ل �لعام 
2021 بوترة �إجناز غر م�سبوقة حيث �أ�سفرت جهود 
جميع  تنفيذ  �سرعة  يف  �ملعنية  �لإد�ر�ت  ب��ني  �لتن�سيق 
�إج��ر�ء�ت �لر�سد و�إخطار �مل�ك و�إ�سد�ر قر�ر�ت �لهدم 
�لإز�ل��ة يف  �أعمال  لتنفيذ  �ل�زمة  �لت�ساريح  و��ست�سد�ر 

وقت قيا�سي.
�لعديد  للقانون  وفقاً  تتخذ  �لبلدية  �أن  بالذكر  �جلدير 
�أن  م�سرة   ، �ملهملة  �لأب��ن��ي��ة  تلك  بحق  �لإج�����ر�ء�ت  م��ن 
�ملباين �ملاأهولة و�مل�سوهة للمظهر �لعام و�لقابلة لل�سيانة 
و�لتاأهيل يتم توعية م�كها باأهمية و�سرورة �سيانتها، 
�لقانوين  �لإخ��ط��ار  يتم  �مل���ك  ��ستجابة  ع��دم  ويف حالة 
وت�سحيح   �لبلدية  ملر�جعة  �لفر�سة  لإع��ط��اء  �سهر  مل��دة 

و�سع �ملبني قبل �إ�سد�ر �أي قر�ر �إد�ري ب�ساأن �ملبنى .
�لفرعي بتحويل  �لبلدية  �ملهلة يقوم مركز  �نتهاء  وبعد 
لدر��سة  �ملهجورة  �ملباين  على  �لك�سف  جلنة  �إىل  �ملبني 

حالة �ملبني و�إ�سد�ر �لقر�ر �ملنا�سب.
�سمن هذ� �لإطار تدعو بلدية مدينة �أبوظبي �إىل �أهمية 
�ملهملة  �مل��ب��اين  ب�����س��اأن  �لت�سحيحية  �لإج������ر�ء�ت  �ت��خ��اذ 
�ملخت�سة  و�جل��ه��ات  �لبلدية  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  �مل��ه��ج��ورة،  �أو 

لت�سوية �أو�ساع �ملباين .

دعت اإىل اأهمية العناية باالأبنية واحلفاظ على املظهر العام 

بلدية مدينة اأبوظبي تزيل 18 مبنى مهجورًا 
و12 موقعًا م�سوهًا للمظهر العام يف اأبوظبي
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اأخبـار الإمـارات

•• القاهرة-وام:

ت���ر�أ����ص م��ع��ايل ���س��ق��ر غ��ب��ا���ص رئي�ص 
�ل��وط��ن��ي �لحت������ادي رئي�ص  �مل��ج��ل�����ص 
�لحت���اد �ل��ربمل��اين �ل��ع��رب��ي.. �ملوؤمتر 
�لربملاين  ل�حتاد  و�لث�ثني  �لثاين 
�أم�ص  �لقاهرة  يف  عقد  �ل��ذي  �لعربي 
�لعربي"  "�لت�سامن  ع���ن���و�ن  حت���ت 
مب�ساركة روؤ�ساء �ملجال�ص و�لربملانات 
عربية  منظمات  وبح�سور  �لعربية 
يف  م��ر�ق��ب  ب�سفة  ودول��ي��ة  و�قليمية 
�لحتاد و�لأمني �لعام جلامعة �لدول 

�لعربية.
وق����ال م��ع��ايل ���س��ق��ر غ��ب��ا���ص يف كلمة 
�مل����وؤمت����ر ينعقد  �ع���م���ال  ب��ه��ا  �ف��ت��ت��ح 
�إقليمية  م��ت��غ��ر�ت  ظ���ل  يف  �مل���وؤمت���ر 
منا  يتطلب  م��ا  م��ت�����س��ارع��ة؛  ودول���ي���ة 
نحن ممثلو �ل�سعوب �لعربية �لتكاتف 
و�لت�سامن، و�لوعي بخطورة �ملرحلة 
�لعربي  �لأم��ن  و�آث��اره��ا على  �لر�هنة 
يف  �لتنمية  وم�����س��ت��ه��دف��ات  �مل�����س��رك، 

�مل�ستقبل.
و�أ��������س�������اف م����ع����ال����ي����ه ل����ع����ل و�ق���ع���ن���ا 
�ل���ع���رب���ي وه�����و ي����و�ج����ه �ل���ع���دي���د من 
و�لقت�سادية،  �ل�سيا�سية،  �لتحديات 
�إىل  ب����الإ�����س����اف����ة  و�لج����ت����م����اع����ي����ة، 
�ل�������س���اأن  �ل����ت����دخ�����ت �لأج���ن���ب���ي���ة يف 
روؤية  �سياغة  م��ن��ا  يتطلب  �ل��ع��رب��ي، 
�لإد�نة  تتجاوز حدود  برملانية عربية 
ن�ستثمر  م��وؤط��ر  عمل  �إىل  و�ل�سجب 
ف��ي��ه �أف�����س��ل م��ا ه��و م��ت��اح ل��دي��ن��ا من 
�لتي  �لربملانية  �لدبلوما�سية  �آل��ي��ات 
�لتاأثر  يف  م��ه��م��ا  ع���ام����  �أ����س���ح���ت 
فاإن  ثم  �لدولية ومن  �ل��ق��ر�ر�ت  على 
�لحتاد �لربملاين �لعربي مدعو �أكرث 
م���ن �أي وق���ت م�����س��ى ل��ل��ق��ي��ام ب���دوره 

لأمن  �مل��ه��ددة  للظو�هر  �لت�سدي  يف 
و��ستقر�ر �سعوبنا �لعربية".

حتديات  يعي  "جميعنا  معاليه  وق��ال 
�ل���ر�ه���ن يف جو�نبه  �ل��ع��رب��ي  �مل�����س��ه��د 
�ملتعددة �إل �أن �أخطر ما يهدد حا�سرنا 
ه����و ت��ع��م��ق �ل����ن����ز�ع����ات �مل���ذه���ب���ي���ة �أو 
�لطائفية �أو �ل�سيا�سية بفعل �نتماء�ت 
ولء�ت  �إىل  �ل���وط���ن  ح����دود  ت��ت��ج��اوز 
مل�سالح خارجية؛ ما ينتج عنه تدهور� 
على جميع �ل�سعد �لوطنية. ولعل ما 
�سارخا  منوذجا  ميثل  �ليمن  ي�سهده 
ل�سيطرة جماعة �إرهابية على �لكثر 

من مو�رد �لدولة، ومقوماتها".
�لعربية  وثمن معاليه قر�ر �جلامعة 
رقم 8725 �ل�سادر يف يناير 2022 
بت�سنيف  �ل���دول  جميع  طالب  �ل��ذي 
�إرهابية  كمنظمة  �حل��وث��ي  ج��م��اع��ة 
�لأماكن  على  هجماتها  بعد  خا�سة 
�ململكة  م��ن  ك��ل  يف  و�ملدنيني  �ملدنية، 
�لإمار�ت  ودول��ة  �ل�سعودية،  �لعربية 
تلك  و�أن  ���س��ي��م��ا  �مل���ت���ح���دة.  �ل��ع��رب��ي��ة 
مليثاق  و��سحا  حتديا  متثل  �لأع��م��ال 

�ل����دويل  و�ل���ق���ان���ون  �مل���ت���ح���دة،  �لأمم 
�لدولية  و�لت���ف���اق���ي���ات  �لإن���������س����اين، 
�ملرعية وحم��ل �لل��ت��ز�م م��ن ك��ل دول 
�ل���ع���امل يف ه����ذ� �ل�������س���اأن.. ودع����ا لأن 
يوؤكد  م��ا  �خل��ت��ام��ي  �ل��ب��ي��ان  يت�سمن 
�لعربية  �جلامعة  جمل�ص  ق��ر�ر  على 
يف هذ� �ل�ساأن باعتبار جماعة �حلوثي 

منظمة �إرهابية.
وع���رب م��ع��ال��ي��ه ع���ن ث��ق��ت��ه ب����اأن تثمر 
�لعربية  �ل���ربمل���ان���ات  روؤ�����س����اء  ج���ه���ود 
حتقيق  يف  �ملخل�ص  ود�أب���ه���م  �خل���رة 
�لأ�سا�ص  ليكون  ه��ذ� �لحت��اد  �أه���د�ف 
�ملتني لتحقيق تطلعات و�آمال �سعوبنا 
�لربملانات  يف  ممثليها  م��ن  �ل��ع��رب��ي��ة 

�لعربية.
�ملوؤمتر  �أعمال  يف  �ملجل�ص  وف��د  و�سم 
�لرحومي  �أحمد  �سعادة كل من حمد 
�لنائب �لأول لرئي�ص �ملجل�ص، ونا�سر 
خلفان  وع���ب���ي���د  �ل���ي���م���اح���ي،  حم���م���د 
عبد�لرحمن  ون���اع���م���ة  �ل�������س����م���ي، 
ليتيم،  ر�����س���د  وع��ائ�����س��ة  �مل��ن�����س��وري، 
و�سعادة  �ل�����س��ح��ي،  ع���ب���د�هلل  و�أح���م���د 

�لنعيمي  عبد�لرحمن  عمر  �لدكتور 
�لأمني �لعام للمجل�ص، و�سعادة عفر�ء 
�مل�ساعد  �لعام  �لأم��ني  �لب�سطي  ر��سد 

ل�ت�سال �لربملاين.
م���ع���ايل فوزية  ق���ال���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م����ن 
عبد�هلل زينيل رئي�سة جمل�ص �لنو�ب 
�إننا   " كلمتها  يف  �ل��ب��ح��ري��ن  مبملكة 
�أم����ام ع���م��ة ف���ارق���ة، و�ساهد  �ل��ي��وم 
ح�������ي، وم������وق������ف م����ع����رب ع������ن م����دى 
�لعربي،  �لت�سامن  بعقيدة  �إمي��ان��ن��ا 
�لتي  �لإره����اب����ي����ة  �مل���م���ار����س���ات  �إز�ء 
�لعربي،  ب��الأم��ن  �لإخ����ل  ت�ستهدف 
�حلوثي،  ميلي�سيا  ب��ه��ا  ت��ق��وم  و�ل��ت��ي 
ت��وج��ي��ه هجماتها  ع��ل��ى  د�أب�����ت  ح��ي��ث 
�ململكة  �ل�سقيقتني  ���س��د  �لإره��اب��ي��ة 
�لعربية �ل�سعودية و�لإمار�ت �لعربية 
�لعديد  وق��وع  �إىل  �أدى  مم��ا  �ملتحدة، 
�لبلدين  يف  و�مل�سابني  �ل�سحايا  من 
�لتي  �لأ�سر�ر  عن  ف�س�  �ل�سقيقني، 
و�ملمتلكات جر�ء هذه  باملن�ساآت  تلحق 
�لهجمات - �لتي ل يخفى عليكم من 
يقف ور�ءه��ا ويدعمها - مما ي�ستلزم 

منا جميعا �إعادة �لتاأكيد على ت�سامن 
�لبلدين  م��ع  باأ�سرها  �لعربية  �لأم���ة 
لكل  �لتام  �لدعم  �ل�سقيقني، وتقدمي 
للحفاظ  �إج�����ر�ء�ت  م��ن  يتخذ�نه  م��ا 
و�س�مة  و��ستقر�رهما  �أمنهما  على 

�أر��سيهما".
و�أكدت معاليها �أهمية �أن نفعل دورنا يف 
�إطار �لدبلوما�سية �لربملانية، لإحر�ز 
�ملجتمع  ح���ث  يف  م��ل��م��و���س��ة  خ���ط���و�ت 
�ل���دويل لت�سجيل م��وق��ف و����س��ح من 
ه���ذه �لع���ت���د�ء�ت �لإره��اب��ي��ة �لآثمة 
للقانون  �سارخا  �نتهاكا  متثل  �لتي 
�لدويل �لإن�ساين و�عتد�ء �سافر� على 
ف�س�  �ل�سقيقني،  �لبلدين  �أر����س��ي 
عما تقوم به هذه �مليلي�سيا �لإرهابية 
من �ختطاف لل�سفن وتهديد خطوط 
�مل���ح��ة �ل��دول��ي��ة، �لأم���ر �ل��ذي يوؤثر 
�ملنطقة  دول  �ق��ت�����س��اد�ت  ع��ل��ى  �سلبا 

و�لعامل �أجمع.
وقالت معاليها " �أتوجه بو�فر �ل�سكر 
رئي�ص  غبا�ص  �سقر  ملعايل  و�لتقدير 
�ل��وط��ن��ي �لحت������ادي بدولة  �مل��ج��ل�����ص 

�لإم��ار�ت �ل�سقيقة �لذي توىل رئا�سة 
�لعربي يف مرحلة  �ل��ربمل��اين  �لحت��اد 
دق��ي��ق��ة وح�����س��ا���س��ة؛ ����س���و�ء م���ن حيث 
�لد�خلية  �لتحديات  وت�ساعد  تر�كم 
و�خل����ارج����ي����ة �ل���ت���ي ت����و�ج����ه �ل�����دول 
�لعربية و�ملنطقة عموما، �أو من حيث 
ت��ف�����س��ي ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا �ل��ت��ي �ألقت 
بظ�لها على كافة مناحي �حلياة يف 
�ل��ع��امل، وح��ال��ت دون  �أن��ح��اء  خمتلف 
عقد �لكثر من �لفعاليات و�لأن�سطة، 
�سفينة  ي��ق��ود  �أن  م��ع��ال��ي��ه  ف��ا���س��ت��ط��اع 
و�لنفتاح  و�ق���ت���د�ر،  ب��ك��ف��اءة  �لحت����اد 
ملو��سلة  �ملمكنة  �لو�سائل  كافة  على 

لقاء�تنا و �جتماعاتنا".
م���ن ج��ان��ب��ه �ك����د م���ع���ايل �أح���م���د �أب���و 
�لدول  جلامعة  �لعام  �لأم��ني  �لغيط 
�لعربي  �لعامل  �أن  كلمتة  يف  �لعربية 
مير  جميعا،  ت��ت��اب��ع��ون  وك��م��ا  ز�ل،  ل 
تت�سع  حيث  �سعبة  تاريخية  مبرحلة 
�جليو�سيا�سية  �ل���ت���ه���دي���د�ت  رق���ع���ة 
�لأمنية  �ل���ت���ح���دي���ات  ح�����دة  وت��������زد�د 
�لتي  و�لج���ت���م���اع���ي���ة  �لق���ت�������س���ادي���ة 

تو�جهها جمتمعاتنا وحكوماتنا.
�ل��ع��رب��ي��ة، وما  ل��ل��ربمل��ان��ات  �إن  وق����ال: 
متار�سه من مهام دبلوما�سية خمتلفة، 
�أ�سا�سي يف هذه �ملعركة فر�سالتنا  دور 
ل ينبغي �أن ت�سل للحكومات وحدها، 
�ل�سعوب  ومم��ث��ل��ي  ل��ل�����س��ع��وب  و�إمن������ا 
ويتعني �أن تكون هذه �لر�سالة موؤثرة 
ونافذ ويتعني كذلك �أن تكون ر�سالتنا 
م���وح���دة وم��ت�����س��ق��ة، وب��ح��ي��ث حتدث 
ب��ال��ر�ك��م ومو��سلة  �مل��ط��ل��وب،  �لأث���ر 
�لربملانات يف خمتلف دول  �لعمل مع 
�لتاأثر  عو��سم  يف  وبخا�سة  �لعامل، 

و�لقر�ر �لدويل.
�لأزم����ات  ����س��ت��م��ر�ر  �أن  معاليه  و�أك����د 
ميثل بيئة مثالية ل�ستفحال خماطر 
�لإرهاب و�لتطرف، ف�س� عن �نت�سار 
�مل�سلحة..  و�جل���م���اع���ات  �مل��ي��ل�����س��ي��ات 
ميل�سيا  ع��ل��ي��ه  �أق����دم����ت  م���ا  ور�أي����ن����ا 
جبان  ��ستهد�ف  من  موؤخر�  �حلوثي 
لأه��د�ف مدنية يف �لإم���ار�ت �لعربية 
�مل��ت��ح��دة ب��ال�����س��و�ري��خ و�مل�������س���ر�ت.. 
و�إن���ن���ا ن��دي��ن، ب��اأ���س��د �ل���ع���ب���ار�ت، هذه 

مو�جهة  يف  �سو�ء  �لإرهابية  �لأعمال 
�لإمار�ت �أو �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
ونوؤكد �أن هذه �مليل�سيا، متثل تهديد� 
خ��ط��ر� ع��ل��ى �لأم�����ن �لإق��ل��ي��م��ي، بل 
وعلى �س�مة �ملمر�ت �لبحرية، بحكم 
�مل���وق���ع �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي �ل����ذي حتتله 

�ليمن على �لبحر �لأحمر.
بالإرهاب..  يتعلق  فيما  �أم���ا   " وق���ال 
جهد�  متثل  عليه  �حل���رب  �أن  ف��اأوؤك��د 
متو��س� وعم� مر�كما.. ل ينبغي 
�أن يتو�نى �أو ير�جع طاملا ظلت هذه 
�لآف���ة �خل��ط��رة وم��ن �مل��ه��م �أن تظل 
�جلهد  طليعة  يف  �لعربية  �لربملانات 
من  وحكوماتنا  دول��ن��ا  تبا�سره  �ل��ذي 
�أجل �لتحذير من خطر هذه �لظاهرة 
�ملجتمعات  متا�سك  على  �لإج��ر�م��ي��ة 
�لتنمية  ج��ه��ود  وع��ل��ى  و����س��ت��ق��ر�ره��ا، 
و��ستمر�رها.. ف�سوتكم هو يف �لنهاية 
ترف�ص  �لتي  �لعربية  �ل�سعوب  �سوت 
�لعنف  مم��ار���س��ة  �لكا�سحة  �أغلبيتها 
با�سم �لدين، وتترب�أ من قتل �لإن�سان 

�أو تخريب �لعمر�ن.

•• دبي-وام: 

لل�سغار  �ل�سطناعي  "�لذكاء  مبادرة  للمربجمني  �لوطني  �لربنامج  �أطلق 
و�سركة  �مل��ربجم��ني  مقر  ب��ني  بال�سر�كة  �لإمار�ت"،  دول��ة  يف  م��ربجم��ون   –
»ِدل تكنولوجيز«، بهدف بناء وتاأهيل جيل جديد من �ملربجمني من ط�ب 
لغات  مبختلف  وتعريفهم  �ل��ربجم��ة  م��ه��ار�ت  تعليمهم  خ���ل  م��ن  �مل��د�ر���ص 
�لتفكر  مهار�ت  ل�سقل  �ل�سطناعي  �لذكاء  و�أ�سا�سيات  �لربجمة  ومهار�ت 
مهار�تهم  وتعزيز  �ملجال  ه��ذ�  يف  للدخول  وحتفيزهم  و�ملنطقي،  �لتحليلي 
عاملياً  مركز�ً  وموقعها  �لإم���ار�ت  ري��ادة  ير�سخ  مبا  و�لتكنولوجية  �لربجمية 
للمربجمني و�لقت�ساد �لرقمي. وتركز �ملبادرة �لتي ��ستقطبت نحو 1000 
طالب وطالبة من خمتلف مد�ر�ص �لدولة، على بناء قدر�ت �لط�ب و�إعد�دهم 
لبناء م�ستقبل رقمي من خ�ل متكينهم بالأدو�ت و�خلرب�ت �ل�زمة، وتنمية 
�أعمارهم  تنا�سب  منهجية  وف���ق  �ل��ربجم��ة  جم���الت  خمتلف  يف  م��ه��ار�ت��ه��م 
وتاأهلهم لت�سميم حلول مبتكرة للتحديات بالعتماد على قدر�تهم وخيالهم 
�لإبد�عي، �إ�سافة �إىل تعزيز معرفتهم من خ�ل �لتو��سل مع نخبة �خلرب�ء 
و�ملتخ�س�سني يف خمتلف جمالت �لذكاء �ل�سطناعي، وم�ساركتهم يف جل�سات 
�إمكانية متابعة  �سيتاح للط�ب  �لعربية و�لإجنليزية، كما  باللغتني  تدريبية 

�لدرو�ص مبا�سرة عرب �لإنرنت و�تباع خطة تدريب فردية تنا�سب كل و�حد 
منهم.

و�أكد معايل عمر �سلطان �لعلماء وزير دولة للذكاء �ل�سطناعي و�لقت�ساد 
�لرقمي وتطبيقات �لعمل عن بعد، �أن »�لربنامج �لوطني للمربجمني« �لذي 
�آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة  �ل�سيخ حممد بن ر��سد  �أطلقه �ساحب �ل�سمو 
رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل"، ميثل بيئة حا�سنة ل�ستقطاب 
�أ�سحاب �ملو�هب �لرقمية و�لعقول �لإبد�عية من �ملربجمني لتطوير مهار�تهم 
�أف�سل �حللول للتحديات وبناء �قت�ساد  و�إع��د�د جيل جديد قادر على �بتكار 

رقمي مزدهر قائم على �ملعرفة و�لبتكار مل�ستقبل �أف�سل ل�أجيال �لقادمة.
لل�سغار  �ل�سطناعي  "�لذكاء  مبادرة  �إط���ق  �إن  �لعلماء  �سلطان  عمر  وق��ال 
»ِدل تكنولوجيز« يرجم دور مقر �ملربجمني �أحد مبادر�ت  مع  " بال�سر�كة 
�ل�سر�كات مع  �لتعاون وتو�سيع د�ئرة  �لربنامج �لوطني للمربجمني بتعزيز 
�ل�سركات �لر�ئدة يف جمالت �لربجمة و�لتكنولوجيا، للو�سول �إىل جمتمعات 
دعم  يف  بفاعلية  ت�سارك  و�ل��ربجم��ي��ات،  �لتكنولوجية  �حللول  تتبنى  رقمية 
��ستد�مة م�سرة �لتحول �لرقمي و�لتكنولوجي يف �لدولة ل�ستك�ساف فر�ص 

جديدة و�عدة ت�سهم يف حت�سني حياة �ملجتمع.
�لإمار�ت:  دول��ة  تكنولوجيز« يف  »ِدل  ع��ام  يحيى مدير  وليد  ق��ال  من جهته، 

رقمي تتطور فيه �لتكنولوجيا ب�سورة م�ستمرة،  عامل  يف  �ليوم  نعي�ص  "نحن 
يفر�ص  �ل��ذي  �لأم��ر  حولنا،  �سيء  كل  من  ج��زًء�  �لربجمة  �أ�سبحت  ولذلك 
تغير�ت كبرة على وظائف �مل�ستقبل، حيث قّدرت در��سة �أخرة ن�سرتها "ِدل 
 2030 ع��ام  م��وج��ودة  �ستكون  �لتي  �لوظائف  من   85% تكنولوجيز" ب��اأن 
ط�ب  على  يجب  �أ�سا�سية  م��ه��ارة  �ل��ربجم��ة  وتعترب  ب��ع��د،  �بتكارها  يتم  مل 
�لبناءة يف �سناعة م�ستقبل  �مل�ساهمة  ليتمكنو� من  �إتقانها  و�ل�سغار  �ملد�ر�ص 

تقوده �لتكنولوجيا".
�لتقدم  لدعم  �لتكنولوجيا  قوة  لت�سخر  با�ستمر�ر  "ن�سعى  يحيى:  و�أ�ساف 
عنه  �أع��ل��ن  �ل���ذي  للمربجمني"  �ل��وط��ن��ي  "�لربنامج  �ألهمنا  وق��د  �لب�سري، 
�لدولة رئي�ص  نائب رئي�ص  �آل مكتوم  ر��سد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  �ساحب 
من  ج��دي��د  جيل  لتن�سئة  �سعيه  يف  �هلل"،  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�ص 
�ملربجمني، وبالتو�زي مع هذه �ملبادرة، مت �إط�ق برنامج �لذكاء �ل�سطناعي 
لل�سغار �لتدريبي يف دولة �لإمار�ت، بهدف �مل�ساهمة يف تن�سئة مربجمي �لغد 

ليكونو� جزًء� من �لقوى �لعاملة �لرقمية يف �مل�ستقبل".
وتختتم مبادرة "�لذكاء �ل�سطناعي لل�سغار – مربجمون يف دولة �لإمار�ت" 
�ملو�هب و�لأفكار �لإبد�عية  �أ�سحاب  3 فائزين من  بتنظيم م�سابقة لختيار 
�لربنامج  خ�ل  �لفاعلة  وم�ساركاتهم  �ملتميزة  جلهودهم  تقديًر�  �خل�قة، 

�لتدريبي، ما يحفزهم ويفتح �آفاق �مل�ستقبل �أمامهم ملو�كبة �لتطور�ت �لعلمية 
و�لتطبيقية يف جميع جمالت �لربجمة.

�أن مقر �ملربجمني ميثل مبادرة رئي�سية للربنامج �لوطني  �جلدير بالذكر، 
مكتوم  �آل  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �أطلقه �ساحب  �ل��ذي  للمربجمني 
لتوفر  �هلل"،  "رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�ص جمل�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  نائب 
�ملو�هب  تطوير  �إىل  �لهادفة  �لوطنية  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  حلزمة  �ساملة  من�سة 
تبّني  وت�سريع  �لربجمة،  جمال  يف  �ملتخ�س�سة  �ملبتكرة  و�مل�ساريع  و�خل��رب�ت 
�إ�سافة  و�مل�ستقبلية،  �لقت�سادية  �لقطاعات  خمتلف  يف  و�أدو�ت��ه��ا  تطبيقاتها 
�حلكومية  و�جل��ه��ات  �ملربجمني  جمتمع  بني  وثيقة  و�سل  حلقة  �إن�ساء  �إىل 
و�خلا�سة و�لأكادميية ما ي�سهم يف حتقيق طموح دولة �لإم��ار�ت يف �لو�سول 

للمركز �لأول عاملياً يف ن�سبة عدد �ملربجمني من تعد�د �ل�سكان.
بال�سر�كة  �ملا�سي،  يناير  �لإم��ار�ت مقر �ملربجمني يف  دول��ة  و�أطلقت حكومة 
مع �أكرث من 40 �سركة �إمار�تية وعاملية، بهدف بناء وتاأهيل جيل جديد من 
�ملربجمني، وتعزيز قدر�تهم ومهار�تهم يف جمالت �لربجمة و�لتكنولوجيا، 
ومتكينهم بالأدو�ت و�خلرب�ت �ل�زمة وتوفر �أف�سل �لفر�ص لت�سميم حلول 
مبتكرة لتحديات حملية وعاملية، مبا ير�سخ ريادة �لإم��ار�ت وموقعها مركز� 

عامليا للمربجمني و�لقت�ساد �لرقمي .

�سقر غبا�س يرتاأ�س املوؤمتر الثاين والثالثني لالحتاد الربملاين العربي

•• اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�سيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة  وز�رة  خطة  م��ع    متا�سيا 
نطاق �لفحو�سات يف �لدولة بهدف �لكت�ساف �ملبكر وح�سر �حلالت 
19" و�ملخالطني لهم   - "كوفيد  �مل�ستجد  �مل�سابة بفرو�ص كورونا 
وعزلهم �أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 408،075 فح�سا جديد� خ�ل 
با�ستخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  �ملا�سية   24 �ل���  �ل�ساعات 

�أف�سل و�أحدث تقنيات �لفح�ص �لطبي.
  و�ساهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�سي و�لفح�ص يف �لدولة وتو�سيع نطاق 
�إ�سابة  895 حالة  �لفحو�سات على م�ستوى �لدولة يف �لك�سف عن 

وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  �مل�ستجد  كورونا  بفرو�ص  جديدة 
يبلغ  وبذلك  �ل���زم��ة،  �ل�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت 
�لوز�رة  �أعلنت  ح��الت.   كما   872،210 �مل�سجلة  �حل��الت  جمموع 
عن وفاة حالة م�سابة وذلك من تد�عيات �لإ�سابة بفرو�ص كورونا 
�مل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 2،290 حالة.   و�أعربت 
وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها ومو��ساتها 
لذوي �ملتوفني، ومتنياتها بال�سفاء �لعاجل جلميع �مل�سابني، مهيبة 
بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�سحية  �جلهات  مع  �لتعاون  �ملجتمع  ب��اأف��ر�د 
و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �سماناً ل�سحة و�س�مة �جلميع.   كما 
2،808 حالت جديدة مل�سابني بفرو�ص  �ل��وز�رة عن �سفاء  �أعلنت 

�أعر��ص �ملر�ص  19" وتعافيها �لتام من  "كوفيد -  كورونا �مل�ستجد 
بعد تلقيها �لرعاية �ل�سحية �ل�زمة منذ دخولها �مل�ست�سفى، وبذلك 
�أخرى  جهة  من  حالة.   811،632 �ل�سفاء  ح��الت  جمموع  يكون 
جرعة   18،868 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وز�رة  �أعلنت 
من لقاح "كوفيد19-" خ�ل �ل�ساعات �ل� 24 �ملا�سية وبذلك يبلغ 
 23،956،009 �م�ص  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جل��رع��ات  جمموع 
100 �سخ�ص.  242.21جرعة لكل  �للقاح  جرعات ومعدل توزيع 
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة �لوز�رة لتوفر لقاح كوفيد19- و�سعياً 
�إىل �لو�سول �إىل �ملناعة �ملكت�سبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �ست�ساعد 

يف تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�سيطرة على فرو�ص كوفيد19-.

تقدمي 18,868 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �شاعة املا�شية

ال�سحة جتري 408,075 فح�سا ك�سفت عن 895 اإ�سابة جديدة بكورونا و2,808 حاالت �سفاء

�شمن �شراكة ملقر املربجمني مع )ِدل تكنولوجيز(

الذكاء اال�سطناعي لل�سغار مبادرة لتعزيز املهارات الرقمية لطالب مدار�س الدولة

النيابة العامة للدولة تو�سح عقوبة حتويل اأموال بق�سد 
ارتكاب اأي من جرائم تعاطي املواد املخدرة

•• اأبوظبي-وام:

�أو�سحت �لنيابة �لعامة للدولة عقوبة حتويل �أمو�ل بق�سد �رتكاب �أي من جر�ئم تعاطي �ملو�د 
�أم�ص على ح�ساباتها يف مو�قع  �لعقلية ..من خ�ل مادة فيلمية ن�سرتها  �ملوؤثر�ت  �أو  �ملخدرة 
بقانون  �ملر�سوم  64 من  للمادة  �أن��ه طبقا  �إىل  �لعامة  �لنيابة  .و�أ���س��ارت  �لجتماعي  �لتو��سل 
�حتادي رقم 30 ل�سنة 2021 يف �ساأن مكافحة �ملو�د �ملخدرة و�ملوؤثر�ت �لعقلية و�لتي ن�ست 
�أو  �آخ��ر، يعاقب باحلب�ص  �أي قانون  �أ�سد ين�ص عليها  ب��اأي عقوبة  ع��دم �لخ���ل  �ن��ه مع  على 
�أو بو��سطة  �أم��و�ًل بنف�سه  �أو حول  �أودع  �ألف درهم كل من  �لتي ل تقل عن خم�سني  �لغر�مة 
�ل�سخ�سي  �ل�ستعمال  �أو  �لتعاطي  جر�ئم  من  �أي  �رتكاب  بق�سد  �إليه  حتويلها  قبل  �أو  �لغر 

للمو�د �ملخدرة �أو �ملوؤثر�ت �لعقلية �ملن�سو�ص عليها يف هذ� �ملر�سوم بقانون .

•• دبي-الفجر:

�ل���ر�ئ���د دك��ت��ور ع��ب��د �هلل يا�سر  �أك����د 
�لإي���������ر�د�ت  �إد�رة  م���دي���ر  �أم��������ري، 
و�ل�سندوق يف �لإد�رة �لعامة للمالية 
�لإد�رة  دب����ي، جن���اح خ��ط��ة  ب�����س��رط��ة 
�ملخالفات  تق�سيط  خ��دم��ة  ب��اأمت��ت��ة 
�مل���روري���ة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني، ع���ن طريق 
�لبنكي  �ملبا�سر من �حل�ساب  �خل�سم 
جتاوزت  �أن  ب��ع��د  وذل���ك  للمتعامل، 
�أ�سعاف   4 ب��و�ق��ع  نتائجها  �خل��دم��ة 
يف عدد �ملعام�ت وحت�سيل �لإر�د�ت، 
طريق  ع����ن  ب��ت��ق�����س��ي��ط��ه��ا  م���ق���ارن���ة 
�خلدمة  بت�سجيل  منوهاً  �ل�سيكات، 
�لذكية كم�سنف فكري ل�سرطة دبي 

يف وز�رة �لقت�ساد.
�إن �خل��دم��ة �لذكية  �ل��دك��ت��ور،  وق���ال 
�لتي  �مل���روري���ة  �مل��خ��ال��ف��ات  لتق�سيط 

�أفر�د  لإ�سعاد  دبي  �سرطة  �عتمدتها 
�مل��ج��ت��م��ع وت�����س��ه��ي��ل �إن���ه���اء �إج�����ر�ء�ت 
بتوجيهات  تاأتي  مركباتهم،  جتديد 
من معايل: �لفريق عبد �هلل خليفة 
�مل����ري، �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام ل�����س��رط��ة دبي، 
حممد  �أحمد  �للو�ء  �سعادة  ومتابعة 
ل�سوؤون  �لعام  �لقائد  م�ساعد  رفيع، 
عابد،  ب���ن  ���س��ي��ف  و�ل����ل����و�ء  �لإد�رة، 
مدير �لإد�رة �لعامة للمالية، ونائبه 
بتنفيذ  �ل�����س��وي��دي،  ح��م��ي��د  �ل��ع��م��ي��د 
للحكومة  �ل�سر�تيجية  �لتوجهات 
ب���ال���ت���ح���ول �ل�������ورق������ي و�ل���ت���ح���ول 
�لرقمي، و�أمتتة �خلدمات �حلكومية 
وذل����ك نظر�ً  �مل��ت��ع��ام��ل��ني،  جل��م��ه��ور 
 100% ب��ن�����س��ب��ة  لأمت���ت���ة �خل���دم���ة 
�ملجل�ص  ق��������ر�ر  وف������ق  و�ملُ������ربجم������ة 
 2021 ل�سنة   )5( رق��م  �لتنفيذي 
باإ�سد�ر �ل�ِئحة �لتنفيذّية للقانون 

رقم )1( ل�سنة 2016 ب�ساأن �لنِّظام 
�ملايل حُلكومة بي.

 وفر مايل
لتق�سيط  �ل��ذك��ي��ة  �أن �خل��دم��ة  و�أك���د 
�ملخالفات �ملرورية، حتقق �لتوجهات 

�ل����س���ر�ت���ي���ج���ي���ة ل�����س��رط��ة دب�����ي يف 
�إ�سعاد �ملجتمع، و�لبتكار يف �لقدر�ت 
�أن��ه��ا ت��خ��دم �ملوؤ�سر  �مل��وؤ���س�����س��ي��ة، ك��م��ا 
�ملادية  �مل���و�رد  "�إد�رة  �ل�سر�تيجي 
لر�سيدها  نظر�ً  وفعالية"،  بكفاءة 
�ل��ن��ف��ق��ات م���ن خ�����ل �ل���وف���ر �مل���ايل 
و�مل�سروفات  �ل���ب�������س���ري،  �مل������ورد  يف 
�لإد�رية و�لت�سغيلية، و�ل�ستغناء عن 
وفر  حتقيق  �إىل  م�����س��ر�ً  �ل�سيكات، 
باإجمايل  �ملالية  �ملعاير  وف��ق  م��ايل 
�أل���ف���اً  و711  م��ل��ي��ون��اً  ب��ل��غ  ���س��ن��وي 

و608 درهماً. 

اإ�صعاد املتعاملني
�أُطلقت  �خل���دم���ة  ه���ذه  �أن  و�أو����س���ح 
ب��ال�����س��ر�ك��ة م���ع م�����س��رف �لإم������ار�ت 
�مل����رك����زي، وب���ن���ك دب����ي �لإ����س����م���ي، 
يف  و�مل�����س��ارف  �لبنوك  كافة  وت�سمل 

�لدولة، لتكون بذلك �سرطة دبي �أول 
قطاع حكومي ي�ستكمل بنجاح �لربط 
للنموذج  وفقاً  �مل��رك��زي  �مل�سرف  مع 
�لتطور  يج�سد  ما  وهو  عليه،  �ملتفق 
قبل  من  �ملقدمة  للخدمات  �مل�ستمر 
جهاز  �أول  �أن���ه���ا  ك��م��ا  دب�����ي،  ���س��رط��ة 
�سرطي يف �لعامل يقدم هذه �خلدمة، 
�إ�سعاد  وهو ما ي�ساهم يف رفع موؤ�سر 
�إنهاء  عملية  ت�سريع  عرب  �ملتعاملني 
دقيقتني من  �إج��ر�ء�ت��ه��م يف غ�سون 
خ�ل موقع �سرطة دبي �أو �لتطبيق 
�لذكي، دون �حلاجة �إىل زيارة مر�كز 

تقدمي �خلدمة.

�شفر ر�شوم وفوائد
�إمتام  باإمكانه  �ملتعامل  �أن  �إىل  ون��وه 
وع�سرين  �لأرب��ع  م��د�ر  على  �ملعاملة 
ب������دون ر�����س����وم ع���ل���ى تقدمي  ����س���اع���ة 

تطبيقها،  ع��ل��ى  ف��و�ئ��د  �أو  �خل��دم��ة 
وميكن لكافة �ملتعاملني ممن لديهم 
ح�����س��اب��ات بنكية مل�����س��ارف وب��ن��وك يف 
�لدولة، �ل�ستفادة من �خلدمة بحد 
 5000 يبلغ  �ملخالفات  لقيمة  �أدن��ى 
ت��ق�����س��ي��ط �ملبلغ  ي��ت��م  ب��ح��ي��ث  دره�����م، 
م��ن �حل�ساب  ���س��ه��ري��اً  و����س��ت��ق��ط��اع��ه 
�ل��ب��ن��ك��ي ل��ل��م��ت��ع��ام��ل ب��ال��ق��ي��م��ة وعدد 
�لأ���س��ه��ر �مل��ح��ددة م��ن ق��ب��ل �ملتعامل 
يتنا�سب  مبا  �سهر�ً   12 �أق�سى  بحد 
�لر�ئد  �ملتعامل.و�أو�سح  �ختيار  مع 

�أمري �أن �ملتعامل �سابقاً، كان ينتظر 
م���ا ُي���ق���ارب م���ن 70 دق��ي��ق��ة لإجن���از 
قل�ست  حني  يف  بال�سيكات،  معاملته 
لدقيقتني،  �ل��زم��ن  �لذكية  �خل��دم��ة 
دبي  ل�سرطة  �لذكي  �لتطبيق  وع��رب 
�حلاجة  دون  �لل���ك���روين  و�مل���وق���ع 
ل����زي����ارة م����ر�ك����ز ت���ق���دمي �خل���دم���ة، 
�سعور  �ساهم يف تر�سيخ  �ل��ذي  �لأم��ر 
تنفيذ  ودع���م  ب��ال�����س��ع��ادة،  �ملتعاملني 
يخ�ص  فيما  �حلكومة  ��سر�تيجية 

�لو�سول �إىل �سفر مر�جعني. 

خطوات التقدمي
وحول طريقة �لتقدمي على �خلدمة، 
�أكد �أن طريقة �ل�سد�د �سل�سة وفعالة، 
عرب �لدخول على �ملوقع �أو �لتطبيق، 
�ملبا�سر،  �خل�سم  خ��دم��ة  �خ��ت��ي��ار  ث��م 
�ملرورية  �ملخالفات  عن  و�ل�ستع�م 
�ملروري،  �مللف  رقم  �أو  �ل�سيارة  برقم 
من  �ملطلوبة  �لبيانات  تعبئة  يليها 
�لبنكي  �حل�ساب  ورق���م  �لهوية  رق��م 
و�خ��ت��ي��ار م���دة �ل��ت��ق�����س��ي��ط، و�أخ�����ر�ً 

�إدخال �لرقم �لتعريفي.

اأول جهاز �شرطي يف العامل يقدم اخلدمة عرب اخل�شم املبا�شر للح�شاب البنكي للمتعامل

�سرطة دبي ت�سجل اخلدمة الذكية لتق�سيط 
املخالفات املرورية م�سنفا فكريا
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام:

بن  ع��ب��د�هلل  �ل�����س��ي��خ  ���س��م��و  ��ستقبل 
�خلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
�ل��������دويل م���ع���ايل بير  و�ل����ت����ع����اون 
�ل�����س��وؤون �خلارجية  وزي���ر  ���س��ي��ارت��و 
و�لتجارة بجمهورية �ملجر وذلك يف 

مقر �إك�سبو 2020 دبي.
ج����رى خ�����ل �ل��ل��ق��اء ، �ل����ذي عقد 
�إبر�هيم  بنت  رمي  م��ع��ايل  بح�سور 
ل�سوؤون  دول������ة  وزي�������رة  �ل��ه��ا���س��م��ي 
�ل���ت���ع���اون �ل������دويل �مل���دي���ر �ل���ع���ام ل� 
بحث   ، دبي"   2020 "�إك�سبو 
ع�قات �ل�سد�قة و�لتعاون �مل�سرك 
بني دولة �لإمار�ت وجمهورية �ملجر 

و�سبل تطويره يف �ملجالت كافة.
ك���م���ا ب���ح���ث �جل����ان����ب����ان ع�������دد� من 

�مل�سرك  �له��ت��م��ام  ذ�ت  �ل��ق�����س��اي��ا 
�لأو�ساع  م�ستجد�ت  �إىل  بالإ�سافة 
�ل�سعيدين  وع����ل����ى  �مل���ن���ط���ق���ة  يف 

�لإقليمي و�لدويل.
ورحب �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان بزيارة معايل بير �سيارتو 

�ملتميزة  �ل��ع���ق��ات  ع��ل��ى  م��وؤك��د�   ..
�لتي جتمع بني �لبلدين �ل�سديقني 
و�حلر�ص على تعزيزها يف �ملجالت 

كافة.
�أكد معايل بير �سيارتو  من جانبه 
ع��ل��ى ع��م��ق �ل���ع����ق���ات �لإم���ار�ت���ي���ة 
تعزيزها  �إىل  ب���ده  وتطلع  �ملجرية 
�مل�����س��رك يف  �ل��ت��ع��اون  �آف���اق  وتنمية 

خمتلف �ملجالت.
�ملتميز  ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����س���اد 
�ملهم  ودوره  دب���ي   2020 لإك�����س��ب��و 
�ل���دويل وحتفيز  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  يف 

�لنمو �لقت�سادي �لعاملي.
���س��م��و �ل�سيخ  ، وق���ع  �ل��ل��ق��اء  وق��ب��ي��ل 
ومعايل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل 
بير �سيارتو على مذكرة تفاهم بني 
�أكادميية �أنور قرقا�ص �لدبلوما�سية 

و�لأكادميية �لدبلوما�سية �ملجرية.
ك���م���ا ���س��ه��د ����س���م���وه �ل���ت���وق���ي���ع على 
�لربية  وز�رة  ب��ني  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 

ووز�رة  �ل������دول������ة  يف  و�ل����ت����ع����ل����ي����م 
�ل�������س���وؤون �خل���ارج���ي���ة و�ل���ت���ج���ارة يف 
لتنفيذ  �مل�����س��رك  ل��ل��ت��ع��اون  �مل���ج���ر 
 STIPENDIUM ب��رن��ام��ج 
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�لفرة " 2022 - 2024".
ح�سني  معايل  �لتفاهم  مذكرة  وقع 

�إبر�هيم �حلمادي وزير �لربية  بن 
�سيارتو  ب��ي��ر  وم���ع���ايل  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
و�لتجارة  �خلارجية  �ل�سوؤون  وزي��ر 

بجمهورية �ملجر.
مذكرة  على  �لتوقيع  �سموه  و�سهد 
و�لبنية  �ل��ط��اق��ة  وز�رة  ب��ني  تفاهم 
بدولة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ووز�رة  �لتحتية 

�ملجر يف جمال �إد�رة مو�رد �ملياه.
�سهيل  معايل  �لتفاهم  مذكرة  وق��ع 
ب���ن حم��م��د ف����رج ف���ار����ص �مل���زروع���ي 
�لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل���ط���اق���ة  وزي�����ر 
�ل�سوؤون  �سيارتو وزير  ومعايل بير 
بجمهورية  و�ل���ت���ج���ارة  �خل���ارج���ي���ة 

�ملجر.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية املجر يف اإك�سبو 2020 

حاكم الفجرية ي�ستقبل وزير داخلية بنغالدي�س
•• الفجرية-وام:

ق�سر  �لفجرة، يف  �لأعلى حاكم  �ملجل�ص  �ل�سرقي ع�سو  بن حممد  �ل�سيخ حمد  �ل�سمو  ��ستقبل �ساحب 
�لرميلة، ع�سو �لربملان ووزير �لد�خلية يف جمهورية بنغ�دي�ص �ل�سعبية معايل �أ�سد �لزمان خان .

حر�ص  م��وؤّك��ًد�  له  �ملر�فق  و�لوفد  �لبنغ�دي�سي  �لد�خلية  بوزير  �لفجرة  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  ورح��ب 
�ملجالت �حليوية  و�ل�سديقة يف  �ل�سقيقة  �لبلد�ن  �مل�سرك مع  �لعمل  تعزيز فر�ص  �لإم��ار�ت على  دولة 
كافة. وجرى خ�ل �للقاء بحث �لع�قات �لثنائية �لتي جتمع دولة �لإمار�ت وجمهورية بنغ�دي�ص و�سبل 
�لتعاون �مل�ستقبلي بني �لبلدين يف خمتلف �لقطاعات، كما مت ��ستعر��ص �ملو��سيع ذ�ت �لهتمام �مل�سرك يف 
جمال �ل�ستثمار و�لقت�ساد مبا يخدم �مل�سالح �مل�سركة بني �لبلدين ويعزز م�سرة �لتطور و�لنماء. من 
جانبه، �أعرب معايل �أ�سد �لزمان خان عن �سكره وتقديره ل�ساحب �ل�سمو حاكم �لفجرة على �ل�ستقبال، 

م�سيًد� مب�سرة �لتنمية �ل�ساملة �لتي ت�سهدها �إمارة �لفجرة ودولة �لإمار�ت على جميع �لأ�سعدة.
�لزحمي  �سامل  و�سعادة  بالفجرة  �لأم��ري  �لديو�ن  �ل�سنحاين مدير  �سعيد  �سعادة حممد  �للقاء  ح�سر 

مدير مكتب �سمو ويل عهد �لفجرة.

•• دبي - وام:

و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�سيخ  �سمو  �سهد 
�لدويل �لتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال �لأمن �ل�سيرب�ين 

بني دولة �لإمار�ت وجامايكا وذلك يف مقر �إك�سبو 2020 دبي.
وزيرة  �سميث  جون�سون  كامينا  �ل��دك��ت��ورة  معايل  �لتفاهم  م��ذك��رة  وق��ع 
�خلارجية و�لتجارة �خلارجية يف جامايكا و�سعادة �لدكتور حممد حمد 

�لكويتي رئي�ص �لأمن �ل�سيرب�ين حلكومة دولة �لإمار�ت.
وعقب ذلك عقد �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
و�لتعاون �لدويل �جتماعا م�سركا مع معايل �لدكتورة كامينا جون�سون 

�سميث وزيرة �خلارجية و�لتجارة �خلارجية يف جامايكا.
�ل�سديقني  �لبلدين  �لثنائية بني  �لع�قات  جرى خ�ل �لجتماع بحث 

و�سبل تعزيز �آفاق �لتعاون �مل�سرك يف خمتلف �ملجالت.
كما بحث �جلانبان عدد� من �لق�سايا ذ�ت �لهتمام �مل�سرك و�مل�ستجد�ت 

�لإقليمية و�لدولية.
�لدكتورة  معايل  بزيارة  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�سيخ  �سمو  ورح��ب 
كامينا جون�سون �سميث موؤكد� على �لع�قات �ملتميزة بني دولة �لإمار�ت 
يف  �مل�����س��رك  �ل��ت��ع��اون  �آف���اق  وتنمية  تعزيزها  على  و�حل��ر���ص  وجامايكا 

�ملجالت كافة.
تطلع  عن  �سميث  جون�سون  كامينا  �لدكتورة  معايل  �أعربت  جانبها  من 
�لإمار�ت  دولة  مع  �مل�سرك  و�لتعاون  �ل�سد�قة  ع�قات  لتعزيز  ب�دها 

يف خمتلف �لقطاعات م�سيدة باملكانة �لر�ئدة �لتي حتظى بها �لدولة على 
�ل�سعيدين �لإقليمي و�لدويل.

2020 دبي مب�ساركة نحو  �أ�سادت معاليها بالتنظيم �ملبهر لإك�سبو  كما 
�أج��ل بناء  �مل�ساركة من  �ل��دول  لكافة  �ملجال  يتيح  ما  وهو  دول��ة   192

�ل�سر�كات وتعزيز �لتعاون يف �لعديد من �لقطاعات ذ�ت �لأولوية.
ل�سوؤون  دول���ة  وزي���رة  �لها�سمي  �إب��ر�ه��ي��م  بنت  رمي  م��ع��ايل  �للقاء  ح�سر 

�لتعاون �لدويل �ملدير �لعام ل� "�إك�سبو 2020 دبي".

•• اأبوظبي-وام: 

�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل  بحث �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد 
خ�ل �ت�سال هاتفي مع معايل �أنالينا بربوك وزيرة خارجية جمهورية �أملانيا 
�لحتادية �لع�قات �ل�سر�تيجية بني �لبلدين و�لتعاون �مل�سرك يف �ملجالت 
كافة. كما ناق�ص �جلانبان عدد� من �لق�سايا ذ�ت �لهتمام �مل�سرك وم�ستجد�ت 

�لأمن  تعزيز  �سبل  �إىل  بالإ�سافة  و�لدولية  �لإقليمية  �ل�ساحتني  �لأو�ساع على 
و�ل�ستقر�ر يف �ملنطقة.

�ل�سر�تيجية  �ل��ع���ق��ات  على  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�سيخ  �سمو  و�أك���د 
و�لتن�سيق  و�لتعاون  �لحتادية  �أملانيا  وجمهورية  �لإم��ار�ت  دول��ة  بني  �لر��سخة 
يف  �مل�سرك  �ل��ت��ع��اون  �آف���اق  وتطوير  تعزيزها  �أج���ل  م��ن  �لبلدين  ب��ني  �مل�ستمر 
�لقطاعات �ملختلفة مبا يحقق �مل�سالح �ملتبادلة للبلدين �ل�سديقني و�سعبيهما.

عبداهلل بن زايد ي�سهد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال االأمن ال�سيرباين بني االإمارات وجامايكا

عبداهلل بن زايد ووزيرة خارجية اأملانيا يبحثان هاتفيا 
العالقات اال�سرتاتيجية واالأو�ساع االإقليمية والدولية

AACSB كلية االأعمال يف جامعة العني حت�سل على االعتماد االأكادميي الدويل
•• العني-الفجر:

�لأع���م���ال يف جامعة  ك��ل��ي��ة  ح�����س��ل��ت 
�ل���ع���ني ع��ل��ى �لع���ت���م���اد �لأك����ادمي����ي 
�لأعمال  كليات  تطوير  جمعية  من 
وهو   .)AACSB( �ل����دول����ي����ة  
كليات  عليه  حت�سل  دويل  �ع��ت��م��اد 
�أنحاء  جميع  يف  �مل��ت��م��ي��زة  �لأع���م���ال 
�أن جامعة  ع��ل��ى  ي���دل  �ل���ع���امل، مم��ا 
حتقق  �أن  ����س��ت��ط��اع��ت  ق����د  �ل���ع���ني 
و�جلودة  �لتعليم  يف  �لتميز  معاير 
ب����ر�م����ج ك��ل��ي��ة �لأع������م������ال.  وقد  يف 
كليات  ت��ط��وي��ر  ج��م��ع��ي��ة  ت��اأ���س�����س��ت 
 )AACSB( �ل��دول��ي��ة  �لأع���م���ال 
عام  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف 
دولية  جمعية  �أق��دم  وتعد   ،1916
لع���ت���م���اد ك���ل���ي���ات �لأع�����م�����ال، حيث 
�لتعليمية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ب���ج���ودة  ت��ه��ت��م 
�لتدري�ص  وط�������رق  و�ل���ت���ع���ُل���م���ي���ة، 
و�ل��ت��ط��وي��ر �مل��ه��ن��ي، ب��الإ���س��اف��ة �إىل 

�عتبارها �أكرب �سبكة تعليمية لإد�رة 
�لأعمال، و�لتي تربط بني �لأ�ساتذة 
�لأعمال يف كافة  و�لطلبة وجمتمع 
�أن���ح���اء �ل��ع��امل ب��ه��دف �إن�����س��اء جيل 
جديد من �لقادة �لإد�ريني �لبارزين 
و�ملتميزين. ومُينح �لعتماد �لدويل 
�لتي  �لأعمال  لكليات   AACSB
بعد  وذل��ك  �جل���ودة،  تلتزم مبعاير 

عديدة  م��ي��د�ن��ي��ة  زي�������ار�ت  �إج�������ر�ء 
لفر�ت زمنية طويلة. ولقد �ساهم 
�أع�ساء  م��ن  �جلامعة  ك���و�در  جميع 
�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س��ي��ة و�لإد�ري����������ة، 
بالإ�سافة  و�خل��ري��ج��ني،  و�ل��ط��ل��ب��ة، 
�إىل مم��ث��ل��ني م���ن ����س���وق �ل��ع��م��ل يف 
�حل�سول على هذ� �لعتماد. ويعترب 
�حل�����س��ول ع��ل��ى �لع���ت���م���اد �ل����دويل 
جودة  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���د�ً   AACSB
�لتعليم يف �أي موؤ�س�سة تعليمية متنح 
���س��ه��اد�ت يف جم���ال �لأع���م���ال. و�أكد 
�لرفاعي-  غالب  �ل��دك��ت��ور  �لأ���س��ت��اذ 
وتعاون  تكاتف  �أن  �جلامعة-  رئي�ص 
و�ملوظفني  �لتدري�ص  هيئة  �أع�ساء 
�ل�سركاء  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  و�ل��ط��ل��ب��ة 
�ل�سر�تيجيني لرفع كفاءة وجودة 
�لتعليم وخمرجاته و�لعمل �لدوؤوب 
ع��ل��ى م���دى ���س��ن��و�ت م��ت��و����س��ل��ة قد 
�أثمر عن حتقيق خمرجات تعليمية 
على  �حل�سول  يف  �أ�سهمت  وبحثية 

�إىل  �لرفاعي  و�أ���س��ار  �لعتماد.  ه��ذ� 
�أن �عتماد كلية �لأعمال دولياً يعزز 
من مكانتها بني �لكليات �ملماثلة يف 
ويو�سع جمالت  �لعاملية،  �جلامعات 
قطاعات  خم���ت���ل���ف  م����ع  �ل����ت����ع����اون 
�لأعمال، كما ي�سهل على �خلريجني 
�لقبول يف بر�مج �لدر��سات �لعليا يف 
�مل��رم��وق��ة.  ومن  �أف�سل �جل��ام��ع��ات 
جانبها �أعربت �ستيفاين �إم بر�ينت- 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي وكبر  ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����ص 
 :AACSB م�سوؤويل �لعتماد يف
"�إن هذ� �لعتماد يعرف باملوؤ�س�سات 
�لتي �أظهرت تركيز�ً على �لتميز يف 
ج��م��ي��ع �مل����ج����الت، مب���ا يف ذل����ك يف 
وتطوير  �لعلمي  و�لبحث  �لتدري�ص 
نهنئ  ونحن  �لطلبة،  وتعلم  �ملناهج 
�إد�رة جامعة �لعني حل�سولهم عليه، 
�لأعمال  كلية  عمل  بفريق  ون�سيد 
�لكلية  ع��م��ادة  ذل��ك  يف  مب��ا  باأكمله، 
و�ملوظفني  �لتدري�ص  هيئة  و�أع�ساء 
و�لطلبة، لدورهم �لفعال وجهودهم 
�لإجناز".  ه���ذ�  لتحقيق  �مل��ب��ذول��ة 
�لعني  جامعة  جهود  "�إن  و�أ�سافت: 
للح�سول على �لعتماد هو �نعكا�ص 
ح��ق��ي��ق��ي ل��ت��ف��ان��ي��ه��م- ل��ي�����ص فقط 
وجمتمع  وخ��ري��ج��ي��ه��م  ل��ط��ل��ب��ت��ه��م 
ملخرجات  ب���ل  ف��ح�����س��ب-  �لأع����م����ال 
�إ�سافة  و�إن  ك��ك��ل،  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
�إىل  �لعني  �لأع��م��ال يف جامعة  كلية 
�ملعتمدة  �لأعمال  �إد�رة  كليات  �سبكة 
تاأثر  له  �سيكون   AACSB من 

�إيجابي حملياً ودولياً". 
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م����اري����ت����ا   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�سينورين جوتريز ، �لفلبني   
�سفره  ج������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)B6425557P(  رق���م 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0564352279

فقدان جواز �سفر
ب���روك���ل���ني   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
دوم������ي������ن������ي������ك ب������الك������وي������ر� 
�ل����ف����ل����ب����ني    ، ج������وب�������������س������ون 
�سفره رقم  �جلن�سية - ج��و�ز 
من   )p2208589b(
يجده عليه �لت�سال بتليفون 

رقم  0556966068    

فقدان جواز �سفر

ي���ان���ت���ى بت  �مل����دع����و /  ف���ق���د 
�ندوني�سيا    ، م��ي��ن��ت��ا  ك���ان���دى 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)6331134C(  رق�������م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0563333235

فقدان جواز �سفر
�سميم  �ف�سل   / �مل��دع��و  فقد 
�سيتا  �ب���وب���ك���ر  ث�����ودى  ���س��ي��ت��ا 
�جلن�سية  �ل���ه���ن���د    ، ث������ودى 
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������و�ز   -
)n2779465( من يجده 
رقم   بتليفون  �لت�سال  عليه 

    0558594505

فقدان جواز �سفر

�سهيل  حممد   / �مل��دع��و  فقد 
بنغ�دي�ص     ، هاري�ص  حممد 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)0540066EG(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0545641615

فقدان جواز �سفر
����س���ل���م���ان   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�ل����ه����ن����د   ، ع������ل������ى  ��������س������غ������ر 
 �جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم

يرجى   )S4805271(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر



اجلمعة   18  فبراير    2022  م   -    العـدد   13472  
Friday   18  February   2022   -  Issue No   13472

06

اأخبـار الإمـارات

متا�شيًا مع تطبيق اإمارة ال�شارقة لنظام العطلة االأ�شبوعية اجلديد

جواهر القا�سمي توجه بفتح مراكز موؤ�س�سات ربع قرن يومي ال�سبت واالأحد

ك�����ان لب�����د ل���ن���ا م����ن م���و�ك���ب���ة هذ� 
�لتغير، ل باللتز�م بتنفيذ �لقر�ر 
للغايات  ب��ال��و���س��ول  ب���ل  ف��ح�����س��ب، 
�ملطلوبة منه بتحقيق تو�زن �أف�سل 
�لرباط  وتوطيد  �لأ���س��ري��ة  للحياة 
�لجتماعي، وعليه متت بلورة خطة 
عمل جديدة يف موؤ�س�سات ربع قرن 
�جليل  م��ه��ار�ت  ب�سقل  ل��ستمر�ر 

�لإ�سايف،  �ل��وق��ت  ه���ذ�  م��ن  مم��ك��ن��ة 
و�ل���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ن��م��ي��ة ق���در�ت���ه���م 
�لهو�يات  مم��ار���س��ة  يف  ب��ال���س��ت��م��ر�ر 
�ملوؤ�س�سات  تقدمها  �لتي  و�لأن�سطة 
كالفنون  خم��ت��ل��ف��ة  م���������س����ار�ت  يف 
و�لريا�سة  و�لتكنولوجيا  و�لعلوم 
وري����������ادة �لأع������م������ال وغ�����ره�����ا من 
�ملهار�ت �حلياتية.  وعن ذلك، قالت 

م�����س��رة �ل��ت��ط��ور و�ل��ت��غ��ي��ر، وطاملا 
بتقدمي  ربع قرن  تفردت موؤ�س�سات 
بر�مج مدرو�سة ت�ستند يف خططها 
�لتغر�ت  تخدم  �لتي  �ملهار�ت  على 
�لتطور�ت  تفر�سها  �لتي  �لزمنية 
�مل�ستمرة �سو�ًء كانت تقنية �أو مهنية 
دخ��ول��ن��ا عهد  وم����ع  ���س��خ�����س��ي��ة.  �أو 
فرق  ���س��ارع��ت  �لتغير،  م��ن  ج��دي��د 

حاكم �ل�سارقة، باعتماد تغير نظام 
عطلة  لت�سبح  �لأ�سبوعية  �لإج���ازة 
نهاية �لأ�سبوع �أيام �جلمعة و�ل�سبت 
و�لأح�����د، ح��ي��ث ي��خ��ل��ق ه���ذ� �لقر�ر 
�لوقت  ث��م��ي��ن��ة ل���س��ت��ث��م��ار  ف��ر���س��ة 
�لأ�سبوع  نهاية  عطلة  خ���ل  �مل��ت��اح 
يف تنمية طاقات �لأطفال و�ل�سباب 
فائدة  �أق�������س���ى  حت��ق��ي��ق  ل�������س���م���ان 

�ل��ف��ت��ّي م���ع �ل��رك��ي��ز ع��ل��ى حتقيق 
تر�سم  �ل����ت����ي  �ل���ع���ظ���م���ى  �ل����ف����ائ����دة 
�لقادة  �أبنائنا من  م�مح �سخ�سية 
و�ملبتكرين �لذين نفخر بهم �سفر�ء 
لوطنهم يف �ستى �ملحافل �لإقليمية 
�سموها:  �أ�سافت  كما  و�لدولية".  
موؤ�س�ساتنا  مي��ي��ز  م���ا  �أه����م  �إن   "
مو�كبة  يف  �مل��رون��ة  ه��ي  �ملجتمعية 

�لقا�سمي:  ج��و�ه��ر  �ل�سيخة  �سمو 
قرن  ربع  موؤ�س�سات  ن�ساأة  "ترتبط 
�ل�����س��م��و حاكم  ����س���اح���ب  ب���ح���ر����ص 
�ملحفزة  �ل��ب��ي��ئ��ة  بتهيئة  �ل�����س��ارق��ة 
ل�ستك�ساف  �لإم��ارة  لأبناء  و�لآمنة 
يحت�سن  �إب��د�ع��ي  ج��و  يف  طاقاتهم 
ب����دء تطبيق  �مل���و�ه���ب ك���اف���ة، وم����ع 
�لنظام �جلديد للعطلة �لأ�سبوعية، 

•• ال�صارقة-الفجر:

�ل�سمو  ����س���اح���ب  ق���ري���ن���ة  وج����ه����ت 
�ل�سيخة  ���س��م��و  �ل�������س���ارق���ة،  ح���اك���م 
�لقا�سمي،  حم���م���د  ب���ن���ت  ج����و�ه����ر 
ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  موؤ�س�سة  رئي�سة 
�لنظام  �لقادة و�ملبتكرين، بتحديث 
�ملن�سوية  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات  �لت�سغيلي 
حت����ت م��ظ��ل��ة م��وؤ���س�����س��ة رب�����ع قرن 
و�لتي  و�ملبتكرين  �ل��ق��ادة  ل�سناعة 
ونا�سئة  �ل�������س���ارق���ة  �أط����ف����ال  ت�����س��م 
�ل�سارقة  فتيات  و�سجايا  �ل�سارقة 
و�ل���������س����ارق����ة ل���ت���ط���وي���ر �ل�����ق�����در�ت، 
�حلالية  خلططها  �مل��ر�ك��ز  لت�سيف 
بر�مج وفعاليات يتم تقدميها خ�ل 
عطلة نهاية �لأ�سبوع، وبذلك تفتح 
�لفرة  يف  ملنت�سبيها  �أبو�بها  �ملر�كز 
�خلمي�ص  �إىل  �لإثنني  من  �مل�سائية 
و�مل�سائية  �ل�سباحية  و�ل��ف��رت��ني 
�عتبار  على  و�لأح���د،  �ل�سبت  يومي 
جلميع  ر�سمية  �إج���ازة  �جلمعة  ي��وم 
�مل��ر�ك��ز. وي��اأت��ي ه��ذ� �ل��ق��ر�ر متا�سيا 
�ل�سمو  ����س���اح���ب  ت���وج���ي���ه���ات  م����ع 
حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����ص  ع�����س��و  �ل��ق��ا���س��م��ي 

�لعمل يف موؤ�س�سات ربع قرن بر�سم 
مع  ومتو�ئمة  مرنة  ��سر�تيجيات 
�ملوؤ�س�سات  لتتكامل  �لتغير،  ه��ذ� 
�لتي تخدم  يف تنفيذ خطط عملها 
�سخ�سية  وتبني  و�ل�سباب  �لأطفال 
�لإن�سان �لإمار�تي بتحقيق �لفائدة 
�ملتعددة،  �مل�����س��ار�ت  م��ن  �ل��ق�����س��وى 
لرجمة �خلطط يف مبادر�ت تخدم 

�أهد�ف �لتنمية �ملجتمعية".
�سموها  ���س��ددت  ذ�ت����ه،  �ل�����س��ي��اق  ويف 
�مل��ح��وري �لذي  �ل���دور  �أه��م��ي��ة  على 
يقع على عاتق �لأ�سرة يف �ل�ستمر�ر 
و�حتو�ئها،  �لأبناء  مو�هب  برعاية 
�ن�سمام  ق����ر�ر  �ت���خ���اذ  م���ن  �ب���ت���د�ًء 
�لأب���ن���اء مل��وؤ���س�����س��ات رب���ع ق����رن، �إىل 
دعم  يف  ب���ال����س���ت���م���ر�ر  ت�����س��ج��ي��ع��ه��م 
م��و�ه��ب��ه��م وت��ن��م��ي��ة ق��در�ت��ه��م عرب 
���س��ت��ط��رح يف عطلة  �ل��ت��ي  �ل���رب�م���ج 
فيه  �سك  ل  فمما  �لأ���س��ب��وع،  نهاية 
يتلقاه  �ل����ذي  �لأ����س���ري  �ل���دع���م  �أن 
طويل  تاأثر  له  و�ل�سباب  �لأطفال 
�لفرد،  �سخ�سية  ���س��ق��ل  يف  �مل����دى 
ليوظف طاقاته يف خدمة جمتمعه 
�لذي يعول عليه للنهو�ص بالوطن 

بثقة تامة نحو �مل�ستقبل.

وزارة �سوؤون املجل�س االحتادي تطلق الن�سخة اخلام�سة من مبادرة جمال�س االأحياء
•• اأبوظبي- وام:

�إط�ق  �لحت���ادي  �ملجل�ص  ل�����س��وؤون  �ل��دول��ة  وز�رة  �أعلنت 
�لأحياء" وذلك  "جمال�ص  مبادرة  من  �خلام�سة  �لن�سخة 
بانتخابات  �ل��وع��ي  ل��ت��ع��زي��ز  �مل�����س��ت��م��رة  �إط����ار ج��ه��وده��ا  يف 
�مل�ساركة  ثقافة  ون�سر  �ملقبلة  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�ص 
�لعمل  باإجناز�ت  و�لتعريف  �ملجتمع  �أف��ر�د  �ل�سيا�سية بني 
�إط�ق  وي��اأت��ي  �ملا�سية.  عاماً  �خلم�سني  خ���ل  �ل��ربمل��اين 
�لأحياء  جمال�ص  م��ب��ادرة  م��ن  �خلام�سة  �ل����دورة  �ل����وز�رة 
�ن�سجاماً  �ملجتمع  �أف����ر�د  لتوعية  �ل��دول��ة  م�ستوى  على 
�إىل  خ�لها  من  ت�سعى  �لتي  �ل�سر�تيجية  �أهد�فها  مع 

�ملجتمعي  �ل��وع��ي  لتعزيز  و�لأدو�ت  �لإم��ك��ان��ات  ت�سخر 
�ملبادرة  وت�ستهل  �لإم���ار�ت.  دول��ة  يف  �لربملانية  بالتجربة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع �ملجل�ص  ب��ت��ن��ظ��ي��م حم���ا����س���رة  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
�ملجتمع  "دعم  عنو�ن  �لقيوين حتت  �أم  لإم��ارة  �لتنفيذي 
�لطاير"  ع��ود  "جمل�ص  يف  �لقادمة"  ل�نتخابات  �مل��دين 
يف �أم �لقيوين وذلك يف يوم �خلمي�ص 24 فرب�ير �حلايل 
�ل�ساد�سة و�لن�سف م�ساًء ويتحدث فيها �ملحا�سر  �ل�ساعة 
لدر��سات  �لإم��ار�ت  رئي�ص مركز  �ل�سام�سي  ز�يد  �مل�ست�سار 
�ل��ت��ي ت�ست�سيف نخبة  �مل��ب��ادرة  وت��رك��ز  �لإن�����س��ان.  ح��ق��وق 
�ملتنوعة على  و�ملتخ�س�سني يف حما�سر�تها  من �خل��رب�ء 
�ملجتمع  �سر�ئح  �لتو��سل مع جميع  و�أدو�ت  �آليات  تفعيل 

�ملتنوعة على �لتعريف بربنامج  كما �سركز يف حماورها 
�أعلن عنه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ  �لتمكني �ل�سيا�سي �لذي 
"حفظه �هلل" يف  �آل نهيان رئي�ص �لدولة  خليفة بن ز�ي��د 
خطابه مبنا�سبة �لذكرى �ل�34 لقيام دولة �لحتاد يف عام 
2005. وتت�سمن �ملحاور �خلا�سة باملحا�سر�ت �لتي �سيتم 
�ملجل�ص  �لأحياء �سرحاً مف�سً� عن  تنظيمها يف جمال�ص 
�لوطني �لحتادي و�خت�سا�ساته ودوره يف خدمة �لوطن 
و�ملو�طن وحتقيق تطلعاته وتلبية �حتياجاته ع�وة على 
طرحها للمو�سوعات �لهادفة �إىل تعزيز �لوعي و�لتعريف 
من  حققته  وم��ا  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�ص  بانتخابات 

جناحات يف �ل�ستحقاقات �لنتخابية �ل�سابقة.

عمار النعيمي ي�سدر قرارا ب�ساأن ر�سوم اخلدمات والغرامات اخلا�سة بربط املن�ساآت بنظام وقاية
•• عجمان-وام:

ر�سوم  ب�ساأن   2022 ل�سنة   2 رق��م  �أم��ري��ا  ق��ر�ر�  �لنعيمي ويل عهد عجمان  بن حميد  �ل�سيخ عمار  �سمو  �أ���س��در 
�خلدمات و�لغر�مات �خلا�سة بربط �ملن�ساآت بنظام "وقاية".

ربط  ب�ساأن  خدماتها  نظر  عجمان  يف  �لأمنية  �خلدمات  دعم  هيئة  قبل  من  �لر�سوم  ��ستيفاء  على  �لقر�ر  ون�ص 
�ملن�ساآت بنظام "وقاية" كما تتوىل �لهيئة �سبط و�إثبات �ملخالفات وتوقيع �لغر�مة �ملُقررة عن �ملُخالفة وحت�سيلها 
على �ن مينح �ملخالف مهلة ملدة 30 يوماً للتنفيذ �أو �إز�لة �ملخالفة ويف حال عدم �لمتثال حت�سل �لغر�مة �ملقررة 

عن �ملُخالفة. يعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �سدوره وين�سر يف �جلريدة �لر�سمية.
وجاء هذ� �لقر�ر بعد �لط�ع على �ملر�سوم �لأمري رقم 11 ل�سنة 2011 باإ�سد�ر �لقانون �ملايل حلكومة عجمان 
ولئحته �لتنفيذية وعلى �ملر�سوم �لأمري رقم 1 ل�سنة 2017 ب�ساأن �إن�ساء هيئة دعم �خلدمات �لأمنية يف عجمان 
وعلى �ملر�سوم �لأمري رقم 2 ل�سنة 2018 ب�ساأن جلنة �لت�سريعات يف �إمارة عجمان وعلى �ملر�سوم �لأمري رقم 
ل�سنة   13 رقم  �لأمري  �ملر�سوم  وعلى  عجمان  �إمارة  يف  و�لغر�مات  و�ل�سر�ئب  �لر�سوم  ب�ساأن   2019 1ل�سنة 

�لت�سريعات.  جلنة  مو�فقة  "وقاية" وعلى  بنظام  عجمان  �إمارة  يف  �ملن�ساآت  ربط  �ساأن  يف   2021

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

��ستقبل �سمو �ل�سيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان - يف ديو�ن �حلاكم - �أم�ص 
�لها�سمية  �لأردنية  �ململكة  �سفر  �حلبا�سنة  حممد  �إبر�هيم  ن�سار  �سعادة  �لأربعاء  �لأول 

�لذي قدم لل�س�م على �سموه مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله لدى �لدولة.
ورحب �سموه بال�سفر �لأردين .. متمنياً له طيب �لإقامة و�لتوفيق و�لنجاح يف مهام عمله 
.. موؤكد�ً �أنه �سيجد من �مل�سوؤولني كل تعاون يف �أد�ء مهامه . وجرى خ�ل �للقاء ��ستعر��ص 
ع�قات �لتعاون �لثنائية �لقائمة بني �جلانبني وتبادل �لأحاديث �لتي من �ساأنها �أن تعزز 

تلك �لع�قة بني �لبلدين �ل�سقيقني يف �لعديد من �ملجالت و�سبل توطيدها.
و�أعرب �سعادة �ل�سفر �لأردين عن �سعادته بلقاء �سمو ويل عهد عحمان .. م�سيد� مبكانة 
نه�سة  من  خا�سة  وعجمان  عامة  �لإم���ار�ت  دول��ة  ت�سهده  ومبا  �لثنائية  �لع�قات  وعمق 

ح�سارية يف �مليادين كافة.
ح�سر �للقاء .. �ل�سيخ حميد بن عمار �لنعيمي و�سعادة يو�سف حممد �لنعيمي مدير عام 

�لت�سريفات و�ل�سيافة وعدد من كبار �مل�سوؤولني.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  18  فرباير 2022 العدد 13472

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  18  فرباير 2022 العدد 13472

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  18  فرباير 2022 العدد 13472

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  18  فرباير 2022 العدد 13472

تعلن حمكمة ر�أ�ص �خليمة �لبتد�ئية – د�ئرة �لمور �مل�ستعجلة – عن بيع �ل�سيار�ت �لتالية عن طريق �سركة �لإمار�ت للمز�د�ت �ص.ذ.م.م يف متام 
�ل�ساعة �خلام�سة م�ساء�ً يوم �لربعاء �ملو�فق 23 فرب�ير 2022 و�لث�ث �لأيام �لتالية وعلى من يرغب مبعاينة �ل�سيار�ت بزيارة موقع �ملز�د �أو 

بزيارة �ملوقع �للكروين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة �لعر��ص مر�جعة ق�سم �لتنفيذ �ملدين �أثناء �لدو�م �لر�سمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

    
SLK 200 2015 572/2022   60693 17 40000   

2016  578/2022   67776  D 75000    
2013  579/2022   29912 A 17000 .  

2008  574/2022   53308   30000    
FH 440 2007 567/2022   71906 1 80000     
2012  583/2022   55403 7 13000     

2020     575/2022   44057 13 75000   
2020  580/2022   62788 15 50000      
2016  571/2022   38172 3 30000    

2014  584/2022   92461 14 16000     
2011    582/2022   58132 3 9000   

2014   581/2022   95213  15000     
2015  569/2022   64898 R 16000    

2015  586/2022   61064 B 17000     
2017  587/2022   24273 3 38000    

2013  573/2022   48565 G 21000      
2019  566/2022   24876 13 24000    

Z 2010 370 570/2022   37092 M 12000    
A3 2017 585/2022   97920 14 42000    

2019  588/2022   35196 5 36000        
2019  589/2022   35196 9 36000        

2015  600/2022   48670 16 30000   
I 2018 520   604/2022   37421 17 70000    
2015  605/2022   80319 7 27000     
2017  607/2022   70419 3 18000   
2015  609/2022   34986 B 10000 . .     
2015  610/2022   35906 16 19000      

2016  611/2022   97015 B 11000   
2016  606/2022   40709 B 13000 . .    

2016  608/2022   61636 M 95000    
2015  613/2022   46862 B 30000     

2017  614/2022   93596 15 23000   
2018  616/2022   52630 17 15000   
2015  612/2022   55154 B 15000    
2014  615/2022   83962 B 27000    

2017  6566/2021   50428 10 42000    
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اأخبـار الإمـارات
االإمارات للخدمات ال�سحية تعزز قدرات كوادرها الطبية يف التعامل مع احلاالت الطارئة

•• دبي-وام:

للخدمات  �لإم����ار�ت  ملوؤ�س�سة  �لتابع  و�لتطوير  �ل��ت��دري��ب  مركز  �ختتم 
�ل�سحية �م�ص �أعمال �ملوؤمتر �ل�سنوي �خلام�ص ل�إبتكار يف علوم �لإنعا�ص 
�لذي ياأتي �سمن توجهات �ملوؤ�س�سة �لر�مية �إىل حتقيق �أهد�ف �لتنمية 
�مل�ستد�مة يف قطاع �لرعاية �ل�سحية وتعزيز كفاءة �خلدمات يف �لدولة.

و�سلط �ملوؤمتر -�لذي ��ستمر ث�ثة �أيام �فر��سيا.. �ل�سوء على �أحدث 
�لأ�ساليب و�لتطور�ت �ملبتكرة يف �لتعامل مع �حلالت �ل�سحية �لطارئة 
و�لتمري�سية  �لطبية  �لكو�در  ومهار�ت  ق��در�ت  لتعزيز  �لإنعا�ص  وعلوم 
�لإم����ار�ت  وم��وؤ���س�����س��ة  ع���ام  ب�سكل  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ام��ل��ة يف جم���ال 

للخدمات �ل�سحية ب�سكل خا�ص.

وتعريفهم  �لطبية  �لكو�در  متكني  عو�مل  على  �ملوؤمتر  �أجندة  وتركزت 
�حللول  وتقدمي  �لطارئة  �حل��الت  مع  �لتعامل  و�أ�ساليب  �أدو�ت  ب��اأب��رز 
�أبرز �لتجارب �لناجحة على �ل�سعيدين �ملحلي  ��ستعر��ص  �ملبتكرة عرب 
و�لعاملي �إىل جانب �لط�ع على �لإجر�ء�ت �لرئي�سية �ملحفزة �لتي ميكن 

من خ�لها �سد �لفجو�ت يف �ل�ستجابة �ل�سريعة للحالت �لطارئة.
و�لتطوير  �ل��ت��دري��ب  م��رك��ز  م��دي��رة  �لبلو�سي  كلثوم  �ل��دك��ت��ورة  و�أك����دت 
�لرئي�سة �لتنفيذية ل�إبتكار يف موؤ�س�سة �لإمار�ت للخدمات �ل�سحية �أن 
قدر�ت  تعزيز  نحو  �ملوؤ�س�سة  تبذلها  �لتي  �جلهود  �إط��ار  يف  ياأتي  �ملوؤمتر 
كما  �ل��ط��ارئ��ة  �حل���الت  م��ع  �لتعامل  م��ن  ومتكينهم  �ل�سحية  �ل��ك��و�در 
�ملوؤ�س�سة بتو�سيع د�ئرة  ياأتي مت�سقا مع فعاليات �سهر �لبتكار و�أه��د�ف 

�هتمامها ونطاق بحثها يف �حلالت �ل�سحية �لطارئة.

يف  و�ملتخ�س�سني  �خل���رب�ء  م��ن  نخبة  ��ست�ساف  �مل��وؤمت��ر  �أن  و�أو���س��ح��ت 
�أت����اح فر�سة  جم���ال �حل����الت �ل�سحية �ل��ط��ارئ��ة وع��ل��وم �لإن��ع��ا���ص مم��ا 
تبادل �ملعارف و�خلرب�ت و�كت�ساب �ملهار�ت �ل�زمة للتعامل مع خمتلف 
ت��ط��وي��ر منظومة  ����س��ت��م��ر�ري��ة  ي��ق��ود  �ل��ط��ارئ��ة مب��ا  �ل�سحية  �حل����الت 
�خلدمات �ل�سحية �لتي توفرها �ملوؤ�س�سة. وت�سمنت �أعمال �ملوؤمتر �لذي 
�لتي جتمع بني  �لتعليم باقة من �جلل�سات �لق�سرة  �لإبتكار يف  ينتهج 
و�لتعاون  �لتو��سل  دع��م  بهدف  �حلية  و�لنقا�سات  �مل�سجلة  �ملحا�سر�ت 
بني �لفئات �ملختلفة من �خلرب�ء و�ملخت�سني بالإ�سافة �إىل دعم �ل�سباب 

�لعاملني يف �لقطاع �ل�سحي.
يف  �ملتدربني  �ل�سباب  لفئة  �ملوؤمتر  من  �لأول  �ليوم  �ملوؤ�س�سة  وخ�س�ست 
�لإمار�ت  ملوؤ�س�سة  �لتابعة  �مل�ست�سفيات  يف  �لطبية  �لتخ�س�سات  بر�مج 

للخدمات �ل�سحية وذلك من خ�ل تقدميهم للمحا�سر�ت حتت �إ�سر�ف 
مبا�سر من �ملدر�ء �لطبيني لتلك �لرب�مج. و�سارك يف حما�سر�ت �ليوم 
للموؤمتر نخبة خمتارة من �لإ�ست�ساريني �ملتخ�س�سني يف طب �لطو�رئ 
و�لعناية �ملركزة و�لأطفال .. فيما قدم حما�سر�ت �ليوم �لثالث عدد من 
�ملمر�سني من ذوي �ملعرفة و�خلربة يف �لرعاية �حلادة و�لتعليم �ل�سحي. 
يف  ت�سارك  �لتي   - �ل�سحية  للخدمات  �لإم���ار�ت  موؤ�س�سة  �أن  �إىل  ي�سار 
�ملبتكرة  و�لأن�سطة  بالفعاليات  ز�خر  �لإبتكار" بربنامج  �لإمار�ت  "�سهر 
- حر�ست على ت�سمني ��سر�تيجيتها حزمة نوعية من مبادئ ومفاهيم 
�مل�ستويات  ك��اف��ة  �لعاملية يف  �مل��ع��اي��ر  وف��ق��ا لأف�����س��ل  �لإب��ت��ك��ار  مم��ار���س��ات 
للخدمات  و�لنوعي  �حلقيقي  �لرتقاء  لتحقيق  و�لت�سغيلية  �لتنظيمية 

�ل�سحية �ملقدمة ملختلف فئات �ملجتمع.

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

مركز حممد بن را�سد لالبتكار احلكومي واملوؤ�س�سة االحتادية لل�سباب يطلقان جمل�س ال�سباب لالبتكار احلكومي 

وزيرة ال�سياحة االأيرلندية تك�سف عن فعاليات اليوم الوطني االأيرلندي يف معر�س اإك�سبو 2020 دبي

�ملتغر�ت و�إيجاد حلول للتحديات 
�لتطويرية  �ملقرحات  خ���ل  من 
و�لأفكار �لإبد�عية و�لطموحة �لتي 
فر�ص  ل�ستك�ساف  ب��ه��ا  ي�����س��ارك��ون 
تطلعات  حت��ق��ي��ق  ت�����س��ه��م  ج���دي���دة 
حكومة دولة �لإم��ار�ت �مل�ستقبلية. 
�لها�سمي،  ه����دى  ���س��ع��ادة  و�أك������دت 
جمل�ص  ������س�����وؤون  وزي�������ر  م�������س���اع���د 
�أن  �ل�سر�تيجية  ل�سوؤون  �ل��وزر�ء 
ل�بتكار  �ل�سباب  جمل�ص  "�إط�ق 
�ملوؤ�س�سة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �حل��ك��وم��ي 
ملنهج  ت��رج��م��ًة  لل�سباب  �لحت��ادي��ة 
ثقافة  لتعزيز  م��ت��و����س��ل  ح��ك��وم��ي 
�لب����ت����ك����ار و�إت�����اح�����ة �ل���ع���دي���د من 
�ل��ف��ر���ص و�مل����ب����ادر�ت �ل��ه��ادف��ة �إىل 
م�ساهمتهم  وتعزيز  �سبابنا  متكني 
�ل��ق��ط��اع��ات يف  ت��ط��وي��ر خمتلف  يف 
�لدولة ومن بينها �لعمل �حلكومي، 
وذلك �ن�سجاماً مع حر�ص �لقيادة 
ع��ل��ى حتديد  ل���ل���دول���ة  �ل���ر����س���ي���دة 
وت���ف���ع���ي���ل �ل����ف����ر�����ص �ل������و�ع������دة يف 
على  و�ل��ب��ن��اء  �ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
ق�سة �لنجاح �لإمار�تية للخم�سني 

عاماً �ملقبلة".
وقالت: "�سي�سهم �ملجل�ص يف تبادل 
�ل�سبل  �أف�����س��ل  �لأف���ك���ار وحت���دي���د 

من  �مل��ط��روح��ة  �لنوعية  و�لأف���ك���ار 
�ملجل�ص  �سيقوم  كما  �ل�سباب.  ِقبل 
ب��ال��ع��م��ل م���ع جم��ال�����ص �ل�����س��ب��اب يف 
�لدولة و�لتعاون معها يف جمموعة 
و�ملبادر�ت  �مل�����س��رك��ة  �جل��ه��ود  م��ن 
�لهادفة �إىل تر�سيخ ثقافة �لبتكار 

لدى �ل�سباب �لإمار�تي. 
ب��ن��ت �سهيل  ���س��م��ا  وق���ال���ت م���ع���ايل 
ف����ار�����ص �مل������زروع������ي وزي��������رة دول����ة 
ل�����س��وؤون �ل�����س��ب��اب رئ��ي�����س��ة جمل�ص 
لل�سباب:  �لحتادية  �ملوؤ�س�سة  �إد�رة 
"متثل فئة �ل�سباب �لإمار�تي ر�أ�ص 
على  �سيعمل  �ل���ذي  �لب�سري  �مل���ال 
�لقطاعات  خمتلف  وقيادة  تطوير 
فاإنه  ول���ذ�،  م�ستقبً�،  �ل��دول��ة  يف 
م�ساركتهم  تعزيز  �ل�����س��روري  م��ن 
و�لإ�سهام  �لقر�ر  يف عملية �سناعة 
�لعمل  ج��و�ن��ب  خمتلف  تطوير  يف 
�ملحلية  �حلكومية  �مل�ستويات  على 
و�لحتادية. كلنا ثقة بدور �ملو�هب 
�ل�سابة يف تعزيز منظومة �لبتكار 
�حلكومة  وت�������ويل   ، �ل�����دول�����ة  يف 
�لر�سيدة  �ل����ق����ي����ادة  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
�لأول���وي���ة لإ����س���ر�ك �ل�����س��ب��اب حيث 
�أ�سا�سياً من حتقيق  تعتربها جزء�ً 
للدولة  �ل�سر�تيجية  �لأه����د�ف 

ثقافة  تر�سيخ  تتبنى  �هلل"،  "رعاه 
خمتلف  يف  �لب���ت���ك���ار  ومم���ار����س���ات 
�حليوية،  و�ل��ق��ط��اع��ات  �مل���ج���الت 
لتعزيز  ن��ط��اق  �أو���س��ع  ون�����س��ره على 
م�����س��ارك��ة خم��ت��ل��ف ف���ئ���ات و�أف������ر�د 
�بتكار حلول م�ستد�مة  �ملجتمع يف 

م�سرة  م��و����س��ل��ة  �إىل  و�ل���ر�م���ي���ة 
�لإجن������از و�ل��ت��ط��وي��ر و����س���وًل �إىل 
م�������س���ت���ه���دف���ات م���ئ���وي���ة �لإم���������ار�ت 

 ."2071
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ���س��ع��ادة ع��ب��د �هلل 
ن��ا���س��ر ل���وت���اه م���دي���ر ع����ام مكتب 

�لأد�ء  م�ستوى  حت�سني  يف  ت�سهم 
و�خلدمات.

و�أ�ساف �أن �إط�ق جمل�ص �ل�سباب 
ل����ب���ت���ك���ار �حل���ك���وم���ي ي�����س��ه��م يف 
مت��ك��ني و�إع�����د�د ج��ي��ل م��ن �ل�سباب 
مو�كبة  على  �لقادر  و�ملبتكر  �ملبدع 

رئ���ا����س���ة جم��ل�����ص �ل��������وزر�ء ب�����وز�رة 
�سوؤون جمل�ص �ل��وزر�ء، �إن حكومة 
ب���ق���ي���ادة �ساحب  �لإم���������ار�ت  دول�����ة 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ر��سد 
�لدولة  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  �آل 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص 

ملعر�ص �إك�سبو دبي وهو يركز على 
�لأيرلندية  �لأغ����اين  ����س��ت��ع��ر����ص 
�لقاعة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل�����س��ه��رة 
�ملو�سيقية.  ل��ل��ح��ف���ت  �ل��وط��ن��ي��ة 
�أغنية   55 م��ن  �لأل���ب���وم  وي��ت��األ��ف 
يف �ملجموع متّوجة باألبوم م�سجل 
خمتارة  ملجموعة  دويل  و�إ����س���د�ر 
�لأغاين  �ألبوم  �أغ��اٍن من   10 من 
�لأيرلندي �حتفاًل بعيد �لقدي�ص 

باتريك 2022.

واللياقة  الريا�شة  فعاليات 
البدنية

�لأيرلندي  �جلناح  يتعاون  �سوف 
�لأيرلندية  �ل��ري��ا���س��ة  وك��ال��ة  م��ع 
ل��ت��ق��دمي ف��ع��ال��ي��ة ري��ا���س��ي��ة خ�ل 
باتريك  �لقدي�ص  عيد  �ح��ت��ف��الت 
لتعزيز  وذل��ك  �إك�سبو،  معر�ص  يف 
للمجتمع  �ل����ب����دن����ي����ة  �ل����ل����ي����اق����ة 
�إك�سبو  وجم���ت���م���ع  �لأي�����رل�����ن�����دي 
�ل�سحة  على  �لركيز  مع  �لأو�سع 
و�لرفاهية. كما �سيتعاون �ملجتمع 
�ملحلي  �لأي����رل����ن����دي  �ل���ري���ا����س���ي 
�لريا�سية  �لر�بطة  ذل��ك  يف  )مب��ا 
ور�ب��ط��ة ك��رة �ل��ق��دم( لتقدمي يوم 
�لأبطال  ب��ح�����س��ور  مم��ت��ع  ع��ائ��ل��ي 
�لريا�سيني �لإيرلنديني ك�سيوف 
�لفعاليات  ت�سمل  و���س��وف  ���س��رف. 

م���ع هيئة  ب��ال�����س��ر�ك��ة  �لأخ�������س���ر 
�ل�سياحة �لأيرلندية �سيتم �إط�ق 
باللون  �ملعامل  �أب��رز  �إ�ساءة  مبادرة 
�لأخ�������س���ر �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ن��اج��ح��ة يف 
�ل���ع���ام، ويف  ه���ذ�   2020 �إك�����س��ب��و 
�أبرز  ت�سيء  ���س��وف  �مل��ب��ادرة  �إط���ار 
باللون  �إك�����س��ب��و  م��ع��ر���ص  م���ع���امل 
�لو�سل  ���س��اح��ة  م��ث��ل  �لأخ�������س���ر، 
و�ساحة �لريا�سة وبالطبع �جلناح 
�لأي���رل���ن���دي مم���ا ي�����س��م��ن تقدمي 
�إك�سبو  م��وق��ع  يف  ���س��اح��ٍر  ع���ر����صٍ 
�أبرز  �إ���س��اءة  مبادرة  �إن   .2020
�لعاملية  �لأخ�����س��ر  ب��ال��ل��ون  �مل��ع��امل 
هي ظاهرة دولية حتدث كل �سنة 
يف ع��ي��د �ل��ق��دي�����ص ب��ات��ري��ك حيث 
�مل��ب��اين و�ملعامل  �أك���رث  �إ���س��اءة  تتم 
و�ل��ع��ج��ائ��ب �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة ���س��ه��رة يف 
�سيدين  �أوب�������ر�  د�ر  م��ث��ل  �ل���ع���امل 
�ملائل  بيز�  و�س�لت نياجر� وبرج 

باللون �لأخ�سر.

العرو�ض الثقافية
���س��ي��ت��ع��اون �جل����ن����اح �لأي���رل���ن���دي 
للحف�ت  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ق��اع��ة  م���ع 
جمموعة  ل���ت���ق���دمي  �مل��و���س��ي��ق��ي��ة 
م���ن �ل��ع��رو���ص �ل��ث��ق��اف��ي��ة يف عيد 
ذلك  وي�سمل  ب��ات��ري��ك.  �ل��ق��دي�����ص 
�لعازف  برعاية  مو�سيقية  حفلة 

�إىل  �إك�سبو.  يف  باتريك  �لقدي�ص 
للوزير  �لرئي�سي  �خلطاب  جانب 
�لإ�سكان  وزي�����ر  �أوب�����ر�ي�����ن،  د�ر� 
و�حل���ك���وم���ي���ة �مل��ح��ل��ي��ة و�ل������ر�ث، 
جماعية  م��ن��اق�����س��ات  ع��ق��د  ���س��ي��ت��م 
م���ع �مل���دي���ري���ن �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني ذوي 
و�لدولية،  �لإقليمية  �مل�سوؤوليات 
و�سيتم تنظيم �ملقاب�ت مع ممثلي 
�لأيرلندية  و�لقطاعات  �لوكالت 
و�إل�����ق�����اء �مل���ق���دم���ات �مل����وج����زة عن 

�ل�سركات �لأيرلندية �لنا�سئة.

ــض االأفـــــالم والــر�ــشــوم  ــرو� ع
املتحركة

ح����ق����ق����ت �ل������ر�������س������وم �مل����ت����ح����رك����ة 
�لأي����رل����ن����دي����ة جن����اًح����ا ك����ب����ًر� يف 
جميع �أنحاء �لعامل، حيث �أظهرت 
�أف�سل �إبد�عات و�بتكار�ت �أيرلند�. 
باتريك،  �لقدي�ص  عيد  ومبنا�سبة 
ي���������س����ارك �جل�����ن�����اح �لأي�����رل�����ن�����دي 
�لأيرلندية  �لأف�������م  وك���ال���ة  م���ع 
فليده"  فيلم  "غالو�ي  ومهرجان 
لعر�ص جمموعة و��سعة وخمتارة 
�ملتحركة  �ل����ر�����س����وم  �أف��������م  م����ن 
�لأي��رل��ن��دي��ة يف �لإك�����س��ب��و. كذلك 
�سالون  ك���ارت���ون  ���س��رك��ة  �ب��ت��ك��رت 
ا على بع�ص �أف�مها  تعديً� خا�سً
�ل���رئ���ي�������س���ي���ة �مل���ر����س���ح���ة جل���و�ئ���ز 

كما  لأيرلند�،  و�ل��دويل  �لإقليمي 
�لأيرلندي  باملجتمع  و�لع���ر�ف 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
مارتن،  كاثرين  قالت  كلمتها  ويف 
وزيرة �ل�سياحة و�لثقافة و�لفنون 
و�لريا�سة  �مل��ح��ل��ي��ة  و�ل���������س����وؤون 
"ي�سعدين  �أي��رل��ن��د�:  و�لإع����م يف 
�لطموح  �لربنامج  �أطلق  �أن  �ليوم 
و�حلافل لحتفالت عيد �لقدي�ص 
دبي.   2020 �إك�سبو  يف  ب��ات��ري��ك 
و�ملجتمع  �أي����رل����ن����د�  م������رور  ب���ع���د 
�ل������دويل ع��ل��ى ح����ٍد ����س���و�ء بفرة 
ت�سليط  �ملهم  من  للغاية،  ع�سيبٍة 
�ل�������س���وء ع���ل���ى �أف�������س���ل �جل���و�ن���ب 
وفعاليات  و�ل��ري��ا���س��ي��ة  �لثقافية 
معر�ص  يف  و�لأف���������م  �لأع����م����ال 
�لوطني.  بيومنا  �حتفاًل  �إك�سبو 
�أنحاء  جميع  م��ن  �ل��ن��ا���ص  يجتمع 
�ل��ع��امل ك��ل ع���ام ل���ح��ت��ف��ال بعيد 
وي�سعدين  ب���ات���ري���ك  �ل���ق���دي�������ص 
معامل  " �إ����س���اءة  م���ب���ادرة  تطبيق 
و�أ�سجع  �لأخ�سر"،  باللون  �إك�سبو 
يف  �إل��ي��ن��ا  �لن�����س��م��ام  على  �جلميع 

هذ� �لحتفال �خلا�ص".
�لحتفالت  برنامج  وي�سمل  ه��ذ� 
�إك�سبو  يف  باتريك  �لقدي�ص  بعيد 

يلي: ما  دبي   2020
باللون  �إك�������س���ب���و  م���ع���امل  �إ������س�����اءة 

�لأعمار،  �لأ�سرة من جميع  �أف��ر�د 
�لريا�سية  �لنجمة  �ستقدم  حيث 
�لأي��رل��ن��دي��ة م��اي��ي��ف م���ادن ح�سًة 
�لهو�ء  �لبدنية يف  للياقة  جمانيًة 
�لهائل  �ل���ن���ج���اح  وب���ع���د  �ل���ط���ل���ق. 
ريفرد�ن�ص  ف��رق��ة  ح��ّق��ق��ت��ه  �ل����ذي 
�إك�سبو  معر�ص  يف  �ل�ستعر��سية 
مدر�سة  ���ا  �أي�������سً ���س��ت�����س��ارك  دب�����ي، 
�ل��رق�����ص �لإي��رل��ن��دي��ة �ل���ب���ارزة يف 
دبي يف �لفعاليات لت�سليط �ل�سوء 
على خمتلف �أ�سكال �لريا�سة على 
�ساحة  يف  �لفعاليات  ه��ذه  ُتقام  �أن 
�إك�����س��ب��و �ل��ري��ا���س��ي��ة �حل��دي��ث��ة ويف 

في�ستيفال بارك.

فعاليات االأعمال
���س��ي�����س��ارك �جل��ن��اح �لأي��رل��ن��د� مع 
دبي  �لأي��رل��ن��دي��ة  �لأع���م���ال  �سبكة 
حفل  ل����س���ت�������س���اف���ة   )IBN(
�حتفاًل  �خلا�ص  �ل�سنوي  �لفطور 
بعيد �لقدي�ص باتريك يف معر�ص 
�إك�������س���ب���و دب������ي. ���س��ب��ك��ة �لأع����م����ال 
جتارية  منظمة  ه��ي  �لأي��رل��ن��دي��ة 
�ل�سركات  ت��دع��م  وح��ي��وي��ة  ف��اع��ل��ة 
�لذين  �لأي���رل���ن���دي���ني  و�مل��ه��ن��ي��ني 
���س��ت��ك��ون هذه  دب�����ي.  ي��ق��ي��م��ون يف 
جتارًيا  ن�ساًطا  �لكبرة  �لفعالية 
�حتفالت  برنامج  �سمن  رئي�سًيا 

مارتن  عاملًيا،  �ل�سهر  �لأيرلندي 
ه�����اي�����ز ت���ع���ك�������ص ع����م����ق وح���ي���وي���ة 
�حلديثة  �لأي��رل��ن��دي��ة  �مل��و���س��ي��ق��ى 
مب�ساركة بع�ص �أف�سل �ملو�سيقيني 
�جلناح  و�سيغتنم  �لإي��رل��ن��دي��ني. 
لتقدمي  �ل���ف���ر����س���ة  �لأي����رل����ن����دي 
�ساحة  يف  م���و����س���ي���ق���ي  ع�����ر������ص 
عر�ص  ذل������ك  يف  مب�����ا  �ل����و�����س����ل، 
خم�س�ص.  غ��ام��ر  ب�����س��ري  �سمعي 
وبثه  �حلفل  ه��ذ�  ت�سجيل  و�سيتم 
ireland. موقع  عرب  مبا�سرة 

ie وعرب ح�سابات وكالة �ل�سياحة 
�لأيرلندية للم�ساهدين يف جميع 

�أنحاء �لعامل.
ك������ذل������ك ������س�����ي�����ق�����ّدم �ل�����ع�����ازف�����ون 
�ملو�سيقية  �لركيزة  �لأيرلنديون، 
�لإيرلندي،  ل��ل��ج��ن��اح  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
يف  �ل��ي��وم  ط���و�ل  مو�سيقًيا  ا  عر�سً
�سيعزفون  ح��ي��ث  �جل����ن����اح،  ف���ن���اء 
و�لأغ����اين  �لأي��رل��ن��دي��ة  �ملو�سيقى 
�ل�������س���ه���رة م����ن �أل�����ب�����وم �لأغ������اين 
�ختيار  مت  وق������د  �لأي�����رل�����ن�����دي. 
�ملو�هب  �أمل����ع  ب���ني  م���ن  �ل���ع���ازف���ني 
لإحاطة  �لأي��رل��ن��دي��ة  �مل��و���س��ي��ق��ي��ة 
�لأيرلندية  باملو�سيقى  �جلماهر 

وتاريخها و�آلتها وق�س�سها.
�أل���ب���وم �لأغ������اين �لأي���رل���ن���دي هو 
ت�سميمه  مت  خ����ا�����ص  م���������س����روع 

•• دبي-الفجر: 

ر��سد  ب����ن  م���رك���ز حم���م���د  �أط����ل����ق 
بالتعاون  �حل���ك���وم���ي  ل����ب���ت���ك���ار 
لل�سباب،  �لحت��ادي��ة  �ملوؤ�س�سة  م��ع 
جمل�ص �ل�سباب ل�بتكار �حلكومي 
�لذي ي�سكل ركيزة جديدة ملنظومة 
وذلك  �لإم����ار�ت،  دول��ة  �لبتكار يف 
تبتكر  "�لإمار�ت  م��ب��ادرة  �إط���ار  يف 
كافة  يف  ت��ن��ظ��م  �ل���ت���ي   "2022
مناطق �لدولة طو�ل �سهر فرب�ير 

�حلايل.  
وي�����س��رف م��رك��ز حم��م��د ب��ن ر��سد 
�إد�رة  ع��ل��ى  �حل���ك���وم���ي  ل���ب��ت��ك��ار 
�سيعمل على متكني  �ل��ذي  �ملجل�ص 
دورهم  وتعزيز  �لدولة  يف  �ل�سباب 
�لبتكار،  وم�ساهمتهم يف منظومة 
ت�����س��م��ي��م و�إط��������ق  ودع���م���ه���م يف 
�أفكار  �مل��ب��ت��ك��رة و�ق����ر�ح  �مل�����س��اري��ع 
�جلهات  يف  ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ج����دي����دة 

�حلكومية �ملحلية و�لحتادية. 
فر�سة  �ملجل�ص  لأع�����س��اء  و�سيتاح 
حكومة  م����ن  ب���ق���ي���اد�ت  �لل���ت���ق���اء 
�لإمار�ت وحكومات �لعامل، و�لعمل 
م����ع خ�������رب�ء يف جم������ال �لب���ت���ك���ار 
�ملبتكرة  �حللول  ملناق�سة  �حلكومي 

�لقطاع  موؤ�س�سات  لتنفيذها �سمن 
�ل��ع��ام م��ن خ���ل �إط����ق مبادر�ت 
بدور  �لرت��ق��اء  �إىل  تهدف  متعددة 
�ل�����س��ب��اب و�إب�������ر�ز ���س��وت��ه��م �سمن 

منظومة �لبتكار". 
ل�بتكار  �ل�سباب  جمل�ص  وي�سم 
مو�طني  من  �أع�ساء   7 �حلكومي 
�لفئة  يف  �ل�������س���ب���اب  م����ن  �ل����دول����ة 
عاماً،  و35   24 ب���ني  �ل��ع��م��ري��ة 
�خ���ت���رو� م���ن ب���ني م���ا ي��زي��د على 
تقييمهم  مت  م���ر����س���ح���اً   350
وموؤه�تهم  خ��رب�ت��ه��م  ع��ل��ى  ب��ن��اًء 
�ملتعلقة  ل���أ���س��ئ��ل��ة  و�إج���اب���ات���ه���م 

بال�سباب و�لبتكار. 
�سعد  �ل���ن���ق���ي���ب  �مل���ج���ل�������ص  وي�������س���م 
�ملرزوقي من �سلك �لعمل �ل�سرطي، 
وه����دى �ل�����س��ي��خ م���ن ق��ط��اع تنمية 
�لنعيمي من قطاع  �ملجتمع، وعلي 
�حلكومة  وخ����دم����ات  �لت�������س���الت 
حممد  �أول  و�مل��������زم  �ل���رق���م���ي���ة، 
�ل�سرطة،  قطاع  من  زينل  حممود 
م��ن تخ�س�ص  �ل��ن��ع��ي��م��ي  وف��اط��م��ة 
وحممد  و�لب�����ت�����ك�����ار،  �ل����ب����ح����وث 
�ملرزوقي من قطاع �لإ�سكان، وعمار 
�لعمل  ت��خ�����س�����ص  م���ن  �ل��رئ��ي�����س��ي 

�ملجتمعي مع �لطفولة �ملبكرة. 

•• دبي-الفجر: 

ك�������س���ف �جل����ن����اح �لأي�����رل�����ن�����دي يف 
�إك�سبو 2020 دبي عن جمموعة 
و�لعرو�ص  �لفعاليات  م��ن  �سّيقة 
باليوم  �خل����ا�����س����ة  و�لأن���������س����ط����ة 
�مل�سادف  �لأي����رل����ن����دي  �ل���وط���ن���ي 
يف  �لعاملي  باتريك  �لقدي�ص  لعيد 
يعترب  حيث   ،2022 مار�ص   17
فر�سة  ب���ات���ري���ك  �ل���ق���دي�������ص  ي�����وم 
بحد ذ�تها مل�ساركة �أرقى �جلو�نب 
�لأيرلندية  و�ل��ر�ث��ي��ة  �لثقافية 
�أف�سل  �لعامل، وما من وجهة  مع 
من �إك�سبو 2020 دبي ل�حتفال 
�لأيرلندي  �جلناح  ويدعو  بذلك. 
و�ل��ع��ائ���ت ل�حتفال  �لأ���س��دق��اء 
ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي وخ��و���ص جتربة 
�أي���رل���ن���دي���ة �أ���س��ي��ل��ة ب��ال��ك��ام��ل يف 
معر�ص �إك�سبو 2022 دبي، وتتيح 
�ل���ي���وم فر�سة  ب��ه��ذ�  �لح���ت���ف���الت 
�إعادة �لت�سال بني �ل�سعوب و�إعادة 
ع�قات  وتوطيد  �ملجتمعات  ربط 
فتحت  لطاملا  �إذ  بالعامل،  �أيرلند� 
ه��ذه �ل��ب���د ذر�ع��ي��ه��ا �أم���ام �لزو�ر 
ملمار�سة �لأعمال �لتجارية و�بتكار 
�لأف��ك��ار �جل��دي��دة، وه��و م��ا يثبته 
�لقدي�ص  ع��ي��د  ف��ع��ال��ي��ات  ب��رن��ام��ج 
كاثرين  وك���ان���ت  ه����ذ�  ب���ات���ري���ك. 
و�لثقافة  �ل�سياحة  وزي��رة  مارتن، 
�ملحلية  و�ل�����������س�����وؤون  و�ل����ف����ن����ون 
و�لريا�سة و�لإع�م يف �أيرلند� قد 
�سحفياً  �أم�ص موؤمتر�ً  يوم  عقدت 
يف �جل��ن��اح �لأي��رل��ن��دي يف معر�ص 
عن  ر�سمًيا  خ�له  ك�سفت  �إك�سبو، 
�لقدي�ص  عيد  �حتفالت  فعاليات 
�لأيرلندي  �جل���ن���اح  يف  ب��ات��ري��ك 
17 مار�ص  ت��اري��خ  �مل��ع��ر���ص يف  يف 
2022، و�لتي �سيتخّللها برنامٌج 
�ملتعددة  �مل�����ب�����ادر�ت  م����ن  ����س���ام���ٌل 
و�لثقافة  �لأع��م��ال  م�ستوى  على 
و�ل��ري��ا���س��ة و�مل��ج��ت��م��ع و�لأف������م. 
وب���اع���ت���ب���اره ح����دًث����ا م���ع���رًف���ا به 
باتريك  �لقدي�ص  عيد  يعّد  دولًيا، 
�لفهم  ل��ت��ع��زي��ز  م��ن�����س��ة  مب���ث���اب���ة 

�لأو�سكار )مبا يف ذلك وولف و�كرز 
و�سيكريت �أوف كيلز و�سونغ �أوف ذ� 
�سي( و�لتي �سيتم عر�سها يف �ساحة 
�لو�سل �لد�ئرية. بالتو�زي، �سيتم 
مع  �لفعاليات  من  �سل�سلة  تنظيم 
�لأف�م  ع��امل  ب��ارزة يف  �سخ�سيات 
و�لت�سجي�ت  �ملتحركة  و�لر�سوم 
�لأيرلندية، وذلك لت�سليط �ل�سوء 
وعرو�سها  �أيرلند�  جناحات  على 
�ل���ف���ري���دة يف ه����ذه �مل����ج����الت، مبا 
�ل�سيقة  �حلية  �ل��ع��رو���ص  ذل��ك  يف 
�لأيرلندية  �لفرقة  تقدمها  �لتي 
�ستبد�أ  ك���ي����.  ع���امل���ًي���ا،  �ل�����س��ه��رة 
عرو�ص �لأف�م �ملنا�سبة للعائ�ت 
وع������رو�������ص �لأف�������������م �خل���ا����س���ة 
ب��اح��ت��ف��الت �ل��ق��دي�����ص ب��ات��ري��ك يف 
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الفعاليات املجتمعية
�ملجتمع  م������ع  �مل���������س����ارك����ة  ت����ق����ع 
�أيرلند� يف  و�أ���س��دق��اء  �لأي��رل��ن��دي 
�لقدي�ص  ع��ي��د  �ح��ت��ف��الت  �سميم 
باتريك يف �إك�سبو 2020. �سيقود 
باتريك  �ل��ق��دي�����ص  ع��ي��د  م���وك���ب 
 2020 �إك�سبو  يف  �ل�ستعر��سي 
مب�ساركة  �لأيرلندية  �لدفاع  قوة 
و�ملجتمع  �لأي���رل���ن���دي���ة  �جل��ال��ي��ة 
�لتي  �لفعاليات  وخ���ل  �لأو���س��ع. 
�لأيرلندي،  �جلناح  �سي�ست�سيفها 
���س��ي��ت��م ت��ق��دمي �أف�����س��ل �مل���اأك���ولت 
بال�سر�كة  �لأيرلندية  و�مل�سروبات 

مع وكالة بورد بيا.

الوطني  الــيــوم  ــاالت  ــف ــت اح
الر�شمية

دبي   2020 �إك�����س��ب��و  ي�ست�سيف 
�لوطني  �لعيد  فعاليات  ب��رن��ام��ج 
�لأي���رل���ن���دي، مب��ا يف ذل���ك �حلفل 
�لرئي�سي يف �ساحة �لو�سل، درة تاج 
�إك�سبو 2020 دبي، بح�سور وفد 
�أيرلندي على ر�أ�سه د�ر�ج �أوبر�ين، 
�ملحلية  و�حلكومة  �لإ�سكان  وزي��ر 
�حلكومة  ع��ن  وممثلني  و�ل���ر�ث 

�لإمار�تية.

�سفري االإمارات غري املقيم يقدم اأوراق اعتماده اإىل رئي�س االأوروغواي ال�سرقية
•• اأبوظبي-وام:

قدم �سعادة �سعيد عبد�هلل �لقمزي �سفر �لدولة لدى جمهورية 
�لأرجنتني، �أور�ق �عتماده �إىل فخامة لوي�ص ل كايي بو رئي�ص 
جمهورية �لأوروغو�ي �ل�سرقية، �سفر�ً غر مقيم فوق �لعادة 
�لإم��ار�ت لدى �جلمهورية، وذلك من خ�ل  لدولة  ومفو�ساً 

�لت�سال �ملرئي.
ز�يد  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  حتيات  �سعادته  ونقل 
�ل�سيخ  �ل�سمو  "حفظه �هلل" و�ساحب  �آل نهيان رئي�ص �لدولة 
�آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص  حممد بن ر��سد 
�ل��وزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأعلى 
للقو�ت �مل�سلحة ، �إىل فخامته ومتنياتهم لب�ده و�سعبه �ملزيد 
من �لتقدم و�لزدهار. من جانبه حمل فخامة رئي�ص جمهورية 
�لأوروغو�ي �ل�سرقية �سعادة �ل�سفر حتياته �إىل �ساحب �ل�سمو 
"حفظه �هلل"،  �لدولة  �آل نهيان رئي�ص  �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ص 
�لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل"، و�ساحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة، ومتنياته لدولة �لإمار�ت 

حكومة و�سعبا باملزيد من �لتطور و�لنماء.
ومت��ن��ى ف��خ��ام��ت��ه ل�����س��ع��ادة �ل�����س��ف��ر �ل��ت��وف��ي��ق يف م��ه��ام عمله، 

وتطوير �لع�قات �لثنائية وتعزيزها يف خمتلف �ملجالت �لتي 
جتمع �لبلدين، موؤكد� ��ستعد�د ب�ده لتقدمي كل دعم ممكن 

لت�سهيل مهامه.
دولة  بتمثيل  �ع��ت��ز�زه  ع��ن  �ل�سفر  ���س��ع��ادة  �أع���رب  جانبه  م��ن 
�لإم�����ار�ت ل���دى ج��م��ه��وري��ة �لأوروغ������و�ي �ل�����س��رق��ي��ة، وحر�سه 
�ستى  �لبلدين وتفعيلها يف  �لثنائية بني  �لع�قات  تعزيز  على 

�ملجالت، مبا ي�سهم يف دعم �أو��سر �ل�سد�قة بني �لبلدين.
ومت خ����ل �ل��ل��ق��اء ����س��ت��ع��ر����ص جم����الت �ل��ت��ع��اون ب���ني دولة 
�لإمار�ت وجمهورية �لأورغو�ي �ل�سرقية، وبحث �سبل تنميتها 
وتطويرها، مبا يحقق م�سالح وطموحات �لبلدين و�ل�سعبني 

�ل�سديقني.

�سما املزروعي: ال�سباب االإماراتي هو راأ�س املال الب�سري الذي �سيعمل على تطوير وقيادة خمتلف القطاعات يف الدولة م�ستقباًل
عبد اهلل لوتاه: حكومة االإمارات بقيادة حممد بن را�سد تر�سخ االبتكار منهج عمل م�ستداما دائم التطور يف كافة براجمها وخدماتها ومبادراتها

هدى الها�سمي: اإطالق جمل�س ال�سباب لالبتكار احلكومي ترجمًة ملنهج حكومي متوا�سل لتعزيز ثقافة االبتكار



اجلمعة   18  فبراير    2022  م   -    العـدد   13472  
Friday   18  February   2022   -  Issue No   1347208

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم بحر �لعرب

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1110291 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة خلفان مطر �سعيد روي�سد �لنيادي ٪100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 حذف منى حممد ر��سد
فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خ�ل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مركز �آلي�ص لتجميل 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�سيد�ت رخ�سة رقم:2944554 
تعديل وكيل خدمات / �إ�سافة حممد خليفه على �سعيد

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة زياوهوجن هو�جن ٪100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 حذف نوف طارق ح�سن مبارك باظفارى
فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خ�ل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
لل�سفريات  �ل�س�����ادة/�ستيزن  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2242784 
تعديل مدير / �إ�سافة فاطمه �بر�هيم �ملا�ص �حمد �لبلو�سى

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة فاطمه �بر�هيم �ملا�ص �حمد �لبلو�سى ٪100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �ل�سيدة ممتاز بيجم عبد�لرحمن عبد�لغفور

تعديل مدير / حذف ممتاز بيجم عبد�لرحمن عبد�لغفور
فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خ�ل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم خادم ر��سد

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1023362 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة �سلطان �سامل حممد بو مقريعه �ملن�سوري ٪100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 حذف خادم ر��سد خادم ر��سد �ملهري
فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خ�ل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/قهوة ترند كافيه

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3787475 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة �سامل �حمد �سامل حممد �ملهري ٪100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 حذف عبد�لعزيز �سامل علي �سامل ما�سي
فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خ�ل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/ما�سة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتخلي�ص �ملعام�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2963086 

�لغاء رخ�سة
�لع�ن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خ�ل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

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

�ملدينة ل�دو�ت �ملنزلية - ذ.م.م - فرع
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1104260-1 

�لغاء رخ�سة
�لع�ن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خ�ل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

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

لل�سفر و�لعط�ت ذ.م.م فرع 5
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2240606-5 

�لغاء رخ�سة
�لع�ن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خ�ل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

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

للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2963116 

�لغاء رخ�سة
�لع�ن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خ�ل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

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

ديون �لدولية لتنظيف �ملباين
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1286317 

�لغاء رخ�سة
�لع�ن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خ�ل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لكرو�ن 

�لذهبي للمقاولت و�لنقليات �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2074523 

�لغاء رخ�سة
�لع�ن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خ�ل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

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

�ل�سم �لتجاري:�لبارج للمقاولت �لعامة ذ.م.م
حجي  ر�غب  جمال  �سيماء  �ل�سيدة  مبنى   0.39 م  �ل�سركة:�مل�سفح  عنو�ن 

و�خرين
CN 2733262 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لتجاري

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

و�ل�ست�سار�ت  �حل�سابات  لتدقيق  عبد�حلبيب  �ل�سادة/مر�ل  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/2/16  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، �لد�رية 
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غر  �لعمومية  �جلمعية  حم�سر  قر�ر 

تاريخ �لتعديل:2022/2/17   - بالرقم:2205006866  
�ملعني  �مل�سفي  مر�جعة  �لع�ن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خ�ل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن.
 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/لغني ل�أفر�ح ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2960260 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / ناديه تاكمه من �سريك �إىل مالك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / ناديه تاكمه من 49 ٪ �إىل ٪100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عبد�لرحمن �سامل ر��سد �سامل �ملزروعى

تعديل ر�أ�ص �ملال / من null �إىل 50000
تعديل لوحه �لإع�ن / �إجمايل من م�ساحة null* null �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ لغني ل�أفر�ح ذ.م.م

LARIENE WEDDING HALL L.L.C
�إىل/ لغني ل�أفر�ح - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

LARIENE WEDDING HALL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �د�رة �سالت �لفر�ح  8211005

 تعديل ن�ساط / حذف �خلدمات 70015
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لع�ن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سركة �ملهلب لزينة �ل�سيار�ت - ذ م م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1111070 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / مهلب �سليم زهدى من �سريك �إىل مالك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / مهلب �سليم زهدى من 49 ٪ �إىل ٪100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �بر�هيم �حمد حممد �ل�سيبه �ل�سحى

تعديل لوحه �لإع�ن / �إجمايل من م�ساحة 1*10 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ �سركة �ملهلب لزينة �ل�سيار�ت - ذ م م
AL MUHALAB CARS ACCESSORIES- LLC- CO

�إىل/ �سركة �ملهلب لزينة �ل�سيار�ت - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
AL MUHALAB CARS ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
�سركة   - �لعامة  للتجارة  �ل�س�����ادة/فوب�ص  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م  رخ�سة رقم:1173232 
تعديل ر�أ�ص �ملال / من 150000 �إىل 10000

تعديل �إ�سم جتاري من/ فوب�ص للتجارة �لعامة - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
FOBS GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ باملوند جلوبال للمقاولت �لعامة - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
BALMOND GLOBAL GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

تعديل ن�ساط / �إ�سافة مقاولت م�ساريع �ملبانى بانو�عها  4100002
تعديل ن�ساط / �إ�سافة خدمات حقول ومن�ساأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية  0910018

 تعديل ن�ساط / حذف جتارة عامة  4690018
فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سي ثري �نرجي للزيوت �مل�ستعمله

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:3006997 
تعديل �إ�سم جتاري من/ �سي ثري �نرجي للزيوت �مل�ستعمله

C3 ENERGY FOR USED OIL

�إىل/ �سي ثري �نرجي للزيوت �مل�ستعملة وجتارة �ل�سكر�ب
C THREE ENERGY FOR USED OIL  AND SCRAP TRADING

تعديل ن�ساط / �إ�سافة جتارة خردة �ل�سيار�ت و �ملعد�ت  4669108
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة جتارة خردة �لملنيوم و �لنحا�ص  4669105

 تعديل ن�ساط / حذف جمع ونقل زيوت �لتزلييق �مل�ستعملة  3812001
فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/تيك و�ن للهو�تف �ملتحركة - فرع

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:4193959 
تعديل �إ�سم جتاري من/ تيك و�ن للهو�تف �ملتحركة - فرع

TAKE ONE MOBILE PHONE - BRANCH

�إىل/ روز  للنظار�ت
 ROSE OPTICALS 

�لغر طبية  �ل�سم�سية و�لعد�سات �ل��سقة  �لنظار�ت  بيع  �إ�سافة   / ن�ساط   تعديل 
- بالتجزئة  4773106

) تعديل ن�ساط / حذف بيع �لهو�تف �ملتحركة - بالتجزئة  4741011
فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ز�ي لإ�ست�سار�ت تطوير �مل�ساريع

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2959427 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد على عبا�ص �ل�سيد ٪100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �حمد ح�سني مر�د عبد�هلل �لبلو�سى
تعديل ر�أ�ص �ملال / من  null �إىل 150000

تعديل لوحه �لإع�ن / �إجمايل من م�ساحة null* null �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ ز�ي لإ�ست�سار�ت تطوير �مل�ساريع
ZAY PROJECT DEVELOPMENT CONSULTANCY

�إىل/ ز�ي للتجارة �لعامة - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
ZAY GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / �إ�سافة جتارة عامة  4690018
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة ��ستر�د  4610008
تعديل ن�ساط / �إ�سافة ت�سدير  4610009

 تعديل ن�ساط / حذف �إ�ست�سار�ت تطوير �مل�ساريع  7020020
فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خ�ل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/زعبيل موتورز

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1347401 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �حمد على ��سعد ٪100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حمد �سامل خلفان �لنايلى �ل�سام�سى
تعديل لوحه �لإع�ن / �إجمايل من م�ساحة 1*6 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ زعبيل موتورز

ZABEEL MOTORS

�إىل/ زعبيل موتورز - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
  ZABEEL MOTORS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ن�ساف لغ�سيل �ل�سيار�ت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2640199 

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �عجاز ح�سني �كرب ح�سني ٪100

تعديل وكيل خدمات / �إ�سافة عبد�لكرمي �سعيد مقبل عبده �حلاجب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد رحيم �سهباز خان

تعديل وكيل خدمات / حذف عي�سى �سليمان عبد�هلل �سامل �ملهرى

فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�سادية خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان 

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

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(



اجلمعة   18  فبراير    2022  م   -    العـدد   13472  
Friday   18  February   2022   -  Issue No   13472 اأخبـار الإمـارات

09

وزارة �سوؤون املجل�س الوطني تنظم دورة تدريبية حول بيئة وثقافة االبتكار يف اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي-وام:

تدريبية  دورة  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�ص  ل�سوؤون  �لدولة  وز�رة  نظمت 
"بيئة وثقافة �لبتكار" �سمن  2020 دبي حتت عنو�ن  �إك�سبو  يف مقر 
�أجندة فعاليتها وم�ساركتها �خلا�سة يف �سهر �لإمار�ت ل�بتكار 2022 
وذلك بهدف تعزيز مهار�ت موظفيها و�أفر�د �ملجتمع وتنمية �إمكاناتهم 
يف �لع�سف �لذهني و�لإبد�ع و�لتناف�سية ومتكينهم من �مت�ك �لأدو�ت 
�حلكومي  �لعمل  بجودة  �لرتقاء  يف  �مل�ساهمة  على  قدر�تهم  تعزز  �لتي 

و�لأد�ء ونوعية �خلدمات �ملقدمة للمتعاملني.
قدم �لدورة ح�سني �لفرد�ن رئي�ص �لأفكار �لعربية و�أفكار �لإمار�ت وع�سو 

بح�سور  �لعاملية  �لبتكار  منظمة  وع�سو  �لربيطانية  �لأف��ك��ار  جمل�ص 
�لوطني  �ملجل�ص  ل�سوؤون  �لدولة  وز�رة  وكيل  لوتاه  ه���ل  ط��ارق  �سعادة 
�مل�ساعد لقطاع  �ل��وز�رة  �لحت��ادي و�سعادة �سامي حممد بن عدي وكيل 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�ص  ل�سوؤون  �لدولة  وز�رة  يف  �مل�ساندة  �خلدمات 

وعدد من مدر�ء �لإد�ر�ت وموظفي �لوز�رة بالإ�سافة �إىل زو�ر �إك�سبو.
للتحفيز  �ل�سغف  �إي��ج��اد  �أه��م��ه��ا..  رئي�سة  ع��دة حم��اور  �ل���دورة  وتناولت 
وبر�مج  ف��رد  بكل  �خل��ا���س��ة  �لب��ت��ك��ار  ��سر�تيجية  وت�سميم  و�لب��ت��ك��ار 
�لبتكار�ت �ملفتوحة و�ملغلقة. كما ركزت �لدورة على كيفية �إد�رة خماطر 
�لآليات  عن  ف�سً�  �لعليا  �لقياد�ت  �إىل  �لبتكار�ت  و�إي�سال  �لبتكار�ت 
ومدى  �مل��وظ��ف��ني  ب��اأف��ك��ار  �لآخ��ري��ن  �إمي���ان  لتعزيز  �تباعها  يجب  �ل��ت��ي 

وكيفية  موؤ�س�ساتهم  ب��اأه��د�ف  ب��الأف��ر�د  �خلا�ص  �لبتكار  ه��دف  �رت��ب��اط 
ت�سميم مناذج �لبتكار مبا يتنا�سب و�لثقافة �خلا�سة و�ملوؤ�س�ساتية.

وق���ال ���س��ع��ادة ط���ارق ه���ل ل��وت��اه " ي��اأت��ي تنظيم �ل����وز�رة ل��ه��ذه �لدورة 
�ملبتكرة  �ملبادر�ت  �إط���ق  على  �مل�ستمر  حر�سها  من  �نط�قاً  �لتدريبية 
للخم�سني  �ل�سديدة  وروؤيتها  �لر�سيدة  قيادتنا  وتوجهات  تتنا�سب  �لتي 
�لعام �ملقبلة وحتقيق �لريادة يف �ستى �ملجالت و�لتي حتفز على �لبتكار 

و�لإبد�ع و�لو�سول �إىل �ملر�كز �لريادية يف �ستى �ملجالت".
و�أ�ساف " تعترب �لوز�رة �لبتكار �ملحرك �لرئي�ص للعمل وحت�سني �لأد�ء 
وتطوير �آليات �لعمل من خ�ل �عتماد روح �لإبد�ع و�لبتكار يف �إط�ق 
مبادر�تها �ملختلفة مبا يحقق �لتكاملية و�لتناف�سية وجعل �لبتكار ثقافة 

كما حتر�ص على �إيجاد بيئة عمل حمفزة للموظفني مبا يحقق �لأهد�ف 
�ل�سر�تيجية للوز�رة".

�أجندتها �خلا�سة  �أعلنت بد�ية �سهر فرب�ير �حلايل عن  �ل��وز�رة  وكانت 
ب�سهر �لبتكار و�لتي ت�سم عدد�ً من �لفعاليات و�لأن�سطة بحيث تت�سمن 
�لتحفيز  �أ�س�ص  على  مبنية  وم�سابقات  �أ�سبوعي  ب�سكل  توعوية  ن�سر�ت 
وتعزيز روح �لفريق �لو�حد لدى �ملوظفني و�لتفكر �لإبد�عي وتنظيم 
ومميز�ت  بخ�سائ�ص  �ملتعلقة  �لتدريبية  و�ل�����دور�ت  �ل��ور���ص  م��ن  ع��دد 

�لتطبيق �لذكي و�أ�سا�سيات �لذكاء �ل�سطناعي مع "جيم�ستون".
ع�وة على مبادرة "فكر و�بتكر" و�لتي تهدف �إىل تعزيز ثقافة �لبتكار 

و�لإبد�ع على �مل�ستويني �ملهني و�ل�سخ�سي للموظف.

ميثاء ال�سام�سي تزور جناح اإندوني�سيا يف اإك�سبو 2020 دبيوزير الرتبية يزور جناح اإيرلندا يف اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي-وام:

�إبر�هيم  ب����ن  ح�����س��ني  م���ع���ايل  ز�ر 
و�لتعليم  �ل��رب��ي��ة  وزي���ر  �حل��م��ادي 
جناح �إيرلند� يف �إك�سبو دبي 2020، 
�إطار جولته �ملتو��سلة لأجنحة  يف 
ومر�فق هذ� �حلدث �لعاملي �لبارز، 
�لذي حتت�سنه دولة �لإمار�ت. و�أكد 
دبي  �إك�����س��ب��و  �أن  �حل���م���ادي  م��ع��ايل 
�لعامل،  يبهر  �أن  ��ستطاع   ،2020
و�لإلهام  و�لإب����د�ع  �لتميز  �سكل  �إذ 
�لعامل  دول  ج��م��ع��ت  �ل��ت��ق��اء  ن��ق��ط��ة 
�سبيل حتقيق  حتت �سقف و�ح��د يف 
و�إن�ساين  وت��ن��م��وي  ث���ق���ايف  ت���ق���ارب 
�ل��ع��امل، ور���س��م م�مح  ب��ني �سعوب 
فيه  ملا  �مل�ستقبلية،  �لعمل  م�سار�ت 

خر �لب�سرية وتقدمها.
�جلناح  ب��زي��ارة  �سعدنا  "�إننا  وق��ال: 
�لز�ئر  ي���ق���ود  �ل�����ذي  �لإي����رل����ن����دي، 
�إذ  وف�����ري�����دة،  مم���ي���زة  جت���رب���ة  �إىل 
�لأدبية،  و�ل����روؤى  �لثقافة  تت�سدر 
�ملجال  وي���ت���ي���ح  ك����ب����ر�،  �ه���ت���م���ام���ا 
�أمامه للم�ساركة يف حلقات نقا�سية 
و���س��ال��ون��ات ث��ق��اف��ي��ة، ي��ت�����س��ع فيها 

�لأفق لطرح �لأفكار و�لآر�ء".

•• دبي-وام:

جناح   ، دول��ة  وزي��رة  �ل�سام�سي  �سامل  بنت  ميثاء  �لدكتورة  معايل  ز�رت 
�إندوني�سيا مبنطقة �لفر�ص يف �إك�سبو 2020 دبي و�لذي يحمل �سعار 
"موطن للتنوع وملحة عن �لغد"، وي�سلط �ل�سوء على جهود �إندوني�سيا 
�حلديثة  �لتقنيات  بني  جتمع  �بتكار�ت  عرب  �أف�سل  م�ستقبل  �ج��ل  من 

و�ملعرفة �ملحلية.
و�طلعت معايل �ل�سام�سي على �لأق�سام �ملختلفة يف �جلناح و�لتي تنق�سم 
زمنية  حقبة  على  �ل�سوء  ي�سلط  منها  كل  رئي�سية،  مناطق  ث���ث  �إىل 
و�حلرير  �لتو�بل  طريق  حقبة  �لأول  �لق�سم  ي�ستعر�ص  حيث  خمتلفة، 
�لتاريخي و�لتي مت ��ستعر��سه مبجموعة من �ل�سناديق �لبلورية �لتي 

يحوي كلمنها على نوع من �أنو�ع �لتو�بل �لإندوني�سية.
�أهم  على  �ل�سوء  ي�سلط  و�ل���ذي  �حلا�سر  فتمثل  �لثانية  �حلقبة  �أم���ا 
�لرثو�ت �لزر�عية و�لتجارية و�ل�سناعية و�ل�سياحية يف �إندوني�سيا، �أما 
�لق�سم �لثالث ف�سلط �ل�سوء على روؤية �إندوني�سيا للم�ستقبل بحلول عام 

��ستق�لها. على  عام   100 مبرور  فيه  حتتفل  و�لذي   2045
و��ستمعت معاليها �إىل �سرح عن �لر�ث �حل�ساري و�لثقايف لإندوني�سيا 
�ملحلية  �ملنتجات  �إىل جانب  �لأجيال،  �ملتو�رثه عرب  �لن�سيج  مثل حرفة 

و�لر�ثية �لتي ت�ستهر بها �إندوني�سيا.
على  �لعمل  لفريق  بال�سكر  �ل�سام�سي  ميثاء  �لدكتورة  معايل  وتقدمت 
2020 دبي،  �إك�سبو  �إندوني�سيا يف  �جلناح وعربت عن �سرورها مل�ساركة 

متمنية لل�سعب �لإندوني�سي كل �لتقدم و�لزدهار.

م����ن م��������و�رد �ل���ط���ب���ي���ع���ة، ع���ل���ى يد 
لهذه  ر�سخو�  ومبتكرين  مبدعني 
ب���اإب���د�ع���ات م���ن �حلرف  �ل��ت��ق��ال��ي��د 
تعزيز�  �لفنية  و�لإبد�عات  �ليدوية 

جلودة حياة �لب�سر.
�لإيرلندي  �أن���ه يف �جل��ن��اح  و�أو���س��ح 
ثمة �رتباط بني �ل�سناعة �جلمالية 
و�لقيمة �لجتماعية، وهو ما يربز 
�لدور �لإن�ساين �ملوؤثر يف ميد�ن �لفن 

و�لتعليم  �ل��رب��ي��ة  وزي����ر  و�أ����س���اف 
�ملكان،  بجمالية  يتمتع  �جل��ن��اح  �أن 
ويركز  وجاذبيته،  �لت�سميم  وروعة 
عرب  �لعاملي،  �لتو��سل  �أهمية  على 
�لإبد�ع ليكون مدخ� لتكري�ص هذ� 
�ل��ه��دف �لإن�����س��اين �ل��ب��ح��ت، م�سر� 
يف  تتج�سد  �لبتكار  �سناعة  �أن  �إىل 
عريقة  تقاليد  خ����ل  م��ن  �جل��ن��اح 
ت�سخرها ل��ستفادة  ومتجذرة مت 

�إىل  م�سر�  و�لتكنولوجيا،  و�لعلوم 
تعليمية  جتربة  يخو�ص  �لز�ئر  �أن 
�أعمال  م�ساهدة  وفر�سة  وترفيهية 
و�ملخرعني  و�ملبتكرين  �مل�سممني 
بجانب  �مل���وه���وب���ني،  �لأي��رل��ن��دي��ني 
ور������ص �ل��ع��م��ل ل����ل����زو�ر م���ن جميع 
�لأع����م����ار، و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �ل���ر�ث 
وح�سور  �لأي���رل���ن���دي���ة،  و�ل��ث��ق��اف��ة 

جمموعة من �لفعاليات �ل�سيقة.

جناح فنزويال يعر�س منحوتات فنية واأعمال مدجمة يف متحف م�سغر باأك�سبو 2020 
•• اأك�صبو - اأ�صامة عبد املق�صود:

يف م�ساحة م�ستوحاة من �أعمال �لفنان �لفنزويلي �لعظيم كارلو�ص كروزدييز، 
�أ�ستاذ �لفن �حلركي ور�ئده، �سمم جناح فنزوي� يف منطقة �ليوبيل  باأك�سبو 
2020، حتت �سعار ربط �لهتمامات بني �جلمهور و�مل�سروعات، �لتى تربط 
�جلناح  لهيكل  �خلارجي  �لت�سميم  وج��اء  فنزوي�،  م�ستقبل  مع  �لتو��سل 
�لتعاونية  �لروح  ت�ستح�سر  �لتى  �لزو�يا،  كافة  �أعمدة ملونة من  �سكل  على 
�خلالدة للمجتمع، وذلك بهدف جت�سيد علم فنزوي� و�لهوية �لوطنية من 
خ�ل �ألو�ن قو�ص قزح �ملنت�سرة يف �أرجاء �ملكان، �لذي يعرب عن بلد �لثمان 

مقاطعات وعر�ص تاريخها و�إرثها �جلغر�يف و�لثقايف �ملبهر.
ترحيب  بلوحة   2020 باأك�سبو  فنزوي�  جناح  د�خ��ل  �ل��ز�ئ��ر  رحلة  وت��ب��د�أ 
كبرة، بالإ�سافة �إىل �أهم �ل�سخ�سيات �لبارزة يف �لدولة من خ�ل �سا�سات 
عر�ص، و�جلناح من �لد�خل عبارة عن د�ئرة ت�سم جدرناها �سا�سات عم�قة 

�ملنت�سرة  �ل�سا�سات  وهذه  وتقاليدها،  وعاد�تها  فنزوي�  ح�سارة  ت�ستعر�ص 
من  تبدو  �لطول،  يف  ومتفاوتة  متنوعة  عمودية  باأحجام  �جلناح  �أرج��اء  يف 
عمودية  �سا�سة  بينها  ومن  متحركة،  جد�رية  فنية  لوحات  باأنها  ت�سميمها 
مثبتة على و�جهة �جلناح، وتقدم م�ساهد عن �حلياة �لربية وحد�ئق و�سو�طئ 
فنزوي� و�بر�ز موقعها �جلغر�يف وطبيعتها �خل�بة، كما تدعو �لز�ئر �إىل 
�إلتقاط �سور ذ�تية تزينها خلفية  �لغابات �ل�ستو�ئية و�س�لت �آجنل �ملهيبة 

و�لأكرث �سهرة يف �لب�د، حيث يعترب �أحد �أعلى �س�لت �لعامل.
ويكت�سف �لز�ئر �أثناء �لتجول ، �أن �سقف �جلناح �ملركزي يطل على  �ل�سماء 
من نافذة مفتوحة معروفة با�سم "�ملنور" بالإ�سافة �إىل تديل منها جمموعة 
من �لأعمدة وكاأنها �سعاع �ل�سم�ص، كما ي�سم جناح فنزوي� يف �أك�سبو متحفاً 
�سكل  على  �سمم  و�ملتطورة، حيث  �لعالية  بالتقنية  يتميز  مبهر�ً  ك��سيكياً 
فنزوي�  م���و�رد  خ�لها  م��ن  ويعر�ص  متو�لية  �أح��و����ص  وبها  د�ئ���رة  ن�سف 
�لب�د،  م�ستقبل  ل�سنع  �لفنزويليني  و�ه��ت��م��ام��ات  وم�ساريعها  �لطبيعية 

�للذيذة،  �لفاكهة  زر�ع��ة  لفنزوي�  �لطبيعة  منحتها  �لتى   �ملحا�سيل  فمن 
وكذلك  و�جل��و�ف��ة،  و�لبابايا  و�لأن��ان��ا���ص  و�ل��ف��ر�ول��ة  �مل��اجن��و  �أ�سهرها  وم��ن 
�مل�سغر  �ملتحف  يف  يعر�ص  كما  �خل�����س��ر�و�ت،  من  متنوعة  �أ�سناف  ل��زر�ع��ة 
�سا�سات  �أعمال فنية مدجمة مع  �أخرى  منحوتات فنية مادية، بينما تقدم 
15 دولًة يف �لعامل يف مو�رد �ملياه  �أف�سل  �سغرة، وُت�سنف فنزوي� �سمن 
كما متتلك  �لعامل،  يف  �لنفط  �أك��رب م�سدري  من  وتعترب  �ملتجددة،  �لعذبة 
�ل��ن��ادرة مثل  فنزوي� م��و�رد غنية من �لذهب و�لف�سة و�لأمل��ا���ص، و�مل��ع��ادن 
معدن �لكولتان، ومعدن �لكوبالت �لذي ُي�ستخدم يف �إعد�د �ل�سبائك �ملقاومة 
للتاآكل، وت�ستهر �أي�سا ب�سمك �لهامور و�خلرم، وهي �أكرث دول �ل�سيد تنوًعا 

يف �أمريكا �جلنوبية.
بها،  ت�ستهر  �لتي  �ملذهلة  �ل�سعبية  �لفنون  فنزوي�  جناح  ي�ستعر�ص  كما   
�لتنوع  عر�ص  عن  ف�س�  �لأ�سيلة،  ثقافاتها  يج�سد  �ل��ذي  �لغني  وتر�ثها 
يف  �ملتميزة  �لبيئية  �لنظم  ت�ستوطن  �ل��ت��ي  و�حل��ي��و�ن��ات  للنباتات  �ل��غ��زي��ر 

بها،  تزخر  �لتي  �لطبيعية  مو�ردها  على  �ل�سوء  �جلناح  وي�سلط  فنزوي�، 
من  متنوعة  ملجموعة  ��ستعر��سه  بجانب  تنتجها،  �لتي  �ملتنوعة  و�ل�سلع 
وفنونه  للب�د  �ل�سعبي  �ل���ر�ث  عر�ص  �إىل  بالإ�سافة  �لتجارية  �لفر�ص 
�لفنزويلي،  �مل��و�ط��ن  �سناعتها  يجيد  �لتى  �ملحلية  و�مل�سغولت  �حل��رف��ي��ة، 
ف�س� عن دعوة �جلناح زو�ره �إىل فر�سة تذوق �لأ�سناف �لفنزويلية �لأ�سلية 
و�لتقليدية، بدء� من �لأطباق �ل�سهية، و�ل�سوكولتة وحتى �مل�سروبات مثل 

�لقهوة.
ويقدم جناح فنزوي� يف �أك�سبو فر�ص للتجارة و�ل�ستثمار يف �لب�د، فاهتمت 
ب�سيا�سنها ب�سن قو�نني من �ساأنها جذب �ل�ستثمار ورجال �لأعمال و�ل�سياح 
لزيارتها على �أر�ص �لو�قع، و�كت�سافها عن كثب، خا�سة و�أنها �هتمت بالبنية 
و�لطاقة  �لإن�����س��ان  يف  و�ل���س��ت��ث��م��ار  �ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  وجم���ال  �لتحتية 
�مل�ستقبل  يف  و�لزده���ار  �لتقدم  لها  ي�سمن  مبا  �ل�سا�سية  و�مل���و�رد  �ملتجددة 

و�لهتمام بالأجيال �لقادمة

مب�شاركة اأدباء و�شعراء ومواهب طالبية:

جامعة االإمارات تنظم ملتقى املواهب االأدبية دعمًا للحركة االأدبية
�سحة دبي .. انطالق املوؤمتر الدويل 

ال�ساد�س لالإ�سابات وك�سور العظام
•• دبي - وام: 

�نطلقت يف دبي �أم�ص فعاليات �ملوؤمتر �لدويل �ل�ساد�ص ل�إ�سابات وك�سور 
�لعظام �لذي يعد من �أكرب �ملوؤمتر�ت �لطبية �ملتخ�س�سة يف يف هذ� �ملجال 
من  ومتخ�س�ص  طبيب   2500 نحو  وح�سور  مب�ساركة  وذل��ك  باملنطقة 
�أي���ام بفندق  ث���ث��ة  �ل���ذي ي�ستمر   - �مل��وؤمت��ر  �إف��ت��ت��ح  �ل��ع��امل.  خمتلف دول 
لومرديان دبي.. �سعادة عو�ص �سغر �لكتبي مدير عام هيئة �ل�سحة بدبي 
بح�سور �لدكتور فهد با�سليب �ملدير �لتنفيذي مل�ست�سفى ر��سد و�لدكتور 
و�لدكتور  �ل�سحية  للرعاية  دب��ي  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �ملدير  كاظم  يون�ص 
ب�ل �ليافاوي رئي�ص �ملوؤمتر. وقال �لدكتور ب�ل �ليافاوي يف كلمته خ�ل 
�لعلمية  بالتجمعات  كبر  ب�سكل  �أ�سرت   19 كوفيد-  جائحة  �إن  �لإفتتاح 
جتاه  مهامنا  و�أد�ء  م�سرتنا  ��ستكمال  عن  يثنينا  مل  �لتحدي  ه��ذ�  ولكن 
قطاع جر�حة �لعظام و�لتي تعد من �أكرث �لتخ�س�سات �لتي تتطلب �لتعليم 
�لطبي �مل�ستمر. و�أ�سار �إىل تاأثر �جلائحة وما فر�سته من قيود على �ل�سفر 
و�إقامة �ملوؤمتر�ت و�لور�ص �لتعليمية خ�ل �ل�سنتني �ملا�سيتني ما �أثر على 
متابعة �لتعليم �مل�ستمر لكثر من �لأطباء حيث �إرتاأت �إدر�ة �ملوؤمتر �إقامة 
�لور�ص  هذه  �أن  �إىل  لفتا  �أيام  �أربعة  مدى  وعلى  تطبيقية  عمل  ور�ص   8
�لفر�سة  لإتاحة  نق� حيا  نقلها  و�سيتم  �لدولة  م�ستوى  على  �لأك��رب  هي 
�أمام �كرب عدد من �لأطباء ل�إ�ستفادة منها و�لإط�ع على �أحدث �لتقنيات 
منوها  �جلر�حية  مهار�تهم  تطوير  بهدف  و�لك�سور  �لإ�سابات  جر�حة  يف 
�ساعة تدريب معتمدة من   21 �سيح�سلون على  �ملوؤمتر  �مل�ساركني يف  باأن 
115 ورقة علمية  �ملوؤمتر �سيناق�ص  �أن  قبل هيئة �ل�سحة بدبي. و�أ�ساف 
�لعامليني حول خمتلف  و�أ�سهر �جلر�حني  �أمهر  43 طبيبا من  �سيقدمها 
�أن  ن�����س��ر��إىل  و�لك�سور  �لعظام  ج��ر�ح��ة  م��ع  �لتعامل  يف  �حلديثة  �ل��ط��رق 
�لدور�ت �خلم�ص �لتي نظمت قبيل �فتتاح �ملوؤمتر ��ستقطبت 160 خبر� 

من خمتلف دول �لعامل.

•• العني-الفجر:

نظم ق�سم �حلياة �جلامعية بجامعة 
"ملتقى  �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
وعلى  �لأدبية" �فر��سيا  �ملو�هب 
مدى يومني من 15-16 فرب�ير 
�جل�����اري، ومب�����س��ارك��ة و����س��ع��ة من 
و�ل�سعر�ء  �لأدب�����اء  م��ن  جم��م��وع��ة 
�أ�سحاب  م��ن  و�لطلبة  و�لأ���س��ات��ذة 
�مل��و�ه��ب �لأدب��ي��ة. وي��ه��دف �مللتقى 
�ملو�هب  على  �ل�سوء  ت�سليط  �إىل 
�لأدبية ومتكينها من �أجل �لرتقاء 
جامعة  يف  �لأدب������ي������ة  ب����احل����رك����ة 
�لإمار�ت،  و�ألقى �لكلمة �لفتتاحية 
للملتقى �لباحث و�لكاتب �لدكتور 
حممد حمد�ن بن جر�ص - �لد�عم 
ل��ل��م��و�ه��ب �لأدب�����ي�����ة، ح��ي��ث ق���ال: 
يف  �ملوؤ�س�سات  عمل  تكاملية  "�إن 
لتتحول  وتطويرها  �مل��و�ه��ب  دع��م 
م���ن جم����رد م���و�ه���ب ف���ردي���ة �إىل 
عملية  يخدم  كبر  وطني  ر�سيد 
�ل��ت��ي ت�سعى  �مل�����س��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�إليها �ملجتمعات، بل وتتناف�ص من 
عنا�سر  مقومات  ك��ل  متكني  �أج��ل 

حا�سره، وكلما كان �لهتمام مبكر�ً 
ب���امل���و�ه���ب ك��ل��م��ا ك���ان���ت �مل���ردودي���ة 
�أك��رب، وه��و ما يجعلها ق��ادرة على 
و�لتناف�ص  �لنمو  متطلبات  تلبية 

مع �لدول �لأخرى".
�لكتبي  م�����وزة  �لأ����س���ت���اذة  وق���ال���ت 
�جلامعية:  �حلياة  ق�سم  –رئي�ص 
"نتطلع من خ�ل هذه �لفعاليات 
�أج���ي���ال ج���دي���دة من  �إىل ���س��ن��اع��ة 
�ملوهوبني يف �ملجال �لأدبي، كما �أن 
ل�حتفاء  فر�سة  هو  �مللتقى  ه��ذ� 

بقامات ثقافية و�أدبية، و�ل�ستفادة 
و�لتحديات  �لكتابية  �لتجارب  من 
ونحر�ص  خ�لها،  من  م��رت  �لتي 
�إب���ر�ز  �إىل  �لأدب����ي  �مللتقى  ه���ذ�  يف 
م���و�ه���ب ط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ة �لإم�����ار�ت 

ودعم �جلامعة لهم".
"جولة  �لأوىل  �جلل�سة  و�سارك يف 
�ل�سبابي"  �لإب���������د�ع  ح����د�ئ����ق  يف 
و�لقا�سة  �لكاتبة  �أد�رت���ه���ا  و�ل��ت��ي 
ف��اط��م��ة �مل���زروع���ي جم��م��وع��ة من 
م�سابقة  يف  �ل���ف���ائ���زي���ن  �ل��ط��ل��ب��ة 

�ل��ت��ن��م��ي��ة، وم��ن��ه��ا �ل���س��ت��ث��م��ار يف 
�ملو�هب منذ �ملر�حل �ملبكرة". 

باتت  "قد  ج���ر����ص:  ب���ن  و�أ�����س����اف 
ع��م��ل��ي��ة رع���اي���ة �مل���و�ه���ب ج���زء من 
��سر�تيجيات �لتخطيط يف �لدول 
�مل���ت���ق���دم���ة، وه����ي ت�����س��ه��د �زدي�������اد�ً 
مثل  �مل��ج��الت،  ك��اف��ة  يف  ملحوظاً 
�أ�سكالها،  بكافة  و�ل��ف��ن��ون  �لآد�ب 
�لتطبيقية،  و�ل��ع��ل��وم  و�ل��ري��ا���س��ة، 
و�لبحوث، فقد عرفت هذه �لدول 
من  ي��ن��ط��ل��ق  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  ب���ن���اء  �أن 

�ملجال،  ه��ذ�  يف  �ملوهبني  بطلبتنا 
�نتاجاتهم  على  �ل�سوء  وت�سليط 
�مللتقى  ي�سعى هذ�  و�أي�سا  �لأدبية، 
�جلامعي  �ملجتمع  كافة  دع��وة  �إىل 
�أ�سكالها  مب��خ��ت��ل��ف  �ل���ق���ر�ءة  �إىل 

و�ألو�نها".
ف���ي���م���ا ع������ربت �لأ������س�����ت�����اذة م���رمي 
�جلر�حي عن هذ� �مللتقى:" نتطلع 
�لثقافية  �مللتقيات  من  �ملزيد  �إىل 
و�لأدب���ي���ة و�ل��ت��ي د�ئ��م��ا م��ا حتظى 
ل�لتقاء  و�سغوف  و��سع  بجمهور 

�أحمد  �لطالب  �لق�سرة:  �لق�سة 
�لنعيمي، ورمي عبد�لفتاح، و�أمنية 
�لقحطاين ، وعلياء �حلمودي. ويف 
�جلل�سة �لثانية من �ليوم �لأول مت 
�لقر�ءة  "دور  على   �ل�سوء  �إل��ق��اء 
و�سقل  �لأدي��ب  �سناعة  يف  و�لنقد 
�أد�رتها  �لطالبة  " و�لتي  موهبته 
ح�������ور �ل����ي����م����اح����ي رئ����ي���������ص ن�����ادي 
�لدكتور  ف��ي��ه��ا  و����س���ارك  �ل���ق���ر�ءة، 
يو�سف حطيني و�لأ�ستاذة �ساحلة 

غاب�ص و�خلريجة مرمي حمود .
�ل��ث��اين م��ن �مللتقى  �ل��ي��وم  �أم���ا يف 
فكان هناك جل�سة بعنو�ن "�أ�سو�ت 
�سعرية �سابة " ��ست�سافت �ل�ساعر 
ح�����س��ن �ل���ن���ج���ار، و�ل�������س���اع���رة �مل 
�لثانية  �جلل�سة  �أم���ا  �ل�����س��ه���وي، 
�لإبد�عية  "�لكتابة  بعنو�ن  فكانت 
�لجتماعي"  �لتو��سل  و�سائل  يف 
����س���ارك���ت ف��ي��ه��ا �ل����دك����ت����ورة مرمي 
جامعة  م����ن  �ل���ك���ت���ب���ي  ب��ال��ع��ج��ي��د 
�لأ�ستاذة  و�لإع���م��ي��ة  �ل�����س��ارق��ة، 
منى �حلمودي، وطالبة �لدكتور�ة  
�جلل�سة  و�أد�ر  �لبوعينني،  �لعنود 

�لطالبة �أنو�ر حممد. 
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وقال  �إرهابية.  بعمليات  تورطها  ثبوت  مع  لها،  �لتابعة  و�ملنظمات  �ملتطرفة 
�إن �لقر�ر �سيتبعه �إجر�ء�ت قانونية و�أمنية، بفر�ص عقوبات وحظر جماعات 

وحل منظمات وكيانات لها ع�قات �و رو�بط بحركة حما�ص.
“�لقر�ر�ت �خلا�سة  يقول حممد:  “�سكاي نيوز عربية”  ويف ت�سريح ملوقع 
تفيد  معلومات  على  �عتمدت  �لأوروب��ي��ة  �ل��دول  من  ع��دد  بحظر حما�ص يف 
�إره��اب��ي خ���ل �خل��ط��اب��ات �خل��ا���س��ة ب��احل��رك��ة وك��ذل��ك جمع  بر�سد ن�ساط 
�أفر�د وكيانات وجماعات خارجية تدعم �لإرهاب  �لأم��و�ل بنية حتويلها �إىل 
يف �خلارج، منها تنظيم جبهة �لن�سرة، وتورط �ملنظمة يف ��ستقطاب وجتنيد 
�لأطفال يف دول �أوروبية، وتلقينهم �لفكر �ملتطرف. وحول تاأثر �لقر�ر على 
ن�ساط تنظيم �لإخو�ن، يرى حممد �أنه �سيكون له تد�عيات كبرة، وحما�ص 
�إع�نها فك �لرتباط باجلماعة، لكنها  �لإخ��و�ن رغم  تعد جزء� من حركة 
تعمل يف �لو�قع كجزء من تنظيمها �لدويل، وبالتايل �سيفر�ص �لقر�ر قيود� 

على قائمتها ل�إرهاب، لكن �لت�سنيف �جلديد ي�سمل �ملنظمة باأ�سرها.
وقالت وزيرة �ل�سوؤون �لد�خلية �لأ�سر�لية كارين �أندروز خ�ل �لإع�ن عن 
ت�سنيف 8 منظمات “�آر�ء حما�ص و�جلماعات �ملتطرفة �لعنيفة �لأخرى �لتي 
جرى �إدر�جها يف �لقائمة �ليوم مقلقة للغاية، ول مكان يف �أ�سر�ليا لعقائدها 
�لبغي�سة«.  و�سي�سع �لت�سنيف قيود� على متويل حركة حما�ص و�أي نوع من 
�إىل  ت�سل عقوبتها  باحلركة قد  �ملتعلقة  �لأن�سطة  وبع�ص  لها،  �لدعم  �أن��و�ع 
�ل�سجن 25 عاما. و�أقّر �لربملان �لأملاين يف 25 يونيو 2021 حظر �أع�م 
و�سعار�ت حركة حما�ص �لفل�سطينية يف عموم �لب�د، منعاً لت�سجيع �خلطاب 
 5 يف  �لأمل��ان��ي��ة  �لد�خلية  وز�رة  حظرت  �لعنف.  على  و�لتحري�ص  �ملتطرف 
مايو 2021 منظمة “�أن�سار �لدولية” �لإ�س�موية و�لعديد من �ملنظمات 
�لتابعة لها؛ ب�سبب �أن �ل�سبكة متول �لإرهاب حول �لعامل بالتربعات ب�سبب 

“ميولتها �ل�سلفية �ملتطرفة«.

•• �صيدين-وكاالت

�أع��ل��ن��ت �حل��ك��وم��ة �لأ����س���ر�ل���ي���ة �أم�������ص �خل��م��ي�����ص ت�����س��ن��ي��ف ح��رك��ة حما�ص 
لت�سبح  �إرهابية”،  “منظمة  و�ل�سيا�سي  �لع�سكري  بجناحيها  �لفل�سطينية 
�أح���دث دول���ة غربية ت��ق��دم على ه��ذه �خل��ط��وة. ويف ق���ر�ءة ت��د�ع��ي��ات �لقر�ر 
بفر�ص  للحركة،  و�سلل  “موجعة”،  جديدة  �سربة  ميثل  �أن��ه  مر�قبون  �أك��د 
لت�سييق  �ستوؤدي  كما  متويلها،  وم�سادر  ن�ساطها  على  �لتقييد�ت  من  مزيد 
نقل  خمطط  و�إف�����س��ال  �أ���س��ر�ل��ي��ا،  يف  �لإخ����و�ن  تنظيم  ن�ساط  على  �خل��ن��اق 
�لن�ساط �لتنظيمي من بريطانيا �إىل هناك، �لذي كانت �جلماعة تعمل على 
تنفيذه من �سنو�ت. ويرى رئي�ص �ملركز �لأوروبي لدر��سات مكافحة �لإرهاب 
�لأ�سر�لية  �حلكومة  من  �ل�سادر  �ل��ق��ر�ر  �أن  حممد  جا�سم  و�ل�ستخبار�ت 
�لتنظيمات  �ل�ساملة مع  �ملو�جهة  ��سر�تيجية  �إط��ار  �أهمية خا�سة يف  ميثل 

على كافة �ملوؤ�س�سات �لتابعة حلما�ص ول�إخو�ن د�خل �لأر��سي �ل�سر�لية. 
و�أ�سار �خلبر �لأمني �إىل ��ستمر�ر �مل�ساعي من جانب دول �لحتاد �لوروبي 
باإ�سد�ر قو�نني جديدة وفر�ص رقابة م�سددة على �أن�سطة جماعات �لإ�س�م 
�ل�سيا�سي، كما تقوم بفر�ص عقوبات وحظر جماعات وحل منظمات وكيانات 
لها ع�قات �و رو�بط بتنظيمات �ل�س�م �ل�سيا�سي على �لأر��سي �لأوروبية. 
�أبرزها،  موؤ�س�سات  ع��دة  خ���ل  م��ن  �أ���س��ر�ل��ي��ا  يف  �لإخ����و�ن  جماعة  وت��وج��د 
 250 وي�سم   ،2006 عام  �إن�ساوؤه  مت  �ل��ذي  �لفيدر�يل”،  �لأئمة  “جمل�ص 
�إماما ويتوىل م�ساألة �لفتاوى. ويخ�سع �ملجل�ص لإد�رة مفتيه �لعام �إبر�هيم 
�أبو حممد. وخ�ل عام 2021 �تخذت دول �أوروبية خطو�ت تعترب �لأوىل 
من نوعها يف حظر جماعات تنتمي لتيار �لإ�س�م �ل�سيا�سي، فعلى �سبيل �ملثال 

تعد فيينا �أول عا�سمة �أوروبية حتظر تنظيم �لإخو�ن ر�سميا.
حلما�ص  �لتابعة  �لق�سام  كتائب  و�سع  �سابق،  وقت  يف  �أعلنت  كانبر�،  وكانت 

بعد حظر حما�س.. ماذا ينتظر »االإخوان« يف اأ�سرتاليا؟

•• وا�صنطن-اأ ف ب

�لأمركية  وزي���رة �خل��ز�ن��ة  �أق���رت 
ج��ان��ي��ت ي��ل��ني ب����اأن ف��ر���ص �لغرب 
رو���س��ي��ا يف  ���س��د  ل��ع��ق��وب��ات من�سقة 
�أوك��ر�ن��ي��ا �سيكون له  ح��ال غ��زوه��ا 

حتما “تد�عيات عاملية«.
وقالت يلني يف مقابلة مع فر�ن�ص 
�لعقوبات  �أنه يف حال فر�ص  بر�ص 
رو�سيا  تتكبد  �أن  بالطبع  “نريد 
“لكننا  م�سيفة  �لكرب”،  �لكلفة 
ه��ن��اك بع�ص  �ستكون  �ن��ه  ن���ح��ظ 
�ل���ت���د�ع���ي���ات �ل��ع��امل��ي��ة ج�����ر�ء هذه 

�لعقوبات«.
وم���ع ح�����س��د رو���س��ي��ا ل��ق��و�ت��ه��ا على 
يو��سل  �أوك����ر�ن����ي����ا،  م���ع  �حل������دود 
بايدن  ج���و  �لأم����رك����ي  �ل��رئ��ي�����ص 
للتو�سل  ب���ده  حلفاء  م��ع  �لعمل 
لكنه  ل���أزم��ة،  دبلوما�سي  حل  �إىل 
و��سل حتذير مو�سكو من عو�قب 
تقوم  ع�سكري  هجوم  لأي  وخيمة 

به �سد جارتها �أوكر�نيا.
“كان  �ل��رئ��ي�����ص  �أن  ي��ل��ني  و�أك������دت 
كلفة  ف��ر���ص  نعتزم  ب��اأن��ن��ا  و����س��ح��ا 
غ���زت  �إذ�  رو�����س����ي����ا  ع���ل���ى  ك����ب����رة 

اأوكرانيا تنفي ق�سف 
مواقع االنف�ساليني

•• كييف-رويرتز

�لأوكر�نية   �حلكومية  �ل��ق��و�ت  نفت 
�أم�ص �خلمي�ص �لتهامات با�ستهد�ف 
�لب�د.  ���س��رق  يف  �نف�سالية  م��و�ق��ع 
وقال �ل�سابط �مل�سوؤول عن �لتو��سل 
م��ع و���س��ائ��ل �لإع������م ل���روي���رز عرب 
حقيقة  م���ن  �ل���رغ���م  “على  �ل��ه��ات��ف 
نار  ت��ع��ر���س��ت لإط������ق  م��و�ق��ع��ن��ا  �أن 
م��ن��ه��ا مدفعية  ب��اأ���س��ل��ح��ة حم���ظ���ورة، 
�لقو�ت  ف���اإن  ملليمر�،   122 ع��ي��ار 
على  رد�  �ل��ن��ار  تفتح  مل  �لأوك��ر�ن��ي��ة 
ذل����������ك«.  وق�����ال�����ت وك�����ال�����ة �لإع��������م 
�لرو�سية �إن متمردين مدعومني من 
رو�سيا يف �سرق �أوكر�نيا �تهمو� قو�ت 
با�ستخد�م  �خلمي�ص  كييف  حكومة 
قذ�ئف مورتر ملهاجمة مناطق حتت 
�تفاقيات  �سيطرتهم، وهو ما ينتهك 
�ل�����س��ر�ع. حت�سد  �إن���ه���اء  �إىل  ت��ه��دف 
�أل���ف جندي   100 م��ن  �أك���رث  رو�سيا 
�أوكر�نيا،  م��ع  �حل����دود  م��ن  ب��ال��ق��رب 
�لأطل�سي  ����س���م���ال  ح���ل���ف  وت���ط���ال���ب 
ويهدد  ب��ه.  ع�سو�  كييف  قبول  بعدم 
�إذ�  ج��دي��دة  بعقوبات  مو�سكو  �ل��غ��رب 
رو�سيا  تنفي  فيما  �أوكر�نيا،  هاجمت 

�لتخطيط لأي هجوم.

�ل���ذع���ر. وي���ج���ب �ت���خ���اذ �إج������ر�ء�ت 
حل���م���اي���ة �لق���ت�������س���اد �لأوك���������ر�ين، 
و�لعمل مع �سبكات و�سائل �لتو��سل 

ل�أ�سو�ق  للنفط  كم�سّدر  رو�سيا 
�لعاملية و�لغاز �لطبيعي لأوروبا«.

وقالت �إن �لإد�رة �لأمركية “تعمل 
مع حلفائنا �لأوروبيني يف حماولة 
�أي  م��ن  �لإم���ك���ان  ق���در  حلمايتهم 
خ�ل  م���ن  مفرطة”،  ت����اأث����ر�ت 
�لنفط  ت��دف��ق  “��ستمر�ر  ���س��م��ان 

و�لغاز �لطبيعي �إىل �أوروبا«.
�لأوروب���ي   �لحت���اد  وق��ال م�سوؤولو 
متكنو�  �إنهم  �لأرب��ع��اء  �لأول  �أم�ص 
م��ن ت��اأم��ني م�����س��ادر ب��دي��ل��ة للغاز 
�سغط  �أي  ي��ت��ح��م��ل��و�  �أن  ومي���ك���ن 
ب����الإم�������������������د�د�ت م����ن قبل  ي��ت��ع��ل��ق 

رو�سيا.
وو����س���ط �ح���ت���م���الت ن�����س��وب حرب 
رو�سيا  وق���ف  ب��ام��ك��ان  وت��ه��دي��د�ت 
�أ�سعار  �رتفعت  �لطاقة،  لإم���د�د�ت 
�لأ�سابيع  يف  ح���اد  ب�����س��ك��ل  �ل��ن��ف��ط 
�لربميل  ���س��ع��ر  ل��ي�����س��ل  �لأخ������رة 
�أعلى  �لأرب��ع��اء، يف  96 دولر�  �إىل 

م�ستوى له منذ 2014.
فكانت  �لطبيعي  �ل��غ��از  �أ�سعار  �أم��ا 
�أكرث تقلبا، لكنها �رتفعت �أي�سا يف 
يف  �نخفا�ص  بعد  �ملا�سي  �لأ�سبوع 

وقت �سابق هذ� �ل�سهر.

�أوكر�نيا«.
�خل���ز�ن���ة  وز�رة  �أن  �ىل  ول���ف���ت���ت 
حلفاء  م����ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  حت�������س���ر 
�لعقوبات  من  جمموعة  �أوروبيني 
“�أفر�د�  ت�ستهدف  �أن  �ملالية ميكن 

و”بالتاأكيد  رو���س��ي��ة  �سركات”  �أو 
على  ����س���و�ب���ط  ت�����س��م��ل  �أن  مي��ك��ن 

�ل�سادر�ت«.
وو���س��ف��ت ي��ل��ني ه����ذه �لإج�������ر�ء�ت 
من  للغاية  ك��ب��رة  “حزمة  ب��اأن��ه��ا 

عو�قب  ل��ه��ا  ���س��ي��ك��ون  �ل���ع���ق���وب���ات 
وخيمة على �لقت�ساد �لرو�سي«.

ب�ساأن  �أقرت بوجود خماوف  لكنها 
�أ�سو�ق  على  �ملحتملة  “�لتاأثر�ت 
دور  �أه��م��ي��ة  �إىل  بالنظر  �ل��ط��اق��ة، 

�لتي  ل�نعكا�سات  دقيقة  ح�سابات 
ت�سفر عنها �ملعلومات �لتي تن�سرها 
مع �لركيز على �سرورة منع ن�سر 

•• وا�صنطن-وكاالت

�أور��سيا  م��رك��ز  م��دي��ر  ن��ائ��ب  كتبت 
هرنغ  ميلند�  �لأطل�سي  باملجل�ص 
�إنر�ست”  “نا�سيونال  جم��ل��ة  يف 
�حلكومات  ع��ل��ى  �أن  �لأم���ري���ك���ي���ة، 
�لغربية �أن حت�سب بعناية �لتاأثر�ت 
تن�سرها  �لتي  للمعلومات  �جلانبية 

مع جتنب �إثارة �لذعر.
�للعبة  ي��ج��ه��ل  �ل���غ���رب  �إن  وق���ال���ت 
�حلقيقية يف �أوكر�نيا، و�أن �ل�سربة 
وقد  ع�سكري،  بهجوم  ت��اأت��ي  ل  ق��د 

تتخذ �سكً� �آخر.
�لث�ثاء  �إخ��ب��اري��ة  ت��ق��اري��ر  ووردت 
�لطر�ن  ���س��رك��ات  �أن  �إىل  ت�����س��ر 
�إىل  �ل����دول����ي����ة  ت����وق����ف رح����ت���ه���ا 
�لأول  �أم�ص  م��ن   �عتبار�ً  �أوك��ر�ن��ي��ا 
�لتاأمني  وك������الت  لأن  �لأرب�����ع�����اء، 

�لظروف  يف  ب��اإل��ت��ز�م��ات��ه��ا  تفي  ل��ن 
�حل��ال��ي��ة، م���ا ي��ع��ن��ي ح��ظ��ر طر�ن 
بحكم �لأمر �لو�قع فوق هذ� �لبلد 

باأكمله.
�لقت�ساد  �أن  �إىل  �لكاتبة  ولفتت 
ل�سربة  ي���ت���ع���ر����ص  �لأوك��������������ر�ين 
ت��ل��و �لأخ������رى، ي��ف��ر �لأج���ان���ب �إىل 
�لوليات  ن�سيحة  ب��ع��د  �مل���ط���ار�ت، 
�مل����ت����ح����دة وم���������س����وؤول����ني �آخ����ري����ن 
للجميع باملغادرة. وتر�جعت �لعملة 

�لأوكر�نية �إىل م�ستويات قيا�سية.
ل�أحد�ث،  �لزمني  �لت�سل�سل  ويف 
على �حلدود،  ق��و�ت  رو�سيا  ح�سدت 
�ملطالب  م���ن  ب�����س��ل�����س��ل��ة  وت��ق��دم��ت 
�عر�فاً  تت�سمن  �لتي  �ل�سيا�سية، 
وحق  �ل�سرقية،  �أوروب��ا  يف  بنفوذها 

�لفيتو �سد �ل�سيادة �لأوكر�نية.
�ل��������دول �ل���غ���رب���ي���ة هذ�  ورف�������س���ت 

�أطلقت  نف�سه،  �لوقت  �لبتز�ز، ويف 
ملو�طنيها،  ����س���ارم���ة  حت�����ذي�����ر�ت 
م�سرة �إىل معلومات ��ستخبار�تية 
عن غزٍو و�سيك، رغم �إ�سافة عبارة 
“مل  بوتني  ف�دمير  �لرئي�ص  �أن 
لكن  بعد”،  �لنهائي  ق���ر�ره  يتخذ 
�جلملة  �إىل  ت�����س��ت��م��ع  مل  �ل���ن���ا����ص 

�لأخرة.
وخوفاً  �أوك���ر�ن���ي���ا.  يف  �ل��ق��ل��ق  وز�د 
�لأرو�ح  يف  حم��ت��م��ل��ة  خ�����س��ارة  م���ن 
و��سع،  رو���س��ي  ع�سكري  هجوم  بعد 
ذه�����ب �مل���������س����وؤول����ون �لأم���ري���ك���ي���ون 
يتحدثون  وب�����د�أو�  �أخ����رى،  خ��ط��وة 
�ملعلومات  م���ن  ن����وع  ع���ن  ���س��ر�ح��ة 
عن  تعلن  مل  �لتي  �ل�ستخبار�تية 
جمازر،  و�رت��ك��اب  مزيفة،  هجمات 

و�حتمال مقتل �لآلف.
“نيويورك  ���س��ح��ي��ف��ة  ولح����ظ����ت 

�أنه  ب��اإع��ج��اب  �لأم��ري��ك��ي��ة  تاميز” 
�لنف�سية  �حل���رب  م��ن  ع��ق��ود  “بعد 
ب���ه���ا ف�دمير  ي�����ربع  ك�����ان  �ل���ت���ي 
�ل���ولي���ات �ملتحدة  ب��وت��ني، ه��ا ه��ي 

حتاول �أن تهزمه بلعبته«.
لكن مو�سكو ت�ستمع وتر�قب �أي�ساً. 
وحتى لو كان �مل�سوؤولون �لغربيون 
يك�سفونه  م���ا  ت��ر���س��ي��د  ي���ح���اول���ون 
بعناية حلماية �مل�سادر و�لأ�ساليب، 
فاإن �لكرملني يعرف �أن بع�ساً على 
�لأقل مما ي�سربه عرب قنو�ت �سرية 
ي�سل �إىل �ل�سحفيني و�لر�أي �لعام 
و�إىل �لإيجاز�ت �ل�سحفية يف �لبيت 

�لأبي�ص ووز�رة �خلارجية.

مطالب معلنة �شيا�شية
رو�سيا  مطالب  �أن  �لكاتب  و�أ�ساف 
ت�سع  �أن  وحت��اول  �سيا�سية،  �ملعلنة، 

�لق��ت�����س��اد �لأوك������ر�ين ع��ل��ى فوهة 
من  يكفي  م��ا  ت�سلط  و�أن  ب���رك���ان، 
�لأوك���ر�ين  �لرئي�ص  على  �ل�سغط 
�أو  لينهار  زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ر 

ت�سقط حكومته.
�إن �أزمة �لتاأمني ل�سركات �لطر�ن، 
يف  تك�سفت  �أح��د،  يتوقعها  مل  �لتي 
�لأع�ساب  وبينما  �ساعات.  غ�سون 
�لغربيون  و�مل�����س��وؤول��ون  م�����س��دودة، 
�مل��ع��ن��ي��ون ي�����روون رو�ي������ات خميفة 
ل��و���س��ائ��ل �لإع������م، م��ن �مل��ت��وق��ع �أن 

حتدث �أمور م�سابهة لحقاً.

احلمالت الدعائية
بعيد�ً عن �لأوحال و�لدبابات، حان 
�حلم�ت  ع����ن  ل��ل��ح��دي��ث  �ل����وق����ت 
و�ل�سغط.  و�ل����ذع����ر  �ل���دع���ائ���ي���ة، 
وعلى �حلكومات �لغربية �أن جتري 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

�أعلن م�سوؤول كبر يف �لبيت �لأبي�ص 
كامال  �لأمركي  �لرئي�ص  نائبة  �أن 
هاري�ص �ستلتقي �لرئي�ص �لأوكر�ين 
هام�ص  على  زيلين�سكي  فولودمير 

موؤمتر ميونيخ ل�أمن .
وزيرة  �ستتوجه  �أخ�����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
�خلارجية �لربيطانية ليز تر��ست يف 
نهاية �لأ�سبوع �إىل كييف ثم و�ر�سو 
�أملانيا  �ل�سبع يف  قبل قمة جمموعة 
�ل�����س��ب��ت ل��ت��وؤك��د م��ن ج��دي��د دعمها 
من  �ملخاوف  مو�جهة  يف  لأوكر�نيا 

غزو رو�سي.
�لبيت  يف  �ل��ك��ب��ر  �مل�������س���وؤول  وق�����ال 
بني  �للقاء  ب��ني  �للقاء  �أن  �لأب��ي�����ص 
“�سي�سكل  وزي��ل��ي��ن�����س��ك��ي  ه���اري�������ص 
�لتز�منا  ل��ت��اأك��ي��د  حقيقية  ف��ر���س��ة 

�سيادة �أوكر�نيا ووحدة �أر��سيها«.

�ل���ل���ق���اء�ت  ب���رن���ام���ج  �أن  و�أ������س�����اف 
�لتي  �لرئي�ص  لنائبة  �لدبلوما�سية 
من  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  يف  كلمة  �ستلقي 

�ملوؤمتر �ل�سبت، “مكثف جد�«.
و���س��ت��ج��ت��م��ع ه���اري�������ص �جل��م��ع��ة مع 
�لأمني �لعام حللف �سمال �لأطل�سي 
دول  وقادة  �ستولتنربغ  ين�ص  )ناتو( 

�لبلطيق، ثم تلتقي �ل�سبت بالإ�سافة 
�إىل �لرئي�ص �لأوكر�ين، مع �مل�ست�سار 

�لأملاين �أولف �سولت�ص.
�أما تر��ست ف�ستلتقي يف كييف وو�ر�سو 
نظريها �لأوكر�ين دميرو كوليبا 
لهما  لتوؤكد  ر�و  زبينيو  و�لبولندي 
“دعما موحد� لل�سيادة �لأوكر�نية” 

وت��ك��ر�ر �ل��ت��ح��ذي��ر �ل��ربي��ط��اين �إىل 
�قت�سادية  “عو�قب  م���ن  م��و���س��ك��و 
لأوكر�نيا،  رو���س��ي  ل��غ��زو  خطرة” 
وزيرة  مكتب  عن  �سدر  بيان  ح�سب 
لندن  يف  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �خل���ارج���ي���ة 

�أم�ص �خلمي�ص.
يفر�ص  خطاب  يف  تر��ست  وت��ق��ول 

رو�سيا  “�أحث  ك��ي��ي��ف  يف  تلقيه  �أن 
�لدبلوما�سية  ط��ري��ق  ���س��ل��وك  ع��ل��ى 
للنقا�ص”.  م�������س���ت���ع���دون  ون����ح����ن 
وت�سيف “لكننا و��سحون جد� - �إذ� 
طريق  على  �ل�سر  مو��سلة  ق���ررو� 
عو�قب  ه��ن��اك  ف�ستكون  �ل���ع���دو�ن، 
وخ��ي��م��ة وم��ك��ل��ف��ة جت��ع��ل رو���س��ي��ا يف 

“و�سع “دولة” مارقة«.
و�ستتوجه تر��ست �إىل موؤمتر �لأمن 
يف ميونيخ حيث من �ملقرر �أن يعقد 
وزر�ء خارجية دول جمموعة �ل�سبع 

�جتماعا �ل�سبت.
دبلوما�سية  �أزم����ة  �أوروب�����ا  وت���و�ج���ه 
و�أمنية خطرة ب�سبب ح�سد رو�سيا 
ق��و�ت على ح��دود �أوك��ر�ن��ي��ا. و�سكك 
�ل���غ���رب���ي���ون يف ���س��ح��ة �لإع�����ن����ات 
�لأخرة عن �ن�سحاب وحد�ت رو�سية 
تبقي  م��و���س��ك��و  �أن  �إىل  م�����س��ري��ن 

قو�تها على �حلدود �لأوكر�نية.

عا�سفة  ل���ت���ح���ت���وي  �لج���ت���م���اع���ي 
�لتي  و�مل�سوهة  �مل�سللة  �ملعلومات 

تت�سرب ب�سهولة و�سط �لأزمات.

اخلزانة االأمريكية: العقوبات على مو�سكو لها »تداعيات عاملية« 

نا�سيونال اإنرت�ست: الغرب وقع يف فّخ بوتني احلقيقي يف اأوكرانيا

هاري�س تلتقي الرئي�س االأوكراين.. وترا�ست تزور كييف ووار�سو 

بيانات: �سحنة مكثفات اإيرانية و�سلت اإىل فنزويال 
•• كراكا�س-رويرتز

�سركة  من  ووثيقة  �ل�سفن  حركة  لتتبع  بيانات  �أف���ادت 
�ملكثفات  م��ن  برميل  مليون   2.1 حجمها  �سحنة  ب��اأن 
�إذ  �لإير�نية و�سلت �إىل �ملياه �لفنزويلية هذ� �لأ�سبوع، 
�لفنزويلية  �لوطنية  �لنفط  �سركة  �إىل  �إم���د�د�ت  تنقل 
نفطها  تخفيف  يف  ل��ستخد�م  �ل��دول��ة  تديرها  �ل��ت��ي 
�للتان  و�إي���ر�ن  فنزوي�  كانت  للت�سدير.  ج��د�  �لثقيل 
�أبرمتا  ق��د  عقوبات  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  عليهما  تفر�ص 
�لعام �ملا�سي عقد� ملبادلة �ملكثفات �لإير�نية، وهي درجة 
�لثقيل.  �لفنزويلي  ب��اخل��ام  �ل��ن��ف��ط،  م��ن  ج��د�  خفيفة 
�ل�سركة  �إنتاج  على  �لإبقاء  يف  �أهميتها  �ملبادلة  و�أثبتت 

�لفنزويلية وزيادة �سادر�تها.
و�أ�سارت خدمة تتبع حركة �ل�سفن تانكرتر�كرز.كوم �إىل 
�أن ناقلة �خلام �لعم�قة د�ن �لتي ترفع �لعلم �لإير�ين 
�ململوكة  �لير�نية  �لوطنية  �لناق�ت  �سركة  وت�سغلها 
يوم  �لفنزويلي  خو�سيه  ميناء  مر�سى  دخ��ل��ت  ل��ل��دول��ة 

�لث�ثاء. و�أظهرت بيانات رفينيتيف �أيكون لتتبع حركة 
ل  د�ن  بالناقلة  و�ل�ستقبال  �لإر�سال  �أجهزة  �أن  �ل�سفن 
�ل��ث��اين عندما  ك��ان��ون  يناير  �أو�ئ���ل  منذ  ت��ز�ل متوقفة 

عربت خليج عمان حاملة �سحنة نفط.
�لوطنية  �ل�����س��رك��ة  �ل��ف��ن��زوي��ل��ي��ة ول  �ل�����س��رك��ة  ت���رد  ومل 
�لناق�ت،  ل�سركة  �لأم  �ل�سركة  وهي  للنفط،  �لإير�نية 
حتى �لآن على طلبات للتعقيب. �لناقلة هي ثاين �سفينة 
�لعام يف فنزوي� بعد و�سول  �إير�نية تفرغ �سحنة هذ� 
�لثاين،  كانون  يناير  �ستارل يف  �لعم�قة  �لنفط  ناقلة 
و�لتي متلكها وت�سغلها �أي�سا �سركة �لناق�ت �لإير�نية. 
ويف �لعام �ملا�سي، بادلت �ل�سركتان �حلكوميتان حو�يل 
4.82 مليون برميل من �ملكثفات مقابل 5.55 مليون 
�إير�نية  �سفن  نقلت  ما  وهو  �لثقيل،  �خل��ام  برميل من 
�طلعت  �لفنزويلية  لل�سركة  برنامج  وي�سر  معظمه. 
�لتفريغ  د�ن  تبد�أ  �أن  �ملقرر  من  �أن��ه  �إىل  روي��رز  عليه 
من  �ستارل  تفريغ  �نتهاء  بعد  �سباط  ف��رب�ي��ر   22 يف 

مكثفات مبرفاأ خو�سيه.

فرن�سا: اأمام اإيران ب�سعة اأيام الإبرام اتفاق نووي 
•• جنيف-اأ ف ب

�أي���ام متبقية فقط  ب�سعة  �إي���ر�ن  �أم���ام  �أن  م��ن  فرن�سا  ح��ذرت 
بينما  فيينا،  يف  �لنووي  برناجمها  ب�ساأن  �تفاق  �إىل  للتو�سل 
�أق��رب من  �إب��ر�م �تفاق بات  ب��اأن  تعهد كبر مفاو�سي طهر�ن 

�أي وقت م�سى.
وق���ال وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��ف��رن�����س��ي ج���ان-�إي���ف ل���ودري���ان �أمام 
�أ�سابيع، بل  “لي�ص م�ساألة  �إن �لأمر  جمل�ص �ل�سيوخ �لفرن�سي 
م�سيفا �أن �لعامل �سيو�جه “�أزمة” �نت�سار نووي حاّدة  �أيام”، 

يف حال عدم �لتو�سل �ىل �تفاق.
�إير�ن  ز�دت  كّلما  �أك��رث،  تقّدمنا  “كّلما  �أّن��ه  ل��ودري��ان  و�أ���س��اف 
�لأطر�ف  �هتمام  ق��ّل  وكّلما  �ل��ن��ووي��ة،  �إج��ر�ء�ت��ه��ا  �سرعة  م��ن 
“�تفاق  �مل�����س��رك��ة  �ل�����س��ام��ل��ة  �ل��ع��م��ل  �إىل خ��ط��ة  ب��الن�����س��م��ام 

من هنا فنحن بلغنا �ليوم نقطة �لتحّول«.  ،”2015
من جهته �أكد كبر �ملفاو�سني �لإير�نيني م�ساء �لأربعاء عرب 
توير �أن �لدول �لتي تتفاو�ص يف فيينا ب�ساأن �لربنامج �لنووي 

�لإير�ين باتت قريبة من �لتو�سل �إىل �تفاق.

وقال علي باقري “بعد �أ�سابيع من �ملفاو�سات �ملكثفة، �قربنا 
من �لتو�سل �إىل �تفاق �أكرث من �أي وقت م�سى، ولكن ما مل 
�سيء”،  �أي  �لت��ف��اق على  يتم  �سيء، لن  �لت��ف��اق على كل  يتم 
لتخاذ  “�سركاء �ملفاو�سات”  �إىل  �أن �لأمر يعود �لآن  معترب� 

“قر�ر�ت جدية«.
ويف وقت �سابق �أعلنت �ير�ن �أنها تريد “�ع�نا �سيا�سيا” من 
�لكونغر�ص �لأمركي تتعهد فيه �لوليات �ملتحدة �لعودة �ىل 

�لتفاق �لنووي وتطبيقه.
�أم��ر عبد�للهيان يف  �لإي���ر�ين ح�سني  وزي��ر �خلارجية  وق��ال 
ن�سرت على  �لربعاء  “فاينن�سال تاميز”  مقابلة مع �سحيفة 
�لعام  ل��ل��ر�أي  ميكن  “ل  �لل��ك��روين  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  موقع 
من  �سيما  ل  ك�سمانة،  دول��ة  رئي�ص  ت�سريح  قبول  �إي���ر�ن  يف 
�لنووي”  �لتفاق  من  �ن�سحبت  �لتي  �ملتحدة  �لوليات  رئي�ص 
وك�سف وزي��ر �خلارجية �لي��ر�ين �نه طلب من   .2018 عام 
�ملفاو�سني �لير�نيني �أن يقرحو� على �لأطر�ف �لغربية “�أن 
�أو روؤ�ساوؤها على �لقل مبا ي�سمل �لكونغر�ص  تعمد برملاناتها 
�لأم��رك��ي �إىل �إع����ن �ل��ت��ز�م��ه��ا ح��ي��ال �لت��ف��اق و�ل��ع��ودة �ىل 

تطبيقه، على �سكل �إع�ن �سيا�سي«. وترمي �ملحادثات �جلارية 
�إىل �تفاق يعيد كً� من و��سنطن وطهر�ن  ل  يف فيينا للتو�سّ
�لتفاق  �مل�سركة،  �ل�ساملة  �لعمل  خطة  مبفاعيل  ل�لتز�م 
يف  �لإ�س�مية  �جلمهورية  مع  �لكربى  �ل��دول  �أبرمته  �ل��ذي 
�لإير�ين  �لنووي  �لربنامج  �سلمية  ل�سمان   2015 يف  فيينا 

مقابل رفع �لعقوبات عن طهر�ن.
�ن�سحب  قد  تر�مب  دونالد  �ل�سابق  �لمركي  �لرئي�ص  وك��ان 
و�أع���اد فر�ص عقوبات م�سددة على   2018 ع��ام  �لت��ف��اق  من 
�جلمهورية  كثفت  ذل��ك  على  ورد�ً  باقت�سادها.  �أ�سرت  �إي��ر�ن 
�تفاق  ���س��روط  منتهكة  �ل��ن��ووي��ة  �أن�سطتها  م��ن  �لإ���س���م��ي��ة 

.2015
وقال لودريان “نحن بحاجة )�لآن( �إىل قر�ر�ت �سيا�سية من 

جانب �لإير�نيني«.
باأزمة  يت�سّببو�  �أن  �إم��ا  ج��د�ً:  و��سح  خيار  “�أمامهم  و�أ���س��اف 
يقبلو�  �أن  �أو  عنها،  �ل�ستغناء  ميكننا  �ملقبلة،  �لأي���ام  يف  ح��اّدة 
وبخا�سة  �لأط����ر�ف،  جميع  م�سالح  ي��ح��رم  �ل���ذي  ب��الت��ف��اق 

م�سالح �إير�ن«.

ت�ساد تتهم زعيما متمردا بال�سعي للح�سول على دعم مرتزقة رو�س 
•• جنامينا-اأ ف ب

ت�ساد زعيما متمرد�  �لع�سكري �حلاكم يف  �ملجل�ص  �تهم 
بال�سعي للح�سول على م�ساعدة مرتزقة رو�ص لعرقلة 
عملية �مل�ساحلة و�ل�ستي�ء على �ل�سلطة. وقال �ملجل�ص 
“�حتاد قوى  �ل��ذي ير�أ�ص  �إردمي��ي  �إن تيمان  �لع�سكري 
�لع�سكرية  “فاغرن”  �سركة  م�ساعدة  طلب  �ملقاومة”، 

�لرو�سية خا�سة.
و�سائل  على  ت�سريبها  مت  هاتفية  حم��ادث��ة  �إىل  و�أ���س��ار 

�لتو��سل �لجتماعي �عترب �أنها تدين �إردميي.
�ملجل�ص  �ل��ت��ي عينها  �حل��ك��وم��ة  ب��ا���س��م  �مل��ت��ح��دث  وق���ال 
�لع�سكري عبد �لرحمن ك�م �هلل “نوؤكد �أن هذ� �سوت 

تيمان �إردميي«.
ني�سان- يف  �إيتنو  ديبي  �إدري�ص  �لت�سادي  �لرئي�ص  وقتل 
�أبريل �ملا�سي يف �سمال �لدولة �مل�سطربة، و�سرعان ما 
توىل �بنه حممد �إدري�ص ديبي �إتنو )37 عاما( رئا�سة 

جمل�ص ع�سكري يقود �لب�د مذ�ك.
وبعد �إقالة �حلكومة وحل �لربملان و�إلغاء �لد�ستور، وعد 

باإجر�ء �نتخابات “حرة و�سفافة” خ�ل 18 �سهر�.
�ملنتدى  �أن  �ملا�سي  �ل�سهر  �أعلن  �لع�سكري  لكن �ملجل�ص 

�لب�د  م�ستقبل  ي��ح��دد  �أن  ي��ف��ر���ص  �ل����ذي  �ل��وط��ن��ي 
�أحد  �إردمي��ي  تيمان  وك��ان  �أ�سهر.  لنحو ث�ثة  �سيوؤجل 

�أ�سد �أعد�ء �لرئي�ص �لر�حل �إدري�ص ديبي �إيتنو.
و�أ�ساف �ملتحدث با�سم �حلكومة �أنه ُي�سمع يف �لت�سجيل 
“م�ست�سار  �إىل  �ملقيم يف قطر يتحدث  �إردميي  �لهاتفي 
�أر�ساجن  فو�ستني  �لو�سطى  �إفريقيا  جمهورية  رئي�ص 

تو�دير�«.
وقد �سارت جمهورية �إفريقيا �لو�سطى منطقة رئي�سية 
�أن �ساحبها رجل  ُيزعم  �لتي  “فاغرن”  �سركة  لن�ساط 
�لرو�سي  �لرئي�ص  حليف  بريغوزين،  يفغيني  �لأع��م��ال 
ف���دمي��ر ب��وت��ني. وت��اب��ع ك����م �هلل �أن �إردمي����ي طلب 
ت�ساد  �ىل  �ل��ق��دوم  “�لرو�ص”  م��ن  �لهاتفية  �ملكاملة  يف 

وم�ساعدته “لطرد حممد )ديبي( وفرن�سا«.
عام  منذ  �ل�ساحل  منطقة  يف  ع�سكريا  فرن�سا  وتتدخل 
باإردميي  هاتفيا  بر�ص  فر�ن�ص  وكالة  �ت�سلت   .2013
�أول  يريد  �نه  قائ�  �ملز�عم  على  �لتعليق  رف�ص  �ل��ذي 

“��ست�سارة” �أع�ساء “�حتاد قوى �ملقاومة«.
ويف بانغي عا�سمة �إفريقيا �لو�سطى، قالت �حلكومة �إن 
“م�ست�سار” �لرئي�ص تو�دير� �ملذكور يف �ملكاملة �أقيل من 

من�سبه قبل عام.

لبنان: اإحالة �سوري اإىل الق�ساء 
بتهمة االن�سمام لداع�س

•• بريوت-وكاالت

�ملخت�ص  �لق�ساء  �إىل  �سورياً  �للبناين،  �جلي�ص  يف  �مل��خ��اب��ر�ت  مديرية  �أح��ال��ت 
يف  وم�ساركته  د�ع�����ص  تنظيم  �إىل  و�ن�سمامه  �إره��اب��ي��ة  تنظيمات  �إىل  لنتمائه 
وقالت قيادة �جلي�ص �للبناين يف بيان �سحفي �إن  معركة عر�سال عام 2014. 
“�ل�سوري �أحمد فايز جبلي متت �إحالته للق�ساء �ملخت�ص لنتمائه �إىل تنظيمات 
مبجموعة  �لتحق  حيث  �ل�سورية،  �لأر����س��ي  يف  جانبها  �إىل  و�لقتال  �إره��اب��ي��ة 
�ل�سوري �أحمد زكريا �سيف �لدين �مللقب ب�”�ل�سل�ص” �سمن كتائب �لفاروق، ثم 
مبجموعة �ل�سوري موفق �جلربان �مللقب ب� “�أبو �ل�سو�ص«. وح�سب �لبيان، دخل 
جبلي “مع �أفر�د جمموعته يف وقت لحق �إىل جرود بلدة عر�سال حيث �ن�سمو� 

�إىل تنظيم د�ع�ص وتابعو� دور�ت ع�سكرية«. 

اإ�سرائيل تن�سب كامريات 
مراقبة يف ال�سيخ جراح بالقد�س

•• القد�س-وكاالت

�ل�سيخ  �أخ���رى يف ح��ي  م��ت��ط��ورة  ك��ام��ر�ت م��ر�ق��ب��ة   5 �ل��ق��د���ص  ن�سبت بلدية 
جر�ح، بعد �ملو�جهات �لتي �سهدها �حلي �أخر�ً. و�أ�سارت بلدية �لقد�ص �إىل �أن 
�لكامر�ت تهدف �إىل ر�سد ومر�قبة ومنع �لتجاوز�ت، و�حلفاظ على �لنظام 
و�لأمن، يف �حلي. وذكرت هيئة �لبث �لإ�سر�ئيلي �أن هذه �لكامر�ت تن�سم �ىل 
�أخرى ن�سبتها �ل�سرطة يف �ملنطقة، بعد �سد�مات هذ� �لأ�سبوع يف �حلي �ل�سيخ 
جر�ح بني عرب ويهود، �إثر �فتتاح �لنائب �ليميني �ملتطرف �يتامار بن غفر 

“مكتبه �لربملاين” يف �حلي، ما ت�سبب يف مو�جهات عنيفة مع قو�ت �لأمن.
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�أعلن وزير �لعمل �لفل�سطيني ن�سري �أبو جي�ص، �أن ليبيا و�فقت على 
��ستقد�م 10 �آلف عامل، مدة عامني.

ت�سريح  �أب��و جي�ص يف  عن  �لإخبارية”  �إفريقيا  “بو�بة  ونقل موقع 
�سحفي، �أن”مدة �لعمل يف ليبيا �ستمتد عامني يف �لقطاع �حلكومي 
معه  عائلته  ب��اإح�����س��ار  �لفل�سطيني  للعامل  و�سي�سمح  و�خل���ا����ص. 

وبتحويل �أمو�له وخم�س�ساته �إىل خارج ليبيا«.
ل�ستقد�م  �أهمها  �تفاقات،   5 ليبيا  مع  وقعت  “فل�سطني  �أن  و�أردف 

�لعمالة. و�أخرى يف �لقت�ساد، و�ل�ستثمار«.
�لفل�سطينية  �لعمل  وز�رت���ي  م��ن  جلنة  “ت�سكيل  �إىل  جي�ص  و�أ���س��ار 
و�لليبية لو�سع �ملعاير و�لآليات و�لتفا�سيل لختيار هوؤلء �لعمال 

و�لكفاء�ت، �ستجتمع �لأ�سبوع �ملقبل«.

�لبعثات  �أق��ل��ق��ت  �لأخ����رة  �ل��ت��ط��ور�ت  �أن  م��وث��وق��ة  م�����س��ادر  ك�سفت 
�لدبلوما�سية يف بروت، �لتي عربت عن ذلك لبع�ص كبار �مل�سوؤولني 
“�جلمهورية”  ل�سحيفة  ت�سريحات  يف  �مل�سادر،  وقالت  لبنان.  يف 
�للبنانية  �أم�ص �خلمي�ص، �إّن”�حلركة �لدبلوما�سية يف �جتاه بع�ص 
�للهجة، باحلفاظ على  ب�سديدة  ُو�سفت  �مل�سوؤولني، حملت ن�سيحة 
�ل�ستقر�ر �لد�خلي، حمذرة من �لإق��د�م على �أي خطو�ت قد توؤثر 
عليه وتزيد ه�سا�سته«. ووفق �مل�سادر “حملت �حلركة �لدبلوما�سية 
�ل�ستحقاق  ح��ول  �ملر�سوم  �ل��دويل  �لحمر  باخلط  �سارماً  ت��ذك��ر�ً 
�لنتخابي، �لذي يوؤكد �إجر�ء �لنتخابات يف موعدها بحرية ونز�هة، 
ويحذر من عو�قب وخيمة بعد تعطيلها خا�سًة على �لفريق �ملعّطل«. 
وتقول �ل�سحيفة �إن “رغم �لتاأكيد �لر�سمي �أن �لنتخابات �لنيابية 
�لت�سكيك �لدويل  �أن ذلك مل يبدد  �إل  �ملحّدد،  �ستجري يف موعدها 

و�لقلق على �ل�ستحقاق �لنتخابي«.

�ت�سال  خ���ل  جون�سون  بوري�ص  �ل��ربي��ط��اين  �ل����وزر�ء  رئي�ص  ���س��دد 
على  غوتري�ص  �أنطونيو  �ملتحدة  ل���أمم  �لعام  �لأم��ني  مع  هاتفي 
�حل���دود  م���ن  رو���س��ي��ة  ق����و�ت  �ن�����س��ح��اب  ع��ل��ى  قليلة”  “�أدلة  وج����ود 
د�ونينغ  با�سم  متحدث  وق��ال  ملكتبه.  بيان  �أورد  ما  وفق  �لأوكر�نية، 
غزو  �أي  �أن  �إىل  خل�سا  وغوتري�ص  جون�سون  �إن  �لبيان  يف  �سريت 
رو�سي لأوكر�نيا �ستكون له عو�قب “كارثية”، وقّرر� مو��سلة �لعمل 
ع�سكري  ت�سعيد  و”جتّنب  عاجل”  دبلوما�سي  “حّل  لإي��ج��اد  معاً 

كارثي و�أزمة �إن�سانية«.

�أنه  �أم�ص �لأول �لأربعاء  �أكد م�سوؤولن حمليان من حركة طالبان  
مت رجم رجل و�مر�أة باحلجارة حتى �ملوت يف ولية بدخ�سان �سمال 
�إنه مت  �لولية  وقال م�سوؤول حلركة طالبان يف  �أفغان�ستان.  �سرقي 
غر  “ع�قات  �إقامتهما  خلفية  على  �سرعية  حمكمة  يف  رجمهما 
م�سروعة«. ووفقاً لل�سريعة، ل يحل للرجال و�لن�ساء �مل�سلمني �إقامة 
رجم  على  �ل�سريعة  تن�ص  كما  �ل���زو�ج.  �إط���ار  خ��ارج  جن�سية  ع�قة 
�م��ر�أة متزوجة يف حالة  �أق��ام ع�قة جن�سية مع  �إذ�  �ملتزوج  �لرجل 
وجود �أربعة �سهود. و�أفاد �مل�سوؤول �ملحلي باأنهما: “�عرفا باإقامتهما 

ع�قات غر م�سروعة مرتني �أو ث�ث مر�ت«.
وقال معز �لدين �أحمدي، م�سوؤول وز�رة �لإع�م و�لثقافة يف �لولية 
�إنه مت فتح حتقيق يف �مل�ساألة وتعهد باإجر�ء �سارم �سد منفذي �لرجم. 
�سيطرت  بعدما  بها  عاملي  �ع��ر�ف  على  للح�سول  طالبان  وتكافح 
على �ل�سلطة يف �أغ�سط�ص -�آب، يف حماولة للح�سول على م�ساعد�ت 
و�أر�سدة يف �خلارج. وعلى �لرغم من �لتاأكيد�ت باأنهم �سيحرمون 
حقوق �لإن�سان، وقع �لعديد من �سغار �ل�سباط عقوبات �سنيعة يف 

�لأ�سهر �لقليلة �ملا�سية.

عوا�صم

طرابل�ص

بريوت

لندن

كابول

 اإ�سبانيا حتت �سدمة اأ�سواأ 
ماأ�ساة �سيد يف 40 عامًا 

•• مدريد-اأ ف ب

�سفينة �سيد  �لبحث عن ناجني من حادث غرق  �إنهاء عملية  �أعلنت كند� 
�إ�سبانية قبالة �ل�سو�حل �ل�سرقية للب�د، حيث مت �نت�سال ث�ثة �أ�سخا�ص 

�أحياء فقط من طاقم �ل�سفينة �ملكون من 24 �سخ�سا.
باأنها  �حل��ادث��ة  لوي�ص ب�نا�ص  �لإ���س��ب��اين  و�ل�سيد  �ل��زر�ع��ة  وزي��ر  وو���س��ف 
�إ�سارة  يف  �ملا�سية”،  �ل�38  �ل�سنو�ت  “�أكرب ماأ�ساة ت�سيب قطاع �ل�سيد يف 
�لكناري يف متوز-يوليو  �إي�س�مار-3 قبالة جزر  �ل�سيد  �إىل غرق مركب 

1984 �لذي �أودى بحياة 26 �سخ�ساً.
تاأكد م�سرع  �أن  بعد  ناجيا حمتم�   12 �لإنقاذ يبحثون عن  وكان رجال 
ت�سعة �أ�سخا�ص و�نت�سال ث�ثة �آخرين من �ملحيط �لأطل�سي و�سط �أحو�ل 

جوية �سيئة.
و�سرح بريان �أوينز من مركز تن�سيق �لإنقاذ �مل�سرك يف هاليفاك�ص بكند� 
لوكالة فر�ن�ص بر�ص �أنه “مت تعليق �لبحث عن �ل�سيادين �ل�12 �ملفقودين 

�لذين كانو� على من �ل�سفينة فّيا دي بيتانك�سو«.
36 �ساعة  ��ستمر �أكرث من  “منهك”  �إنهاء �ملهمة بعد بحث  �إنه مت  وقال 

وغطى 900 مي� بحريا )3،080 كيلومر� مربعا بحريا(.
�سفينة  مقر  غالي�سيا  منطقة  م�سوؤويل  كبر  فيخو،  نونيز  �أل��ربت��و  وق��ال 
�حلد�د  معلناً  قا�سمة”،  �سربة  �لبحر  �أه��ايل  تلّقى  �أخ��رى  “مرة  �ل�سيد 

ث�ثة �أيام تكرمياً لل�سحايا.
�أ�سرة حلدث ماأ�سوي،  �أي  �أ�سرة كبرة وعندما تتعر�ص  “غالي�سيا  و�أ�ساف 

فاإنها تتحد يف �حلزن طلبا للعز�ء«.
�أج���ل �ل�سحايا  �ل��ربمل��ان م��ن  �ل��ن��و�ب دق��ي��ق��ة �سمت يف  ويف م��دري��د وق���ف 
250 ميل بحري )463  و�ملفقودين عقب غرق �سفينة �ل�سيد على ُبعد 
كلم( �سرق نيوفاوندلند، يف كارثة مل ينج منها �سوى ث�ثة �أ�سخا�ص فقط. 
�إ�سبانيا وخم�سة بروفيني   16 24 �سخ�ساً، هم  وكان �لطاقم موؤّلفاً من 
وث�ثة غانيني. وقال ب�نا�ص “هذه �ملهنة لي�ست �سعبة جد� فح�سب، بل 

�أي�سا بغاية �خلطورة«.

على وقع ت�شاعد اخلالف ال�شيا�شي 

الليبيون يحيون الذكرى ال�11 للثورة على القذايف 

 قمة »لتغيري و�سع ال�سراكة« بني اأوروبا واإفريقيا 
�لحتاد  ورئي�ص  مي�سال  ���س��ارل  �لبلجيكي  �لأوروب����ي  �ملجل�ص  رئي�ص  وق���ال 
تفر�ص  “�ل�سر�كة  �إن  م�سرك  مقال  يف  �سال  ماكي  �ل�سنغايل  �لأفريقي 
�سبع  يف  �ستجرى  �ملناق�سات  �أن  �لقمة  منظمو  وذك��ر  و�لتقا�سم«.  �ل��ت��ب��ادل 
طاولت م�ستديرة “لتجنب �سل�سلة �خلطب خ�ل جل�سة كاملة طويلة ب� 

مو�سحني �أنهم يتوقعون “مناق�سات تت�سم باحليوية«. نتائج”، 
وجعل ماكرون من هذه �لقمة حدثا كبر� للرئا�سة �لفرن�سية ملجل�ص �لحتاد 

�لأوروبي. وقالت م�سادر يف باري�ص “نريد قمة تغر �لو�سع«.
لكن وزير خارجية �لحتاد �لأوروبي جوزيب بوريل �أكد �أن �أوروبا لن تكون 
قادرة على م�ساعدة �إفريقيا بينما ي�سود عدم �ل�ستقر�ر و�نعد�م �لأمن. وقال 
بالب�سر و�لقر�سنة  �لع�سكرية و�لنز�عات و�لإره��اب و�لجتار  �إن �لنق�بات 

جتتاح �لقارة وتوؤثر على �أوروبا.
وعلق �لحتاد �لأفريقي ع�سوية مايل وبوركينا فا�سو وغينيا وجنوب �ل�سود�ن 

بعد �نق�بات. ولن ي�سارك �لقادة �جلدد لهذه �لبلد�ن يف قمة بروك�سل �لتي 
�ستنتهي ظهر �جلمعة ببيان م�سرك حول �لع�قة �جلديدة.

ُيتوقع �سدور �إع�ن من �لإليزيه عن �ن�سحاب �لقو�ت �لفرن�سية “برخان” 
�لعملية �ملناه�سة للجهاديني يف منطقة �ل�ساحل، و�لتجمع �لأوروبي للقو�ت 
�خلا�سة تاكوبا �لذي �أطلقته باري�ص يف 2020، من مايل. وجتري در��سة 

�إعادة �نت�سار يف دولة �أفريقية �أخرى.
“�جلهات  تغذيها  �لأفريقية  �ل��ق��ارة  يف  �ل�ستقر�ر  زعزعة  �أن  بوريل  ور�أى 
�أ�ساليبها و�أجند�تها  “�لتي تختلف  �ل�سينية و�لرو�سية  �لفاعلة �جلديدة” 

�خت�فا كبر� عن �أ�ساليبنا«.
وقال م�سوؤول �أوروبي �إن حتركات مرتزقة جمموعة فاغرن �لرو�سية �خلا�سة 
يف �لعديد من �لبلد�ن �لأفريقية بقيادة رجال مقربني من �لكرملني، وهو ما 
تنفيه مو�سكو، “هي مثال على جهود زعزعة �ل�ستقر�ر �لتي تبذلها رو�سيا 

�لغنية  �لقارة  ه��ذه  وت�سهد  �لأوروب���ي«.  ل�حتاد  بالن�سبة  مهمة  مناطق  يف 
باملو�د �خلام �سر�عا على �لنفوذ بني �لقوى �لعظمى وعلى ر�أ�سها �ل�سني.

�أن تختار  “�إفريقيا حمط طموحات وميكن  �إن  وقالت م�سادر يف بروك�سل 
�لتي  �ل�سر�كة  تكون  �أن  يريد  �لأوروب���ي  �لحت��اد  �أن  مو�سحة  �سركاءها”، 

يقرحها “مبتكرة” و “حترم” �لدول �لأفريقية.
وحقوق  �لقانون  �سيادة  �ح��ر�م  م�سائل  تاأجيل  �ل��و�رد  غر  “من  و�أ�سافت 

�لإن�سان لأنهما �أ�سا�ص ع�قاتنا مع �إفريقيا«.
ومكافحة وباء كوفيد-13 هي �أولوية �أخرى. وقال �إدوين �إيكوريا �مل�سوؤول 
فريدة  فر�سة  ت�سكل  �لقمة  “هذه  �إن  “و�ن”  �حلكومية  غ��ر  �ملنظمة  يف 
لت��خ��اذ خ��ط��و�ت ملمو�سة جت��ع��ل �إف��ري��ق��ي��ا �أق����رب �إىل �لك��ت��ف��اء �ل��ذ�ت��ي يف 
لقاحا  �لقارة  �سكان  من  باملئة   11 �سوى  يتلق  ومل  كوفيد-19«.  مكافحة 

كام� �سد كورونا.

•• بروك�صل-اأ ف ب

�لأمن  ه��ي  ك��ربى  حت��دي��ات  لث�ثة  �لت�سدي  �إىل  و�إف��ري��ق��ي��ا  �أوروب����ا  ت�سعى 
خ�ل  بينهما  �ل��ع���ق��ات  و�سع”  “تغير  �أج���ل  م��ن  و�ل���س��ت��ق��ر�ر  و�ل�سحة 
�لقمة �ل�ساد�سة ل�حتاد �لأوروب��ي و�لحتاد �لأفريقي �لتي تعقد �خلمي�ص 

و�جلمعة يف بروك�سل.
�ستفتتح  �لتي  �لقمة  على  نف�سه  �أوكر�نيا  ب�ساأن  رو�سيا  مع  �لتوتر  وفر�ص 
عند �ل�ساعة 13،00 بتوقيت غرينت�ص، عرب �جتماع ي�ستغرق �ساعة للدول 
قبل بدء  “�لتطور�ت �لأخرة”  �ل27 �لأع�ساء يف �لحتاد �لوروب��ي حول 

�للقاء مع �لقادة �لأفارقة.
�ل�55 �لأع�ساء يف �لحتاد �لإفريقي مع  �لدول  �أربعون من قادة  و�سيلتقي 

نظر�ئهم يف �لحتاد �لأوروبي لتحديد هذه �ل�سر�كة �جلديدة.

•• طرابل�س-اأ ف ب

�ل���ذك���رى �حلادية  �ل��ل��ي��ب��ي��ون  ي��ح��ي��ي 
�أطاحت  �لتي  ع�سرة لنط�ق �لثورة 
ب��ن��ظ��ام �ل��ع��ق��ي��د م��ع��م��ر �ل���ق���ذ�يف عام 
�إىل  �لنتقال  مي��ّر  وق��ت  يف   ،2011
يثر  جديد  مبنزلق  �لدميوقر�طية 
خم��اوف من جت��ّدد �لعنف على وقع 

ت�ساعد �خل�ف �ل�سيا�سي.
للثورة  �ل�����س��ن��وي��ة  �ل����ذك����رى  وحت�����ّل 
يف وق����ت ت��ق��و���ص �لن��ق�����س��ام��ات بني 
�ل�سرق  يف  �مل��ت��ن��اف�����س��ة  �مل���وؤ����س�������س���ات 
�ل��ت��ي جت��د نف�سها  �ل��ب���د  و�ل���غ���رب، 
مع  �سباط-فرب�ير  من  �لعا�سر  منذ 
رئي�سي وزر�ء متناف�سني يف طر�بل�ص، 
�ل�ستحقاق  ع����ن  ت���خ���ّل���ف���ت  ب���ع���دم���ا 
�لن��ت��خ��اب��ي �ل���ذي ك��ان حم���دد� نهاية 
ي�سع  �أن  وكان يفر�ص  �ملا�سي  �لعام 
موؤ�س�ساتها  جت��دي��د  �سكة  على  ليبيا 
و��ستعادة  ب��الق��ر�ع  �لدميوقر�طية 
حياة �سيا�سية طبيعية. وعنّي جمل�ص 
�ل�سرق مقّر�  �لذي يتخذ من  �لنو�ب 
و�ل�سيا�سي  �ل�����س��اب��ق  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر 
عاما(   60( ب��ا���س��اغ��ا  ف��ت��ح��ي  �ل��ن��اف��ذ 
رئ��ي�����س��ا ل��ل��ح��ك��وم��ة ل��ي��ح��ل حم���ل عبد 
�حل��م��ي��د �ل��دب��ي��ب��ة، ل��ك��ن ه���ذ� �لأخر 
عن  للتخلي  ����س��ت��ع��د�ده  ع���دم  ي���وؤك���د 
م��ن��ت��خ��ب��ة، ما  ل�����س��ل��ط��ة  �إل  �ل�����س��ل��ط��ة 
ويثر  معقد�،  �سيا�سياً  و�سعاً  ي�سكل 
�ل�����س��ر�ع �مل�سلح.  خم���اوف م��ن جت���دد 
ب��د�أت يف  �لتي  �لثورة  ذك��رى  مبنا�سبة 
�لعربي”،  ب�”�لربيع  ي�سمى  ما  خ�سم 

�لأحمر  باللون  طر�بل�ص  يف  �لرئي�سية  �ل�سو�رع  ُزّينت 
�لذي  �لوطني  �ل�سعار  �أل��و�ن  وهي  و�لأخ�سر،  و�لأ�سود 
�ل�سابق.  �جلماهري  �لنظام  �سقوط  بعد  �عتماده  مت 
�ملتوقع  �جلوية  �لأح��و�ل  �سوء  ب�سبب  و�ستقام �جلمعة، 
و�ألعاب  ثورية  �أغ��ان  مع  مو�سيقية  حف�ت  �خلمي�ص، 
“قائد  �ل�سهد�ء يف طر�بل�ص حيث كان  نارية يف �ساحة 
�لثورة” �لقذ�يف يحب �إلقاء خطاباته، قبل �أن ت�سقطه 
�سباط-فرب�ير   17 �نطلقت يف  كانت  �سعبية  �نتفا�سة 
ول ت�ساعد �لنق�سامات �لعميقة و�لتدخ�ت   .2011

طر�بل�ص  يف  م�سر�تة  يف  �مل�سلحة  �ملجموعات  �جتمعت 
للدبيبة،  دعمها  ع��ن  للتعبر  �لأ���س��ب��وع،  ه��ذ�  نهاية  يف 

و�لنخر�ط يف ��ستعر��ص قوة يف قلب �لعا�سمة. 
وم���ع ذل���ك، ك���ان �لأم����ل يف �ل��ت��ه��دئ��ة حقيقًيا ج����ًد�. يف 
لوقف  �ت��ف��اق  على  �لتوقيع  مت   ،2020 �ل��ع��ام  نهاية 
�سلطة  �أنتجت  �س�م  �إط���ق عملية  �لنار ت�ه  �إط���ق 
�سرعان  �لب�د،  عموم  يف  للموؤ�س�سات  موحدًة  تنفيذية 
�لوحدة  لتحقيق  كافية”  “غر  �أنها  لحقاً  �ت�سح  ما 
�ل�سلطة. و�سمن  �ملن�سودة، يف ظل �سر�ع حمموم على 
هذ� �لإط��ار، ُعنّي �لدبيبة قبل �سنة على ر�أ���ص حكومة 

�خلارجية و�نعد�م �لأمن ليبيا على �خلروج من �أزمتها 
�ل�سبعة  ���س��ك��ان��ه��ا  ع��ل��ى  �سلبية  ت��د�ع��ي��ات  ت���رك  �ل��ت��ي 
م���ي��ني، وذل���ك ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �ح��ت��ي��اط��ي��ات �لنفط 
للليبيني  ت�سمن  �أن  يفر�ص  �لتي  �لب�د  يف  �لوفرة 
ممكن  ي��ب��دو  ل  ذل���ك  ل��ك��ن  م��ري��ًح��ا،  معي�سيا  م�ستوى 
�ل�سيا�سي،  �ل�سعيد  على  �لقريب.  �لأج��ل  يف  �لتحقيق 
ت�سع  عن  يقل  ل  ما  �لقذ�يف  �سقوط  منذ  ليبيا  عرفت 
حكومات، وخا�ست حربني �أهليتني ومل تنجح يف تنظيم 
�ملت�ساعدة  �لتوتر�ت  على  دليل  ويف  رئا�سية.  �نتخابات 
�جلديد،  �ل���وزر�ء  لرئي�ص  للجدل  �ملثر  �لتعيني  بعد 

�ملوؤ�س�سات  توحيد  مهمتها  �نتقالية، 
رئا�سية  �نتخابات  �إىل  �لب�د  وقيادة 
وت�����س��ري��ع��ي��ة ح����دد م��وع��ده��ا يف 24 
�لفائت.  �لأول/دي���������س����م����رب  ك����ان����ون 
�إىل  �أدت  �ل��ع��م��ي��ق��ة  �خل����ف���ات  ل��ك��ن 
�أجل  �إىل  �لن��ت��خ��اب��ات  ه���ذه  ت��اأج��ي��ل 
�لدويل  �ملجتمع  وك��ان  م�سمى.  غر 
�لنتخابات  على  ك��ب��رة  �آم���ال  يعلق 
لت�ساهم يف ��ستقر�ر بلد حتّول ب�سبب 
�ل��ف��و���س��ى، �ىل م��رك��ز ل��ل��ه��ج��رة غر 
تن�سط  وب��وؤرة  �أوروب���ا،  �إىل  �لقانونية 
خ�سو�سا  متطرفة  ج��م��اع��ات  فيها 
�لباحث  وي�����رى  ل��ي��ب��ي��ا.  ج���ن���وب  يف 
ج�ل  �لليبي  �ل�ساأن  يف  �ملتخ�س�ص 
حر�ساوي، رغم ذلك، �أن هناك “عدد� 
فيها  تقدمت  �لتي  �ملو�سوعات  م��ن 
ت�سهد  “مل  �أنها  م�سر� �ىل  ليبيا”، 
�لنارية  بالأ�سلحة  كبرة  معارك  �أي 
  .2020 ح����زي����ر�ن/ي����ون����ي����و  م���ن���ذ 
�للدودين حتى  �لأع��د�ء  �لعديد من 
يتحدثون  ب��ات��و�  م�سيا  عامني  قبل 
مع بع�سهم �لبع�ص، بل ويتحالفون 
بد�ية  ه�����ذه   ، �حل�������الت  ب��ع�����ص  يف 
�مل�ساحلة«. يف كانون �لأول/دي�سمرب 
�مل��ا���س��ي، �أظ��ه��ر ب��ا���س��اغ��ا �ل����ذي كان 
مع  تقارباً  رئا�سيا يف حينه،  مر�سحا 
تتخذ  كانت  �لتي  �ملناف�سة  �ل�سلطة 
�إىل  �سافر  عندما  مقر�،  �ل�سرق  من 
وكان  حفر.  �للو�ء  و�لتقى  بنغازي 
ب��ا���س��اغ��ا ب��ا���س��اغ��ا ة����س���ف ق��ب��ل ذلك 
�ملتعط�ص  ب�”�لدكتاتور”  ح��ف��ر 
�ل�سر�ع  �ل��ي��وم  ي��ع��د  ومل  لل�سلطة. 
يف  �لرئي�سيني  �ل�عبني  بني  بل  و�ل��غ��رب،  �ل�سرق  بني 
من  بدعم  يحظى  با�ساغا  فتحي  ب��ات  فقد  �ملنطقتني. 
رئا�سة جمل�ص �لنو�ب )�سرق(، و�ملجل�ص �لأعلى للدولة 
)�لغرفة �لثانية يف �لربملان( يف طر�بل�ص )غرب(، ومن 
�سباط-فرب�ير   24 حتى  با�ساغا  فتحي  �أم��ام  حفر. 
ذ�ك  وحتى  �ل��ربمل��ان.  �إىل  وتقدميها  حكومته  لت�سكيل 
�ل��ن��و�ب لإجازة  �ل��ت��اري��خ ويف ح��ال جن��اح��ه يف نيل ثقة 
حكومته، تبقى معرفة ما �إذ� كان �لدبيبة �سيو�فق على 

�لتنازه عن �ل�سلطة.

يف ظل االأزمة.. كيف هي اأو�ساع اجلاليات العربية يف اأوكرانيا؟
•• كييف-وكاالت

يعي�ص يف �أوكر�نيا ع�سر�ت �آلف �ملو�طنني و�ملقيمني من 
خمتلف �لدول �لعربية ك�سوريا وم�سر و�ملغرب و�لعر�ق 
�لقلق  ينتابهم  �لب�د  �سكان  وغرها، وهم كغرهم من 
�حلالية، ومن  �لأوكر�نية  �لأزم��ة  م��اآلت  و�لتوج�ص من 

�حتمال �سن رو�سيا هجوما ع�سكريا عليها.
�مل���وق���ف م���ن د�خ����ل �لعا�سمة  ول���ل���وق���وف ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ة 
هناك،  �لعربية  �جل��ال��ي��ات  و�أو���س��اع  كييف،  �لأوك��ر�ن��ي��ة، 
ي��ق��ول ���س��امل ح��ن��ون، �خل��ب��ر يف �ل�����س��وؤون �لأوك��ر�ن��ي��ة يف 
�لآن  حتى  “�لو�سع  عربية”:  ن��ي��وز  “�سكاي  م��ع  ح���و�ر 
�أبناء  م�ستقر ن�سبيا، ول يوجد �أي خروج يذكر من قبل 
�جلاليات �لعربية �ملقيمني يف �أوكر�نيا، �لتي ت�سم �أكرث 
م���ن 30 �أل����ف م���و�ط���ن ع���رب���ي، م���وزع���ني ع��ل��ى خمتلف 
�لدول �لعربية، ويقيم منهم يف �لعا�سمة كييف قر�بة 5 
�آلف، وتت�سدر هذه �جلاليات من حيث �لعدد، �ل�سورية 
و�لعر�قية و�مل�سرية و�لفل�سطينية، وهناك تكامل وتعاون 
بني �لعديد من هذه �جلاليات �لعربية، حيث يتم تنظيم 
ومو�سمية،  دوري����ة  م�سركة  وف��ع��ال��ي��ات  ن�����س��اط��ات  ع���دة 
�أكرب  وه��ي  �جلاليات،  ه��ذه  بني  �لتن�سيق  جلنة  توؤطرها 

جتمع للعرب يف �أوكر�نيا«.
�لذي  ح��ن��ون  ح�سب  ج���د�،  فتية  هنا  �لعربية  �جل��ال��ي��ات 
ي�سيف: “معظم �أبنائها هم ممن كانو� ط�ب �جلامعات 
�لأوكر�نية عندما كانت �لب�د جمهورية �سمن �لحتاد 
�ل�سوفييتي �ل�سابق، وبقو� فيها مع وفود بع�ص �ل�جئني 
وبع�ص رجال �لأعمال �لعرب فيما بعد يف �لت�سعينيات وما 
بعدها، مع م�حظة �أن �أوكر�نيا ل ت�سكل مق�سد� كبر� 
�ملتاأخرة  �لقت�سادية  لأو���س��اع��ه��ا  ن��ظ��ر�  ل�جئني  ع���ادة 

يعي�سون ويعملون هنا وفق �إقامات د�ئمة«.
�أوكر�نيا،  يف  �مل��ت��خ��رج��ون  �سيما  ول  هنا  �ل��ع��رب  معظم 
“يعملون يف قطاعات مهنية علمية مهمة،  وفق حنون: 
�لتخ�س�سات  م��ن  وغ��ره��ا  و�لهند�سة  �لطب  كمجالت 
�ملرموقة، ومت يف هذ� �مل�سمار تكرمي �لعديد من �لأطباء 
�لعرب �لذين و�سلو� ملر�كز متقدمة، على م�ستوى رئا�سة 
�جلمهورية �لأوكر�نية حتى، ومنهم من �أ�سبحو� روؤ�ساء 

قيا�سا باقت�ساديات دول �أوروبا�لغربية مث�«.
ومي�سي �لباحث �ملخت�ص يف �حلديث عن �أو�ساع �جلاليات 
ك��ب��ر من  “ثمة ق�سم  ب��ال��ق��ول:  �أوك���ر�ن���ي���ا،  �ل��ع��رب��ي��ة يف 
�لعائ�ت �لعربية هنا هي خمتلطة مبعنى �أن �لأب عربي 
ط�ب  بني  تتم  �لزيجات  هذه  وغالبية  �أوكر�نية،  و�لأم 
عرب وزمي�تهم �لأوكر�نيات، ولهذ� ثمة ق�سم كبر من 
�لعرب حا�سلون على �جلن�سية �لأوكر�نية، و�لبقية طبعا 

�أق�سام يف �مل�ست�سفيات �لأوكر�نية، ف�س� عن وجود كو�در 
وكفاء�ت �أكادميية عربية تدر�ص باجلامعات هنا«.

م��ن جانبه، ي��ق��ول و�ئ���ل �ل��ع���م��ي، م��دي��ر م��رك��ز �لر�ئد 
�لإع����م���ي يف �ل��ع��ا���س��م��ة �لأوك���ر�ن���ي���ة ك��ي��ي��ف، يف حديث 
من  جزء  �لعربية  “�جلالية  عربية”:  نيوز  “�سكاي  مع 
�أقلية عدديا لكن ما يجري  و�إن كنا  �لأوك��ر�ين  �ملجتمع 
لل�سعب �لأوكر�ين يجري علينا، و�نعكا�سات �لأزمة تطال 
�لعربية كان  �جلميع هنا، لكن �لنعكا�ص على �جلاليات 
�لإع�م  �أن  ب�سبب  �لأوكر�نيني،  �نعكا�سها على  �أكرب من 

هنا مل ي�ستنفر ومل يقم بتغطية �لأزمة«.
ويف  كاملعتاد  بر�جمها  تبث  كانت  �لأوكر�نية  »فالقنو�ت 
مو�عيدها �ملحددة دون وجود تغطيات خا�سة ومبا�سرة”، 
هناك  يكن  مل  “مبعنى  م�سيفا:  �ل��ع���م��ي،  ي�سرح  كما 
حت�سيد �إع�مي هنا، بل على �لعك�ص �لإع�م كان يظهر 
�لأمور كما لو �أن �لأزمة هي رو�سية غربية ولي�ست رو�سية 
�أوكر�نية«.  وتابع: “�حلياة طبيعية جد� هنا، ول توجد 
حتى موؤ�سر�ت لبو�در حرب، ول هلع �أو خوف بني �لنا�ص 
�لعرب  �لط�ب  من  �لعديد  �أن  �ملتحدث  و�أو�سح  بتاتا«. 
تو��سلو� معه “لطلب �لن�سيحة و�مل�سورة.. هل يغادرون 
ي�ستدعي  ل  �لأم���ر  �أن  لهم  فقلت  ي��ب��ق��ون؟  �أم  �أوك��ر�ن��ي��ا 
�خل��روج من �لب�د و�أن ما ي��دور حلد �لآن جمرد حرب 
لفعلية،  حتولها  على  م��وؤ���س��ر�ت  ول  و�إع���م��ي��ة  ك�مية 
�لأوكر�نية  �حل��دود  على  �لرو�سية  �لع�سكرية  فاحل�سود 
�لعرب  �أم��ا  �لرو�سي.  �لغزو  بوقوع  للجزم  كافية  لي�ست 
لديهم  مم��ن  عائليا،  مقيمون  وغالبيتهم  �ملتجن�سون 
�أم���ك��ه��م و�أع��م��ال��ه��م، ف��ه��م ك��ج��زء م��ن �مل��ج��ت��م��ع لي�ست 
لديهم �أي نية ملغادرة �أوكر�نيا، �أما �ملقيمون �لعرب ب�سكل 

موؤقت كرجال �لأعمال فقد غادر �لكثرون منهم«.

ترقب وحذر يف ليبيا.. »اإ�سارة دولية« تعزز فر�س حكومة با�ساأغا

•• طرابل�س-وكاالت

�لعام  �لأم����ني  م�ست�سارة  �أع��ل��ن��ت 
�ملتحدة �ستيفاين ويليامز  ل�أمم 
�لليبي  �لنو�ب  جمل�ص  رئي�ص  �أن 
�أط���ل���ع���ه���ا على  ع���ق���ي���ل���ة ����س���ال���ح 
بها  �سيقوم  �لتي  �لآلية  تفا�سيل 
للحكومة  �ل��ث��ق��ة  مل��ن��ح  �مل��ج��ل�����ص 
ِمن  �إ���س��ارة  يبدو  فيما  �جل��دي��دة، 
�مل��ن��ظ��م��ة �ل���دول���ي���ة ل��ل��ذه��اب �إىل 
رئي�ًسا  با�ساأغا  بفتحي  �لع��ر�ف 

�أط��ل��ع��ه��ا �سالح  ك��م��ا  ل��ل��ح��ك��وم��ة. 
�لنو�ب  جمل�َسي  عمل  خطة  على 
للتعديل  وف��ًق��ا  للدولة،  و�لأع��ل��ى 
�لد�ستوري رقم 12، مبا يف ذلك 
�إن�ساء جلنة خرب�ء م�سركة من 
24 ع�سًو� ملر�جعة ُم�سّودة د�ستور 
تغريد�ت  �سل�سلة  ويف   .2017
�أم�ص  “توير”  م��وق��ع  على  لها 
�مل�ست�سارة  �أك���دت  �لأرب��ع��اء  �لأول 
م�ساركة  �سمان  �سرورة  �لدولية 
�ملر�أة و�ل�سباب و�ملكّونات �لثقافية 
�إىل  م�سرة  �للجنة،  ع�سوية  يف 
ة  �خلا�سّ �ل�سمانات  ناق�ست  �أنها 
�لتعدي�ت  م��ن  �للجنة  بانتهاء 
و�لتو�سل  �لد�ستور  م�سّودة  على 
�إطار  �أق�سر  يف  تو�فقية  ل�سيغة 
زم��ن��ي لإج����ر�ء �ن��ت��خ��اب��ات حترم 
2.8 م�يني مو�طن ليبي  �إر�دة 

�سّجلو� للت�سويت.
من جانبه، �أكد �سالح لها �أّن حل 

يكون  �أن  ي��ج��ب  �ل��ل��ي��ب��ي��ة  �لأزم�����ة 
تدخ�ت  دون  “ليبي-ليبي” 
�ل���ن���و�ب  جم��ل�����ص  و�أّن  �أج���ن���ب���ي���ة 
�مل�ساحلة  على  �لعمل  على  ق���ادر 
مع  بالتعاون  �ل�ساملة  �لوطنية 
�لأطر�ف،  وكل  �لرئا�سي  �ملجل�ص 
وف���ق م��ا ذك���ره �مل��ك��ت��ب �لإع�مي 

ملجل�ص �لنو�ب.
�حلالية  �ل��ف��رة  �أن  ع��ل��ى  و���س��دد 
ت��ق��ت�����س��ي وج�����ود ح��ك��وم��ة تعمل 
�خلدمات  لتوفر  �لليبيني  لكل 
دون  ليبيا،  يف  �مل��و�ط��ن��ني  جلميع 
دون  ل��ف��ئ��ٍة  ت��ه��م��ي�����ص  �أو  �إق�������س���اء 

�أخرى �أو مدينة دون �لأخرى.

الت�شدي للمعرقلني
وح�����س��ب �خل���ب���ر �لأم���ن���ي عقيد 
�لنو�ل،  �ل��دي��ن  ���س���ح  م��ت��ق��اع��د 
فاإن هذه �لتطور�ت تاأتي يف �إطار 
باحلكومة  ل���ع��ر�ف  �لتمهيد 

�أن  با�ساأغا، كما  �جلديدة برئا�سة 
تطور�ت  �ستحمل  �لقادمة  �لأي��ام 
�ل�سعيد  ع��ل��ى  �لجت������اه  ه����ذ�  يف 

�لدويل.
نيوز  “�سكاي  ملوقع  �ل��ن��و�ل  وب��نينَّ 
�لت�سريحات  ه���ذه  �أن  عربية” 
�ستوؤّدي �إىل هدوء بع�ص �لتيار�ت 
�مل�����س��ّل��ح��ة �ل���ت���ي ح����اول����ت �لأي������ام 
�عر��سها  ُت�����س��ّج��ل  �أن  �مل��ا���س��ي��ة 
�جلديدة،  �حلكومة  ت�سكيل  على 
�لتيار  ق��ي��اد�ت  برغبات  مدفوعة 
�أع�ساء  بع�ص  يف  �ملتمّثل  �ملت�سّدد 
و�سخ�سيات  �ل�����دول�����ة  جم���ل�������ص 

موجودة خارج ليبيا.
وي���ّت���ف���ق �مل��ح��ل��ل �ل�����س��ي��ا���س��ي عبد 
�ل���ك���رمي �جل����دي����دي، ق���ائ���ً� �إّن����ه 
وف���ق ه���ذه �ل��ت��ط��ور�ت ف���اإن بو�در 
�أ�سبحت  �ل���������دويل  �لع����������ر�ف 
ت�سريحات  يف  ����س���و�ء  م��ل��م��و���س��ة 
�خلارجية  �أو  �لأم��رك��ي  �ل�سفر 

�خلارجية  وك����ذل����ك  �ل���رو����س���ي���ة 
حول  متحورت  و�لتي  �لإيطالية، 
وتو�فقهم  �لليبيني  �إر�دة  �حر�م 
على �إن��ه��اء �لأزم���ة و�ل��ذه��اب �إىل 

�لنتخابات.
وحذر �جلديدي من �أنه يف حالة 
ع����دم ت�����س��دي �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل 
بع�ص  ��ا  خ�����س��و���سً ل��ل��م��ع��رق��ل��ني، 
ق����ي����اد�ت �ل���ت���ي���ار �مل���ت�������س���دد، ف�����اإّن 
تو�جه  ق���د  �جل���دي���دة  �حل��ك��وم��ة 

�سعوبات عدة.
و�أو�سح ل�”�سكاي نيوز عربية” �أنه 
عملها  متار�ص  �أن  �حلكومة  �أم��ام 
وبالتحديد  طر�بل�ص،  خ��ارج  من 
من مدينة �سرت لإجن��از مهامها 
�جلي�ص  توحيد  ًة  خا�سّ �لكبرة، 
�لليبي لإيجاد قوٍة و�حدٍة حتتكر 
ه���ذه �حلكومة  وت���دع���م  �ل�����س���ح 

وتوّفر �لأمن ل�نتخابات.
وت�����س��ع��ى �ل��ت��ي��ار�ت �مل��ت�����س��ددة �إىل 

��ستغ�ل ما ي�سهده �ل�سارع �لليبي 
ِمن �نق�ساٍم حول �حلكومة، فبعد 
فقط،  مع�سكرين  ي�سمل  ك��ان  �أن 
�ل�����س��رق و�جل���ن���وب )برقة  وه��م��ا 
ُي����وؤّي����د�ن تغير  وف�����ز�ن( �ل���ل���ذ�ن 
�لدبيبة  �حل��م��ي��د  ع��ب��د  ح��ك��وم��ة 
���س��د مع�سكر  ولي��ت��ه��ا،  �مل��ن��ت��ه��ي��ة 
وم�سر�تة(،  )ط��ر�ب��ل�����ص  �ل��غ��رب 
�أ�سبح �لآن جزء كبر من مع�سكر 
�لتوجه  ن���ف�������ص  ي�����وؤّي�����د  �ل����غ����رب 

�لإقليَمي ملع�سكر )برقة وفز�ن(.
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العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�يروديني ميدل �إي�ست ليميتد

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3918352 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة فالكون �آي درونز خلدمات �لتخطيط و�لت�سوير 

�جلوي �ملحدودة
FALCON EYE DRONES PLANNING AERIAL PHOTOGRAPHY SERVICES LTD &

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �أيروديني ميدل �إي�ست ليميتد
AERODYNE MIDDLE EAST LTD

تعديل �إ�سم جتاري من/ �يروديني ميدل �إي�ست ليميتد
AERODYNE MIDDLE EAST LTD

�إىل/ فالكون �آي درونز خلدمات �لتخطيط و�لت�سوير �جلوي �ملحدودة
FALCON EYE DRONES PLANNING  AERIAL PHOTOGRAPHY SERVICES LTD

فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سانديب لل�سيانة �لعامه ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1175088 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حممد منر �لزمان حممد روحال �مني من �سريك �إىل مالك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / حممد منر �لزمان حممد روحال �مني من 49 ٪ �إىل ٪100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �بر�هيم حممد �لغو��ص �لزعابى

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

تعديل �إ�سم جتاري من/ �سانديب لل�سيانة �لعامه ذ.م.م
SANDWIP GENERAL MAINTENANCE L.L.C

�إىل/ �سانديب لل�سيانة �لعامة - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
SANDWIP GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خ�ل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لب�ستان �لأخ�سر للزهور

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2680380 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �سامر حنا ��سعد ٪100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف نيفني �حمد �سمر �حمد �جلابرى
تعديل ر�أ�ص �ملال / من 100000 �إىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ �لب�ستان �لأخ�سر للزهور
ALBUSTAN ALAKHDAR FLOWERS

�إىل/ �لب�ستان �لأخ�سر للزهور - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
 ALBUSTAN ALAKHDAR FLOWERS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/4 يو وورلد للهو�تف

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3889946 
تعديل وكيل خدمات / حذف �سلطان حممد نور نظر

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ 4 يو وورلد للهو�تف
 4YOU WORLD MOBILE PHONE

�إىل/ 4 يو وورلد للهو�تف - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
4YOU WORLD MOBILE PHONE - SOLE 4 PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة بيع �سر�ئح �لهو�تف �للكرونية- بالتجزئة  4741012
 تعديل ن�ساط / حذف �إ�س�ح �لهو�تف �ملتحركة  9512002

فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ل�سامي للمو�د �لغذ�نية ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3767862 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة فروز �حمد حممد عبدول خالق  ٪17

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �سريف �نور �سومون حممد عبيد �لرحمن �سريف  ٪16
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �بر�هيم ح�سن �حمد حممد �حل�سرمى  ٪51

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد ريا�ص �ل�س�م حممد لطف �لرحمن  ٪16
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �وبو د��ص هارى كر�سنو

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف ر�ناجيت ديبناث كال �ساند ديبناث
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبد�هلل جمعه �سلهوم �لقبي�سى

تعديل �إ�سم جتاري من/ �ل�سامي للمو�د �لغذ�نية ذ.م.م
AL SHYAM FOODSTUFF L.L.C

�إىل/ �ل�سامي �سوبرماركت ذ.م.م
  AL SHYAM SUPERMARKET L.L.C

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة جممع �إ�سته�كي )�سوبرماركت(  4711002
فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خ�ل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ربيان �نرنا�سيونال فا�سن

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2160784 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �ر�س�ن غ�م مرت�سى كليم طاهر  ٪100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سالح بتال بوع�مه �لقبي�سى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ �ربيان �نرنا�سيونال فا�سن
ARABIAN INTERNATIONAL FASHION

�إىل/ �ربيان �نرنا�سيونال فا�سن - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
ARABIAN INTERNATIONAL FASHION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
و�لبطاريات  ل�ملنيوم  �ل�س�����ادة/�ل�ساحب  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �مل�ستعملة رخ�سة رقم:1059317 

تعديل وكيل خدمات / حذف نا�سر حممد عبد�حلى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ �ل�ساحب ل�ملنيوم و�لبطاريات �مل�ستعملة

AL SAHIB USED ALUMINIUM & BATTERIES

�إىل/ �ل�ساحب ل�ملنيوم و�لبطاريات �مل�ستعملة - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م

AL SAHIB USED  .ALUMINIUM & BATTERIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 

عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مر�ج خلدمات �لطائر�ت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1074054 
تعديل مدير / �إ�سافة �عجاز ح�سني نظام �لدين

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة جمموعة �لكر�مة - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
ALKARAMA GROUP - Sole Proprietorship L.L.C.

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف فار�ص حميد تري�ص �سعيد �ملزروعى
تعديل لوحه �لإع�ن / �إجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ مر�ج خلدمات �لطائر�ت
MIRAGE AIR CRAFT SERVICES

�إىل/ مر�ج خلدمات �لطائر�ت - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
MIRAGE AIR CRAFT SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�للم�سة �لناعمة للديكور ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1053791 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حمى �لدين �سبحى �لنجار من �سريك �إىل مالك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / حمى �لدين �سبحى �لنجار من 12 ٪ �إىل ٪100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل عبد�لقادر �حمد �جلفرى �لها�سمى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ �للم�سة �لناعمة للديكور ذ.م.م

AL LAMSA AL NAEMA DECOR L.L.C

�إىل/ �للم�سة �لناعمة للديكور - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
AL LAMSA AL NAEMA DECOR SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كري�ستال ما�سرز ملنتجات �لكري�ستال 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:2732234 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �حمد على بدرى ح�سني من �سريك �إىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء / �حمد على بدرى ح�سني من 49 ٪ �إىل ٪100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد ح�سن عبد�هلل خلف �حلمادى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ كري�ستال ما�سرز ملنتجات �لكري�ستال ذ.م.م

CRYSTAL MASTERS FOR CRYSTAL PRODUCTS L.L.C

�إىل / كري�ستال ما�سرز ملنتجات �لكري�ستال - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
CRYSTAL MASTERS FOR CRYSTAL PRODUCTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 

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

  فقدان �صهادات اأ�صهم

)�أ�سماك(  �لأ�سماك  �لقاب�سة لزر�عة  �لعاملية  �ل�سركة  �أ�سهم �سادرة من  ُفقدت �سهاد�ت 
ASMAK  بال�سماء �لتالية: 

ASMAK 171659 �ل�سهادة:   رقم  �لعلي-  بوع�سيبة  �سعيد  �سيف  -1حممد 
ASMAK 171660 �ل�سهادة:   رقم  �لعلي-  �حمد  علي  -رفيعة   2

ASMAK 171661 �ل�سهادة:   رقم  �لعلي-  بوع�سيبة  �سيف  حممد  -�حمد   3
ASMAK 171662 �ل�سهادة:   رقم  �لعلي-  بوع�سيبة  �سيف  حممد  -حمد�ن   4
ASMAK 171663 �ل�سهادة:   رقم  �لعلي-  بوع�سيبة  �سيف  حممد  -خليفة   5
ASMAK 171664 �ل�سهادة:   رقم  �لعلي-  بوع�سيبة  �سيف  حممد  -نا�سر   6

ASMAK 171665 �ل�سهادة:   رقم  �لرميثي-  علي  عبد�لرحمن  -�سم�سة   7
ASMAK 171666 �لعلي  �ل�سهادة:   رقم  بوع�سيبة-  �سيف  حممد  نا�سر  -حممد   8
ASMAK 171667 �ل�سهادة:   رقم  �لعلي-  بوع�سيبة  �سيف  حممد  نا�سر  -فاطمة   9

ASMAK 171668 �ل�سهادة:   رقم  �لعلي-  بوع�سيبة  �سيف  حممد  -�سيف   10
ASMAK 171669 �ل�سهادة:   رقم  حميد-  �سعيد  -خال�سة   11

ASMAK 171670 �ل�سهادة:   رقم  �لعلي-  بوع�سيبة  �سيف  حممد  �سيف  -�سعيد   12
ASMAK 171671 �ل�سهادة:   رقم  �لعلي-  بوع�سيبة  �سيف  حممد  �سيف  -�سارة   13
ASAMK 171672 �ل�سهادة:   رقم  �لعلي-  بوع�سيبة  �سيف  حممد  �سيف  -مرمي   14

الرجاء ممن يجدها ت�شليمها لل�شركة املذكورة اعاله او االت�شال على تلفون 
رقم  0506411992 م�شكورا. 

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

  فقدان �صهادات اأ�صهم

ُفقدت �شهادات اأ�شهم �شادرة من ال�شركة العاملية القاب�شة لزراعة االأ�شماك 
التالية:  باال�شماء    ASMAK )اأ�شماك(

ASMAK 1725311  :1 -بخيته �سهيل حممد ر��سد �ل�سام�سي- رقم �ل�سهادة
ASMAK 1725312  :2 -حمد �سهيل حممد ر��سد �ل�سام�سي- رقم �ل�سهادة

ASMAK 1725313  :3 -حممد �سهيل حممد ر��سد �ل�سام�سي- رقم �ل�سهادة
ASMAK 1725314  :4 -عائ�سه �سهيل حممد ر��سد �ل�سام�سي- رقم �ل�سهادة

 ASMAK �ل�������س���ه���ادة:   رق����م  �ل�����س��ام�����س��ي-  ر�����س���د  حم��م��د  ���س��ه��ي��ل  -�ل���ع���ن���ود   5
1725315

ASMAK 1725316  :6 -موزه �سهيل حممد ر��سد �ل�سام�سي- رقم �ل�سهادة
ASMAK 1725317  :7 -لطيفه �سهيل حممد ر��سد �ل�سام�سي- رقم �ل�سهادة
ASMAK 1725318  :8 -مرمي �سهيل حممد ر��سد �ل�سام�سي- رقم �ل�سهادة
ASMAK 1725319  :9 -مهره �سهيل حممد ر��سد �ل�سام�سي- رقم �ل�سهادة

ASMAK 1725309  :10 -كلثم حمد حمود              -رقم �ل�سهادة

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

�ل�سام�سي العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18  ر�����س���د  ���س��ه��ي��ل حم��م��د  ح��م��د  �ل�����س��ي��د/  ف��ق��د 
بالرقم:  �لو�حة كابيتال  �أ�سهم �سادرة من �سركة  �سهادة 

OILC1160183
�لرجاء ممن يجدها ت�سليمها لل�سركة �ملذكورة �ع�ه �و 
�لت�سال على تلفون رقم  0504491020  م�سكور�. 

فقدان �سهادة اأ�سهم
العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

فقد �ل�سيد/ حمد �سهيل حممد ر��سد �ل�سام�سي �سهادة 
بالرقم:  �ل�سفن  لبناء  �بوظبي  �سركة  من  �سادرة  �أ�سهم 

ADSB133377
�لرجاء ممن يجدها ت�سليمها لل�سركة �ملذكورة �ع�ه �و 
�لت�سال على تلفون رقم  0504491020  م�سكور�. 

فقدان �سهادة اأ�سهم
العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعــــــــــالن
للهو�تف  �ل�س�����ادة/�لرفاعي  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ملتحركة  رخ�سة رقم:3933982 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة حممد علي حممد علي �لنفيلى ٪100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 حذف علي �سالح حمد �ل�سد�دى
فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خ�ل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�سركة:�سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م

�سركة   - �لعامة  و�ل�سيانة  للمقاولت  ديز�ين  ك��سك  �لتجاري:�لنور  �ل�سم 
�ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م

عنو�ن �ل�سركة:تاجر �أبوظبي
CN 4182172 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لتجاري

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

2 - تعيني �ل�سادة/�لدره للمر�جعه و�لتدقيق )�سليمان �حمد �سامل( ، كم�سفي 
قانوين لل�سركة بتاريخ:2022/2/15 وذلك بناء على قر�ر حم�سر �جلمعية 

�لعمومية غر �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2250004505 
 تاريخ �لتعديل:2022/2/17

�ملعني  �مل�سفي  مر�جعة  �لع�ن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خ�ل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن.

 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإلغاء اعالن �شابق
�لرخ�سة  �لقت�سادية بخ�سو�ص  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
رقم:CN 1014602 بال�سم �لتجاري:�سركة �خل�سب 
و�عادة  �لرخ�سة  تعديل  بالغاء طلب   - ذ.م.م  �ملحفور 

�لو�سع كما كان عليه �سابقا
�لع�ن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خ�ل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لع�ن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج �إع�ن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك : جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.

V  : طلب لت�سجيل بيانات �لع�مة �لتجارية
�ملودعة بالرقم: 362984   بتاريخ:  2021/10/28

بيانات �لأولوية:  
باإ�سم :    ديفا �نرنا�سونال �إنك.

وعنو�نة :  222 مكلنتر در�يف، كيت�سرن، �أونتاريو �ن2�ر 1�ي8، كند�
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35
خدمات �لبيع بالتجزئة ومتاجر �لتجزئة على �لإنرنت �لتي ت�سم كوؤو�ص �حلي�ص، غ�سول يدين مطهر، 
منتجات  �أنثوية،  ومزلقات  غ�سولت  �لبنف�سجية،  ف��وق  و�لأ�سعة  �لبخار  معقم  ر،  مطهِّ رغ��وي  يد  �سابون 
منظف  �حلمو�سة،  درج��ة  مو�زنة  ه�م  �لفطرية،  �لعدوى  على  �ل�سيطرة  ع�ج  وحتديًد�  �ملهبلية  �لعافية 
كاأ�ص �حلي�ص؛  لكاأ�ص �حلي�ص، مناديل ومنظف  �ملهبل،حملول تنظيف �سخ�سي وحتديًد�، حملول تطهر 
فوط �سحية قابلة لإعادة �ل�ستخد�م؛ �ساي طبي ملعاجلة �لأمل ، لطيف وم�ساد ل�لتهابات، كوؤو�ص �ساكر 

م للتنظيف، �سر�ويل د�خلية للدورة �ل�سهرية. مكم�ت غذ�ئية �سحية، كاأ�ص �سيليكون معقنَّ
و�سف �لع�مة: �لع�مة عبارة عن حرف  V مكون من ورقتا �سجر بد�خل د�ئره غر مغلقه كما يف �سكل

�ل�سر�طات: 
فعلي من لدية �عر��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإع�ن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  18  فرباير 2022 العدد 13472

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  18  فرباير 2022 العدد 13472

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  18  فرباير 2022 العدد 13472

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  18  فرباير 2022 العدد 13472
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عربي ودويل

حتليل

�شناعة الدفاع يف كوريا اجلنوبية:

اختيار الّتبعّية التكنولوجية ل�سمان الربحية االقت�سادية...!
•• الفجر-بوابة الذكاء االقت�صادي 

ترجمة خرية ال�صيباين
اجلنوبية  كــوريــا  يف  الــدفــاع  �شناعة  تــطــورت      
ب�شرعة اىل درجة اأنها اأ�شبحت تا�شع اأكرب م�شدر 
 .2020-2016 لالأ�شلحة يف العامل خالل الفرتة 

اإىل  ال�شبعينيات  منذ  املت�شارع  النمو  هذا  وي�شتند 
املتعّمدة  التكنولوجية  التبعية  ا�شرتاتيجية 
لل�شركاء االأمريكيني ثم االأوروبيني, لتعزيز الفر�ض 

االقت�شادية وربحية االأن�شطة الدفاعية.
التطور ال�شريع للقاعدة ال�شناعية والتكنولوجية 

الدفاعية يف كوريا اجلنوبية منذ ال�شبعينيات

   رغم اأنه مل يكن للبالد ن�شاط اقت�شادي دفاعي 
ال�شلطات  عن�شران  حّفز  فقد   ,1970 عــام  قبل 
يف  االأ�شلحة  �شناعة  اأ�ش�ض  اإر�ــشــاء  على  العامة 

بداية العقد.
ال  ال�شمالية,  كوريا  مع  التوترات  ت�شاعد  اأواًل,   
الكوماندو�ض  قــوات  من  العديد  ت�شلل  بعد  �شيما 

تدفع  ثانًيا,  اجلنوبية.  املوؤ�ش�شات  ت�شتهدف  التي 
�شدمة حرب فيتنام وا�شنطن اإىل مراجعة دورها 
موجود  حليف  من  لتنتقل  �شراع,  ن�شوب  حال  يف 
ودعم  الثاين”,  “اخلط  �شريك  اإىل  االأر�ــض  على 
وا�شع  ع�شكري  انت�شار  لتفادي  املحلية  القدرات 

النطاق.

كوريا  �ل��دف��اع يف  تاأ�س�ست �سناعة     
 1971 ع�����ام  ر����س���م���ًي���ا  �جل���ن���وب���ي���ة 
هي  ت�سونغ  ب���ارك  �لرئي�ص  ي��د  على 
�مل�سريات  “وكالة  وكالتني:  باإن�ساء 
مهمتها  ت��ت��م��ث��ل  �ل��ت��ي  �لدفاعية” 
ت��ط��وي��ر �سناعة  وت��وج��ي��ه  ق��ي��ادة  يف 
�لدفاع”  تطوير  و”وكالة  �ل��دف��اع، 
وهي �مل�سوؤولة عن �لبحوث �لأ�سا�سية 
يف هذ� �ملجال. يف نف�ص �لوقت، فاإن 
�لتكت�ت �ل�سناعية �خلا�سة �مل�سماة 
وهوند�ي  )���س��ام�����س��ون��غ  ت�����س��اي��ب��ول 
�لكورية  �لف�ساء  و���س��ن��اع��ات  ود�ي���و 
ه��ي بع�ص �لأم��ث��ل��ة(، و�ل��ت��ي ت�سكلت 
�لفاعلني  معظم  تركيز  خ���ل  م��ن 
�لكوري  �لق��ت�����س��اد  ع��ل��ى  �ملهيمنني 
�جلنوبي، هي �مل�سوؤولة عن �لأبحاث 
و�إنتاج  �أنظمة  وتطوير  �لت�سغيلية 
وتدعم  �ل���دول���ة.  ل�سالح  �لأ���س��ل��ح��ة 
حكومية،  ���س��ي��ا���س��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  ه�����ذه 
ا  ح�س�سً �ل�����س��ب��ع��ي��ن��ات  يف  ف���ر����س���ت 
ل��ستثمار و�لإنتاج على �ملجموعات 
�ل�سناعية )يجب تخ�سي�ص ما ي�سل 
�إىل 70 باملائة من �لطاقة �لإنتاجية 
ل�أن�سطة �لدفاعية(، مقابل �سروط 

�سريبية مو�تية لهذه �لأن�سطة.
�جلنوبية  ك��وري��ا  حكومة  ت�ستغل     
�ل�����س��ي��اق �مل��ن��ا���س��ب ل��ف��ك �لرت���ب���اط 
�ل�سناعية  �أد�تها  �لأمريكي لتطوير 
عمليات  على  بالعتماد  �لدفاعية، 
�ملرخ�ص  و�لإنتاج  �لتكنولوجيا  نقل 
هي  �لأوىل  �لأم��ري��ك��ي��ة.  ل���أن��ظ��م��ة 
MD- هيوز  �لهليكوبر  ط��ائ��ر�ت 

ف-5  �ملقات�ت  و�ل��ط��ائ��ر�ت   500
تايجر، �لتي تنتجها �سركة �سناعات 
 1976 م���ن���ذ  �ل����ك����وري����ة  �ل���ف�������س���اء 
ومنذ  �ل������ت������و�يل.  ع���ل���ى  و1982 
�أنظمة  غالبية  �إنتاج  مت  �لثمانينات، 
ت�سريها  �ل��ت��ي  �لأجنبية  �لأ�سلحة 
�سيا�سة  ب���ف�������س���ل  حم���ل���ًي���ا  ����س���ي���ول 
�لتي  �ملقابلة  �ل�سناعية  �لأط����ر�ف 
مبوجب  �ل��ب���د  يف  �لإن���ت���اج  تف�سل 
ترخي�ص.    ويرتكز تطوير �ل�سناعة 
�لتعوي�ص  �سيا�سة  ع��ل��ى  �ل��دف��اع��ي��ة 
�ل�سناعي �لهائل، مبا ي�سل �إىل 50 
باملائة من قيمة عقود �لأ�سلحة. �إىل 
جانب �ملعاير �لتكنولوجية و�ملالية، 
يتم تقييم �لعقود على �أ�سا�ص قدرتها 
�لكوري  �لقت�ساد  تنمية  دع��م  على 
�جلنوبي. وعلى �سبيل �ملثال، �تخذت 
�لت�سعينات  ب��د�ي��ة  يف  ق����ر�ًر�  ���س��ي��ول 
ب��ط��ل��ب ����س���ر�ء ط���ائ���رة م��ق��ات��ل��ة من 
طائرة  ح�ساب  على  �ف-16  ط���ر�ز 
ماكدونيل دوغ��ص �ف-18، و�لتي 
�لع�سكرية،  �ل�سلطات  تف�سلها  كانت 
وذل����ك ب��ف�����س��ل ع��ر���ص �أك����رث �سخاء 
جرن�ل  من  �ل�سناعي  �لتعوي�ص  يف 

ديناميك�ص.
�لإنتاج  ����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة  و���س��م��ح��ت     
مع  و�ل�����س��ر�ك��ة  �لرخي�ص  مب��وج��ب 
�ل�سركات �لأجنبية، كوريا �جلنوبية 
�أد�ة  ع��ل��ى  ب�����س��رع��ة  م���ن �حل�������س���ول 
�سناعية فعالة. لقد و�سلت �لقاعدة 
�لدفاعية  و�لتكنولوجية  �ل�سناعية 
�إىل م�ستوى  �لكورية �جلنوبية �لآن 
و�أطلقت  �لن�سج.  من  �لأهمية  بالغ 
“وكالة �مل�سريات �لدفاعية” )�لتي 
�ل�ستحو�ذ  برنامج  �إد�رة  �أ�سبحت 
من  �لعديد   )2006 ع��ام  �لدفاعي 
م���ب���ادر�ت �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة، بهدف 
متكني �سناعة �لدفاع. ورغم �أن هذه 
�لأنظمة يتم �إنتاجها وت�سويقها من 
قبل �سركات كورية جنوبية، �إل �أنها 
�سركاء  على  معتمدة  ذل��ك  مع  تظل 

م��ن �ل�����س��رك��اء �لأج���ان���ب ك���ان د�ئًما 
�لبحث  �أك��رث من عملية  حً� فورًيا 
�مل�سكلة  وت��ربز  �لطويلة.  و�لتطوير 
�ملعنيون  �ل�سركاء  يرغب  ل  عندما 
للم�سنعني  �لتقنيات  توفر هذه  يف 
�لكوريني �جلنوبيني، لأ�سباب تتعلق 
حماية  �أو  �لق��ت�����س��ادي��ة  ب��امل��ن��اف�����س��ة 
و�لتكنولوجي  �ل���ع���ل���م���ي  �ل�������ر�ث 
�مللمو�سة  �لأم��ث��ل��ة  وم���ن  ل��ب��ل��ده��م. 
تقليل طموح  ه��و  �حل����د،  ه���ذ�  ع��ل��ى 
�لتجريبية  �لكورية  �ملقاتلة  برنامج 
�لأمريكية  �لإد�رة  رف�����ص  ب�����س��ب��ب 
تقدمي تقنيات معينة وزيادة تكاليف 
�لبحث و�لتطوير. وبدًل من �جليل 
�ملقاتلة  �ل���ط���ائ���ر�ت  م���ن  �خل��ام�����ص 
للطائرة  �مل��ك��اف��ئ��ة  �مل���ه���ام  م���ت���ع���ددة 
�لأمريكية �ف-35، �ستنتج �سناعات 
�جليل  من  طائرة  �لكورية  �لف�ساء 
ما  �أي   ،2025 ع���ام  ب��ح��ل��ول   4.5
يعادل طائرة ر�فال �لفرن�سية، �لتي 

مت تطويرها قبل 30 عاًما.
   لذلك ميكننا �أن نفهم �أنه لئن مت 
�لدفاع  �سناعة  ��ستق�لية  �سمان 
�مل�ستوى  ع��ل��ى  �جل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  يف 
منافذ  خ�������ل  م�����ن  �لق����ت���������س����ادي 
تعليقها  ي��ت��م  ف��ان��ه  م��ه��م��ة،  ت�سدير 
ب����اإر�دة  �لتكنولوجي  �مل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
���س��رك��ائ��ه��ا �ل���دول���ي���ني وع���ل���ى وجه 
�خل�����س��و���ص و����س��ن��ط��ن، �ل��ت��ي تنظر 
�جلنوبية  ك��وري��ا  �ىل  متز�يد  ب�سكل 
�أن��ه��ا م��ن��اف�����ص يف ه���ذ� �لقطاع  ع��ل��ى 
�ل�سركات  من  للعديد  للغاية  �ملربح 

�لأمريكية.
من  �ل����ن����م����وذج  ه������ذ�  �أن  ورغ�������م     
من  مّكن  قد  �لتكنولوجية  �لتبعية 
قوية،  دف���اع  ل�سناعة  ���س��ري��ع  ت��ط��ور 
ُتطرح  ����س��ت��د�م��ت��ه��ا  م�����س��األ��ة  �أن  �إل 
كوريا  �ل��دف��اع يف  �سناعة  �ن  �ل��ي��وم. 
�لو�سول  ع��ل��ى  ت��و���س��ك  �جل��ن��وب��ي��ة 
يتم  ح��ي��ث  �حل���رج���ة  �ل��ن��ق��ط��ة  �إىل 
�سركائها،  ح�����س��اب  ع��ل��ى  �إن���ت���اج���ه���ا 
يف  بالت�سكيك  يخاطر  �ل���ذي  �لأم���ر 
م�سار�ن  وهناك  �لتنموي.  منوذجها 
���س��ي��ول: �حلفاظ  �أم�����ام  م��ف��ت��وح��ان 
�لتبعية هذه على  ��سر�تيجية  على 
�ل�سر�تيجي  ����س��ت��ق���ل��ه��ا  ح�����س��اب 
طموحاتها  �أن  رغ�����م  و�ل����ت����ج����اري 
�لتحّرر  �أو  ع���ال���ي���ة،  �ل��ت�����س��دي��ري��ة 
�لتكنولوجي  �لرت�����ه�����ان  ن����ر  م����ن 
م���ن خ����ل ����س��ت��ث��م��ار�ت ���س��خ��م��ة يف 
�لبحث و�لتطوير �سرورية من �أجل 

“كورّية” �سناعتها و�أنظمتها.

تاأ�س�ست �سناعة �لدفاع على يد �لرئي�ص بارك ت�سونغ هي

�سناعة �لأ�سلحة يف كوريا �جلنوبية تنمو ب�سرعة

ت�ساعد �لتوتر مع كوريا �ل�سمالية دفع �ىل هذ� �خليار

�سناعة وطنية تزود �لقو�ت �مل�سلحة  �لكورية �جلنوبية

�ل�س�ح �لكوري �جلنوبي ي�سدر

مل  �لتي  �لتقنيات  بع�ص  يف  �أج��ان��ب 
�ل�ست�سهاد  وميكننا  �إت��ق��ان��ه��ا.  ي��ت��م 
كيه-2،  �ل��ق��ت��ال��ي��ة  �ل��دب��اب��ة  مب��ث��ال 
�سركة هوند�ي ولكنها  تنتجها  �لتي 
�أ�سل  م����ن  ح���رك���ة  ن���اق���ل  ت��ت�����س��م��ن 

�أملاين.

االرتهان التكنولوجي نتاج 
حتكيم براغماتي

�لتكنولوجية  �لتبعّية  �ختيار  �إن     
وبع�ص  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات  جت�����اه 
�نها  م����ع  �لأوروب�������ي�������ني،  �ل�������س���رك���اء 
حت������د م������ن �ل�����س����ت����ق�����ل �ل�����ذ�ت�����ي 
نتيجة  ه���و  ل��ل��ب��ل��د،  �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي 
�قت�سادها  فرغم  بر�غماتي.  ح�ساب 
�جلنوبية  ك��وري��ا  تتمتع  ل  �مل��زده��ر، 
�لهائلة  �ل���س��ت��ث��م��اري��ة  ب���ال���ق���در�ت 
دفاعي  بيئي  �ل�زمة لتطوير نظام 
كما  ع��ق��ود  ب�سعة  غ�سون  يف  ك��ام��ل 

متكنت �ل�سني من �لقيام به.
�لتي  �لغربية،  �أوروب��ا  بلد�ن    ومثل 
نق�ص  ب�سبب  �لثمانينات  منذ  �سعت 
بر�جمها  جتميع  �إىل  �ملالية  �مل���و�رد 
�لتنموية من �أجل تقا�سم �لتكاليف، 
�ل���دف���اع يف كوريا  �ع��ت��م��دت ���س��ن��اع��ة 
�لتو�زن  على  ن�ساأتها  منذ  �جلنوبية 
ب���ني �لأم������و�ل �مل�����س��ت��ث��م��رة و�لأرب�����اح 

�مل�ستلمة.
  ويتم تعزيز هذ� �للتز�م بالنتيجة 
من خ�ل تقا�سم �ملهام بني �لوكالت 
حيث  �خل��و����ص،  و�لفاعلني  �لعامة 
ك��ب��ًر� من  �ل�����س��رك��ات ج���زًء  تتحمل 
لتطوير  �ل�����زم����ة  �ل����س���ت���ث���م���ار�ت 
�ملثال  ويو�سح  �لدفاعية.  �ملنتجات 
�لكورية  �مل��ق��ات��ل��ة  ل��ربن��ام��ج  �لأخ����ر 
�ل��ت��ج��ري��ب��ي��ة مت����اًم����ا ه�����ذ� �ل����ت����اآزر، 
 60 توفر  �لكورية  �لدولة  �أن  حيث 
�لربنامج،  متويل  م��ن  فقط  باملائة 
و�سناعات �لف�ساء �لكورية م�سوؤولة 
�لأم����������و�ل  م�����ن  ب����امل����ائ����ة   20 ع�����ن 

�مل�ستثمرة.

عن �لعرو�ص �ملناف�سة، و�لذهاب �إىل 
�إ�سد�ر�ت  لت�سميم  ذل��ك  م��ن  �أب��ع��د 
ل�أنظمة  “خم�سو�سة”  ج��دي��دة 
مو��سفات  �أف�����س��ل  لتلبية  �حل��ال��ي��ة 

�حلرفاء.

حدود التبعية التكنولوجية
   ورغم هذ� �ملوقع �لناجح يف �أ�سو�ق 
�ل���ت�������س���دي���ر، ف������اإن و����س���ع �لرت����ه����ان 
�لغربيني،  ل��ل�����س��رك��اء  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
بقيادة �لوليات �ملتحدة، ميثل قيوًد� 
عديدة على �سناعة �لدفاع يف كوريا 

�جلنوبية.
�سناعة  و�ج����ه����ت  �ل����ب����د�ي����ة،  يف     
ك���وري���ا �جل��ن��وب��ي��ة عدة  �ل����دف����اع يف 
ع���ق���ب���ات م�����ن ح���ي���ث �لن������دم������اج يف 
�لثمانينات.  منذ  و�لتنمية،  �ل�سوق 
و��سنطن  متار�سها  �لتي  �لرقابة  �إن 
ع��ل��ى ت�����س��دي��ر �مل���ع���د�ت �ل��ت��ي ت�سم 
م��ك��ون��ات �أم��ري��ك��ي��ة، مب��وج��ب لو�ئح 
�ل��ت��ج��ارة �ل��دول��ي��ة يف �لأ���س��ل��ح��ة، قد 
�آف��اق �لت�سدير يف �سيول.  حدت من 
 T-50 تدريب  طائرة  بيع  منع  �إن 
2011، و�لذي  �أوزبك�ستان عام  �إىل 
لوكهيد  �سركة  مت تربيره مب�ساركة 
مثال  ه����و  ت�����س��م��ي��م��ه��ا،  يف  م����ارت����ن 
�ل�سادر�ت  مر�قبة  ومتثل  ملمو�ص. 
�أنظمة  تطوير  يعيق  عن�سًر�  ا  �أي�سً
م��ع��ي��ن��ة، ح��ي��ث ي��ج��د �ل���ف���اع���ل���ون يف 
و�لتكنولوجية  �ل�سناعية  �لقاعدة 
عالقني  �أنف�سهم  �لكورية  �لدفاعية 
للعمل  �لتكنولوجية  �ل�سرورة  بني 
و�لرقابة  �لأج��ن��ب��ي��ة،  �ل�����س��رك��ات  م��ع 
�لتي متار�سها �سلطاتهم على �آفاقها 
�لتجارية. ودفعت هذه �لقيود �سيول 
�أوروبيني  ���س��رك��اء  ع��ن  �ل��ب��ح��ث  �إىل 

جدد، مثل �إيربا�ص و�إم بي دي �إيه.
   ث����ان����ًي����ا، م���ن���ع م����وق����ع �لرت����ه����ان 
حتى  �جلنوبية  كوريا  �لتكنولوجي 
�ملعرفة  ب��ع�����ص  ت���ط���وي���ر  م����ن  �لآن 
�لهامة، نظًر� لأن �ل�سر�ء من �لرف 

�إن  �لأمريكية.  و�لت�سليح  �ل��ط��ر�ن 
تكاليف �لإنتاج �ملنخف�سة �لتي �سمح 
منذ  لل�سناعة  �ل�سريع  �لتطور  بها 
�ل�سبعينات و�ملرتبطة بنمو قطاعات 
�لكيماويات وبناء �ل�سفن و�ل�سناعات 
�ل��ف��رة، تعطي  �لثقيلة خ���ل ه��ذه 
لتقدمي  ت��ن��اف�����س��ي��ة  ح��ج��ًج��ا  ���س��ي��ول 
خ���دم���ات ���س��رك��ات��ه��ا ك��م��ق��اول��ني من 
ت���ردد  و����س��ن��ط��ن. ول  �ل��ب��اط��ن يف 
�لأ�سلحة  ع��ق��ود  رب���ط  يف  حكومتها 
ب��ال��ب��ح��ث ع��ن ف��ر���ص �ق��ت�����س��ادي��ة يف 
من  يت�سح  كما  �مل��دن��ي��ة،  �لقطاعات 
لإدخال  دوغ��ص  ماكدونيل  عر�ص 
�ل�������س���رك���ات �ل���ك���وري���ة �جل��ن��وب��ي��ة يف 

توجيه القاعدة ال�شناعية 
والتكنولوجية الدفاعية 
للت�شدير ل�شمان ربحيتها

ك���م���زّود  دوره������ا  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة     
تهدف  �ل��وط��ن��ي��ة،  �مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�جلنوبية  ك��وري��ا  يف  �ل��دف��اع  �سناعة 
زبائن  ج�����ذب  �إىل  �ل����ب����د�ي����ة  م���ن���ذ 
منتظمة  ع��و�ئ��د  ل�سمان  للت�سدير 
وب�����ال�����ت�����ايل ������س����ت����م����ر�ر �ل����ن����م����و يف 
ه����ذ� �ل���ق���ط���اع. وي���ت���م �ل��ت��ع��ب��ر عن 
بطريقتني  �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة  ه����ذه 
�لفاعلون  يحاول  �أوًل،  خمتلفتني: 
�جلنوبية  ك���وري���ا  يف  �ل�����س��ن��اع��ي��ون 
ل�سركات  ك��م��زودي��ن  �أنف�سهم  و���س��ع 

د�ي���و  ب��و����س��ط��ة  و2019   2017
�لبحرية،  و�لهند�سة  �ل�سفن  لبناء 
ه���اوت���زر من  ث��ان��در  و����س���ر�ء كيه-9 
يف  و�إ�ستونيا  وفنلند�  �ل��رنوي��ج  قبل 
عقد  ت��وق��ي��ع  �أو  و2018،   2017
ب�  تزويدها  �أج��ل  من  �إندوني�سيا  مع 
6 غو��سات من نوع ت�سانغ بوغو عام 

.2011
   هذه �لقدرة �لتناف�سية هي نتيجة 
��سر�تيجية عمل فعالة، و�لتي تقوم 
��ستخد�م  هو  �لأول  عن�سرين:  على 
�ملغلقة  �لأ�سو�ق  لدمج  �لناتو  معيار 
مع �لأنظمة غر �لغربية، على غر�ر 
للتمّيز  و�لثاين هو جهد  بريطانيا. 

�إن��ت��اج ط��ائ��ر�ت��ه��ا، و�ل��ت��ي مت  �سل�سلة 
دجمها كتعوي�ص �سناعي يف مقرح 
بيع طائر�ت �ف-18 خ�ل برنامج 

�ملقات�ت �لكورية.
   ثانًيا، لقد حتقق �لبحث عن �أرباح 
�لأول  �لعقد  �أو�ئ����ل  منذ  �لت�سدير 
مع  و�لع�سرين،  �حل��ادي  �لقرن  من 
�لكورية  �لأن��ظ��م��ة  مبيعات  �ن��ت�����س��ار 
�جل��ن��وب��ي��ة دول���ًي���ا، مب��ا يف ذل���ك �إىل 
و�لتي  �ل��ن��ات��و  �لأع�������س���اء يف  �ل�����دول 
وتكنولوجية  �سناعية  قاعدة  لديها 
وت�سمل  ���س��ل��ب��ة.  وط���ن���ي���ة  دف���اع���ي���ة 
�لأم���ث���ل���ة ب��ي��ع 4 ���س��ف��ن �إم������د�د �إىل 
بني  ت�سليمها  مت  �مل��ت��ح��دة،  �مل��م��ل��ك��ة 

مكنت ا�شرتاتيجية االإنتاج مبوجب الرتخي�ض وال�شراكة مع ال�شركات االأجنبية من احل�شول ب�شرعة على اأداة �شناعية فعالة

التطور ال�سريع ل�سناعة دفاع قوية, ال يحول دون طرح م�ساألة ا�ستدامتها

انت�سار مبيعات االأنظمة الكورية اجلنوبية 
دولًيا, مبا يف ذلك اإىل الدول االأع�ساء يف الناتو 

 رغم موقعها الناجح يف اأ�سواق الت�سدير, فاإن 
و�سع التبعية التكنولوجية, ي�سكل قيوًدا عديدة 

اأ�شبحت كوريا اجلنوبية تا�شع اأكرب م�شدر 
لالأ�شلحة يف العامل خالل الفرتة 2020-2016
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املال والأعمال

اال�س���تلهام م�ن 
كينيدي  ج��ون 
اأزم�����������ة  يف 
ال�����س��واري��خ 
ال����ك����وب����ي����ة

ع������ام 1962 

باملوافقة على �شفقة خروت�شوف, رمبا يكون جون كينيدي قد منع مبفرده احلرب العاملية الثالثة

 هل من املمكن احلفاظ على �شرية هذا االلتزام يف عامل اليوم الذي حتا�شره و�شائل االإعالم وال�شبكات االجتماعية؟

للخروج من االأزمة االأوكرانية:

ميكن اأن يعر�س بايدن اتفاقية �سرية على بوتني...!
•• الفجر -فريد كابالن 
ترجمة خرية ال�صيباين

احلــدود  على  رو�شية  ــوات  ق ــود  وج ا�شتمرار  مــع     
يتحدث  كبرية.  احلــرب  خماطر  تظل  االأوكرانية, 
اإمكانية  عن  بوتني  وفالدميري  بايدن  جو  الرئي�شان 

التو�شل اإىل حل دبلوما�شي, من �شاأنه اأن مينح بوتني 
التي  االأزمــة  من  للخروج  الوجه  ماء  حلفظ  و�شيلة 

خلقها.
اإذا كانا ي�شتطيعان ويريدان ابتكار     ال�شوؤال هو ما 
ت�شابك  كثافة  اإىل  بالنظر  للطرفني,  مقبول  اتفاق 
امل�شالح املت�شاربة وراء هذا ال�شراع. هناك طريقة 

اأن  لبايدن  ميكن  واحـــدة:  دفعـــة  فتيلهـــا  لنـــزع 
ي�شتلهم من جون كينيدي ويعر�ض �شفقة �شرية على 

بوتني.
بوتني  بني  �شاعة  ا�شتمرت  هاتفية  حمادثة  بعد     
البيت  بيان  اأظهر  فرباير,   12 ال�شبت  يوم  وبايدن 
االأبي�ض اأنه يبدو ال �شيء قد تغري؛ وجاء يف البيان 

املتحدة  الواليات  اأن  من  اأخرى  مرة  حذر  بايدن  اأن 
اإذا  وبق�شوة”  ب�شرعة  الثمن  “تدفع  رو�شيا  �شتجعل 

غزت اأوكرانيا. 
   ومع ذلك, يف موؤمتر �شحفي يف مو�شكو يف وقت الحق 
من نف�ض اليوم, ك�شف م�شت�شار بوتني يوري اأو�شاكوف, 

اأن املحادثة قد ذهبت اإىل اأبعد من ذلك بكثري.

كيندي وخروت�سيف نزعا �لفتيل �سريا

هل يلب�ص بوتني جلد خروت�سيف؟

هل يقبل بايدن باتفاق �سري؟

وليام برنز قد يكون رجل �ملهمة

زيلين�سكي وجتّرع �لدو�ء �ملر

كينيدي بالنفي(.
   هل �سيكون من �ملمكن �حلفاظ 
ع���ل���ى ����س���ري���ة ه������ذ� �لل������ت������ز�م يف 
بو�سائل  �مل��ح��ا���س��ر  �ل���ي���وم  ع����امل 
�لجتماعية؟  و�ل�سبكات  �لإع���م 
كينيدي  �ل���ت���ق���ى   ،1962 ع�����ام 
ع�سر  ث���ث��ة  طيلة  وم�����س��ت�����س��اروه 
ي��وًم��ا يف غ��رف��ة جم��ل�����ص �ل����وزر�ء 
لهذه  ذك���ر  �أي  ي��ت�����س��ّرب  �ن  دون 
�لجتماعات �إىل �ل�سحافة. وهذ� 
لكن  �ليوم.  تخّيله  ي�ستحيل  �مر 
ماذ� عن �سفقة �سرية مع بوتني، 
�لأ�سر�ر  مت��ث��ل  ل  �ل����ذي  �ل��رج��ل 

عنده م�سكلة؟
ل��ل��ق��ي��ام بذلك  ه�����ذه ط���ري���ق���ة     

-رمبا.

بع�ض االحتماالت
�أن ير�سل بايدن مبعوًثا     ميكن 
�سرًيا �إىل بوتني. قد يكون مدير 
وك��ال��ة �مل��خ��اب��ر�ت �مل��رك��زي��ة وليام 
برنز �ختياًر� جيًد�؛ لقد �سبق �ن 
مو�سكو.  �إىل  �سرية  برح�ت  قام 
�إىل  ب����رن����ز  ي����ذه����ب  �أن  مي���ك���ن 
�أوكر�نيا  ي��ل��ي:  م��ا  وي��ق��دم  ه��ن��اك 
�إىل �لناتو طاملا بايدن  لن تن�سم 
وج���ه���ة نظر  م����ن  �ل�������س���ل���ط���ة.  يف 
ع��م��ل��ي��ة، ه���ذ� ه��و �حل���د �لأق�سى 
�لرئي�ص.  به  يعد  �أن  �ل��ذي ميكن 
�أعلن  �إذ�  ي�سيف،  ق��د  ذل��ك،  وم��ع 
�ل�سفقة  ف��اإن  علًنا،  تعهده  بوتني 
���س��ت��ن��ت��ه��ي -ول��ي��ك��ن م���ت���اأك���ًد� من 
�ن�سمام �أوكر�نيا �إىل �لناتو بد�ية 

من �لأ�سبوع �ملقبل.
�إذ�  ��ا،  �أي�����سً ب��رن��ز  ق��د ي�سيف     
�سحبت رو�سيا قو�تها من �أوكر�نيا 
�لأ�سلية،  قو�عدها  �إىل  و�أعادتها 
قدمه  ما  كل  �سيفعل  بايدن  ف��اإن 
ويتخذ  �ل�����س��اب��ق��ة،  �مل���ح���ادث���ات  يف 
�لثقة  ل�ستعادة  خمتلفة  خطو�ت 
�ل�ستقر�ر  وحتقيق  �لبلدين  بني 

يف �لع�قات بينهما.
�إىل     بع�ص �لحتمالت: �لعودة 
�لتي  �ملفتوحة  �لأج����و�ء  معاهدة 
تهدف �إىل �ل�سيطرة على �لأ�سلحة 
�لرئي�ص  م��ن��ه��ا  �ن�����س��ح��ب  �ل���ت���ي 
تر�مب. فلر�قب �ملفت�سون جميع 
وعمليات  �لع�سكرية  �ل��ت��دري��ب��ات 

ن�سر �ل�سو�ريخ يف �ملنطقة.
 وت��ن��ظ��ي��م م���وؤمت���ر ح����ول �لأم����ن 
�لعتبار�ت  ل��ي�����س��م��ل  �لأوروب��������ي، 
و�ل�سو�غل  ب��امل�����س��ال��ح  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�ل��رو���س��ي��ة. وم��ف��او���س��ات مفتوحة 
�تفاقيات  يف  �ل��غ��م��و���ص  ل��ت��ب��دي��د 
�إط�ق  وق���ف  م��ع��اه��دة  مين�سك، 
�ل��ت��ي وق��ع��ت��ه��ا رو�سيا  �ل��ن��ار ه���ذه 
ولكن   2015 ع����ام  و�أوك����ر�ن����ي����ا 
حالت  �لتف�سر  يف  �لخ��ت���ف��ات 

دون تنفيذها. 
�أمريكيون  وقد حتدث م�سوؤولون 
ورو�ص كبار عن ��ستئناف �تفاقات 
من  ل��ل��خ��روج  ك��ط��ري��ق��ة  مين�سك 
�لأزم���ة. وق��د ح��ان �لوقت لو�سع 

هذ� �لقر�ح يف �لختبار.
    �أخًر�، �سيتعني على زيلين�سكي 
�مل��و�ف��ق��ة على �ل��ت��وق��ف ع��ن طلب 
مقابل  �ل���ن���ات���و،  �إىل  �لن�����س��م��ام 
وم�ساعد�ت  �أم���ن���ي���ة  ����س���م���ان���ات 
هذ�  �ل��ن��ط��اق.  و����س��ع��ة  �قت�سادية 
�أي�سا يجب �أن يبقى طي �لكتمان، 
�ل�سلطة  م���ن  ب���ه  �لإط����اح����ة  مل��ن��ع 
�لأوكر�نيني  �لقوميني  قبل  م��ن 

�ملتطرفني.
�أن  ل��ب��وت��ني  �سي�سمح  ه���ذ�  ك��ل      
�أخربتكم  “لقد  ل��ل��ع��امل:  ي�سرخ 
�أن�����ن�����ي ك���ن���ت �أج���������ري ت���دري���ب���ات 

ع�سكرية فقط”. 
و�سيكون ر��سيا عن �أخذ خماوفه 
�لأم��ن��ي��ة يف �لع���ت���ب���ار، وق���د يتم 

�لإ�سادة به كرجل �س�م.
   هل هذه �لحتمالت ممكنة؟ ل 
نو�يا  على  �لكثر  يعتمد  �ع��رف. 

بوتني.
 �إذ� ك���ان ك���ل م���ا ي���ري���ده ه���و حل 
ق�سية �أوكر�نيا بالقوة يف �لأيام �أو 
فيمكن  �ملقبلة،  �لقليلة  �لأ�سابيع 
�أن يربم جميع �ل�سفقات  لبايدن 
�سيء.  ينجح  فلن  ي��ري��ده��ا،  �لتي 
و�إذ� كان يبحث عن خمرج يحفظ 
ت���ك���ون �سفقة  م����اء وج���ه���ه، ف��ق��د 
�لوحيد  �ل�سبيل  هي  كهذه  �سرية 

للخروج من �لأزمة.

�لطويل  �ل���ت���اري���خ  �إىل  و�أ������س�����ار 
قال،  كما  �لبلدين،  ب��ني  للتعاون 
بايدن، و�سلط �ل�سوء على �لعديد 
من �لق�سايا �لتي ل تز�ل بحاجة 
�إىل �لتعاون ب�ساأنها، وعر�ص عدًد� 
من �لت�سويات �لدبلوما�سية حلل 
�لأزمة )هنا، مل يخ�ص �أو�ساكوف 
�إنه  بوتني  وق��ال  �لتفا�سيل(.  يف 
��ستكى  بينما  �لأم����ر،  يف  �سيفكر 
ي��ت��ج��اه��ل مطلبه  �ل��غ��رب  �أن  م��ن 
�لرئي�سي: �أل تن�سم �أوكر�نيا �إىل 
�لناتو �أبًد�. )مرة �أخرى بعد ذلك 
بقليل، �أكد موؤمتر �سحفي عقده 
“م�سوؤول كبر يف �لإد�رة” رو�ية 

�أو�ساكوف(.
    �تخذ بايدن وبوتني و�لرئي�ص 
�لأوكر�ين فولودمير زيلين�سكي، 
ب�������س���اأن هذ�  م����و�ق����ف م���ت�������س���ددة 
�إن �سيا�سة  �ملو�سوع: يقول بايدن 
�لناتو  يتبعها  �لتي  �ملفتوح  �لباب 
ل مي���ك���ن رف�����س��ه��ا ب�����س��ك��ل د�ئ����م 
لأوك��ر�ن��ي��ا؛ وي��ق��ول بوتني ل من 
زيلين�سكي،  �أم�����ا  ذل�����ك.  �مل��م��ك��ن 
ف����ي����و������س����ل ط����ل����ب �لن���������س����م����ام 
بقيادة  �ل��ع�����س��ك��ري  �حل���ل���ف  �إىل 
ت��ر�ج��ع عن  �أي  �ن  �لأم��ري��ك��ي��ني. 
على  �إل��ي��ه  �سُينظر  �مل��و�ق��ف  ه���ذه 
م�سد�قية  �ستتعّر�ص  �سعف:  �أنه 
ل�سربة؛  �مل����ت����ح����دة  �ل������ولي������ات 
و�سيخ�سر بوتني ما ير�ه فر�سته 
نفوذ  لإع��������ادة جم�����ال  �لأخ��������رة 
�لغربية؛  ح���دوده���ا  �إىل  رو���س��ي��ا 
و�سيتعر�ص زيلين�سكي للم�سايقة 
�ملناه�سني  �ل��ق��وم��ي��ني  ق��ب��ل  م��ن 
حل  �أي  يعتربون  �لذين  لرو�سيا 

و�سط خيانة.
للخروج  ط��ري��ق��ة  ه���ن���اك  ه���ل     
م��ن ه��ذ� م��ع حفظ م��اء �لوجه؟ 
هنا  �لك��سيكية  �حل��ال��ة  در����س��ة 
عام  �لكوبية  �ل�سو�ريخ  �أزم��ة  هي 
1962، رغم �أنه حتى �ليوم، بعد 
وقوعها  من  عاًما  و�ستني  خم�سة 
)وخ��م�����س��ة وث����ث���ون ع���اًم���ا بعد 
رف���ع �ل�����س��ري��ة ع��ن ج��م��ي��ع وثائق 
قلة  �لب��ي�����ص(،  �لبيت  و���س��ج���ت 
�مل��وؤرخ��ني، ول �سحفي و�حد  من 
كيف  كامل  ب�سكل  فهمو�  تقريًبا، 

مت نزع فتيل تلك �لأزمة.

�شرط واحد فقط: ال�شرية
   يف خطوة يائ�سة، �أر�سل �ل�سكرتر 
ل�حتاد  �ل�سيوعي  للحزب  �لأول 
خروت�سوف  نيكيتا  �ل�����س��وف��ي��ات��ي 
نووية  ب����روؤو�����ص  ����س���و�ري���خ  ����س���ر� 
�أعلن  ب��ع��ام،  ذل��ك  ك��وب��ا. قبل  �إىل 
“فجوة  �أن  �أمريكيون  م�سوؤولون 
وكالتهم  تقييم  �أي  �ل�سو�ريخ”، 
�ل�سوفياتي  للتفوق  �ل�ستخبارية 
�ل�سو�ريخ  يف  �ملفر�ص  �ل�ساحق 
هي  للقار�ت،  �لعابرة  �لبالي�ستية 

�أ�سطورة.
�ل�ستط�ع  �أق��م��ار  ك�سفت  لقد    
لل�سوفيات  يكن  �أن��ه مل  �جل��دي��دة 
�ل�سو�ريخ؛  �أربعة من هذه  �سوى 
جتاوزتهم  �مل��ت��ح��دة  ف���ال���ولي���ات 
بكثر. لقد رّوج خروت�سوف لهذه 
م�سانعه  ب���اأن  بالتباهي  �ل��رو�ي��ة 
�سنعت �سو�ريخ “مثل �لنقانق”. 
�لو�سع  �أن  عرفنا  �أننا  �أدرك  �لآن 
لي�ص كذلك. كان يخ�سى �أن تكون 
لهجوم  ت�ستعد  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�ل�سوفياتي.  �لحت���اد  �سد  ن���ووي 
للرد.  و�سائل  ميلك  ل  �أن���ه  علما 
�سو�ريخ  �أر�����س����ل  ول��ل��ت��ع��وي�����ص، 

متو�سطة �ملدى �إىل كوبا.
�لرحلة مل تكن �سرية  �ن     غر 
�أكتوبر،   14 �لكفاية. يف  مبا فيه 
�أمريكية  جت�س�ص  طائرة  �ساهدت 
�سحنة من  �أول   U-2 من ط��ر�ز 
�ل�������س���و�ري���خ ي��ت��م ت��رك��ي��ب��ه��ا على 
�لتقى  ي���وم���ني،  ب��ع��د  �جل����زي����رة. 
بكبار  ك��ي��ن��ي��دي  ج����ون  �ل��رئ��ي�����ص 
جمل�ص  غ���رف���ة  يف  م�����س��ت�����س��اري��ه 
وعلى  �لأب��ي�����ص.  بالبيت  �ل����وزر�ء 
مد�ر �لث�ثة ع�سر يوًما �لتالية، 
�لقر�ر�ت  ملناق�سة  ي��وم��ًي��ا  �ل��ت��ق��و� 
)�سجل  �ت���خ���اذه���ا  ي��ت��ع��ني  �ل���ت���ي 
ك���ي���ن���ي���دي ه�������ذه �لج����ت����م����اع����ات 
وه����ذه  م�����س��ت�����س��اري��ه.  ع���ل���م  دون 
يف  �لآن  م���ت���اح���ة  �ل���ت�������س���ج���ي����ت 
ن�سر  ك��ن��ي��دي، ومت  م��ك��ت��ب��ة ج���ون 

�لن�سو�ص(.

�أكتوبر،   18 يف  م����ا،  وق����ت  يف     
ت�������س���اءل ك��ي��ن��ي��دي ع��م��ا ي�����دور يف 
ر�أ����ص خ��روت�����س��وف ح��ًق��ا. لب��د �أن 
ل  �أن���ه  يعلم  �ل�سوفياتي  �ل��زع��ي��م 
ي�����س��ت��ط��ي��ع �لن��ت�����س��ار. رمب����ا كان 
فقط بحاجة �إىل طريقة لإخر�ج 
�سو�ريخه مع حفظ ماء �لوجه. 
�أن���ه رمب��ا ميكننا  كينيدي  �ق���رح 
يف  ب��د�أت  “�إذ�  خروت�سوف،  �إخبار 
تلك  باإخر�ج  ف�سنقوم  �إخر�جهم، 

�ملوجودة لدينا يف تركيا”.
 وك���ان���ت �ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة قد 
متو�سطة  �سو�ريخ  حينها  ن�سرت 
هناك  ن����ووي����ة  ب�����روؤو������ص  �مل�������دى 
�لحتاد  جنوب  ت�سرب  �أن  ميكن 
من  �أي  ي�����ول  مل  �ل�������س���وف���ي���ات���ي. 
م�ست�ساري كينيدي �أدنى قدر من 

�لهتمام مل�حظاته.
   بعد ت�سعة �أيام، وبعد �لعديد من 
�ل��ل��ح��ظ��ات �مل��ت��وت��رة ل��ل��غ��اي��ة، قّدم 
خروت�سوف نف�ص �لعر�ص ع�نية 
-���س��ي��خ��رج ���س��و�ري��خ��ه م���ن كوبا 
تركيا.  م��ن  �سو�ريخنا  �أزل��ن��ا  �إذ� 
�أحب كينيدي �لفكرة على �لفور. 
يف  رج����ل  �أي  ن��ظ��ر  “يف  و�أو�����س����ح 
�لأمم �ملتحدة، و�أي رجل عق�ين، 

�سيبدو هذ� ترتيبا عادل«.

�إىل �لناتو قبل زمن طويل �إن مل 
يكن مطلقا.

   �أب�سطها هو قبول بايدن �قر�ح 
�لناتو  دخ������ول  -وح����ظ����ر  ب���وت���ني 
لكن  �لأب�����د.  �إىل  �أوك���ر�ن���ي���ا  ع��ل��ى 
ه��ذ� �حل��ل يطرح ث���ث م�ساكل. 
�لوفاء  �مل�ستحيل  بد�ية، وعد من 
به؛ حتى لو �أر�د بايدن ذلك، ف� 
�ن�سمام  ل�ستبعاد  طريقة  توجد 
�أوكر�نيا �إىل �لأبد. ثانًيا، �ستكون 
نهاية �لنفوذ �لأمريكي يف �لعامل، 
و�سي�سعى جميع �حللفاء �لآخرين 
حتى  ج��دي��دة.  حامية  �إىل  قريًبا 
كان   1962 ع��ام  كينيدي  ج��ون 
يعلم �أنه ل ي�ستطيع قبول �قر�ح 
عليه  وك��ان  ع�نية.  خروت�سوف 
�أنه  )ح��ت��ى  ���س��ر�ً  �لأم����ر  يبقي  �أن 
كذب على �سلفه، دو�يت �أيزنهاور. 
ذي  �ل�سابق  �جل��رن�ل  �أبلغ  عندما 
�خل��م�����ص جن����وم ب����اأن �لأزم������ة قد 
�نتهت، �ساأله �أيزنهاور عما �إذ� كان 
فاأجاب  ���س��ري��ة.  �سفقة  �أب����رم  ق��د 

وزير  ك��ي��ن��ي��دي،  روب����رت  �سقيقه، 
ا  �أي�سً ع����ار�����ص  )�ل�������ذي  �ل����ع����دل 
�ت���ف���اق���ي���ة ت����ب����ادل �ل�������س���و�ري���خ( 
�ل�سوفياتي  �ل�سفر  �إىل  بالذهاب 
�أن��ات��ويل دوب��ري��ن��ني و�إخ��ب��اره �أننا 
ولكن  �ل��و���س��ط،  �حل��ل  ه��ذ�  قبلنا 
و�إذ�  �سر�ً.  يظل  �أن  وحيد  ب�سرط 
قبولهم  ع���ن  �ل�����س��وف��ي��ات  ك�����س��ف 
�إلغاوؤها  ف�سيتم  �لتفاقية،  لهذه 

على �لفور.
ل�ستة  ب�سروطه  كينيدي  عهد     
فقط من م�ست�ساريه )كان يخ�سى 
ب�سدة �لعو�قب �ل�سيا�سية للتو�سل 

�إىل حل و�سط مع �لكرملني(. 
�لعامل،  وبقية  �لخرين  وباجتاه 
طور ق�سة مفادها �أنه رف�ص تبادل 
من  بدًل  و�فق  ولكنه  �ل�سو�ريخ، 
ذلك على �قر�ح من خروت�سوف 
�ل�����س��اب��ق: و�فق  �ل���ي���وم  ق��دم��ه يف 
�إذ�  �لأخر على �سحب �سو�ريخه 
وعد كينيدي بعدم غزو �جلزيرة 

�ل�سيوعية كوبا �أبًد�.

-لي�ص  م�ست�ساريه  جميع  لكن     
ف��ق��ط �جل����رن�لت ول��ك��ن �ل����وزر�ء 
ا -عار�سو� هذه �لفكرة �لتي  �أي�سً

�عتربوها خطرة.
حثه  �ل�سغط!”  يف  “��ستمّر   
�لدفاع.  وزي����ر  م��ك��ن��م��ار�  روب�����رت 
�لقومي  �لأم����ن  م�ست�سار  وح���ذر 
ب�سوت  ب�����ون�����دي،  ج�������ورج  م������اك 
يرتع�ص من �لغ�سب: “�إذ� بد� �أننا 
نبادل �لدفاع عن تركيا بالتهديد 
يف كوبا، ف�سن�سهد تر�جعاً جذرياً” 

يف �ل�سلطة.
�لأت��������ر�ك  �أن  �آخ���������رون  وت����وق����ع   
م�سد�قيتنا  و�أن  �����س����ُي����ذل����ون، 
نهاية  �سيكون  ذل��ك  و�أن  �ستدمر، 
�ل��ن��ات��و. ك���ل ه���ذ� ب��ي��ن��م��ا مل تكن 
�همية  ذ�ت  تركيا  يف  �ل�����س��و�ري��خ 
-كان هناك خم�سة ع�سر �ساروًخا 
قريًبا  ��ستبد�لها  �سيتم  –وكان 
ب�سو�ريخ  حم��م��ل��ة  ب���غ���و�����س���ات 

بولري�ص، �أكرث موثوقية.
كينيدي  �لرئي�ص  �أم���ر  �أخ����ًر�،     

يليها  �أي����ام،  خم�سة  طيلة  ي��وم��ًي��ا 
غزو بري للجزيرة.

 وك������ان������ت ب����ع���������ص �ل���������س����و�ري����خ 
بالفعل  جم���ه���زة  �ل�����س��وف��ي��ات��ي��ة 
بروؤو�ص حربية نووية؛ وكان من 

�ملمكن �إط�قها �نتقاما.
 ورغم �أنه مل يكن معروًفا يف ذلك 
�سًر�  �ل�سوفيات  ن�سر  �لوقت، فقد 
�أل��ف جندي يف كوبا ملو�جهة   40
بعبارة  حم��ت��م��ل.  �أم���ري���ك���ي  غ����زو 
ع��ل��ى �سفقة  ب��امل��و�ف��ق��ة  �أخ������رى، 
خ���روت�������س���وف، رمب����ا ي���ك���ون جون 
�حلرب  مبفرده  منع  قد  كينيدي 

�لعاملية �لثالثة.
ب������الأزم������ة     م������ا ع������ق�����ة ه�������ذ� 
لقد  2022؟  ل��ع��ام  �لأوك���ر�ن���ي���ة 
ع����ر�����ص ب����وت����ني ح�����ً� -خم���رج���ا 
خ��ارج حلف  �أوكر�نيا  �إبقاء  -وه��و 
�جلميع،  و�سفه  -و�ل����ذي  �ل��ن��ات��و 
مب����ن ف��ي��ه��م ب����اي����دن، ب����اأن����ه غر 
م����ق����ب����ول، م�����ع �لع�����������ر�ف ب�����اأن 
�أوكر�نيا لن ُي�سمح لها بالن�سمام 

   يف �ل���ي���وم �ل���ت���ايل، �لأح�����د 29 
�سحب  خروت�سوف  �أعلن  �أكتوبر، 
�ل�سو�ريخ، و�أكد �لن�سخة �ملحّرفة 

ل�تفاق.

هل ميكن الدفاع عن
 مثل هذا ال�شر اليوم؟

    �ملثر للده�سة �أن هذ� �لرتيب 
ظل �سر�ً لفرة طويلة جًد�. وكان 
ل بد من �نتظار عام 1982، يف 
�لذكرى �لع�سرين ل�أزمة، عندما 
ك��ان وج��ود �لأ���س��رط��ة على و�سك 
وبندي  ماكنمار�  ك�سف  �لظهور، 
�لق�سة  �آخ�������رون  وم�����س��ت�����س��ارون 
م��ن��ه��ا )مل  ج����زء  -�أو  �حل��ق��ي��ق��ي��ة 
جميًعا  ع��ار���س��و�  باأنهم  يعرفو� 

هذه �لتفاقية �ل�سرية(.
�إىل هذ�  �ل��ت��و���س��ل  ي��ت��م  �إذ� مل     
تبد�أ  �أن  ي��ج��ب  ل���ك���ان  �لت����ف����اق، 
�ل�سربات �جلوية �لأمريكية بعد 
�أكتوبر   30 �لثنني  ي��وم  يومني، 
تقليدية  ق�����س��ف  غ�����ارة   500-
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تنازل/ بيع
�ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  ، �جلن�سية  �ل علي  �ل�سيد: جا�سم حممد عبد�لرحمن �حلمر  بان  ليكن معلوما للجميع 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن ن�سبة 50% من كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد: يو�سف حممد عبدى 
- �جلن�سية �ير�ن ، كما يرغب �ل�سيد جا�سم حممد عبد�لرحمن �حلمر �ل علي ، �جلن�سية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
يف �لبيع و�لتنازل عن ن�سبة 48% من كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد: ر��سد حممد عبدي �جلن�سية 
�ير�ن ،  كما يرغب �ل�سيد جا�سم حممد عبد�لرحمن �حلمر �ل علي ، �جلن�سية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لبيع 
10% وذلك �ىل �ل�سيدة/ حوريه ح�سن �سالح �حمد �ل علي ،  2% من كامل ح�سته �لبالغة  و�لتنازل عن ن�سبة 
مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  للتجارة(  �لوركيد  )رو�ق  �لرخ�سة  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  �جلن�سية 
�لتجاري من  �ل�سم  تغير   : �خرى  تعدي�ت   ، �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  �ل�سادرة من  رقم )775598(  رخ�سة 
)رو�ق �لوركيد للتجارة( �ىل )رو�ق �لوركيد للتجارة ذ م م( ، تنازل �ساحب �لرخ�سة لخرين. وعم�بن�ص �ملادة 
)14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� 
�لع�ن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لع�ن فمن لديه �ي 

�عر��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 
MOJAU_2022- 0050495 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

بني  �لرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  �لعام  �لعدل  �لكاتب  �سيقوم  �نه  �لعلم  يرجى 
�لأطر�ف �ملذكورة.

من �لطرف �لأول : �سليمان علي �سليمان خلفان �لنقبي ، �جلن�سية �لإمار�ت 
�إىل �لطرف �لثاين : علي �حمد �سعيد ر��سد �ليماحي ، �جلن�سية �لإمار�ت 

بال�سم �لتجاري )�للم�سة �ل�سفافة لتنظيف وتلميع �ل�سيار�ت(  ن�ساط �لرخ�سة )تنظيف 
وتلميع �ل�سيار�ت( و�ملرخ�ص من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية يف �ل�سارقة - رخ�سة مهنية 

رقم 788672 �ل�سادر بتاريخ 2021/6/23 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية �ل�سارقة. 
وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل

بعد �نق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإع�ن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70349

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم 34/2019/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 

�إ�سد�ر �لقر�ر بتوقيع �حلجز �لتنفيذي على �لعقار �ملرهون بدبي قطعة �لر�ص رقم )251( منطقة  مو�سوع �لدعوى : نلتم�ص من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة 
برج خليفة ، دبي - متهيد� لبيعها باملز�د �لعلني وفقا ل�إجر�ء�ت �ملعمول بها لدى د�ئرة �لأر��سي و�لأم�ك بدبي نظر �ملديونية �ملر�سدة يف ذمة �ملنفذ �سده 

�لبالغ قدرها 1.290.772.333.72 درهم
طالب �لتنفيذ: بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - �ص م ع - و�آخرون - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ص - بجو�ر غرفة جتارة و�سناعة دبي - هاتف رقم / 

  Emai/maliklaw@Emirates.net.ae  055/7016552 رقم  موبايل   -  04/3874225
وميثله : نوف يو�سف ح�سن علي ها�سم �حلمادي  

�ملطلوب �إع�نه : �ل�سيخ / خالد بن ز�يد بن �سقر �ل نهيان  
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - يعلن بو��سطة �لوكيل �لقانوين �ل�ستاذة / هند بابكر �لنور - جمموعة بن ز�يد - بوليفارد �ل�سيخ حممد بن ر��سد - منطقة د�ون 

khaled@binzayed.ae -  0506347021 - 2 تاون دبي - برج خليفة - مبنى بوليفارد ب�ز� - تاور
مو�سوع �لإع�ن : �ملنفذ �سده : جمموعة بن ز�يد )�سركة م�ساهمة عامة( و�سركة بن ز�يد للمقاولت 

�ملنفذ �سده : �سركة بن ز�يد ل��ستثمار - �ملنفذ �سده : �لأول �لقاب�سة 
�أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/2/23 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لث�ث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى 
�جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع 
20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باإعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل  تاأمني ليقل عن 
�جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خ�ل ع�سرة �أيام 
�لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غر ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خ�ل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر 
�لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �ر�ص ف�ساء - �ملنطقة : �خلليج 

�لتجاري - رقم �لر�ص 106 - رقم �لبلدية : 687 -346 - �مل�ساحة : 3812.92 مر مربع - �لتقييم : 90292157 درهم. 
م�حظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

 اعالن بالن�صر
للم�صتاأنف �صده للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى  
يف �صحيفتني اإحداهما ناطقة باللغة الإجنليزية  

يف الإ�صتئناف رقم 2022/88 مدين 
بناء علي طلب �مل�ستاأنف : علي مو�سى و�أولده للمقاولت 

�مل�ستاأنف �سده : حممد ر��سد فو�ز �لعا�سق 
رقم )337(  مبحكمة  �لدعوى  �إد�رة  �مام مكتب  �نت مكلف باحل�سور 
مذكرة  وت��ق��دمي  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �ل�سارقة  ��ستئناف 
�مل�ستند�ت وذلك يف يوم �خلمي�ص  �لدعوى مرفقا بها كافة  جو�بية على 
بو�سفك   - �أع����ه  رقمها  �مل��ذك��ور  �ل��دع��وى  يف   2022/2/24 �مل��و�ف��ق 

م�ستاأنف �سده.
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة  الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70197 العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

اإعالن مدعي عليه بالن�صر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004950 يف  الدعوى رقم
جمال  هاين  مديرها  وميثلها  م(  م  )ذ  �ملعدنية  لل�سناعات  جى  �ى  �ت�ص   : عليه  �ملدعي  �إىل 
1 �سربة رقم  �إمارة عجمان عجمان �ل�سناعية  �أبو�لغيط �سيد �أحمد. جمهول حمل �لإقامة : 

  4712908815 مكاين  رقم   5705 ب  �ص   067486157 رقم  هاتف   13،14
�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/3 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة 
�لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى رقم 6( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خ�ل مدة ل تزيد على 
بو�سفك مدعي   - �ع�ه  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  وذلك  �لن�سر  تاريخ  �يام من  ع�سرة 

عليه. حرر بتاريخ  2022/2/16 م.   
مكتب اخلدمات الق�صائية      
اإميان اأحمد العو�صي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004500 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد �بو �لقا�سم �بو �خلر  - جمهول حمل �لإقامة : عجمان - 
�ل�سناعية - دو�ر لكي - هاتف 0545137101  رقم مكاين 4668207455  

)باللغتني �لعربية و�لإجنليزية(
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/2/24 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى 2 - د�ئرة �ليوم 
�لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لو�حد( 
مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خ�ل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �ع�ه - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/8 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0005015 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �سيدلية فر�ست كر ل�ساحبها / حممد ندمي �أخر حممد عبد�هلل  
جمهول حمل �لإقامة : عجمان �لنعيمية )2( حمل رقم 4 �ص ب 20223 عجمان هاتف رقم 

 firstcare@hotmail.com �لإلكروين  �لربيد    0504538325
�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/2/23 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة 
�لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 6( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد، 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خ�ل مدة ل تزيد على 
بو�سفك مدعي   - �ع�ه  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  وذلك  �لن�سر  تاريخ  �يام من  ع�سرة 

عليه. حرر بتاريخ  2022/2/16 م.   
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مانوج جون جون ماثيو  
مدين  SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004447/ 

�إىل �ملحكوم عليه : مانوج جون جون ماثيو  
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ ��سرف �بر�هيم كوتى - �جلن�سية هندي  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أع�ه 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �سام� �لر�سوم و�مل�ساريف 111206  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أع�ه خ�ل )15( يوما من 
تاريخ �إع�نك / �إع�نكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

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

�ملرفوعة من : بنك �أبوظبي �لتجاري 
بوكالة : �ميان �لرفاعي للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية 

�سد �ملدعي عليه : طارق عارف ذبيان 
تكليفي خبر�  و�ملت�سمن   2022/2/7 يف  �مل��وؤرخ  دبي  كتاب حمكمة  �ىل  بال�سارة 
يف �لق�سية �ملذكورة �ع�ه نحيطكم علما بانه تقرر عقد �جتماع خربة يف �لق�سية 
على  �سباحا.   11.00 �ل�ساعة   2022/2/24 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ص  ي��وم  �مل��ذك��ورة 
و�لآلية  باجر�ء�ت  لع�مه  �خلبر  مكتب  بهاتف  بالإت�سال  عليه  �ملدعي  يلتزم  �ن 
�ملتبعة لعقد �لجتماع �ملر�د عقده بالتاريخ و�لتوقيت �ملبني �أع�ه ... علما �أن بيانات 

�لتو��سل مع مكتب �خلبر هي : هاتف رقم 04/2999000 
experts@alhilalcapital.ae : بريد �إلكروين

اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�صر اجتماع خربة

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 
يف  الدعوى 2022/32 تعيني خربة   

�سد / �ملتنازع �سده : فريد نورى �ف�سار 
�ملقامة من / �سهر�م �سرز�د �حمدنز�د �بنكار   

للمنازعات  �لودية  �لت�سوية  مبركز  �سدكم  مقامة  دعوى  هناك  �ن  مبا 
خبر�  ندبنا  مت  �نه  وحيث   ، خربة  تعيني   2022/32 رقم  �لدعوى  حتت 
ح�سابيا يف �لدعوى �ملذكورة �ع�ه فاننا وعم� باحكام قانون �لثبات ل�سنة 
�جتماع  ندعوكم حل�سور  �ملحاكم،  �مام  �عمال �خلربة  بخ�سو�ص  م   1992
�ملو�فق  �لث�ثاء  يوم  وذلك   ZOOM بعد عن طريق تطبيق  �خلربة عن 
2022/2/22 يف متام �ل�ساعة 12.00 ظهر� ،  ويرجى منكم �ح�سار كافة 

�مل�ستند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم ل�جتماع. 
اخلبري احل�صابي وامل�صريف  
حممد �صعيد ال�صريف 

اعــــالن بالن�صـــر
العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 

جتاري تنفيذ   2021/452
اإخطار باأداء الدين

اعالن املنفذ �شده/ عدنان يو�شف عبدالكرمي الب�شتاين
االمارات را�ض اخليمة الظيت - 0503776377

عن طريق الن�صر 
حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 

دائرة التنفيـذ
عبد�هلل  يو�سف  عليه/عدنان  �ملحكوم  �سد   ، �لتجاري  �بوظبي  له/بنك  �ملحكوم  طلب  على  بناء 
452 ل�سنة  عبد�لكرمي �لب�ستاين وعلى �لأمر �ل�سادر من قا�سي �لتنفيذ يف ملف �لتنفيذ رقم 
تنفيذ جتاري فاإننا نخطركم باأد�ء �لدين �مل�ستحق عليكم ومقد�ره )4471696.38(   2021
درهم فقط -خ�ل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ �لإخطار و�ل �سوف يتم بيع �لعقار �لعائد ملكيته 

للمحكوم عليه باملز�د �لعلني.
 قا�صي التنفيذ     

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى AJCFICIPOR2021 / 0004866 جتاري )جزئي( 
�إىل �ملدعى عليه : �لن�سمة ل�ستقد�م �ليدي �لعاملة

نحطيكم علما باأنه بتاريخ 2020/8/11م قد حكمت عليكم هذه �ملحكمة يف �لدع��������وى 
�ملذكورة بالرقم �أع�ه  �ملدعي : �سامل ر��سد �سامل ر��سد �ل�سام�سي

10125 درهم  �أن يرد للمدعي مبلغ  باإلز�م �ملدعى عليه  بالتايل : قررت �ملحكمة :- 
15/12/2021 وحتى �ل�سد�د  و�لفائدة بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �حلا�سل يف 
�لتام و�ألزمت �ملدعي عليه �لر�سوم و�مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة، 
ورف�ست ما عد� ذلك من �لطلبات. حكما قاب� ل��ستئناف خ�ل 30 يوما �عتبار� من 

�ليوم �لتايل ل�ست�مك ه�ذ� �لتبليت. حرر بتاريخ 2022/02/11 
حرر بو��سطة �ملوظف

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
الق�صية التنفيذية رقم 127 ل�صنة 2017 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(
�ملنفذ �سده / مركز �ل�سارقة ل��ستثمار ذ.م.م

�لعنو�ن: �ل�سارقة - �لنهدة - خلف �سارع �لحتاد - مكتب رقم 111 طابق رقم 1 - هاتف رقم 0507274076
ل�سالح طالب �لتنفيذ / �ل�سيخ خالد في�سل خالد �سلطان �لقا�سمي

http://www. ل��ل��م��ز�د�ت  �لم����ار�ت  م��وق��ع  على  وذل���ك  علني  م���ز�د  �سينعقد  ب��اأن��ه  للجميع  �لحت��ادي��ة  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �ل�سارقة  حمكمة  تعلن 
�ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر�ً يوم �خلمي�ص �ملو�فق 24/02/2022، وذلك لبيع �لعقار�ت �لعائدة ملكيتها  emiratesauction.ae يف متام 

للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار�ت على �لنحو �لتايل: 
قطعة رقم 1/22 ملك مبنطقة عرقوب �ل�سناعية باإمارة �ل�سارقة، ب�سعر �لتقييم 690،000 درهم )�ستمائة وت�سعون �ألف درهم(، وهو عبارة 

عن )�ر�ص ف�ساء(.
قطعة رقم 38/1 ملك مبنطقة عرقوب �ل�سناعية باإمارة �ل�سارقة، ب�سعر �لتقييم : 1،095،000 درهم )مليون وخم�سة وت�سعون �ألف درهم(، 

وهو عبارة عن )�ر�ص ف�ساء(.
1،050،000 درهم )مليون وخم�سون �ألف درهم(، وهو  قطعة رقم 52/1 ملك مبنطقة عرقوب �ل�سناعية باإمارة �ل�سارقة، ب�سعر �لتقييم : 

عبارة عن )�ر�ص ف�ساء(.
يتوجب على �لر�غب بالإ�سر�ك باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

www. فعلى من يرغب بال�سر�ء �و �ل�ستف�سار عن ذلك مر�جعة ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع �للكروين ل�إمار�ت للمز�د�ت
emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع وعلى كل من له �عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوقع 

�ملحدد للبيع بث�ثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/23960(
رقم �ملحرر 2022/1/249694 

1- ليفربول للتجارة �لعامة - موؤ�س�سة فردية ملالكها مانع علي حممد �سادق  �إليهم :  �ملنذر : �لد�نوب ملو�د �لبناء - ذ.م.م ، �ملنذر 
�لبلو�سي ، 2- مانع علي حممد �سادق �لبلو�سي - �مار�تي �جلن�سية ب�سفته مالك �ملوؤ�س�سة

�ملو�سوع : �إنذ�ر بالتكليف بالوفاء
�أول : �ملنذرة �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة تبا�سر ن�ساطها يف جمال بيع �لدو�ت �ل�سحية و متديد�تها و بيع منتجات �حلديد و بيع 
حديد �لت�سليح و بيع �لب�ط و بيع �لخ�ساب و جتارة �ل�سمنت و �جلب�ص و�ل�ستر�د و �لت�سدير وخدمات حقول و من�ساأت �لنفط 
و �لغاز �لربية و �لبحرية مبوجب رخ�سة جتارية رقم CN- 101588 �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية باأبوظبي. ثانياً 
رقم   جتارية  رخ�سة  مبوجب  �لت�سدير  و  �ل�ستر�د  و  �لعامة  �لتجارة  جم��ال  يف  ن�ساطها  تبا�سر  فردية  موؤ�س�سة  هي  �إليها  �ملنذر   :
من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية باأبوظبي. ثالثا : تر�سد بذمة �ملنذر �ليهم ل�سالح �ملنذرة مبلغا وقدره  �ل�سادرة   CN-1411247
)ت�سعة و �ربعون �لف و ثمامنائة و�ستة و ع�سرون درهما وخم�سة ع�سر فل�سا(. ر�بعاً:. حيث �نه و لتاريخه مل يبادر   49،826،15
49،826،15 )ت�سعة و�ربعون �لف و ثمامنائة و �ستة و ع�سرون درهما  �ملنذر �ليهم ب�سد�د �ملبلغ �ملر�سد بذمتهم ل�سالح �ملنذرة 
وخم�سة ع�سر فل�سا(. فاإن �ملنذرة توجه هذ� �لإنذ�ر لتكليف �ملنذر �ليهم بالوفاء باملبلغ �ملر�سد بذمتهم و �لبالغ قيمته 49،826،15 
)ت�سعة و�ربعون �لف و ثمامنائة و �ستة و ع�سرون درهما و خم�سة ع�سر فل�سا( خ�ل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمهم لهذ� �لإنذ�ر حتت 

طائلة �إتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة بهذ� �لدين وفو�ئده و�لر�سوم �لق�سائية و�مل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/23965(
رقم �ملحرر 2021/1/249678

�ملنذر : بر�ستيج للخدمات �لعامة �ص.ذ.م.م 
�ملنذر �إليها : جي �يه �ل لل�سحن و �لتخزين ذ.م.م )فرع(

�ملو�سوع : �إنذ�ر بالتكليف بالوفاء
�أول ً: �ملنذرة هي �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تبا�سر ن�ساطها يف جمال �عمال �لط�ء و�لدهانات للمباين و خدمات �لتنظيف �لد�خلية 
للمباين و خدمات �د�رة من�سئات �عمال �لب��سر و �عمال �لنجارة و تركيب �لر�سيات �خل�سبية و �عمال تبليط �لر�سيات و �جلدر�ن، 
وتتخذ من �إمارة دبي مقر� ملز�ولة ن�ساطها �لتجاري بالرخ�سة �لتجارية رقم )106853( �سادرة عن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي. 
ثانياً : �ملنذر �إليها هي فرع من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تبا�سر ن�ساطها يف جمال خدمات حتميل و تفريغ �لب�سائع و خدمات حزم 
�لب�سائع و تتخذ من �ملنطقة �حلرة جلبل علي مقر� ملز�ولة ن�ساطها �لتجاري مبوجب رخ�سة رقم )158060(.  ثالثاً : تر�سد بذمة 
�ملنذر �ليها ل�سالح �ملنذرة مبلغا وقدره 32،189.00 �ثنان ث�ثون و�لف و مائة وت�سعة وثمانون درهما(.  ر�بعاً: حيث �نه و لتاريخه 
مل تبادر �ملنذر �ليها ب�سد�د �ملبلغ �ملر�سد بذمتها ل�سالح �ملنذرة و�لبالغ قدره 32،189،00 �ثنان و ث�ثون �لف ومائة وت�سعة وثمانون 
درهما(. عليه ، فاإن �ملنذرة توجه هذ� �لإنذ�ر لتكليف �ملنذر �ليها بالوفاء باملبلغ �ملر�سد بذمتها و�لبالغ قيمته 32،189.00 )�ثنان و 
ث�ثون �لف و مائة و ت�سعة و ثمانون درهما( خ�ل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمهم لهذ� �لإنذ�ر حتت طائلة �إتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية 

للمطالبة بهذ� �لدين وفو�ئده و�لر�سوم و�مل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/25135(
�ملنذر : �ل�سيد / �سيف بن حممد بن عبد�هلل �ل�سام�سي ، �إمار�تي �جلن�سية ، 

مي���ث���ل���ه ب���ال���وك���ال���ة / ه���ا����س���م �ب���و�ل���ق���ا����س���م ع���ب���د�ل���ل���ط���ي���ف ع���ب���د�ل���غ���ف���ار ، ب����رق����م �مل���ح���رر 
)2018/1/252009(  �لعنو�ن : دبي - �لرب�ساء 1 - برج ي�ص بزن�ص مكتب رقم 110 - 

خلف �للولو هايرب ماركت ومقابل �كادميية دبي �لمريكية. هاتف : 044478808 
�ملنذر �إليهما : 1/ جنمة �لب�ستان للتجارة )�ص.ذ.م.م(  2/ �قبال ح�سني علي �كرب - �لعنو�ن : 
 دبي . �م �لرمول ، م�ستودع رقم A4 بجانب �سركة �مناء �خلليج - هاتف : 0569471280 
من  �سهر  �ق�ساها  م��دة  يف  �ليجار  متاأخر�ت  كامل  دف��ع  ب�سرورة  �إليهما  �ملنذر  �ملنذر  يخطر 
تاريخ �لن�سر، و�إل �سي�سطر �ملنذر لإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �ل�زم�ة �س�د �ملنذر �إليهم�ا م�ع 
�إلز�مهم�ا بجميع �مل�سروفات و�لر�س����������وم �لق�س���������ائية وفو�ئ�د �لت�اأخر و�تعاب �ملحاماة وبدل 

�لعطل و�ل�سرر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFIPOR2022 /0000579 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �لتقان �لهند�سي ملقاولت �لبناء ذ.م.م - وميثلها مديرها / ع�ء �سليمان على �لتاجوري )�جلن�سية ليبيا(  
جمهول حمل �لإقامة : �إمارة �ل�سارقة ، �ملجاز ، �سارع كورني�ص �لبحرة ، مكتب رقم 805 ، ملك �ل�سيخ عبد�هلل بن حممد 

�لقا�سمي هاتف متحرك : 0522540948 �ص.ب:- 83788
�لبتد�ئية  �ملحكمة  �لإحتادية  �ل�سارقه  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أم��ام   2022/03/03 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �أنت 
�ملدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 6( �سخ�سيا ً �أو بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خ�ل مدة ل تزيد على ع�سرة �أيام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها 

�أع�ه - بو�سفك مدعى عليه.
�ملطالبة

�لت�سريح بقيد �لدعوى ، وحتديد �أقرب موعد جل�سة لنظرها ، و�إع�ن �ملدعى عليها ب�ئحة �لدعوى  )1
جتارى �ىل ملف �لدعوى �ملاثلة. نز�ع   2021/4208 رقم  �لنز�ع  ملف  �سم   )2

مبلغ وقدره )425.000.00( درهم )�ربعمائة وخم�سة وع�سرون �لف درهم( ، مع �إلز�مه  ب�سد�د  عليها  �ملدعى  �لز�م   )3
باأن توؤدى للمدعية �لرباح �ملتفق عليها بو�قع 50% من �مل�سروع �ملذكور �ع�ه مع �لز�مها باأد�ء فائدة قانونية بو�قع 12% 

�سنويا من تاريخ قيد �لدعوى وحتى تاريخ �ل�سد�د �لتام لكامل مبلغ �ملديونية.
�أتعاب �ملحاماة.  ومقابل  و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليها  �ملدعى  �إلز�م   )4

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
م�صتعجل   SHCFICIINJ2022 /0000964 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ميرجر ماجنمنت )م.م.ح(
جمهول حمل �لإقامة : �ل�سارقة - �ملنطقة �حلرة بال�سارقة مكتب كيو �ية 26-8-1

نعلمكم باأن �ملدعي )ة( / جيم �لك�ساندر �ندر�سون 
�لعنو�ن / حمل �لإقامة : دبي - ديرة - �سيتى �فنيو - �لطابق �ل�سابع 703 

رقم �لهاتف : 971566380465 - قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أع�ه للمطالبة ب�� : 
ثانيا : �لق�ساء بندب خربة حما�سبية تكون مهمتها �لط�ع على م�ستند�ت �لنز�ع �ملاثل و�لنتقال ملقر �ملدعى عليها �لوىل 
ملر�جعة ملفات �ملدعى عليها �لوىل �للكرونية و�نظمتها �ملحا�سبية وعلى �لنظام �للكروين �لذي قام بتاأ�سي�سه �ملدعي لدى 
مقر �ملدعى عليها �لوىل ، و�لط�ع على �لتحوي�ت �ملالية �لتي قام بها �ملدعى عليه �لثاين مل�سلحة �ملدعي و�لتي متثل جزء 
من �ملبالغ �مل�ستحقة للمدعي بذمة �ملدعى عليهما ، كذلك �ل�ستماع �ىل �ملخت�سني و�لفنيني من جانب �ملدعي و�لذي ي�سرفون 
على �لنظام �للكروين حمل �لنز�ع ، وبالنتيجة ح�سر جميع �ملبالغ �ملالية �لتي قام بتحقيقها �ملدعى عليهما وح�ساب �لن�سبة 
�ملتفق عليها بني �لطرفني و�سول �ىل تقدير �ملبالغ �مل�ستحقة بذمة �ملدعى عليهما. ويحتفظ �ملدعي بحقه يف تعديل طلباته 
�خلتامية على �ل�سوء �لنتيجة �لتي �ستخل�ص �إليها �خلربة �ملنتدبة. ثالثا : �لز�م �ملدعى عليهما بالر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب.  
 ، �لث�ثاء  �ل�سارقه �لإحتادية �سباح يوم  �لثانية حمكمة  �مل�ستعجلة  �لأم��ور  د�ئرة  �لد�ئرة  �أمام  لذ� يتوجب عليكم �حل�سور 
�ملو�فق 2022/03/01 �ل�ساعة 08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستند�ت، ويف حالة عدم ح�سوركم �أو �إر�سال وكيل 

معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �ستبا�سر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ر�صا غلوم �صعيد غلوم   
)جزئي(    جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000392/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ر�سا غلوم �سعيد غلوم - �لعنو�ن : �إمارة �ل�سارقة �لقاد�سية بيت غلوم �سعيد رقم  10 
بالقرب من بقالة �سعب هاتف �ملنزل 065223464

حيث �نه قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ بنك �أبوظبي �لتجاري )بنك �لإحتاد �لوطني �ل�سابق(  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أع�ه 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 

�حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سام� �لر�سوم و�مل�ساريف 630146.0  
تاريخ  يوما من   )15( �أع�ه خ�ل  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  مكلف  �نت  لذلك 
�إع�نك / �إع�نكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 
ال�صخ�صية  الأحوال   AJCAPSHPAF2022 /0000028 يف  الدعوى رقم

بالن�صر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
�مل�ستاأنف �سده : مري� كنخ  - عنو�نه : �لإمار�ت �إمارة عجمان منطقة �لرميلة 2 �سارع رقم 

 4223410602 مكاين  رقم  عجمان  كورني�ص  م�ساكن  خلف    6 رقم  في�   28
ليكن معلوما لديك �أن �مل�ستاأنف : �حمد يو�سف حممد علي كنخ 

قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بتاريخ .../..../...20 ، يف �لدعوى �لإبتد�ئية رقم 0000028/
�ل�سخ�سية  �لأحو�ل   - �ل�سرعية  �لإ�ستئناف  �ملحكمة   AJCAPSHPAF2022

فيقت�سي ح�سورك �و ح�سور من ميثلك �مام حمكمة عجمان بد�ر �لق�ساء ...... يوم ....... 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �سباحا   9.00 �ل�ساعة   2022/2/28 �ملو�فق 

ح�سورك �و ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر �ملحكمة �لدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�صائية 
عمر را�صد املهريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

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

تنازل/ بيع
�ع�ن بالن�سر

ميلك  �جلن�سية  بنغ�دي�سي   - توكو  مياه  يا�سني  �ل�سيد/  ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات �مل�سماه )كافتريا �ركاين( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة 
مبوجب رخ�سة جتارية رقم )215658( ، ويرغ�ب �ل�سيد/يا�سني مياه توكو مياه - 
بنغ�دي�سي �جلن�سية - يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �إىل 
�ل�سيد / حممد كبر تيتو مي�اه - بنغ�دي�سي �جلن�سية.  وعم�بن�ص �ملادة )14( فقرة 
)5( من �حكام �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد 
�قت�سى ن�سر هذ� �لع�ن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لع�ن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70021 العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 
MOJAU_2022- 0050332 رقم املعاملة

تنازل/ بيع - اإعالن بالن�صر 
�لبيع  �ل�سيد/ �سادي حممد ر�سو�ن زيز�ن، �سوري �جلن�سية يرغب يف  باأن  ليكن معلوما للجميع 
 - �ملوىل  جاد  �بر�هيم  على  كرمي  �ل�سيد/  �ىل  50% وذلك  �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل 
�جلن�سية م�سري ، و �ل�سيد/م�سطفى وليد �لها�سمي، �سوري �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن 
%50، وذلك �ىل �ل�سيد / د��سون كافيند� دون فيجيويكر�ما جوناو�ر د�نا  كامل ح�سته �لبالغه 
- �جلن�سية �سري�نكا، يف �لرخ�سة �مل�سماه )ركن �ل�سنوبر كافيه( و�لتي تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )779525( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنميه �لقت�سادية بال�سارقة.  تعدي�ت 

�أخرى : تغير وكيل �خلدمات ،خروج �سركاء ودخول �آخرين ، تنازل �ساحب �لرخ�سه �لآخر
وعم�بن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لع�ن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لع�ن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 
MOJAU_2022- 0050403 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�ع�ن بالن�سر

يرغب  �لهند،   : �جلن�سية  كوجنو،  �بر�هيم  �سانافا�ص   : �ل�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ماتوكار�تي  حممد   : �ل�سيد  �ىل  100% وذلك  �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
باليكاندي ، �جلن�سية : �لهند ، يف �لرخ�سة �مل�سماه ))��سو�ء �لقمر لتجارة �لهو�تف �ملتحركة(( 
�لتنمية  د�ئرة  �ل�سادرة من  رقم)736808(  رخ�سة  �ل�سارقة مبوجب  باأمارة  تاأ�س�ست  و�لتي 

�لقت�سادية ، تعدي�ت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة لآخر،،
2013 يف  ل�سنة  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعم�بن�ص 
�سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لع�ن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عر��ص  �ي  لديه  فمن  �لع�ن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13472 بتاريخ 2022/2/18 
MOJAU_2022- 0050375 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إع��ن

�لتجارية  �لرخ�سة  ميلك   - �جلن�سية  هندي   - كالمبابيكال  رفيق  حممد   : �ل�سيد  �أن  حيث 
رقم  رخ�سة  مبوجب  بال�سارقه  تاأ�س�ست  و�لتي  جتارية  رخ�سة  �لذهبي(  �لكوب  )كافتريا 
يف  يرغب  �جلن�سية  هندي  كالمبابيكال  رفيق  �ل�سيد/حممد  �ن  حيث   )735211(
�لبالغة  �لذهبي((  �لكوب  ))كافتريا  �لتجارية  �لرخ�سة  يف  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع 
)100%( �إىل �ل�سيد/ كي�م باديكال حمى �لدين - هندي �جلن�سية - تنازل �ساحب �لرخ�سة 
لآخر، و عم� بن�ص �ملادة )14( فقره 5 من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن 
�لأجر�ء  �لت�سديق على  يتم  �سوف  �نه  و  للعلم  �لإع�ن  ن�سر هذ�  �قت�سى  فقد  �لعدل،  �لكاتب 
�مل�سار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذ� �لإع�ن فمن لديه �أي �عر��ص على ذلك عليه �تباع 

�ل�سبل �لقانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533
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•• اأبوظبي-الفجر

تتخلله  �ل���ذي  للجوجيت�سو  �ل��ت��ح��دي  م��ه��رج��ان  �جلمعة  �ل��ي��وم  ينطلق   
– 15 عاما(،  و�لأ�سبال )4  �لرب�عم  لفئات  �ملخ�س�سة  �لتحدي  بطولة 
فرب�ير   19 �مل��و�ف��ق  �ل�سبت،  غد  ظهر  بعد  حتى  فعالياته  ت�ستمر  حيث 
من  قيا�سية  مب�ساركة  �أبوظبي  بالعا�سمة  �أرينا  جوجيت�سو  يف   2022

�ل�عبني و�ل�عبات.
ويقول �سعادة يو�سف عبد�هلل �لبطر�ن ع�سو جمل�ص �إد�رة �حتاد �لإمار�ت 
روؤية  يعك�سان  للجوجيت�سو  �لتحدي  وبطولة  مهرجان  �أن  للجوجيت�سو 
�أ�سا�سا  باعتبارها  ��ستثنائية  �أهمية  �لأطفال  �سريحة  تويل  �لتي  �لحت��اد 
�إعد�د جيل  �إىل  ر��سخا ل�سمان جناح �خلطط و�ل�سر�تيجيات �لر�مية 
وم�ساغفة  �لوطن  ت�سريف  على  �لقادرين  �لأب��ط��ال  من  وتناف�سي  ق��وي 

�إجناز�ته يف �ساحات �جلوجيت�سو �لعاملية.
عمر  من  �جلوجيت�سو  ريا�سة  ممار�سة  �أهمية  �لبطر�ن  �سعادة  و�أو���س��ح 
�سخ�سيات  على  كبر  ب�سكل  توؤثر  �لتي  �لريا�سات  من  كونها  �لطفولة 
ممار�سيها و�أ�سلوب حياتهم، خ�سو�سا �أنها تك�سبهم قيم نبيلة ل ح�سر لها 
مثل �لن�سباط و�ل�سجاعة و�لثقة بالنف�ص ف�س� عن �لرتقاء باأخ�قهم 

وتعاملهم مع �لآخرين.
من جانبهم عرّب عدد كبر من �لأهايل و�أولياء �أمور �ل�عبني �مل�ساركني 

�لرب�عم  ت�ستهدف  وب��ط��ولت  ب��ر�م��ج  �لحت���اد  بتخ�سي�ص  �سعادتهم  ع��ن 
ب��اأن ه��ذه �ل�سريحة متثل حم��ور� مهما  �إمي��ان��ه  و�لأط��ف��ال �نط�قا م��ن 
�ستمثل  �ل��ت��ي  ل��ل��م��و�ه��ب  �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي  و�مل���خ���زون  �ل��ري��ا���س��ة،  لتطوير 

�ملنتخبات �لوطنية يف �مل�ستقبل.
وجرى  عاما،   15 �إىل   4 عمر  من  �لأطفال  مئات  �لبطولة  وت�ست�سيف 
�لأحزمة  حملة  م��ن  ل���أط��ف��ال  �مل��ن��اف�����س��ات  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم  تخ�سي�ص 

�لأبي�ص و�لرمادي و�لأ�سفر.

م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى ���س��ي��وف��ر �مل��ه��رج��ان ب��اق��ة م��ن �لأن�����س��ط��ة و�لفعاليات 
�لرفيهية ل�أ�سر �لذين �سيح�سرون للبطولة، مبا فيها �ألعاب و�أن�سطة 
ترفيهية للعائ�ت، ومنطقة خم�س�سة لعربات �لطعام ملجموعة من �أبرز 

ع�مات �ل�سيافة.
للجوجيت�سو  �لتحدي  ملهرجان  �مل�ساحبة  �لرفيهية  �لأن�سطة  وتتنوع 
بني �أن�سطة �لر�سم على �لوجه، و�لتلوين، و�لفنون، و�لنحت، بينما توفر 
)�لر�مبولني(،  �ملطاطية  �لق�ع  على  �لقفز  �أن�سطة  �لأل��ع��اب  منطقة 
و�سباق �ل�سيار�ت، و�لقطار وغره. و�أكدت �للجنة �ملنظمة �أنه يتعني على 
جميع �مل�ساركني و�لر�غبني يف �حل�سور من �جلمهور �إبر�ز نتيجة �ختبار 
�سلبية لفح�ص PCR ل تتجاوز مدتها 48 �ساعة ل�سمان �لدخول �إىل 
�ملرور  �إىل جانب �حل�سول على جو�ز  �أرينا،  مكان �حلدث يف جوجيت�سو 

�لأخ�سر من خ�ل تطبيق �حل�سن.

•• اأبوظبي- وام:

تنطلق �ليوم مناف�سات �جلولة �ل�16 من دوري �أدنوك 
ل��ل��م��ح��رف��ني ح��ي��ث ت���ق���ام ع��ل��ى م�����د�ر ي���وم���ي �جلمعة 
" �جلمعة" 3 مباريات  �لأول  �ليوم  وتقام يف  و�ل�سبت، 

ويف �ليوم �لثاين " �ل�سبت" 4 مباريات.
خمتلفة،  و�آم��ال  بطموح  �جلولة  �مل�سابقة  فرق  وتدخل 
ما بني �حلفاظ على �ل�سد�رة و�للحاق باملربع �لذهبي، 
وما بني حماولت �لبتعاد عن منطقة �خلطر، و�لبقاء 

يف �ملنطقة �لآمنة.
ي�ست�سيف  �جلمعة"   " �لأول  �ل��ي��وم  م��ب��اري��ات  و�سمن 
وبفارق  نقطة   30 بر�سيد  �مل�سابقة  و�سيف  �ل��وح��دة 
على  خورفكان  نظره  �ملت�سدر،  �لعني  عن  نقاط   6
باحثا عن �لقر�ب   ،17:30 �ل�ساعة  نهيان  �آل  ��ستاد 
�للقب، يف  باملناف�سة على  �لعني ومو��سلة م�سو�ره  من 
حني ياأمل خورفكان �ساحب �ملركز �ل�11 بر�سيد 15 
نقطة، و�لعائد من خ�سارة �أمام �لو�سل باجلولة �ملا�سية 
يف تعديل و�سعيته مبكر� و�خلروج من منطقة �خلطر.
��ستاد ه��ز�ع بن ز�يد  �ل��ذي يقام على  ويف �للقاء �لثاين 
�سد�رته  م��و����س��ل��ة  يف  �ل��ع��ني  ي��اأم��ل   17:30 �ل�����س��اع��ة 
�ل�8  �ملركز  �ساحب  يا�ص  بني  يلتقي  حينما  للم�سابقة 
متتاليتني  خ�سارتني  من  و�لعائد  نقطة،   19 بر�سيد 
�أمام �لوحدة يف كاأ�ص �ساحب �ل�سمو رئي�ص �لدولة، ويف 
�جلولة �ملا�سية من م�سابقة �لدوري �أمام �لوحدة �أي�سا، 
�أجل  من  �لفريقني  بني  كبرة  بقمة  �لتوقعات  لتكون 

حتقيق كل فريق لطموحه ولكن ب�سكل خمتلف.
�ل��و���س��ل مع  �لأول فيجمع  ل��ل��ي��وم  �ل��ث��ال��ث  �ل��ل��ق��اء  �أم���ا 

�ل�سارقة على ��ستاد زعبيل �ل�ساعة 20:00، .
ويطمح �ل�سارقة �ساحب �ل�29 نقطة و �ملركز �ل�3 حتى 
�لآن وبفارق 7 نقاط عن �لعني �ملت�سدر ونقطة و�حدة 
بالدوري مع  تاألقه  ��ستكمال  �لو�سيف، يف  �لوحدة  عن 
م��درب��ه �ل��روم��اين �أولري����و ك��وزم��ني م��ن �أج��ل �حلفاظ 
�لعني  و�لق��ر�ب من  بالوحدة  �للحاق  �أو  على مركزه 

�ملت�سدر.
ويدخل �لو�سل �للقاء �أي�سا بهدف �لفوز ولكن بطموح 
�مل�سابقة  ج��دول  يف  و�سعيته  تعديل  �أج��ل  م��ن  خمتلف 
وياأمل  نقطة،   21 بر�سيد  �ل�6  باملركز  يتو�جد  حيث 
يف ��ستثمار �لفوز �لذي حققه على خورفكان يف �جلولة 

�ملا�سية من �مل�سابقة.
 16 �جل��ول��ة  �لثاين" �ل�سبت" م��ن  �ل��ي��وم  ي��ك��ون  ول���ن 

�ل��ي��وم �لأول  �ث���ارة م��ن مناف�سات  �أق���ل  �دن���وك  ل���دوري 
�سباب  بلقاء  �نط�قتها  �ستكون  مباريات   4 تقام  حيث 
�لأهلي27 نقطة يف �ملركز �ل�4 مع �لعروبة 9 نقاط يف 
ر��سد بدبي،  ��ستاد  17:30 على  �ل�ساعة  �ل�13  �ملركز 
وياأمل �سباب �لأهلي يف وقف نزيف �لنقاط بعد تعادله 
يف �جلولة �ملا�سية �أمام عجمان، و�سمان �لبقاء يف �ملربع 
�خلام�ص  �ملركز  �ساحب  �جلزيرة  و�أن  خا�سة  �لذهبي، 
�أمام  �ل�15  �جلولة  من  لقاء  له  و�مل��وؤج��ل  نقطة   26
19 نقطة يف  �لن�سر  �حت��اد كلباء �سيدخل مبار�ته مع 
20:00 على ��ستاد  �ملركز �لتا�سع، و�لتي تقام �ل�ساعة 
�لظفرة  �لفوز على  �آل مكتوم بروح معنوية كبرة بعد 
1/4 خ�ل �للقاء �ملوؤجل من �جلولة 14 يوم �لث�ثاء 

�ملا�سي.
�أجل  من  �ل�سد�رة  ب�سباق  �للحاق  يف  �جلزيرة  ويطمح 
�ملركز  على  �ل�����س��ارق��ة  ومناف�سة  �لأه��ل��ي  �سباب  جت���اوز 

�لثالث ب�سكل موؤقت.
�أم����ام �جل��زي��رة بروح  م��ب��ار�ت��ه  �لن�سر  ي��دخ��ل  يف ح��ني 
معنوية جديدة مع �ملدرب �سامل ربيع �لذي مت تعيينه 
ب��ع��د رح��ي��ل �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي ر�م����ون دي����از، ح��ي��ث ي��اأم��ل يف 
حتقيق فوز غائب عن �لفريق منذ فرة طويلة، بعدما 

تعادل �جلولة �ملا�سية �أمام �لعروبة.
�لأهلي  �سباب  �أمام  �لعروبة ف�ستكون مهمته �سعبة  �أما 
و��سافة نقاط جديدة رمبا  �أجل حت�سني و�سعيته  من 
تكون �سمانا له يف وقت لحق من �أجل �لبقاء يف دوري 

�ملحرفني.
ويلتقي �لظفرة 10 نقاط يف �ملركز �ل�12 مع �لإمار�ت 
�أي�سا  �ل�سبت  يوم  و�لأخ��ر  �ل�14  �ملركز  يف  نقاط   5
�ل�ساعة 17:30 على ��ستاد حمد�ن بن ز�يد، يف مبار�ة 
�ب��ع��اد نف�سه ع��ن د�ئ���رة �خلطر،  يبحث فيها ك��ل ط��رف 
�أمام  �مل��وؤج��ل��ة  م��ب��ار�ت��ه��م  �لأر�����ص  �أ���س��ح��اب  حيث خ�سر 
 15 �ملا�سية  �جلزيرة من �جلولة 14، ومبار�ة �جلولة 
�أي  باإ�سافة  �لإم���ار�ت  ياأمل  فيما  �أي�سا،  �ل�سارقة  �أم��ام 
�أجل  من  �ملعنوية ل�عبيه  �ل��روح  ليدعم  نقاط  ر�سيد 

�لعودة �إىل �لنت�سار�ت.
و�سيكون ختام �جلولة بلقاء عجمان 19 نقطة يف �ملركز 
و�لذي  �ل�10  �مل��رك��ز  يف  18نقطة  كلباء  و�حت���اد  �ل�7، 
ب��ن �سعيد،  ����س��ت��اد ر����س��د  20:30 ع��ل��ى  �ل�����س��اع��ة  ي��ق��ام 
حيث يطمح عجمان يف �لقر�ب من �ملنطقة �لد�فئة، 
�مل�سابقة  �لبقاء يف  تاأمني  �أجل  وكذلك �حتاد كلباء من 

للمو�سم �ملقبل

•• اأبوظبي - وام:

ينظم نادي مان�س�سر �سيتي فعالية كروية يف �إطار مبادرته �لر�ئدة #SameGoals �لهادفة 
لت�سجيع �لفتيات على ممار�سة ريا�سة كرة �لقدم .

تقام �لفعالية يومي 19 و20 فرب�ير يف يا�ص مول يف �أبوظبي، حيث ميكن لهاويات ريا�سة كرة 
�لقدم ت�سوير فيديو لأنف�سهن وهن ي�سجلن هدًفا �أو يت�سدين ملحاولة ت�سجيل هدف على ملعب 

ا لهذ� �لغر�ص. كرة قدم م�سغر م�سمم خ�سي�سً
عام  يف  م��رة  لأول  �إط�قها  منذ  و��سًعا  وتفاعً�  كبًر�  �إق��ب��اًل  حققت  قد  �لعاملية  �مل��ب��ادرة  وكانت 

�ل�سابقة.  �لدور�ت  خ�ل  لهن  ت�سجي�ت  م�ساركة  �إىل  فتاة   5000 من  �أكرث  وبادرت   ،2018
وتهدف مبادرة "Same Goals" �لتي �أطلقها �لنادي حول �لعامل، �إىل ت�سجيع �لفتيات من 
خمتلف �لأعمار على ممار�سة هذه �لريا�سة �ملمتعة و�لتفاعل مع �لنادي، عن طريق ت�سجيل فيديو 
ق�سر لهن وهن ي�سجلن هدًفا �أو يت�سدين ملحاول ت�سجيل هدف، وم�ساركته على و�سائل �لتو��سل 
لع�ساق  وميكن   .PUMA لجتماعي، ليح�سلن على كرة قدم حمدودة �لإ�سد�ر حتمل ع�مة�
كرة �لقدم �لتوجه �إىل موقع تنظيم �لفعالية يف تاون �سكوير يف يا�ص مول خ�ل �ساعات �لعمل، 
حيث ميكن لهن ت�سجيل �لهدف وعي�ص �أح�مهم �لكروية بح�سور "مون بيم"، �لتميمة �لر�سمية 

لنادي مان�س�سر �سيتي و�لتي تتو�جد لت�سجيع �مل�ساركني من �ل�ساعة 4 �إىل 8 م�ساًء.

مهرجان التحدي للجوجيت�سو ينطلق اليوم يف اأبوظبي مب�ساركة قيا�سية

دوري اأدنوك ..�سباق لالقرتاب من �سدارة 
العني واآخر للهروب من منطقة اخلطر

حجم االإقبال يعك�ض مدى تنامي �شعبية اللعبة يف الدولة   البطران:  • يو�شف 
املهرجان على موعد مع اأف�شل الفعاليات واالأن�شطة الرتفيهية  • �شيوف 

مان�س�سرت �سيتي ي�سجع فتيات اأبوظبي على ممار�سة كرة القدم

•• اأبوظبي-الفجر

�أوزبك�ستان،  يف   2022 عاماً   23 �آ�سيا حتت  و�سعت قرعة كاأ�ص 
جانب  �إىل  �لر�بعة،  �ملجموعة  �سمن  �لأومل��ب��ي،  �لوطني  منتخبنا 
منتخبات �ل�سعودية و�ليابان وطاجيك�ستان، وذلك خ�ل مر��سم 
�لقرعة، �لتي �سحبت �أم�ص يف �أوزبك�ستان، و�لتي حتت�سن �لبطولة 
ط�سقند  مبدينتي  �مل��ق��ب��ل،  يونيو   19 �إىل   1 م��ن  �ل��ف��رة  خ���ل 

وقر�سي.
�لنهائيات،  ت�سارك يف  16 منتخباً  �سملت  �لتي  �لقرعة،  و�أ�سفرت 
قطر،  �إي����ر�ن،  "�مل�ست�سيف"،  �أوزب��ك�����س��ت��ان  منتخبات  ت��و�ج��د  ع��ن 
�لثانية  �ملجموعة  و�سمت  �لأوىل،  �ملجموعة  يف  وتركمان�ستان 
كوريا  �لثالثة  و�ملجموعة  و�ل��ك��وي��ت،  �ل��ع��ر�ق،  �لأردن،  �أ�سر�ليا، 

�جل�������ن�������وب�������ي�������ة، 
�مل�ساركة  �ملنتخبات  ت�سنيف  وج��رى  وماليزيا.  فيتنام،  تاي�ند، 
بح�سب نتائجها يف �لن�سخة �ملا�سية عام 2020 يف تاي�ند، و�لتي 

توجت بلقبها كوريا �جلنوبية.
بت�سدره  �مل��رت��ق��ب��ة،  للنهائيات  �لأوملبي"  "�لأبي�ص  ت��اأه��ل  وج���اء 
ترتيب �ملجموعة �خلام�سة يف �لت�سفيات، �لتي ��ست�سافتها مدينة 
نقاط   6 بر�سيد   ،2021 �ملا�سي  �لعام  من  �أكتوبر  يف  �لفجرة 
من ث�ث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من قرغيز�ستان و�لهند، 
عن  �ملبا�سر  �ل��ت��اأه��ل  بطاقة  على  منتخبنا  ليح�سل  ل��ع��م��ان،  و3 

�ملجموعة.
من جانبه، و�سف �لإ�سباين دين�ص �سيلفا، مدرب منتخبنا �لوطني 
�لأوملبي، جمموعة "�لأبي�ص" يف نهائيات كاأ�ص �آ�سيا حتت 23 عاماً 

�لتي �سمت منتخبات �ل�سعودية و�ليابان وطاجيك�ستان،   ،2022
باملتو�زنة و�لقوية، نظر�ً للقيمة �لفنية للمنتخبات �مل�ساركة.

وقال �سيلفا، �لذي قاد "�لأبي�ص �لأوملبي" للتاأهل للنهائيات، بعد 
ت�سدره ترتيب �ملجموعة �خلام�سة، يف �لت�سفيات �لتي ��ست�سافتها 
مدينة �لفجرة يف �أكتوبر من �لعام �ملا�سي: "ل توجد جمموعة 
�سهلة يف �لنهائيات، وكل �ملنتخبات �ل� 16 تاأهلت بجد�رة ومتلك 

مقومات �ملناف�سة".
و�أ�ساف: "نعي قوة �ملناف�سني، مثل �ملنتخبني �ل�سعودي و�لياباين، 
يف  طاجيك�ستان  ملنتخب  �أي�����س��اً  �ل��ك��ب��رة  �ل��ط��م��وح��ات  نن�سى  ول 
�إىل ��ستمر�ر برنامج  ظهوره �لر�سمي �لأول يف �لنهائيات"، لفتاً 
يف  للنهائيات  ��ستعد�د�ً  �ملطلوب،  بال�سكل  �لأوملبي  �ملنتخب  �إع��د�د 

يونيو �ملقبل.

»االأبي�ض االأوملبي« يف املجموعة الرابعة لكاأ�ض اآ�شيا حتت 23

دين�س �سيلفا: جمموعة متوازنة وقوية

•• اأبوظبي -وام:

�أكد �ل�سيخ حممد بن �سلطان بن خليفة �آل نهيان رئي�ص جمل�ص �إد�رة نادي �أبوظبي 
من  قوية  بد�ية  �سجل  �لبحرية  للريا�سة   2022 مو�سم  �أن  �لبحرية  للريا�سات 
�لتنظيمية  �لأجندة  على  حيز�  �أخ��ذت  �لتي  �ملختلفة  و�لبطولت  �ل�سباقات  خ�ل 
يف  �ملختلفة  �لعمل  فرق  به  تقوم  مبا  م�سيد�  و�حلديثة،  �لر�ثية  �ل�سباقات  لكافة 

�لنادي عرب �جلهود �لتنظيمية لل�سباقات �لبحرية.
باآلية  وتعمل  م�ستمرة  "�لبطولت  �إن  خليفة  بن  �سلطان  بن  حممد  �ل�سيخ  وق��ال 
�أ�سبوعي يف  �سبه  ب�سكل  �لفعاليات  �لتي مت و�سعها لتنظيم  �لأجندة  متناغمة عرب 
و�لثانية من  �لأوىل  �إقامة �جلولتني  �ملا�سية  �لأ�سابيع  و�سهدنا  �أبوظبي  �لعا�سمة 

�سباقات �ملحامل �ل�سر�عية فئة 60 قدما، وتنطلق �لأ�سبوع �ملقبل بطولة �لإمار�ت 
22 قدما، بالإ�سافة ل�ستمر�ر �لبطولت  4 و�سباق �ملحامل �ل�سر�عية  للفورمول 

و�لأجندة �خلا�سة بالريا�سة �لبحرية طو�ل �لأ�سهر �ملقبلة".
�لإمار�ت  بطولة  �لوىل من  مناف�سات وحت��دي �جلولة  �ملقبل  �لأح��د  يوم  وتنطلق 
�حلديثة  �لريا�سات  �أج��ن��دة  �سمن  �مل��درج��ة  �لبطولة  وه��ي   ،4 �لفورمول  ل���زو�رق 
�إقبال وح�سور� لدى حمبي وع�ساق هذه  �لنادي، و�لتي حتمل  يف جدول بطولت 

�لريا�سة.
وكان نادي �أبوظبي للريا�سات �لبحرية قد �أعلن عن فتح باب �لت�سجيل فيها منذ 
باب  يغلق  �أن  �ملقرر  ومن  �ل�سباق،  يف  للت�سجيل  للم�ساركني  �لفر�سة  لإتاحة  �أي��ام، 
�لت�سجيل قبل �لبطولة بيوم، وتعد �سباقات �لفورمول 4 من �ملناف�سات �لريا�سية 

�حلديثة. وتنطلق �مل�سابقة يوم �لأحد منذ �ل�سباح �لباكر مع �لت�سجيل �لر�سمي يف 
�لثامنة �سباحا يبد�  �لفني للزو�رق، ويف متام  �مل�ساركة و�لفح�ص  �لبطولة للفرق 
�لجتماع �خلا�ص باملت�سابقني وحتديد �أبرز �لقو�نني و�للو�ئح وتو�سيح �أهم �لبنود 
يف �ل�سباقات، ثم �نط�قة �لتجارب �حلرة لحقا يف متام �لعا�سرة �سباحا، وبعدها 
فرة �سباق �لزمن �لأف�سل وحتديد �ملر�كز، ثم �نط�قة �ل�سباقني �لرئي�سي �لأول 
�لفائزين  تتويج  ليليها  ع�سر�  و�لن�سف  �لر�بعة  وحتى  ظهر�  �لثالثة  من  و�لثاين 

و�لأبطال.
ومت حتديد م�سار �ل�سباق كي يكون على �متد�د كورني�ص �أبوظبي ويف منطقة كا�سر 
�لأمو�ج بالتحديد، بالإ�سافة �إىل �لتو��سل مع كافة �جلهات من �أجل �إقامة �ل�سباق 

وتفا�سيله �ملختلفة يف هذ� �ليوم.

حممد بن �سلطان بن خليفة ي�سيد باأجندة البطوالت البحرية وجهود فرق العمل 
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الفجر الريا�ضي

بعد  ك��ب��رة  باأف�سلية  "�أنفيلد"  ملعبه  �إىل  �لإن��ك��ل��ي��زي  ليفربول  ي��ع��ود 
ميونيخ  ب��اي��رن  جن��ا  فيما  -2�سفر،  معقله  يف  �لإي��ط��ايل  �إن��ر  �إ�سقاطه 
1-1 يف �لوقت  �أمام �سال�سبورغ  �لأملاين من فخ من�سوي و�أدرك �لتعادل 

�لقاتل �لأرب��ع��اء يف ذه��اب ثمن نهائي دوري 
�أبطال �أوروبا.

�سرو"،  "�سان  ع����ل����ى 
�لأول  �ل���ف�������س���ل  ب������د� 

م����ن �مل����و�ج����ه����ة بني 
�ل�سابقني  �لبطلني 
�ىل  ط������ري������ق������ه  يف 
�لتعادل �ل�سلبي قبل 
�لبديل  يخطف  �أن 

�ل���رب�زي���ل���ي روب���رت���و 
فرمينو هدف �لتقدم 

يف �لدقيقة 75، ثم �أتبعه 
�س�ح  حممد  �مل�سري 

بالثاين يف �لدقيقة 
لتتعقد   ،83

مو�سم  منذ  مرة  لأول  �لإق�سائية  �لأدو�ر  �ىل  �لعائد  �إن��ر  مهمة  كثر�ً 
.2012-2011

-2007 �لأوىل منذ مو�سم  �للذ�ن يتو�جهان للمرة  �لفريقان  وينتقل 
-3�سفر  بنتيجة  ذ�ت��ه  �ل��دور  يف  منت�سر�ً  ليفربول  خ��رج  حني   2008
�ملقبل  �ل�سهر  �لثامن من  "�أنفيلد" يف  �إىل ملعب  �ملبار�تني،  يف جمموع 

خلو�ص �لف�سل �لثاين من �سر�عهما على بطاقة ربع �لنهائي.
قائً�  فريقه،  ف��وز  على  د�ي��ك  ف��ان  فرجيل  �لهولندي  �مل��د�ف��ع  وعلق 
�إليه وهم  "�إنه مكان �سعب لتاأتي  "بي تي �سبورت" �لريا�سية  ل�سبكة 
فريق جيد جد�ً من �ل�سعب تفكيك �سيفرته. لقد ��ستمتعت حقاً باجلو 

و�جلمهور".
وتطرق �لهولندي �ىل �لهدفني بالقول �إن "�لرك�ت �لثابتة لعبت دورها 
�إنها نتيجة جيدة نعود بها  جمدد�ً وهذه نقطة قوة جيدة بالن�سبة لنا. 
للغاية. �جلميع  �ساق  نتيجة عمل  �إنه فوز م�ستحق وجاء  �أنفيلد...  �ىل 
تكون  �أن  يجب  �لأب���ط���ال.  دوري  �إن���ه  �ل�سغط،  حت��ت  ي��ك��ون  ب���اأن  يتوقع 
و�سباك  للغاية  جيد  �أد�ء  �إن��ه  �ل�ساق.  بالعمل  و�لقيام  للمعاناة  م�ستعد�ً 

نظيفة و�أيام �سعيدة".
"�سان �سرو"  وخرج ليفربول، �لباحث عن �للقب �ل�سابع، منت�سر�ً من 
للمبار�ة �لثانية تو�لياً بعدما �سبق له �لفوز على �جلار مي�ن يف كانون 
�لأول-دي�سمرب �ملا�سي، حني �ختتم دور �ملجموعات بالع�مة �لكاملة يف 

�جناز �أول من نوعه لفريق �إنكليزي.
وبد�أ �لفريقان �للقاء من دون حتفظ وكان �إنر قريباً من �لت�سجيل منذ 
مارتيني�ص  لوت��ارو  �لأرجنتيني  من  بعيدة  بت�سديدة  �خلام�سة  �لدقيقة 
"على �لطاير"  ب��ت�����س��دي��دة  ل��ي��ف��رب��ول  ث��م رد  �ل��ق��ائ��م،  م���رت ق��ري��ب��ة م��ن 
ل�إ�سباين تياغو �ألكانتار� �إثر ركلة ركنية علت �لعار�سة بقليل )9(، وهو 

نف�ص م�سر حماولة ر�أ�سية لل�سنغايل �ساديو مانيه )14(.
وكان �لركي هاكان ت�سالهان �أوغلو �ساحب �أخطر فر�سة يف بد�ية �للقاء 
حني و�سلته �لكرة على �جلهة �لي�سرى ملنطقة جز�ء ليفربول، فاأطلقها 
�نتقل  ث��م   ،)17( �لعار�سة  طريقها  يف  لتجد  �سعبة  ز�وي���ة  م��ن  ق��وي��ة 
�خلطر �ىل �جلهة �ملقابلة �إثر ركلة ركنية و�سلت عربها �لكرة 
�أكروباتية  لعبها  �ل��ذي  مانيه  �ساديو  �ل�سنغايل  �ىل 

خلفية لكنها هزت �ل�سباك �جلانبية )24(.
 وبد�أ �إنر يعاين من �ل�سغط �لعايل �لذي 
م��ه��زوز�ً يف  دف��اع��ه  وب��د�  طبقه ليفربول، 
حم��اولت��ه لإخ����ر�ج �ل��ك��رة م��ن منطقته، 
لكن يف �ملر�ت �لقليلة �لتي جنح فيها بتجاوز 
�إل  خطر�ً  "نر�ت�سوري"  �سكل  �مللعب،  منت�سف 
�أنه عانى من بطء لوتارو، ليبقى �لتعادل �ل�سلبي �سّيد 
�لثاين  �لأول، ثم بد�أ ليفربول  �ل�سوط  �ملوقف حتى نهاية 

با�سر�ك فرمينو بدًل من �لربتغايل دييغو جوتا.
وكان �إنر �لأف�سل يف بد�ية �ل�سوط �لثاين ما دفع �ملدرب 
�إ����س���ر�ك ج�����ورد�ن هندر�سون  ك��ل��وب �ىل  ي��ورغ��ن  �لأمل�����اين 

و�لغيني نابي كيتا و�لكولومبي لوي�ص ديا�ص )60(.
على  خ��ط��ورة  لي�سكل  وع��اد  م�سيفه  ف��ورة  ليفربول  و��ستوعب 

م��رم��اه ح��ت��ى جن��ح يف خ��ط��ف ه���دف �ل��ت��ق��دم م��ن ك���رة ث��اب��ت��ة �إث����ر ركلة 
وطار  �ليمنى  �جلهة  م��ن  روبرت�سون  �أن���دي  �ل�سكتلندي  نفذها  ركنية 
�سمر  �ل�سلوفيني  �حل��ار���ص  مي��ني  على  ب��ر�أ���س��ه  ليحولها  فرمينو  لها 

هاند�نوفيت�ص )75(.
يف  �س�ح  �سجله  ث��اٍن  بهدف  لإن��ر  �لقا�سية  "�حلمر" �ل�سربة  ووج��ه 
ديا�ص،  �لبديل  �ىل  �ل��ك��رة  عربها  و�سلت  ح��رة  ركلة  �إث��ر   83 �لدقيقة 
فحولها بر�أ�سه لتجد �مل�سري �لذي �سددها يف �ل�سباك ورفع ر�سيده �ىل 

هذ� �ملو�سم. �مل�سابقة  يف  �أهد�ف   8
خ�سارة  من  بايرن  فريقه  كومان  كينغ�سلي  �لفرن�سي  �أنقذ  �لنم�سا،  ويف 

1-1 يف  �لتعادل  باإدر�كه  �أمام م�سيفه ريد بول �سال�سبورغ،  مفاجئة 
�لأنفا�ص �لأخرة.

و�فتتح جونيور �أد�مو �لت�سجيل ل�سال�سبورغ )21(، فيما �أحرز 
كومان هدف �لتعادل لبايرن )90(.

�إىل   ،2020 لقب  ح��ام��ل  ميونيخ  ب��اي��رن  ودخ���ل 
لو�سع  مر�سحاً  �سال�سبورغ  �سد  مبار�ته 

��سطدم  لكنه  �ل��ن��ه��ائ��ي،  رب��ع  ق��دم يف 
ب���ف���ري���ق م���ق���ات���ل ح���ت���ى �لأن���ف���ا����ص 

�لأخرة.
وب��ه��ذ� �ل��ت��ع��ادل، و����س��ل بايرن 
من  م���ب���ار�ة   22 م��ن  �سل�سلة 
دون ه��زمي��ة خ����ارج �أر����س���ه يف 

�آخر  ت��ع��ود  �إذ  �لأب��ط��ال،  دوري 
خ�سارة له �إىل دور �ملجموعات �سد 

باري�ص �سان جرمان �لفرن�سي يف �أيلول/�سبتمرب 2017، 
وهي �أطول �سل�سلة يف تاريخ �لبطولة �لتي �سهدت هذ� �ملو�سم 

تاأهل �سال�سبورغ �ىل �لأدو�ر �لإق�سائية للمرة �لأوىل.
�لبولندي  ه��د�ف��ه  �أب��رزه��ا  بالنجوم،  مدججة  ت�سكيلة  ورغ���م 
روب�����رت ل��ي��ف��ان��دوف�����س��ك��ي �ل����ذي ���س��ج��ل ت�����س��ع��ة �أه�����د�ف يف �ست 
قادر�ً  �لبافاري  �لفريق  يكن  مل  �ملجموعات،  دور  يف  مباريات 

على فك �سيفرة م�سيفه طو�ل �ملبار�ة.
ويف مبار�ة �فتقد فيها فريق �ملدرب يوليان ناغل�سمان حلار�سه 

�لدويل مانويل نوير عقب خ�سوعه جلر�حة يف ركبته، وحل 
لفتتاح  �سباقاً  �سال�سبورغ  ك��ان  �أول��ري��خ،  �سفني  منه  ب��دًل 

�لت�سجيل، وحتديد�ً يف �لدقيقة 21.
فقد ��سطر مدرب �سال�سبورغ لإجر�ء تبديل ��سطر�ري 
ليدفع  �أوك��اف��ور،  ن��و�ه  �ل�سوي�سري  مهاجمه  �إ�سابة  بعد 

باأد�مو بدل منه يف �لدقيقة 12.
وبعد ت�سع دقائق، ومن هجمة مرتدة �سريعة، و�سلت 

�لكرة �إىل �أد�مو د�خل منطقة �جلز�ء، لينجح �لأخر 
بركنها جميلة بيمناه �إىل ي�سار �أولريخ )21(.

�أظهر  �ل�سيوف،  بتقدم  �لأول  �ل�سوط  �نتهى  و�إذ 
�ل�سوط  يف  �ل��ت��ع��ادل  �إدر�ك  يف  ����س��ت��م��ات��ة  ب���اي���رن 
�أك����رث م��ن منا�سبة  �ل���ث���اين. ف��ح��اول لع��ب��وه يف 

�خر�ق �لدفاع و�لت�سديد من �خلارج لكن من دون نتيجة.
وكاد �سال�سبورغ �أن ينهي �ملبار�ة قبل ع�سر دقائق من نهايتها، لكن �أولريخ 

كان يف �ملر�ساد لأكرث من ت�سديدة.
�إىل  تتجه  �مل��ب��ار�ة  ك��ان��ت  وفيما 
لبايرن،  م����دوي����ة  خ�������س���ارة 
بنجامان  �لفرن�سي  �أر���س��ل 
ر�أ�ص  نحو  عر�سية  بافار 
لتمر  م���ول���ر،  ت���وم���ا����ص 
�ل����ك����رة وت���ت���ه���ي���اأ �أم������ام 
و�سعها  �ل�����ذي  ك���وم���ان 
ب��ل��م�����س��ة م���ب���ا����س���رة د�خ����ل 
�ل�������س���ب���اك، حم�������رز� ه���دف 
�لقاتل  �ل���وق���ت  يف  �ل���ت���ع���ادل 

.)90(

دوري  مل�سابقة  ب��ط��ً�  لقبه  ع��ن  �ل���دف���اع  حملة  �مل�����س��ري  �لأه���ل���ي  ي��د���س��ن 
�لنهائي  ثمن  ل��ل��دور  �لثانية  �جل��ول��ة  م��ن  �ل��ق��دم،  ل��ك��رة  �إفريقيا  �أب��ط��ال 
يف  �جلمعة،  �ل�سود�ين  �له�ل  م�سيفه  يو�جه  عندما  �ملجموعات(  )دور 
"ثاأرية"  �لوىل  �جلز�ئر،  ت�ست�سيفهما  مغاربيتان  مو�جهتان  تربز  حني 
بني �سباب بلوزد�د و�سيفه �لرجي �لتون�سي، و�لثانية بني وفاق �سطيف 

و�لرجاء �ملغربي.
وغاب "نادي �لقرن" عن �جلولة �لأوىل حيث كان مقرر� �أن يو�جه �لقطب 
�ل�سود�ين �لثاين �ملريخ، ب�سبب م�ساركته يف م�سابقة كاأ�ص �لعامل ل�أندية 

�إذ حّل ثالثاً بفوزه على �له�ل �ل�سعودي برباعية نظيفة.
�لبطولة )10(  �للقاب يف  �لقيا�سي يف عدد  �لرقم  �لأهلي حامل  ويحل 
ي�سعى  حيث  �خلرطوم،  �لزرقاء" يف  "�جلوهرة  ملعب  على  ثقيً�  �سيفاً 
�سيما حار�ص مرماه  لنط�قة مثالية، برغم غياب عدد من لعبيه ول 
تاو  �أف��ري��ق��ي بر�سي  و�مل��ه��اج��م �جل��ن��وب  و�أك����رم توفيق  �ل�����س��ن��اوي  حممد 

ل�إ�سابة، و�مين �أ�سرف �ملوقوف.
يف �ملقابل �سيدعم �ملد�فع حممد عبد �ملنعم ت�سكيلة �ملدرب �جلنوب �إفريقي 

بيت�سو مو�سيماين بعدما مت قطع �إعارته لنادي فيوت�سر.
وتزخر �لت�سكيلة بالعديد من �لنجوم يف مقدمهم حممد جمدي "�أف�سة" 

وعمرو �ل�سولية و�ملهاجم �لدويل حممد �سريف.
 55 72 م��ب��ار�ة ف��از  و����س��رف مو�سيماين على ت��درب �لفريق �لأح��م��ر يف 
ب��اأن��ه حتد  ت��ع��ادل، و7 ه��ز�ئ��م، وو���س��ف ت��دري��ب �لفريق   20 م��رة مقابل 
�لبطولت  �لأهلي بكل  "�إذ� مل تفز مع  �إذ�ع��ي  �سعب، مو�سحا يف حديث 
�لدوري ودوري �لأبطال و�ل�سوبر، ومل تتاأهل لكاأ�ص �لعامل ل�أندية، فاإنك 

�سرحل".
و�أ�ساف "يف �لأهلي �لتعادل مبثابة كارثة، و�خل�سارة مثل جنازة".

وكان �له�ل خ�سر ب�سعوبة �مام م�سيفه ماميلودي �سند�ونز �سفر1- يف 
�جلولة �لوىل، ويتطلع للتعوي�ص لكنه يفتقد خدمات مهاجمه �لدويل 

حممد عبد �لرحمن "غربال" ب�سبب �لإيقاف.
لكن مدرب �له�ل �لربتغايل جو�و موتا �أكد جاهزية "�سيد �لبلد" بقوله 
لت�سكيله، ل يوجد فريق متفوق فردياً فقط  "�لأهلي فريق ممتاز نظر� 
"فريقي  و�لأهلي ميتلك �لفرديات و�جلماعية وهذ� ما مييزه"، م�سيفا 

لي�ص �سيئا نف�سيا، نحن متحفزون ملو�جهة �لأهلي".

ويف �ملجموعة عينها يحل �ل�سبت �سند�ونز �سيفاً ثقي� على �ملريخ �لذي 
�ختار ملعب �لأهلي يف �لقاهرة �أر�ساً خلو�ص مو�جهاته �لبيتية عو�ساً عن 

ملعبه يف �خلرطوم �لذي هو قيد �لتاأهيل.
وي�سعى �سند�ونز �ىل حتقيق �لفوز �لثاين تو�لياً وقطع خطوة نحو ربع 
�لنهائي، برغم غياب جنمه �لأوروغو�ياين غا�ستون �سرينو �لذي �أ�سيب 
بافول  �ل�سلوفاكي  �مل��ه��اج��م  وك��ذل��ك  �ل��ه���ل  م��و�ج��ه��ة  يف  �أن��ف��ه  يف  بك�سر 

�سافر�نكو.
يف �ملقابل ي�سعى �لفريق �ل�سود�ين بقيادة �ملدرب �لنكليزي يل ك�رك �ىل 
�ل�عبني يف  بالعتماد على جمموعة جيدة من  �نط�قة جيدة  حتقيق 

مقدمهم �لدويل بخيت خمي�ص.
ويحت�سن ملعب "5 جويلية" -متوز بالعا�سمة �جلز�ئرية قمة مغاربية 
�ملجموعة  �سمن  �ل��ب��ي�����س��اوي  �ل��رج��اء  و�سيفه  �سطيف  وف���اق  ب��ني  ح���ادة 

�لثانية.
تفوق  حيث  �ل�سابقة  �جلولة  يف  �لث�ث  �لنقاط  ح�سد�  �لفريقان  وك��ان 
�جلنوب  �أم���ازول���و  على  و�ل��رج��اء  �لغيني،  ح��وري��ا  م�سيفه  على  �سطيف 

�أفريقي بنتيجة و�حدة -1�سفر.
و�ستكون �ملو�جهة فر�سة للطرفني لف�ص �ل�سر�كة و�قر�ب �أحدهما من 

ربع �لنهائي.
يف  فريقه  فوز  �ن  �لكوكي  نبيل  �لتون�سي  "�لن�سر �ل�سود"  ور�أى مدرب 
كوناكري منح �ل�عبني معنويات كبرة، م�سيفا "فريقي ي�سعى �إىل تاأكيد 

فوزه على حوريا بالنت�سار على �لرجاء و�لنفر�د ب�سد�رة �ملجموعة".
يف �ملقابل، �سيكون مدرب "�لن�سر �لخ�سر" �لبلجيكي مارك فيلموت�ص يف 
و�سع حرج �إذ ل بديل له عن �لفوز بعد مطالبات جماهر �لرجاء باإقالته 
ول �سيما بعد �لتعادل مع �أوملبيك خريبكة 2-2 يف �لدوري �ملحلي و�بتعاده 

عن غرميه �ملت�سدر �لود�د بفارق 8 نقاط.
وح�سب م�سادر �سحافية مغربية عديدة فاإن �للقاء �سد �سطيف �سيكون 

�لأخر ملدرب منتخب بلجيكا �ل�سابق مع �لنادي �ملغربي.
وت�سكل مو�جهة لوفاق �لفر�سة �لأخر لفيلموت�ص �لذي �سيفتقد لربعة 
عنا�سر مهمة ب�سبب �لإ�سابة هم �لظهر عبد �لإله مدكور ولعبا �لو�سط 
�لكونغويل �لدميقر�طي فابري�ص نغوما وحممد �ملكعازي و�ملهاجم حميد 
�أحد�د. ويف دوربن يبحث كل من �أمازولو و�سيفه حوريا عن �لنقاط �لأوىل 

يف �مل�سابقة �لقارية.ويف �ملجموعة �لر�بعة، ي�سعى �لود�د �ملغربي �ىل تاأكيد 
بث�ثية  �لأنغويل  ��سبر�ن�سا  �ساغر�د�  على  �لفوز  �ثر  �لقوية  �نط�قته 

نظيفة، عندما يو�جه مو�طن �لأخر م�سيفه برو �أتلتيكو يف لو�ند�.
�سد�رته  لتعزيز  ت��و�ل��ي��اً  �ل��ث��اين  ف���وزه  حتقيق  يف  �لأمة"  "ود�د  وي��اأم��ل 
للمجموعة قبل �سد�مه �ملرتقب مع �لزمالك �مل�سري يف �جلولة �لثالثة.

�ل��ك��ون��غ��ويل غ��ي مبينز�  وي��ع��ول م��درب��ه ول��ي��د �ل��رك��ر�ك��ي ع��ل��ى مهاجمه 
�أمين �حل�سوين ويحيى  �ملبار�ة �لأوىل �ىل جانب  �أد�ء قوياً يف  �لذي قدم 

جرب�ن.
وتوعد مدرب برو �أتلتيكو �ألك�سندر �سانتو�ص �لفريق �ملغربي، وذلك بعد 
�لقاهرة  من  بالتعادل  ع��اد  عندما  �لوىل  �جلولة  يف  باملفاجاأة  تفريطه 
و�سنبذل  مبلعبنا،  نقطة  �أي  يف  نفرط  "لن  قائً�  بثنائية،  تقدم  بعدما 

ق�سارى جهودنا لتحقيق �لنت�سار".
نتيجة  حتقيق  �أم��ل  على  �ملتو��سع  �ساغر�د�  على  �سيفاً  �لزمالك  ويحل 

�إيجابية بعد �لتعادل �ل�سعب و�ملخيب يف �جلولة �لوىل.
وميتلك �ملدرب �لفرن�سي باتري�ص كارترون جمموعة قوية من �ل�عبني 
"�لون�ص" و�أحمد  حمدي  وحممود  جيل  �أب��و  حممد  �لدوليني  �سيما  ول 

�سيد "زيزو".
ي�سعى �سباب بلوزد�د �ىل �لثاأر من �سيفه �لرجي عندما يتو�جهان �لحد 

على ملعب "5 جويلية" �أي�ساً.
وكان فريق "باب �سويقة" �أطاح ببطل �جلز�ئر من �لدور ربع �لنهائي يف 

�ملو�سم �ملا�سي.
غالك�سي  جو�نينغ  �كت�سج  بعدما  ملناف�سيه  ق��وي��اً  �إن����ذ�ر�ً  �ل��رج��ي  ووج��ه 
دور  نحو  كبرة  م�سافة  قطع  وين�سد  �ملا�سي،  �لأ�سبوع  نظيفة  برباعية 

�لثمانية عرب حتقيق �لفوز �لثاين تو�لياً �سد مناف�ص �سر�ص.
�ختبار�  �سيكون  بلوزد�د  �سد  �للقاء  �ن  �جلعايدي  ر��سي  مدربه  وي��درك 
�ملد�فع  بغياب  �سيما  ول  �لقارية،  �مل�سابقة  يف  ت�سكيلته  ل��ق��در�ت  حقيقيا 

�جلز�ئري عبد �لقادر بدر�ن.
�أن مدربه  �إل  �لإ�سابة،  ب�سبب  ب��وردمي  بلوزد�د �ىل عمار  يفتقد  وب��دوره، 
�لرب�زيلي ماركو�ص باكيتا �أكد �نه �سيعمل على �لتغلب على �لرجي بعد 
�لتعادل مع م�سيفه مو�طن �لخر �لنجم �ل�ساحلي يف �جلولة �لوىل يف 

ر�د�ص.

فوز مريح لليفربول.. وبايرن يفلت من فخ من�سوي 

قمتان مغاربيتان �شاخنتان باأبطال اأفريقيا       

االأهلي يد�سن حملة الدفاع عن اللقب من اخلرطوم

•• اأبوظبي-وام: 

�لأوملبياد  ينظمه  �ل���ذي  �مل��وح��د  �لبولينج  ملتقى  حم��ط��ات  �أوىل  �نطلقت 
للبولينج، مب�ساركة نخبة  �لإم��ار�ت  بالتعاون مع �حت��اد  �لإم��ار�ت��ي  �خلا�ص 
من �لروؤ�ساء و�ملدر�ء �لتنفيذين يف �أبوظبي، لتمكني �أ�سحاب �لهمم من ذوي 
�لإعاقة �لفكرية و�لنمائية ودجمهم يف �ملجتمعات �ملحلية من خ�ل �لرب�مج 

و�لأن�سطة �لريا�سية �ملختلفة.
ز�يد  للبولينج مبدينة  �ل��دويل  ملتقى مركز خليفة  �لنط�قة يف  وج��اءت 
ومب�ساركة  �لريا�ص،  �أبوظبي  جمل�ص  مع  بال�سر�كة  باأبوظبي،  �لريا�سية 
لع��ب��ي �لأومل���ب���ي���اد �خل��ا���ص �لإم����ار�ت����ي م��ع ك��ل م��ن م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور مغر 
عيد  م��رمي  و�سعادة  �أبوظبي،  �ملجتمع  تنمية  د�ئ��رة  رئي�ص  �خلييلي  خمي�ص 

�أبوظبي، و�سعادة عارف حمد  �لإع�مي حلكومة  �ملكتب  �ملهري مدير عام 
�لنعيمي مدير  �لريا�سي، و�سعادة مطر  �أبوظبي  �أمني عام جمل�ص  �لعو�ين 
حممد  عبد�هلل  حمد  �لدكتور  و�سعادة  �لعامة،  لل�سحة  �أبوظبي  مركز  عام 
"�سمان"،  �ل�سحي  لل�سمان  �لوطنية  لل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �ملحيا�ص 
و�سعادة  �ل��وط��ن��ي،  ل�إ�سعاف  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �ل��ه��اج��ري  �أح��م��د  و���س��ع��ادة 
و�سعادة  �لهمم،  لأ�سحاب  �لعليا  ز�يد  موؤ�س�سة  عام  �أمني  عبد�هلل �حلميد�ن 
�سلطان  و�سعادة  للبولينغ،  �لإم���ار�ت  �حت��اد  رئي�ص  �لقبي�سي  خليفة  حممد 
ممثلي  ومب�ساركة  �لقاب�سة،  �لفر�سان  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �لكعبي 
كل من د�ئرة �ملالية يف �أبوظبي، وهيئة �مل�ساهمات �ملجتمعية – معاً، ومكتب 
�لعقارية،  �لد�ر  و�سركة  �أبوظبي،  عهد  ويل  بديو�ن  �ل�سر�تيجية  �ل�سوؤون 
�لأوملبياد �خلا�ص  �إىل موؤ�س�سة  بالإ�سافة  �أبوظبي،  �لعامة ل�سرطة  و�لقيادة 

�لإمار�تي.
ويعترب �لبولينج �إحدى �أكرث ريا�سات �لأوملبياد �خلا�ص منًو� و�نت�ساًر�، حيث 
يتم �إدخال بع�ص �لتعدي�ت على هذه �لريا�سة لتتنا�سب مع �ل�عبني من 
هوؤلء  �أن معظم  �إل  و�لنمائية،  �لذهنية  �لإعاقات  ذوي  �لهمم من  �أ�سحاب 
�ل�عبني يت�سابقون يف �إطار نف�ص �لقو�نني و�لظروف �لتي حتكم �ل�عبني 
�ملوحد تنظيم مباريات يف كل  �لبولينج  �ملحرفني. و�سوف يت�سمن ملتقى 
من دبي و�ل�سارقة، ي�سارك يف كل منها حو�يل 34 لعًبا مع �ملدر�ء �لتنفيذين 
�إم��ارة. وقال �سعادة ط�ل �لها�سمي �ملدير �لوطني ملوؤ�س�سة �لأوملبياد  يف كل 
�لبولينج  �أوىل حمطات ملتقى  �ليوم �نط�ق  " ي�سعدنا  �لإمار�تي  �خلا�ص 
�ل�سلة  كرة  مللتقيات  �لكبر  �لنجاح  بعد  وذلك  �أبوظبي،  �لث�ثة من  �ملوحد 
�لفعليات  �سمن  �مللتقى  ياأتي  حيث  �ملوحدة،  �لطائرة  و�لري�سة  و�لفلوربول 

�ملوحدة �لتي ينظمها �لأوملبياد �خلا�ص �لإمار�تي لتدعيم مفهوم �لريا�سات 
�ملوحدة �لتي من �ساأنها �أن حتقق �لدمج �لريا�سي لأ�سحاب �لهمم من ذوي 
�لإعاقة �لذهنية و�لنمائية يف �ملجتمع. نحن نوؤمن باأن �لريا�سة توفر �أف�سل 
ي�سهم  حميطهم  يف  و�نخر�طهم  �لهمم،  �أ�سحاب  م��ه��ار�ت  لتنمية  �ل��ط��رق 

ب�سكل مبا�سر يف حتقيق �لدمج �لذي نن�سده".
و�أ�ساف " ت�سرفنا باأن يلعب لعبو �لأوملبياد �خلا�ص �لإمار�تي مع �أ�سحاب 
�ملعايل و�ل�سعادة �لروؤ�ساء قياد�ت عدد من �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�خلا�سة من 
�سركائنا �لد�عمني ب�سكل م�ستمر ل�أوملبياد �خلا�ص �لإمار�تي، وهذ� يوؤكد 
على متا�سك �ملجتمع �لإمار�تي ومتكني �لأ�سخا�ص فيه من جميع �لقدر�ت 
دبي  م��ن  ك��ل  يف  �مللتقى  م��ن  �لتالية  �ملحطات  ت�سهد  �أن  ونطمح  و�مل��ه��ار�ت، 

و�ل�سارقة نف�ص �لزخم �لكبر".

االأوملبياد اخلا�س االإماراتي يطلق ملتقى البولينج املوحد يف اأبوظبي ودبي وال�سارقة

كونتي: توتنهام يركز على تطوير ال�سباب
قال مدرب توتنهام هوت�سبر �أنطونيو كونتي �إن "فريقه يركز على �لتعاقد 

مع لعبني �سبان ما ز�لو� بحاجة لكت�ساب �خلربة".
�أردت  "�إذ�  �سبورت�ص  �سكاي  �سبكة  مع  مقابلة  يف  �لإيطايل  �مل��درب  و�أ�ساف 
�أ�سحاب  لعبني  �إىل  بحاجة  فاأنت  مناف�ساً  تكون  و�أن  �أ�سرع  ب�سكل  �لن�سج 

خربة وهو ما ي�سهم يف زيادة �خلربة د�خل �لفريق".
�إن��ر مي�ن للقب �ل���دوري �لإي��ط��ايل يف �ملو�سم  و�أ���س��ار كونتي، �ل��ذي ق��اد 
�ملا�سي لي�سع حد�ً لهيمنة يوفنتو�ص على �للقب �لتي �متدت ت�سعة �أعو�م، 
�لنتقالت  ف��رة  يف  �ل��ع��ددي��ة  �لناحية  م��ن  �أ�سعف  خ��رج  توتنهام  �أن  �إىل 

�ل�ستوية.
وتابع "ما حدث يف يناير مل يكن �سهً�. رحل �أربعة لعبني مهمني لتوتنهام 
وتعاقدنا مع لعبني �ثنني. لذ� فمن �لناحية �لعددية بدًل من زيادة قوتنا 

رمبا �أ�سبحنا �أ�سعف على �لورق".
وتخلى توتنهام عن تاجناي ندومبلي وبر�يان جيل وجيوفاين لو �سيل�سو 
على �سبيل �لإعارة �إىل �أوملبيك ليون وبلن�سية وفياريال على �لرتيب فيما 

�نتقل ديلي �آيل �إىل �إيفرتون.
دي���ان كولو�سيف�سكي  �ل��ث��ن��ائ��ي  م��ع  ف��ري��ق��ه  ت��ع��اق��د  �أن  �إىل  ك��ون��ت��ي  و�أو����س���ح 

ورودريغو بنتاكور من يوفنتو�ص يتو�فق مع روؤية �لنادي.
لأن  توتنهام  مل�ستقبل  مثاليان  لعبان  وكولو�سيف�سكي..  "بنتاكور  وق��ال 
�لفريق ي�سعى للتعاقد مع �سبان ميكنهم �لتطور ولي�ص لعبني جاهزين".
 22 م��ن  نقطة   36 بر�سيد  �لثامن  �مل��رك��ز  يحتل  �ل��ذي  توتنهام،  ويحل 

مبار�ة، �سيفاً على مان�س�سر �سيتي �ملت�سدر يوم �ل�سبت �ملقبل.



طرد رجل من طائرة.. وال�سبب بايدن
�أظهر مقطع فيديو حلظة طرد �أحد ركاب طائرة مدنية، ب�سبب 
قناع كان يرتديه، مكتوب عليه ر�سالة مناه�سة للرئي�ص �لأمركي 

جو بايدن.
�لذي  "توير"،  Libs of TikTok على  �لفيديو ح�ساب  ون�سر 

ين�سط يف ن�سر فيديوهات من�سة "تيك توك".
ويظهر �لفيديو ر�كب �إحدى �لطائرة يتجادل مع م�سيفة طر�ن، 

بح�سب �سبكة "فوك�ص نيوز" �لأمركية.
 Allegiant �سركة  يف  تعمل  �ل��ت��ي  �مل�سيفة،  �لفيديو  يف  و�سمع 
كتبته  �لذي  "�لتعليق  تقول  وهي  �لأمركية،  �ملحلية   Airlines
�ل��ط��ب��ي. وقال  �مل��ك��ت��وب ع��ل��ى ق��ن��اع��ه  �ل��ك���م  �إىل  �إ����س���ارة  هنا"، يف 
 Let's go ( "لتعليق �ملرفق بالفيديو �إن عبارة "هيا بنا بر�ندون�

Brandon( كانت مكتوبة على �لكمامة.
�إثر  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  يف  فرو�سي  ب�سكل  �لعبارة  ه��ذه  و�نت�سرت 
�إثر فوزه يف  ب��ر�ون  بر�ندون  �ل�سهر  �ل�سباقات  �سائق  مقابلة مع 
�سباق بولية �ألباما، وخ�ل �ملقابلة �سمعت يف �خللفية هتافات هي 

عبارة عن �ستائم �سد �لرئي�ص �لأمركي.
و�إذ� �سمعت �سخ�سا يف �لوليات �ملتحدة يقول: "هيا بنا بر�ندون"، 
فهو ل يق�سد �سخ�سا ��سمه بر�ندون، بل تعبر ملطف عن �ستيمة 

بذيئة �سد بايدن.
و�أكدت �سركة �لطر�ن �لأمركية �ملحلية يف بيان �أر�سلته ل�"فوك�ص 
نيوز" �أنه مت �إخر�ج �لر�كب من �لطائرة، لأنها تتجاهل تعليمات 

من م�سيفة طر�ن.
تورط  ح��ادث��ة  م��ن  ج���زء�  ي�سور  �ملعني  "�لفيديو  �ل��ب��ي��ان:  وق���ال 
�أف��ر�د �لطاقم  فيها ر�كب مل ي�ستجب لطلبات متكررة من جانب 

ل�لتز�م ب�سيا�سة �رتد�ء �لكمامة �لفيدر�لية".

تركت كندا.. وحتارب النفايات يف القاهرة
�سيدة م�سرية تبلغ من �لعمر )68 عاما(، وعا�ست يف كند� لأكرث 
من 35 عاما، وو�سلت �إىل من�سب عميد كلية �لهند�سة يف جامعتني 
�لآن  �ل�ساغل  �سغلها  و�أ�سبح  �سنو�ت   10 مل�سر منذ  وع��ادت  بكند�، 

حماربة �لقمامة يف �سو�رع �لقاهرة.
وخ�ل �لبحث عن �أف�سل �لطرق ملحاربة �لقمامة و�جهت تي�سر 
�أبو �لن�سر �لكثر من �ل�سعوبات و�لعر�قيل وخا�ست �لعديد من 

�ملغامر�ت.
و�أبو �لن�سر من مو�ليد عام 1954، تخرجت ق�سم �لكهرباء بكلية 
نف�ص  يف  كمعيدة  عملت  ثم   1976 عام  �لقاهرة  جامعة  �لهند�سة 
�جل��ام��ع��ة مل��دة ع���ام، و���س��اف��رت بعدها �إىل ك��ن��د� ك��اأ���س��ت��اذة جامعية 
وترقت يف �ملنا�سب �لعلمية حتى و�سلت �إىل من�سب عميدة كلية 

�لهند�سة يف جامعتني هناك.
"رجعت �إىل م�سر  "�سكاي نيوز عربية":  �أبو �لن�سر ملوقع  وقالت 
�أو�خر 2011 وكان هديف �لبقاء فيها ملدة �سنة و�حدة فقط، لكنني 
قررت �ل�ستمر�ر يف م�سر، وملا رجعت م�سر �سكنت يف �سقة كانت 
يف  �لنيل  كورني�ص  على  ك��ب��رة  ف��رة  منذ  يل  ��سرتها  و�ل��دت��ي 
�ملعادي، وكنت متوقعة �أن �ملعادي هتكون �أجمل �ملناطق وخ�سو�سا 

حينما �أ�سكن �سقة على �لنيل".
وتابع: "لكن ملا رجعت  تفاجاأت من حال �لنظافة يف م�سر، كانت 
هذه م�سكلة كبرة بالن�سبة يل، �أن �أ�ساهد �أن �لنا�ص يلقون �لقمامة 
يف �ل�سو�رع ول توجد قو�عد للتعامل مع هذ� �لأمر، فاأنا ع�ست 35 
عاما يف كند� ومل يكن موجود هذ� �لك�م، ومن ثم فعقلي مل يقدر 

على ��ستيعاب هذ� �لأمر".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

رقائق ما�سك الأدمغة الب�سر.. اأول فاجعة خالل التجارب
�عرفت �ل�سركة �لنا�سئة �لتي �أ�س�سها �ساحب �سركة ت�س�، �مللياردير �إيلون ما�سك، لزرع رقائق �لكمبيوتر يف �أدمغة 

�لب�سر، عن مقتل عدد كبر من �حليو�نات �لتي مت جتربة �لرقائق عليها خ�ل �لأبحاث.
�لزر�عة  وز�رة  �إىل  قانونية  �سكوى  قدمت  قد  �حليو�نات،  على  طبية  فحو�سات  �إج��ر�ء  تعار�ص  جمموعة  وكانت 
�لأمركية، ب�سبب وح�سية �سركة "نور�لينك" جتاه �حليو�نات، وهي �ل�سركة �لتي تعمل على زر�عة رقائق كمبيوتر 

تو�سع يف �أدمغة �لب�سر، وتتبع ملوؤ�س�سها �إيلون ما�سك.
و�أكدت �ملجموعة �لتي قدمت �ل�سكوى �لقانونية، �أنها ح�سلت على �سج�ت �أكدت عمليات قتل ل� 15 من �أ�سل 23 

قرد� تلقو� رقائق دماغية من قبل �سركة "نور�لينك"، و�أ�سارت �إىل معاناة �لقردو و�آلمهم خ�ل �لعمليات.
وفاجاأت �سركة "نور�لينك" �لآن، باإقر�رها لهذه �لتهامات، يف مدونة ُن�سرت على موقعها على �لإنرنت �أم�ص، وفقا 

ملوقع "فورت�سن".
و�أ�سارت �إىل �أنه خ�ل �لأبحاث، كان هناك �سرورة لقتل ثمانية حيو�نات بطريقة "�لقتل �لرحيم".

وقالت �ل�سركة يف مدونتها �إن �ثنني من �حليو�نات مت قتلهما رحيما من �أجل جمع �لبيانات �لأ�سا�سية �لتي ل ميكن 
�حل�سول عليها �إل عن طريق �لت�سريح.

وقالت �إن �حليو�نات �ل�ستة �لأخرى مت قتلها بناء على ن�سيحة �لطاقم �لبيطري يف جامعة كاليفورنيا يف ديفي�ص 
بعد ظهور م�ساعفات، مبا يف ذلك 4 حالت �إ�سابة مرتبطة بزرع �جلهاز.
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اللقاح عرب اال�ستن�ساق اأكرث كفاءة من احلقن
يعتقد بع�ص �خلرب�ء باأن �أخذ �للقاح عرب �ل�ستن�ساق ميكن �أن يكون �أكرث 
توفر  �مل�ستن�سقة  �للقاحات  �إن  ويقولون  �حلقن،  عرب  �لتطعيم  من  كفاءة 
�لباحث  �أد�جل���ا،  �أمي�ص  �لدكتور  ق��ال  �أق��ل.  بجرعات  فعالية  �أك��رث  حماية 
�لبارز يف مركز جونز هوبكنز لل�سحة يف بالتيمور، �إن ��ستهد�ف �للقاحات 
ملناطق ت�سريحية معينة من �جل�سم حيث تكون �ملناعة �أكرث �أهمية، ميكن 
�أن يوفر حماية �أكرث ��ستد�مة و�ت�ساًعا من �للقاحات �لقابلة للحقن عندما 
يتعلق �لأمر بفرو�سات �جلهاز �لتنف�سي" وقد �أجرى �لباحثون يف جامعة 
�لفم،  عرب  ��ستن�ساقه  يتم  لقاح  على  معملية  در��سة  �لكندية،  ماكما�سر 
لديها  كان  �للقاح  من  �لنوع  هذ�  تلقت  �لتي  �لفئر�ن  �إن  �لنتائج  و�أظهرت 
��ستجابة مناعية قوية. وبعد ذلك قام �لباحثون بنقل لقاحهم �جلديد �إىل 
�ملرحلة �لأوىل من �لتجارب �ل�سريرية، ملعرفة ما �إذ� كان �سيكون فعاًل بنف�ص 
�لطريقة لدى �لب�سر. يقدم �لباحثون �لكنديون لقاحهم عرب جهاز بخاخ 
يحول �ل�سائل �إىل رذ�ذ يتم ��ستن�ساقه من خ�ل �لفم �إىل عمق �لرئتني. 
�مل�سارك يف معهد مايكل جي  �لأ�ستاذ  �لدكتور ماثيو ميلر  من جهته قال 
ديجروت لأبحاث �لأمر��ص �ملعدية يف جامعة ماكما�سر �لكندية: "يوؤدي 
حتفيز �ملناعة يف �لرئتني �إىل ��ستجابة قوية تفوق ��ستجابة �جل�سم للقاح 

�لذي يتلم حقنه بالطريقة �لتقليدية"

�سامي فاطر.. فيلم عن الرحلة مع ال�سديق العدو
�لفيلم، معر�ص ل�إ�سابة  ي�ساهدون هذ�  �أ�سخا�ص  ثمانية  "و�حد من كل 
"�سامي فاطر"،  تنتهي رحلتك مع  �لتحذيرية  �لر�سالة  بهذه  بال�سكري"، 
�ل��وث��ائ��ق��ي �مل�����س��ري �ل���ذي يناق�ص م��ع��ان��اة م��ر���س��ى �ل�����س��ك��ري، وي��زي��د من 
معلوماتك حول هذ� �ملر�ص �خلطر بد�يًة من تاريخ ظهوره على �لأر�ص 

و�سوًل �إىل �أعر��سه وكيفية �لتعامل معه.
وبد�أت رحلة �سناعة فيلم "�سامي فاطر"، بعد قر�بة �سهر فقط من وفاة 
و�لد خمرجه، حممود �أبو بكر، بعد �سر�ع طويل ملدة 20 عاما مع مر�ص 
�لتو��سل  من�سات  ع��ل��ى  �لفيلم  ���س��در   ،2021 ن��وف��م��رب  ويف  �ل�����س��ك��ري. 

�لجتماعي.
�أبي  وف��اة  �سبقت  �لتي  �لأخ��رة  "�ل�سهور  بكر:  �أب��و  �ملخرج حممود  ويقول 
بد�خلي  و�حل��زن  �لغ�سب  ق��ررت حتويل طاقة  كانت مرعبة، ومع رحيله، 
�أحد جتربتي  �ل�سكري، حتى ل يعي�ص  �إىل عمل فني وثائقي حول مر�ص 

�حلزينة مرة �أخرى، وبد�أت رحلة �سناعة )�سامي فاطر(".
وي�سيف �أبو بكر ملوقع "�سكاي نيوز عربية": ")�سامي فاطر( يقدم ر�سالة 
مبا�سرة للقارئ، وهي: ميكن ملر�ص �ل�سكري �أن يكون �سديق �أو عدو �سر�ص، 

و�لأمر يتعلق بقدرتك على �لتعامل معه".
هناك ث�ثة �أبطال رئي�سيني للوثائقي �مل�سري، وهم: م�سابون بال�سكري، 

و�أطباء خمت�سون، و�سخ�سية كرتونية حتمل ��سم "علي".

وفاة مو�سيقار 
هندي كبري

�لهندي  و�مل���غ���ن���ي  �مل���ل���ح���ن  ت�����ويف 
ع��ن عمر  �ل�����س��ه��ر  بابي له����ري  
يناهز 69 عاما، بعد �سر�ع طويل 

مع �ملر�ص.
يف  "لهري"  �أغ������اين  ����س��ت��ه��رت 
وو�سع  و�لت�سعينات،  �لثمانينيات 
مل�����س��ات��ه �ل��ف��ن��ي��ة ع��ل��ى �ل��ع��دي��د من 

�لأف�م �ل�سهرة.
�ملختلف  ب�ستايله  له��ري  ��ستهر 
ويرتدي  و�مل���ب�����ص  �مل��و���س��ي��ق��ى  يف 
�لذهبية  و�ل���ن���ظ���ار�ت  �ل�����س������س��ل 

�لتي حتمل ع�مته �لتجارية.
و�أل����ف ب��اب��ي له���ري �ل��ع��دي��د من 

�ملو�سيقى لأف�م بنغالية.
و�ن��ت�����س��ر خ���رب وف���ات���ه ع��ل��ى �لفور 
�ل���ن���ع���ي على  وت���دف���ق���ت ع�����ب�����ار�ت 
�لجتماعي،  �ل���ت���و�����س���ل  م���و�ق���ع 
�لهندي  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����ص  وو���س��ف��ه 
باأن مو�سيقاه كانت �ساملة ومعربة 
و�أثرت  جميل  ب�سكل  �مل�ساكل  ع��ن 
باأعماله  �رت���ب���ط  ك��ب��ر  ج��ي��ل  يف 

و�سيفتقد مل�ساته على �ل�سينما.

مويل ماي هيغ تخطف 
االأنظار باأناقتها

�لو�قع  ت��ل��ف��زي��ون  جن��م��ة  ظ���ه���رت 
�لربيطانية  مويل ماي هيغ  باأناقتها 
�لكاملة خ�ل بروفة عر�ص �أزياء  

�أب���رزت   ، PrettyLittleThing
هيغ �ساقيها يف �سورت بني من جلد 
�لثعبان، �رتدت فوقه قمي�سا �أزرق 
م��ن �حل��ري��ر وم��ع��ط��ف��ا م��ن �للون 

�لرمادي.
مرتدية  �إط���ل��ت��ه��ا  ه��ي��غ  ن�����س��ق��ت 
حقيبة يد من جلد �لثعبان وحذ�ء 

�سيفي يتنا�سب مع �لإط�لة.
 22 �لعمر  �لبالغة من  هيغ  تركت 
عاماً �سعرها �لأ�سقر من�سدًل على 
كتفيها فاأذهلت �حلا�سرين �لذين 
بهذه  ل��ستمتاع  روؤو���س��ه��م  �أد�رو� 

�لإط�لة �لأنيقة.
وكانت مويل ماي هيغ تعاقدت مع 
 PrettyLittleThing ع���م��ة 

لتعمل كمديرة �لإبد�ع للع�مة.

مو�سة ال�سبعينيات تعود 
بقوة هذا الربيع

تعود  �ل�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ات  م��و���س��ة  �إن   Elle جم��ل��ة  ق��ال��ت 
لتمنح  �لن�سائية  �ملو�سة  عامل  �إىل  �لربيع  هذ�  بقوة 
و�لإقبال على  �لتفاوؤل  تعك�ص  �إط�لة مبهجة  �مل��ر�أة 

�حلياة.
هذ�  ت��ت��األ��ق  �لن�سائية  �مل��و���س��ة  �أن  �ملجلة  و�أو���س��ح��ت 
�ملو�سم بالألو�ن �لز�هية و�لنقو�ص �جلذ�بة �مل�ستوحاة 
من ت�ساميم ورق �حلائط، و�لتي ُت�سفي على �ملظهر 

طابعاً جريئاً يخطف �لأنظار.
�أكرث  �إط�لة  �أن��ه ميكن �حل�سول على  �إىل  و�أ���س��ارت 
هدوء�ً بتن�سيق �لقطع �ملزد�نة باألو�ن ونقو�ص ز�هية 
م��ع ق��ط��ع ب���األ���و�ن حم��اي��دة م��ث��ل �لأ����س���ود و�لأبي�ص 

و�لرمادي ودرجات �لبيج و�لبني.
كما ميكن �حل�سول على �إط�لة �أكرث جر�أة وجاذبية 
مع  ز�ه��ي��ة  ونقو�ص  ب��األ��و�ن  �مل��زد�ن��ة  �لقطع  بتن�سيق 
لونية  عائلة  �سمن  تكون  �أن  على  �لبع�ص،  بع�سها 

و�حدة.

انتحار على طريقة روميو وجولييت
من  حل��ظ��ات  بعد  نف�سه  قتل  على  بريطاين  رج��ل  �أق���دم 
�إىل  تعيد  م��اأ���س��اة  يف  نف�سها  �سنقت  حبيبته  ب���اأن  علمه 

�لأذهان ق�سة روميو وجولييت.
وعرثت �ل�سرطة على �إيان فورينغهام "58 عاماً" يف بركة 
�سمع  وق��د  وج��ذع��ه،  رقبته  بطعنات يف  �ل��دم م�ساًبا  من 
�لتحقيق كيف طعن نف�سه بعد �أن علم �أن حبيبته نيكول 

جورد�ن "50 عاماً" قد �أقدمت على �لنتحار.
و�أ�سيب �إيان ب�سدمة �سديدة، بعد �أن ن�سرت و�لدة نيكول 
�لنباأ �ملدمر باأن نيكول �سنقت نف�سها يف منزلها �لقريب 

يف كومب بارك يف د�ونديري، كورنو�ل.
�إيان  �سقيق  �إىل  ك��ورن��و�ل،  ت���رورو،  يف  �لتحقيق  و��ستمع 
باأنه رجل ذكي  "50 عاًما" �لذي و�سفه  ديفيد  �لأ�سغر 
ترك  لكنه  دن���دي  ج��ام��ع��ة  يف  �مل��ع��م��اري��ة  �لهند�سة  در����ص 
�لوح�سية.  �لرب�غماتية  من  بالفزع  �سعر  لأن��ه  �لدر��سة 
وقال �إن �إيان، �لذي ولد يف �إيردري بالقرب من غ��سكو، 
كان فناًنا ومو�سيقًيا موهوًبا و�نتقل �إىل كورنو�ل - وهو 
�ملكان �لذي �أحبه وجعل منزله - وك�سب �ملال من خ�ل 

�لر�سم يف �سانت �آيفز.
و�ن��ت��ه��ي �مل��ط��اف ب��� �إي����ان يف د�ون���دي���ري يف ج��ن��وب �سرق 
�ملنخف�ص، وقال  �لدخل  �أك��و�خ لذوي  يعي�ص يف  كورنو�ل 
"د�فًئا ومرًحا للغاية ولكنه م�ستقل  �إيان كان  �إن  �سقيقه 
ب�سدة، وقد جتنب �لإنرنت وو�سائل �لتو��سل �لجتماعي، 
و�سنع  بالعائلة  ل�ت�سال  �ملكاملات  �سندوق  م�ستخدًما 

بطاقات تهنئة م�سنوعة يدوًيا للمنا�سبات �خلا�سة.

فندق ي�سيف 10 اأجنحة تطفو على ركائز 
مت بناء �متد�د مده�ص لفندق يف �إيطاليا على ركائز يبلغ 

�رتفاعها ث�ثة �أمتار على طر�ز بيت �ل�سجرة.
وحت��ت��وي �لإ���س��اف��ة �جل��دي��دة ع��ل��ى 10 �أج��ن��ح��ة جديدة 
 Siusi allo قرية  يف   Parc Hotel Florian لفندق 

Sciliar
يف جبال �لألب، حيث ي�سم كل جناح على حو�ص ��ستحمام 

�ساخن و�ساونا و�إط�لت ر�ئعة جنوب ترول.
ر�ئ���ع���ة، ح��ي��ث ي�سجعك على  �ل��ف��ن��دق يف ح��دي��ق��ة  وي��ق��ع 
�ل�سرخاء بني �لأ�سجار �لقدمية، وبركة مثالية وحمام 
�سباحة خارجي، وكانت فكرة ��ستخد�م ركائز متينة من 
�أجل ترك �لأر�سية دون �مل�سا�ص بها و�حت�ل �أقل م�ساحة 

ممكنة.
�لباب  �لغرف من  تكن جم��رد �سف من  �لفكرة مل  لكن 
�إىل �لباب، بل كانت عبارة عن جمموعة منظمة من بيوت 
�لقائمة بذ�تها و�ملرتفعة على دعامات  �ل�سجر �حلميمة 
�جلميع  متناول  يف  �لأر���ص  تاركة  �أم��ت��ار،  ث�ثة  بارتفاع 

حتتها.
عليه  ُيطلق  و�ل��ذي  طابقني،  من  �ملكون  �مللحق  ويتاألف 
��سم Floris Green Suites من خم�سة �أجنحة يف كل 
طابق، كل منها مبني بز�وية �سغرة، مما يخلق �نطباًعا 
ع���ن ه��ي��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي م�����زروع م���ع �حل���ف���اظ ع��ل��ى �ملناظر 

�لطبيعية.
�لديكور�ت  جتهيز  م�سوؤولية  �لت�سميم  �سركة  وت��ول��ت 
�لد�خلية ل�أجنحة، حيث تنفتح منطقة �ملعي�سة �ملركزية 
�لر�ئعة،  �جلبلية  �ملناظر  على  تطل  حممية  �سرفة  على 

ا لغرفة �لنوم �لزجاجية. وهي ميزة مُتنح �أي�سً

مفاجاأة مدوية حول املومياء احلامل
عو��سف  تثر  �حلامل  �ملومياء  ة  ق�سّ ت��ز�ل  ل 
�مل�سريات  بعلم  �ملهتمني  �أو���س��اط  ب��ني  �جل��دل 
�لربوفي�سور  م��وؤخ��ر�  ف��ّج��ر  �إذ  �ل��ع��امل،  ح���ول 
�أركاديو�ص  و�ر����س���و،  ج��ام��ع��ة  يف  �لآث�����ار  بكلية 
فر�سية  ح��ول  ج��دي��دة  م��ف��اج��اأة  �سولتي�سياك، 
�كت�ساف  عن  و�ر�سو  مومياو�ت  م�سروع  فريق 
باأنه  برمته  �لأم��ر  و��سفا  �أول مومياء حامل، 

�أمنيات". "حم�ص 
وق����ال �ل��ف��ري��ق �ل��ب��ول��ن��دي يف �ل���در�����س���ة �لتي 
ن�سرت مبجلة �لعلوم �لأثرية يف �أبريل �ملا�سي، 
كان  �لتي  �ملومياء  �أّن  ك�سف  �ل�سوئي  �مل�سح  �إّن 
ُيعتقد �أنها لكاهن يف بادئ �لأمر، هي مومياء 
وبد�خلها  �خلطاأ"،  "�لتابوت  يف  و�سعت  �أنثى 
و�أّن  �أ�سبوعا،   30 �إىل   26 جنني عمره ما بني 

�لأم توفيت لأ�سباب غر معلومة.
وقال �سولتي�سياك يف مقال جديد ن�سره �ملوقع 
�لر�سمي لكلية �لآثار بجامعة و�ر�سو يف بولند�، 

�إنه ل ميكن �لدفاع عن و�سف �جل�سم �ملوجود 
�أنه  على  �ل��وط��ن��ي  �ملتحف  م��وم��ي��اء  ح��و���ص  يف 
جنني، مرجحا �أن يكون ما مت �لعثور عليه ل 
يتعدى كونه �أكرث من حزمتني من �حل�سو�ت 

�لتي كان ُي�ستعان بها يف عمليات �لتحنيط.
�لفريق  رد  �ل��ب��ول��ن��دي،  �لآث�����ار  ع���امل  و�ن��ت��ق��د 
خبرة  �سليم  �سحرة  �لدكتورة  على  �لبولندي 
�أ�سعة �لآثار، ع�سو م�سروع �ملومياو�ت �مل�سرية 
�لتابع لوز�رة �ل�سياحة و�لآثار �مل�سرية، و�لتي 
دح�ست يف مقال علمي رو�ية �ملومياء �حلامل، 
مطلع  يف  �لأث��ري��ة  �لعلوم  مبجلة  �أي�سا  ُن�سر 
�أن عدم وجود عظام يف  �لفائت؛ موؤكدة  يناير 
�جل�سم  ه��ذ�  ي��ك��ون  �أن  فر�سية  ي��ه��دم  �جل�سم 

جنينا.
وقال �سولتي�سياك: " لقد كرر �لباحثون �حلجة 
�لقائلة �إن �إذ� كان �جل�سم �ملوجود د�خل حو�ص 

�ملر�أة ي�سبه �جلنني، ف� بد �أنه جنني". 

عاملة ت�شع اللم�شات االأخرية على متثال م�شنوع من الليمون والربتقال ُيدعى »زواج فيجارو« خالل مهرجان الليمون 
الثامن والثمانني حول مو�شوع »االأوبرا والرق�شات«  يف مينتون , فرن�شا.   رويرتز

بالن�سيت تدافع عن ال�سينما من 
طغيان من�سات الفيديو

�أبدت �ملمثلة �لأ�سر�لية  كيت ب�ن�سيت  قلقها من من�سات �لفيديو و�مل�سل�س�ت 
جر�ء جائحة كورونا �لتي عززت طغيان هذه �ملن�سات على �ل�سينما.

�عتربت ب�ن�سيت خ�ل تو�جدها يف مهرجان بلن�سية يف �إ�سبانيا خ�ل �لحتفال 
�ل�36 لتوزيع جو�ئز غويا، �إنه علينا �أن نحر�ص على �ل�ستمر�ر يف تطوير م�ساريع 

جيدة، و�أل ن�سبح عبيد�ً للنمط �ملتمثل بامل�سل�س�ت.
وتعمل �ملمثلة على فيلم مع �ملخرج �ل�سباين  بيدرو �ملودوفار  حيث �ستكون بطلة 

هذ� �لفيلم وهو �لول لأملودوفار باللغة �لنكليزية كما �ست�سارك يف �إنتاجه.
للكاتبة    A manual for cleaning women  ك��ت��اب م��ن  مقتب�ص  و�لعمل 

�لأمركية لو�سيا برلني.


